
DE CVP... 
Vlaanderen heeft weer eens 
zijn traditioneel 11 juli-ge-
schenk gekregen! De afbake
ning van de taalgrens met het 
prijsgeven van Edingen en een 
aantal andere vlaamse gemeen
ten en gehuchten, Hertoginne-
dal dat in zes randgemeenten 
de poort voor de verfransing 
wagewijd openzette, de Verro-
ken-komedie rond de overhe-
ling van Leuven-Frans : het 
waren allemaal maneuvers van 
de laatste parlementaire mi
nuut, schaamteloze kapitula-
ties en brutale kaakslagen 
aan de vooravond van de 11 
juli-feesten in Vlaanderen. De 
C.V.P. heeft gemeend dat ze 
ook dit jaar op de kleurpoli-
tieke regel geen uitzondering 
mocht maken : het nationaal 
komitee van deze partij heeft 
zopas meegedeeld dat het er 
op aanstuurt « om de hele pro
vincie Brabant te ontsluiten 
voor universitaire initiatie
ven ». Wat gaat er achter deze 
fraaiklinkende volzin in wer
kelijkheid verscholen 7 
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EN LEUVEN 
Het is duidelijk dat het nationaal komitee van de C.V.P. met 
deze universitaire « ontsluiting » van Brabant alletn maar een 
middel kan op het oog hebben om Leuven-Frans binnen de fa
meuze driehoek te houden, wat neerkomt op een wisseloplos-
sing om in laatste instantie toch nog te verwezenlijken wat prof. 
Woitrin destijds zo openhartig en zo duidelijk noemde « Ie tres 
grand Bruxelles de demain ». 

Leuven-Vlaams immers heeft 
op geen enkel ogenblik het in
zicht te kennen gegeven, uit te 
willen zwermen in de richting 
van de brusselse agglomeratie. 
De brusselse Vrije Universi
teit zou veel liever beslag leg
gen op het oefenterrein van 
Etterbeek dan uit te zwermen 
buiten de agglomeratie, naar 
Vlaams-Brabant of naar Nijvel. 
Hoe men het ook draait of 
keert : het nationaal komitee 
van de C.V.P. kan met zijn 
« ontsluitingsplan » alleen de 
vestiging van Leuven-Frans ge
heel of gedeeltelijk in de brus
selse agglomeratie op het oog 
hebben. 

Dat is van vlaams standpunt 
uit totaal onaanvaardbaar; 
daarover kan niet eens gespro
ken worden. Leuven-Frans is 
er reeds in geslaagd, de brus
selse grendel open te wringen 
door de vestiging van de kli
niek in St-Lambrechts-Woluwe. 
Wanneer de franstalige brus

selse universiteit thans nog de 
gelegenheid zou krijgen om 
vaste voet te zetten in de 
hoofdstedelijke agglomeratie 
zélf, dan wordt frankofoon 
Brussel op een dergelijke wij
ze versterkt dat de vlaamse po-
zities het er harder dan ooit 
te verduren krijgen. 

Een meesterlijk spel van de 
frankofonen ! « In alle objek-
tiviteit » wordt toegegeven dat 
Leuven zelf de overbevolking 
van studenten niet meer kan 
slikken en meteen wordt nu 
het ultieme maneuver ingezet 
om de strijd tegen de verhuis 
van de Walen naar Wallonië 
te voeren niet meer onrecht
streeks, maar rechtstreeks on
der de bescherming van Ie tout 
Bruxelles. Indien het nationaal 
komitee van de C.V.P. zijn zin 
krijgt, dan zal heel het vlaams 
verzet tegen het bisschoppelijk 
mandement en tegen de waal-
se aanwezigheid te Leuven 
slechts gediend hebben om de 

bedreiging voor Vlaanderen te 
Brussel en voor heel Vlaams-
Brabant nog gevaarlijker, nog 
monsterachtiger te maken. 

Het heet dat het nationaal 
komitee van de C.V.P. dit 
standpunt ingenomen heeft op 
verzoek van het Vatikaan. Het 
Vatikaan is geen God de Va
der, geen anoniem gezelschap 
en zelfs niet de Kerk. Het Va
tikaan is een menselijke instel
ling, een labirint van wereldse 
belangen en bekommernissen, 
een knooppunt van diplomatie
ke en politieke verhoudingen. 
Uit de houding van het Vati
kaan (dat in België vertegen
woordigd is door de Leuven-
Louvain-unitarist mgr. Oddi; 
in zijn vrije tijd sales promo
tion chef van Fiat, vergeten 
we het niet!) in het verleden 
hebben de Vlamingen maar al 
te vaak moeten ervaren dat de 
spreuk « Roma locuta » door
gaans vlotweg kan vertaald 
worden door : Brussel heeft 
er op aangedrongen... 

Met zijn « ontsluitingsplan » 
is het nationaal komitee van de 
C.V.P. nu opgebotst tegen de 
opvattingen en eisen die ge
dragen worden door de breed
ste vlaamse consensus die 
ooit bestond 

(tvo) Grote rampen veroorzaken altijd grote bewegin
gen in het volksgemoed. De tornado die Oostmalle en 
een deel van de Westhoek teisterde, heeft eens te meer 
aangetoond dat wanneer de nood aan de man komt, 
heel veel mensen bereid zijn om te helpen, om finan
cieel te steunen, om zich op enigerlei wijze verdienste
lijk te maken voor de getroffenen. 

We hebben de indruk dat hulpverlening in de ramp
gebieden snel op gang is gekomen : het leger en de 
burgerbescherming waren vlug ter plaatse, allerlei ka-
ritatieve instellingen boden hun diensten aan of be
gonnen spontaan geld in te zamelen. Goede wil was er 
genoeg, maar eens te meer bleek een grote leemte : ons 
land beschikt nog steeds niet over de grote solidariteits-
organizatie die alle goedbedoelde maar hopeloos ver
snipperde « Ranipenfondsen » overbodig moet maken 
door permanent in te staan voor de mobilizatie en de 
verdeling van steun aan wie die steun nodig heeft, ook 
en vooral bij rampen. 

OOSTMALLE 
Dit is een pleidooi voor een permanent Rampenfonds, 

voor de grondige en moderne aanpak van wat ook in 
een welvaartstaat nog moet gedaan worden aan solida
riteit en caritas. Een paar akties in Nederland waarbij 
de T.V. werd ingeschakeld (de onvergetelijke « nacht 
van Mies Bouman » bv.) hebben bewezen dat, mits 
een degelijke organizatie, ongelooflijk grote hulpmid
delen op korte tijd kunnen worden gemobilizeerd. In 
ons land is de hulpverlening bij rampen al te zeer blij
ven steken in het louter liefdadige, in de aftandse 
opvatting van « goede werken ». Het komt er op aan, 
een minimum aan permanente organizatie in het leven 
te roepen, de kosten van deze organizatie op de staat te 
verhalen en voor de rest er voor te zorgen dat op ieder 
ogenblik voldoende talent, voldoende geestdrift en vol
doende hulpmiddelen ter beschikking staan om de 
stroom van solidariteit te kanalizeren in de richting van 
een machtige en efficiënte hulp. 

Een dergelijk pertnanent solidariteitsfonds zou aan 
twee voorwaarden moeten voldoen : het zou moeten 
gedepolitizeerd zijn en het zou van meet af aan op een 
federale bazis moeten werken. Los van alle politieke 
voogdij : solidariteit in nood mag onder geen enkel 
voorwendsel gebruikt .worden als een dankbaar aange
grepen gelegenheid voor enkele politiekers om zich in 
de kijker te wringen. Op federale bazis : een efficiënte, 
inslaande en op de moderne middelen van massakom-
munikatie aangewezen organizatie moet zich op een di-
rekte en vóór alles menselijke wijze kunnen richten tot 
het gemoed van wie beteid is te helpen. Dat is alleen 
mogelijk wanneer een dergelijke organizatie ook werke
lijk wortelt in het volk en er mee verbonden blijft. 
« Vertaalde liefdadigheid », zoals maar al te vaak het 
geval bij bv. het Rood Kruis, heeft haar onmacht al 
méér dan genoeg bewezen. Deze start op federale bazis 
hoeft overigens in genen dele de menselijke solidariteit 
tussen de twee landsgedeelten in de weg te staan. 

Een permanent solidariteitsfonds, dat de morele én 
daadwerkelijke steun zou genieten van alles wat naam 
en faam heeft in de kulturele, artistieke, sociale, spor
tieve sektoren en noem maar op, en dat door zijn gezag 
de beschikking zou hebben over alle hulpmiddelen van 
pers, radio en T.V. : dat is — zo dunkt ons — de les 
die dient getrokken uit een aantal rampen die de jongste 
tijd onze bevolking teisteiden. 
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WERE m 

Vorig jaar werd Were Di Spo-
renherdenking tot tweemaal toe 
verboden door het antwerpse 
stliei)enkollege. Voor- en naspel 
bewezen zeer duidelijU dat het 
verbod zich niet alleen tegen on
ze eigen verenigingen richtte, 
doch in de eerste plaals tegen de 
radikaal vl. nat. idee, tegen de 
liele beweging in laatste instan
tie. 

J)it jaar gaat onze Sporenher-
denking door op vnidag 7 juli te 
20u3() in de grote feestzaal van 
het 'i'hierbrauhof te .\ntwerpen. 

Als sprekers staan oi) het pro
gramma : de dinaniische bni.ssei-
se volksvertegenwo<irdiger dr. 
Anciaux, de populaire volksver
tegenwoordiger dr. (loenians uit 
Berchem, <le erkende weerstan
der Alois Verbist en onze eigen 
voorzitter Karel Dillen. 

Het inrichtend koniitee omvat, 
behoudens de mensen \an Were 
Di zelf, volgende strijdgenoten : 
dr. K. Dclahaye, Lieve en >tia 
Dujardin, Wim Macs, Toon Pauli, 
dr. Rutten, Herman Sommen, .1. 
van Dingenen, ,T. van Haeren-
borgh, A. Verbist, Staf Vermeire, 
mr. H. Wagemans. 

Daardoor wordt op treffende 
wijze de zo nodige solidariteit 
onderstreept tussen beweging en 
partij, beide even noodzakelijk, 
beide met eigen opdracht en ka
rakter. 

Op de jammerlijlce vcrhodspo-
litiek-in-naam-van-de-demoki'atie 
vormt een massal 
bet passende antwoord 

De toegang is geheel vrij en al
le maatregelen werden getroffen 
opdat de plechtigheid in ieder 
geval zou kimnen doorgaan. 

B.V.B., Antwerpen. 

hoop dat /c zich /uilen laten aan
sluiten, want ze zeggen : « we 
moeten solidair zijn met de 

«vreemde arbeiders ». 
Ik ben lid van de B.S.P., lid 

van het A.B.V.X'., maar ik ben in 
de eerste jilaats Vlaming. 

Ik beu het heu van die echte 
warboel. 

Ze hebben nu eens een aktie in
gezet (de zoveelste) te Burcht, 
om de mensen wat zeem aan hun 
baard te snieren. Dat is in mijn 
ogen schijnheiligheid, want ze 
laten hun eigen vlaamse mensen 
aan de dop staan, terwijl vreem
de arbeiders aan het werk zijn. 
Waarom ? Laten we zeggen 
fiOO.OOO in ons land. .'300.000 laten 
zich aansluiten bij een vakhond, 
neemt ieder A.C.V'. 1.')0.000 en het 
A.B.V.V. 1,')0.000. Per maand 
brengt hen dat van ieder lid 
120 fr. op. Daarom laten ze de 
vreemdelingen binnenkomen in 
ons land (zonder aktie). We moe
ten solidair zijn, begrijpt u. 

Vrienden laten me af en toe 
nw blad « WI.I » lezen. Hoewel 
ik van een andere partij ben, 
doen ze me er een zeer groot ge
noegen mee, daar ik vaststel dat 
ook de VU er zich eens mee zal 
bemoeien. Dit wekt bij ons een 
grote hoop. De VII richtte zich 
vroeger tot de intellektuelen, 
maar indien ze kan doordringen 
tot de gewone vlaamse arbeiders, 
kan er een grote verandering ko
men in Vlaanderen. Vergeef mij 
mijn slecht schrijven, ik ben 
maar een gewone vlaamse ar
beider. 

J.D., Aalter. 

aanwezigheid 
I 

FUZIE 

ONRUST EN HOOP 

Er heerst sedert geruime tijd 
onrust onder de arbeiders. Men 
spreekt over industrializatie, 
computers, prodiiktiviteit, enz. 

De gewone arbeider.s, dus de 
ongeschoolden, zijn daar het gro
te slachtoffer van, ze worden als 
financiële balast over boord ge
gooid. 

I-n dan hebben we nog de on
eerlijke konkurrentie van meer 
dan ()()().000 vreemde arbeiders, 
die in vele gevallen tegen lager 
lonen werken dan wij. 

Onze vlaamse mensen staan, bij 
duizenden aan de dop als bede
laars, want er staat wel op hun 
stempelkaart « werklozensteun ». 

Werk in eigen streek, recht op 
arbeid ? De kapitalisten laten ze 
binnen komen in ons land om er 
van te profiteren. De vakbondlei
ders laten ze binnen komen in de 

De arrondi-ssementcle raad \nn 
de Volksunie Veurne-Diksmuide-
Oostende, in vergadering bijeen, 
na bespreking van het probleem 
der samenvoeging van gemeen
ten, staat principieel pozitief 
tegenover de fuzies, gren.skorrek-
ties en herstrukturering van ge
meenten, in zover deze het alge
meen belang van de bevcjlking 
van de betrokken gemeenten 
werkelijk dienen en derhalve 
geschieden op bazis van sociale, 
ekonomische, financiële, kultu-
rele en geografische motieven. 

Stelt echter vast dat er in Wal
lonië '142 gemeenten zijn met 
minder dan 500 inwoners, tegen
over slechts 106 in Vlaanderen ; 

er in Wallonië 407 gemeen-
ziin met een bevolking van 

dat 
ten 
500 tot 100 inwoners, tegenover 
slechts 151 in Vlaanderen. 

Stelt eveneens vast dat, on
danks (leze feiten, de huidige mi
nisteriële voorstellen tot samen
voeging hoofdzakelijk op Vlaan
deren betrekking hebhen, wat de 
veronderstelling wettigt dat ze 
vooral ingegeven zijn door |)ar-
tijpolitieke berekeningen. 

Verwacht derhahe van de mi-

NATIONALE LOTERIJ 
EEN SUPERHOOG LOT V A N 

7 MILJOEN ! 
1 lot van 2.000.000 F 84 loten van 25.000 
1 lot van 1.000.000 F 240 loten van 10.000 
1 lot van 500.000 F 420 loten van 5.000 
2 loten van 200.000 F 600 loten van 2.500 

12 loten van 100.000 F 3.600 loten van 1.000 
42 loten van 50.000 F 12.000 loten van 500 

60.000 loten van 300 F 

+ 50 troostprijzen van 10.000 F 

IN HET 
TOTAAL 50.400.000 F 

Het b i lM : 140 F Het tiende : 15 F 

IN 77.054 
LOTEN 

TREKKING OP 10 JULI 

nister van Binnenlandse Zaken 
en van de regering dal zij, hij 
het nemen van beslissingen ter 
zake, alleen rekening zullen hfiu-
den met de rechtmatige verlan
gens en belangen van de bevol
king en met de in paragraaf één 
aangegeven beginselen, en gaat 
over tot de dagorde. 

V.U.-Oostende-V.-Diksm. 

GEWELD 

Als trouwe lezer en abonnent 
van uw geëerd weekblad heb ik 
met veel aandacht de brief gele
zen, verschenen in uw nunnncr 
van 17 juni jl. onder de titel 
« Zuiver Nederlands », van .T.B. 
uit Kraainem. Ik ben het ten 
volle eens met hem en zijn ziens
wijze over alles wat hij aanhaalt 
en namelijk het verbastaarderen 
van de vlaamse taal. 

Waar gaan we naartoe als men 
in het Radio-Instituut (beter ge
kend onder de naam van « de 
miljoenenkuil ») N e d e r l a n d s 
hoort zoals arriveren, konstate-
ren, konkluderen, prominenten, 
milieu, enquête, chanson, explo
sie en zo meer ! Zijn er dan geen 
vlaamse woorden genoeg om der
gelijk « marolien's » te vervan
gen ? Is de vlaamse taal van 

Guido Gezelle, Conscience, Hugo 
Verriest en noem maar op, niet 
rijk genoeg om te beletten dat al 
die vreemde woorden die ten 
slotte niets anders zijn dan frans 
of engels, onze taal verbastaar
deren ? 

Overigens, de vlaamse akade-
mie moet maar bij machte zijn 
om ten. overstaan van al die 
flauwe praat de woorden aan te 
wijzen om aan het gebruik van 
dergelijke verfranste woorden 
een einde te stellen, want nu 
maakt men zich ongetwijfeld 
meer dan belachelijk. Dit is trou
wens de mening van al diegenen 
die vlaamsvoelend zijn. 

Herinneren wij ons aan de 
woorden \an Guido .Gezelle : 
« De vlaamse taal is wonderzoet 
voor wie haar, geen geweld aan
doet ». 

A.\'., .Mechelen. 

DAADWERKELIJKE STEUN 

Op een onlangs te Gent gehou
den colloquium met als tenia : 
« Wat kimnen wij doen voor het 
behoud van de nederlandse kui
tuur te Brussel ? » werd gesug
gereerd het Vlaams Komitee voor 
Brussel door middel van vrijwil
lige hijdi-agen daadwerkelijk te 
steunen om dit Komitee toe te 
laten passende akties te kunnen 
voeren. '^ 

Dit verdienstelijk Komitee zet 
zich in voor het nederlands on
derwijs te Brussel, tweetaligheid 
in het zakenleven, menselijke 
taalbehandeling van vlaamse zie
ken in de brusselse ziekenhuizen, 
enz. 

Talrijke 11 juli-vieringen zul
len dit jaar in het teken staan 
van het probleem Brussel. Ik 
meen dat hier een enige gelegen
heid geboden wordt om de ver
bale niet-loslaterij in Vlaande
ren met een konkrete daad te 
staven, nl. door een kleine om
haling op deze vieringen ten 

voordele van bovengenoemd Ko
mitee. 

Onze sporenherdenkingen zon
den aldus ertoe bijdragen de 
strijd voor volledige gelijkbe
rechtiging van de nederlandsta-
ligen in de hoofdstad daadwer
kelijk te steunen. 

G.G., Brussel, i 

WATERLOO 

Eens te meer werd te Water
loo getreurd over de nederlaag 
van Bonaparte. Ik wou dit ook 
eens zien en ben er gesticht van 
teruggekomen. Het was één hun
kering naar de vereniging met 
Frankrijk, één gejammer dat het 
niet en nog ni«t zover gekomen 
was en één vurige hoop dat bet 
dan toch eens zou gebeuren. 

Wij Vlamingen, moesten een» 
zo iets beleggen en onze opnam» 
vragen in een groot gerraaans 
rijk ! 

Die Bonaparte (zelf geen Fran.s-
man) heeft hier in de tijd erger 
huisgehouden dan de Duitser.s. 
Duizenden door. overmacht ge
dwongen jongens werden in zijn 
leger ingelijfd en vielen op alle 
slagvelden van Europa, honder
den vielen in de weerstand van 
toen, de boerenoorlog. 

Bonaparte en Hitler mogen ge
rust in één zak gestoken worden, 
maar voor onze goede Belgen is 
de ene een echt monster en de 
andere een reine lield. 

A.G.V., Vorst. 

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

van de redaktie 

Brussel , 29 juni 1967. 
Be t r . : t e rugb l ik . 

Dit nvunmer Tan "^Vijwiui(3t het ee r s t e ha l f j aa r 
1967 u i t en de vakantieperiode i n . Misschien 
mogen ve van de gelegenheid ve l even gebruik ma
ken om een k le ine b l ik ach te ru i t t e werpen ? 
Tijdens de abonnementenslag einde van vorig jaa r 
beloofden we onze lezers en abonnenten, dat een 
go«d deel vsin het méerinkoroen zou besteed worden 
aan ons blad zelf en aan ex t r a - ed i t i e s» Hoe heb
ben we ons van deze toezeggingen gekweten ? 
Wat het blad zelf b e t r e f t , " l i g t het oordeel u i t 
e inde l i jk natuu r l i j k b i j de lezer en n ie t b i j de 
r e d a k t i e . Het weze ons echter rer^jnidf even de 
aandacht te vragen voor enkele punten die w i j 
zelf poz i t i e f zouden wil len noemen. 
Daar i s vooreers t de' veert iendaagse rubriek u i t 
Nederland : een innovatie die méér dan op haar 
t i j d kwam voor een blad a l s het onze. Daar i s 
vervolgens de her^erking (en verbeter ing ? Oor
deel u zélf !) van pagina^s zoals de dames- en 
de spor tpagina. Daar i s het f e i t dat we, naast 
Brasser, een tweede tekenaar voor ons kunnen l a 
ten werken : de grafisch s terke en gebalde Omer. 
Daar z i jn vervolgens een aan ta l nieuwe medewer
kers wier naam of i n i t i a l e n u s t e l l i g reeds hebt 
opgemerkt b i j u i t e r s t deskundige rubrieken op 
verschi l lende t e r r e i n e n . 
Daarnaast i s er a lvas t één speciale e d i t i e op 
een half miljoen exemplaren geweest. Het i s d i t 
j a a r s t e l l i g n ie t de l a a t s t e l 
De wijzigingen van d i t ha l f j aa r mogen dan a l n i e t 
spektakulai r z i jn : se z i jn er en ze bewegmzich 
Czo hopen we toch l) op de p^oede weg. 
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Enorme vooruitgang 

ons tweede 
programma 

r/r. c.) Zonder met het wierookvat te zwaai
en mogen we zeggen, dat de tweede TV-iiit-
zending van « de Vlaams - nationale Ge
dachte en Aktie » een enonne vooruitgang 
is geweest. Dat lag c m . aan het feit, dat 
de realizator deze keer niet aan een on
middellijke aktualiteit gebonden was doch 
de problematiek van Limburg en de 'West
hoek, twee Vlaamse noodgebieden op so-
ciaal-ekonomiscli vlak, grondig kon aan
pakken. 

Niemand zal wel gestruikeld zijn over 
het franse liedje waaiTaee deze uitzending 
startte. Het paste uitstekend bij de beelden 
van Anglo-Germain (< Avec scs usines im-
menses, mon pays noir ») en beeldde met
een de titel van de uitzending uit : « Prio
riteit voor Wallonië ? >. De tegenstelling 
met het Limburg der mijn- en bedrijfs
sluitingen en met de bevolkingsexplozie 
was des te frappanter na deze inleiding, 
even sterk als de vergelijking met Neder
lands Limburg, waarvan de industrializatie 
ons pal konfronteerde met de misdadige 
verwaarlozing van Vlaams Limburg, dat 
geen nevenindustrie van het brussels esta
blishment heeft gekregen en daarom van
daag in grote nood verkeert. 

Wij vonden het tweede gedeelte — de 
Westhoek — nog sterker als film, niet om
dat wij uit West-Vlaandcren stammen, 
doch omdat de sinteze nog gebalder aan
deed en ook omdat er nog meer volksmen-
gen ons direkt, zonder omhaal, aanspraken : 
westvlaamse pendelaars, die in al hun 
woordkarigheid des Ee welsprekender wa
ren. De heren Lootens en Toon Ceclercq 
— de boer-advokaat 1 — kwamen echt naar 
voor uit de anonieme massa. Misschien zit
ten de poëtische afwisseling; en de met tra

giek geladen heiinneiing aan de ecisle we
reldoorlog er ook voor iets tussen, maar de 
keiharde cijfers logen er niet om. Dat 
maakte van dit Westhoek-gedeelte in een 
minimum van tijd echter een zeer homo
geen stuk film : verleden en heden gekon-
fronteerd in één elan. 

We geloven dan ook dat deze tweede uit
zending van onze « Vlaams-nationale Ge
dachte en Aktie » een sterke indruk zal 
nalaten ook en vooral bij de massa, en 
daar is het ten slotie om te doen. 

De volgende uitzending zal gewijd zijn 
aan het probleem Brussel. Het zal een kan
jer van formaat en belang zijn. We doen 
dan ook hier een nieuwe oproep tot steun. 
Indien we het TV-medium maximaal in 
dienst van de vlaams-nationale gedachte 
willen stellen en de werfkraclit voor het 
doel van onze; beweging en strijd willen 
verhogen, dan moeten we dit peil kunnen 
handhaven en nog verbeteren. Dat hangt 
ook in grote mate af van de financiële mid
delen. De mensen zijn er, het kapitaal is 
nog te gering! Daarom, steunt voor een 
steeds betere vlaamsnationale TV via gi-
ronr. 1482.60 van Vlaams Pers-, Radio- en 
TV-instituut, Brussel I. Dank bij voorbaat I 

Chinese kontrasten 

h-bom en 
staalproduktie 

(h. van altena) Nu de Chinezen een H-
bom tot ontploffing gebracht hebben, zijn 
vele waarnemers opnieuw onder de indruk 
gekomen van de toenemende macht van 
Mao's land Het is precies alsof de einde
loze binnenlandse krizis, de gewelddadig
heid van de Rode Wachten en hun kam-
pagnes tegen hoogstgeplaatste leiders niet 
verhinderd hebben dat China zich verder 
opwerkt tot etn wereldkernmogendheid. 

Wc betwisten hel niet. Maar in scluillc 
tegenstelling tot deze technische toppresta
ties op kerngebied staat de onvoorstelbare 
zwakheid van de chinese ekonomic in an
dere sektoren, sektoren die overigens even
eens in rechtstreekse verhouding slaan tot 
China's militaire macht. 

Men moet met chinese statistieken om
zichtig omgaan, maar de cijfers die we hier 
aanhalen woiden in wetenschappelijke 
klingen doorgaans toch als juist beschouwd. 

De totale staalproduktie van China be
droeg (in 1966) 12,2 miljoen ton. Wat voor 
dat reuzeland onbeduidend is. De staal
produktie van België mag men op onge
veer 9 miljoen ton per jaar ramen. China's 
bevolking bedraagt — laten we zeggen 700 
miljoen (demografische statistieken zijn in 
China staatsgeheim). De konkluzic ligt 
voor de hand. 

Men raamt de chinese produktie van 
ru^^•ijze^ op 17 miljoen ton per jaar. Laten 
we aannemen dat het 20 miljoen ton zou 
lijn, zoals andere statistici vooi-houden. 
Maar hel Grool-Hcrtogdom Luxemburg 
alleen bracht in 1966 zowat 4 .\ 5 miljoen 
ton ruw ijzer voort en België zowat 7 of 
8 miljoen ton. De produktie van de USA, 
Rusland, Duitsland, Engeland, Japan enz. 
vergeleken met die van China, komt men 
lot de onthutsende vaststelling dat de chi
nese zwaarindustrie, qua produktievermo-
gen, niet veel verder reikt dan die van een 
kleine industriestaat als België of Tsjecho-
slovakije! 

We zullen dit gehaspel met statistieken 
niet voortzetten. Eén punt willen we nog 
even onderstrepen : in de jaren dat het rus-
sisch-chinese iruilverkeer op zijn hoogte-
pimt stond, toen de betrekkingen tussen 
die twee staten nog goed waren en de rus-
sische hulpverlening aan China op volle 
toeren draaide, was het hele chinees-russi-
sche ruilverkeer slechts iets meer dan de 
handel tussen België en Nederland l 

We beweren niet dat China zich in de 
toekomst niet kan opwerken tot een mo
derne, efficiënte wereldmacht. De Chine
zen zijn werkzaam, taai, vindingrijk. Het is 
een groot volk met kolossale mogelijkhe
den. Maar vooralsnog is het niet in staat 

om in eender welke stuucgixhbcslisicnde 
zone een slag te winnen. Ondanks de A- en 
de H-bommen die door enkele hoogbegaaf
de groepen chinese natiuirkuudigcii gefa
briceerd worden. 

• Regering tot wericen dwingen 

VU-voorstel 
inzake 
woningbouw 

(red.) In de Kommissie van Gezin en Huis
vesting kwam het Volksunieweisvoorstel 
houdende bijzondere bepalingen tot aan
moediging van het privaat initiatief bij hel 
saneren of aanpassen van woningen in be
spreking. 

Ab hoofdindiener verdedigde senator 
Jorissen zijn voorstel. 

In de verdediging \an zijn wcts\ooistel 
wees hij erop : 

1. Dat er tal van woningen bestaan, die 
te goed zijn om te slopen en die aanpas
singen waard zijn. 

2. Dat de moeilijkheden voor nieuw
bouw groter geworden zijn door de sterk 
gestegen bouwkosten. 

3. Dat het beginsel zelf van toelagen bij 
de ombouw vrij algemeen aanvaard wordt 
daar praktisch alle provinciebesturen sub
sidies verlenen. 

4. Dat er van staatswege een leemte be
staat daar er onder bepaalde omstandig
heden wel toelagen verleend worden bij 
het slopen, bij de nieuwbouw en bij de 
aankoop van woningen, doch niet bij aan-
passingswerken. 

Verder betoogde hij dat de eisen aan de 
huidige woning gesteld veel hoger liggen 
dan vroeger o.m. wat betreft sanitaire in-

(Vervolg blz. 4) 

De laatste loodjes werden gelegd 
in het parlement. Op het ogenblik 
dat deze rubriek u onder de ogen 
komt zijn de parlementsleden ofwel 
naar hun andere beroepsbezigheden 
teruggekeerd — waar men ook al 
verlofplannen klaar gestoomd heeft 
— ofwel met de... zuiderzon ver
trokken. De parlementaire termo-
meter was al diep gezakt na de toe
kenning van de volmachten aan de 
regering Vanden Boeynants en de 
laatste weken van juni werden 
vooral gevuld met interpellaties, 
waarvan zeer vele meer op de pu
bliciteit dan op de zaak zelf zijn 
afgestemd. Dat onze parlementsle
den daarop een gunstige uitzonde
ring maken mag wel eens onder
streept worden. 

De ellenlange palabers over de 
verlenging van de schoolstop, die 
in het slop dreigden terecht te ko
men omdat CVP en BSP van hun 
aanvankelijk ingenomen standpun
ten geen duimbreed wilden afwij
ken, zijn er oorzaak van geweest 
dat kamer en senaat de Icatste da
gen vóór het verlof in ijltempo 
deze bouwstopverlenging moesten 
goedkeuren. Het werd een loutere 
formaliteit want niemand had lust 
om de verlofvooruitzichten te ver
gallen, terwijl bovendien nog tijd 
moest gezocht worden om enkele 
tremelo's over de ramp te Oostmal
le en de We.sthoek ten beste te laten 
weerklinken 

Over die ramp handelt onze 
hoofdredakteur elders in ons blad. 
Plots stelt men vast dat er geen 
eigenlijk rampenfonds in ons land 
bestaat. De brand in de Nieuwstraat 
te Brussel heeft een en ander aan 
het licht gebracht over de onvoor
stelbare slordigheid van onze 
hoofdstedelijke en « nationale » be
stuursorganen, doch wie spreekt er 
nog over ? Nu heeft men de mond 
vol over de gevolgen van de tornado 
van zondag en worden weer overal 
allerlei voorstellen geformuleerd. 
De fundamentele ziekte van deze 
staat is echter dat het meestal bij 
woorden en intenties blijft, die 
even vlug vergeten worden als de 
wind waait, zelfs als die wind heel 
sterk waait. Dat is een gevolg van 
de onnatuurlijke samenstelling van 
deze staat. Wij zijn er zeker van dat 

Vlaanderen met een autonoom sta
tuut vrij vlug Brus-sel en Wallonië 
op organizatorisch gebied zou 
voorbijsteken, want zit het sparen 
ons in het bloed, het treffen van 
voorzorgen is eveneens een karak
tereigenschap die ons gunstig on
derscheidt van een hoofdstad, die 
geen etnische eigenschappen ver
toont en van een zuidelijke land
streek, die meer de slechte dan de 
goede eigenschappen van « la mère 
patrie » tot deugden heeft verhe
ven (cfr. de gewettigde verwijten 
van wijlen Antoon Spinoy tot zijn 
Waalse partijgenoten, die leven op 
de spaarzin der Vlamingen en ini-

met een hardnekkige toepassing 
van het traagheidsbeginsel onder
schat. Er moest een tweede Midden 
Oostenkrizis en een snelle vooruit
gang van de nederlandse havens 
komen om de havenregenten te 
doen inzien, dat ze met hun onder
linge ruzies alleen de stagnatie van 
ons havenpotentieel en van onze 
industrializatiekansen bewerken. De 
vraag stelt zich nog steeds terecht 
en dringend, of Brussel wel dit be
lang inziet. We betwijfelen het ten 
zeerste als we een in het unitaris
me ingebouwde De Saegher plan
nen horen toelichten, die in een 
toekomstperspektief zelfs op korte 

beroepsHALVE 
bekeken 

tiatief en echte leiders missen). Wij 
Vlamingen zijn niet alleen het 
slachtoffer van de specifieke ach
teruitstellingen, die al eeuwen lang 
ons deel zijn ten voordele van de 
twee entretenu-gemeenschappen in 
deze staat, hun fundamentele fou
ten en tekortkomingen hangen ook 
als zovele blokken aan ons been. 
Nemen we maar eens de aanpas-
singsnoodzakelijkheid van onze ha
vens : door de verkeerde ekono-
mische inzichten, gehipotekeerd 
door de belgische traditie van «van
zelfsprekende» bevoordeliging van 
het zuiden en van Bru.ssel tegen al
le gezonde logika in, werd het 
groeiend en straks overwegend be
lang van onze (in Vlaanderen ge
legen) havens bijna stcNclinat'g en 

termijn reeds volledig zijn voorbij
gestreefd. Hoe zou men dan kunnen 
verwachten, dat deze regering wer
kelijk zou instaan voor een natio
naal rampenfonds, voor een koör-
dinatie inzake ekonomische expan
sie, inzake ekonomische rekonver-
sie. voor een nationaal havenbeleid, 
voor een gezond evenwicht in de 
zorg voor noord en zuid, voor de 
totstandkoming van een echte na
tionale hoofdstad, enz. enz ? Zelfs 
wanneer men naar de vorm met al 
die dingen van wal steekt, zal de 
uitwerking ervan steeds gehipote
keerd zijn door een mentaliteit, die 
niet eens van het bestaan van een 
gezonde, normale en zelfs noodzake
lijke want prikkelende d'ver>iteit 
afweet. Dit primordiaal inzicht ont

breekt en verlamt elk initiatief en 
doet ons allemaal belanden in het 
zo beaat geroemd belgisch middel-
matisme, dat door een betweterige 
maar in feite stompzinnige pers met 
gezond verstand wordt verward. 

Intussen krijgt dit regime weeral 
van kerkelijke zijde een lesje in po
litieke wijsheid. De oprichting van 
het bisdom Limburg is veel zwaar
der van gevolgen dan de aanhech
ting van de Voerstreek bij de pro
vincie Limburg. Limburg wordt ker
kelijk gezien autonoom ten opzichte 
van Luik, een ontvoogding die we 
niet overschatten doch ook niet on
derschatten, omdat hier toch een 
federalistisch precedent wordt ge
schapen, dat maar al te gemakke
lijk kan ingeschakeld worden als 
doorslaggevend want reëel argument 
in het debat unitarisme-federalis-
me. De katolieke aanhangers van 
het unitarisme juichen hier een fe
deralistische verwezenlijking op 
kerkelijk gebied met beide handen 
toe, die ze verwerpen op politiek 
vlak ! Het zal niet hun laatste poli
tieke tegenstrijdigheid zijn. Zo bij 
vb. de CVP,, die gelegenheid vindt 
over de universitaire expansie in 
Brabant te spreken zonder een 
woord over de taalaspekten van dit 
probleem te reppen ! De vlaamse 
CVP met haar studie van het pro
bleem Leuven staat weer eens voor 
schut, vermits haar nationale par
tijleiding de expansie van Leuven 
en Brussel uitsluitend van « natio
naal »» standipunt uit ziet. volledig 
in de zin zoals gewenst door de 
frankofone imperialisten van Ie tres 
grand Bruxelles... 

De nederlaag van Burcht heeft 
zelfs geen tranen bij de socialis
tische verdedigers van de « waark-
man » uitgelokt. Het ACV zwijgt be
schaamd. Zoals het nauweinks durft 
sputteren teiren de derde trein van 
de volmachtbesluiten. die vermoe-
dei'jk vandaag vertrekt. Zonder di-
rekte belastingen doch met een 
hateliike onthouding van fiskale fa
miliale faciliteiten. Harmei schrok 
oo van de oostand der minzame 
Limburgers. Wij moeten tans ook 
het ACV tot de kategorie der min-
zamen In dit land rekenen, minzaam 
tot het bijdegronds plooien van de 
rug toe. 

PD. 



(V ei volg vftii bk. 5) 

itchting, op welk gebied we tegenover som
mige buurlanden heel wat ten achter staan. 

Het is daarbij een feit dat bepaalde wo-
aingen achteraf te klein zijn voor groeien
de gezinnen en ook dat bij het bouwen 
•elf tegen te gTote uitg-aven opgekeken werd 
en dat men het \oorlopig stelde met een 
minder grote en een minder goed ingerich
te woning. 

Zo men het eens zou zijn met hel begin-
•el, dan dient men \erder de modaliteiten 
te onderzoeken. 

In het voorstel van de indiener wordt als 
bazistoelagebedrag het cijfer 20.000 fr. voor
opgezet. \'oor de eerste drie kinderen zou 
dit bediag telkens met 2.000 fr. verhoogd 
worden en \oor elk der \olgende kinderen 
» e t 3.000 fr. 

Als voorwaarden uorden bepaald : 

1. Het minimumbedrag van de aanpas-
•ingswerken is 60.000 fiank. 

2. De aanvrager mag slechts dai huis be-
ïitten. 

i. Hij moet het bewonen. 

4. Hij mag het niet vervTcemdep gedu
rende de eeiste vijf jaar volgend op het 
uitkeren van de toelage. 

6. Zijn inkomsten mogen niet hoger zijn 
dan de grens die bepaald wordt als bedrag 
voor het in huur nemen of voor het aan
kopen van volkswoningen. 

Het laatste artikel van het voorstel duidt 
aan wat door Koninklijk Besluit dient ge
regeld. 

Mevrouw de Minisier antwooidde dat 
de regering aan een soortgelijk v ooi stel 
werkte, dat eerlang zou verschijnen. 

Senator Jorissen zei dat dit hem zou ver
heugen maar dat er nog geen soortgelijke 
plannen van de regering bestonden op de 
datum dat zijn voorstel ingediend werd. 
Het voorstel dateert inderdaad van 18 ja
nuari 1966 en is dus al anderhalf jaar oud. 

Senator Dore Smets stelde voor, de stem
ming over het voorstel te verdagen tot de 
regering klaar is met haar voorstel zodat de 
leden van de kommissie kunnen vergelijken 
en het regeringsvoorstel ten gronde zou 
kunnen besproken worden. 

De Kommissie aanvaardde dit voorstel. 
Dit voorstel bewijst weer eens dat de op 

positie de regering tot daden kan aanspo
ren. .Senator Jorissen, zelf haast onvermoei
baar werker, stelt er prijs op dat ook de 
regering werkt ! 

Een late verkiezingsoogst 

De boer mag verzuipen... 

Stemmen 
in 
statistieken 

(e. slosse) In het jongste nummer van het 
tijdschrift « Res Publica > verschenen en
kele interessante gegevens die betrekking 
hebben op de gemeenteraads- en parle
mentsverkiezingen van 1964 en 1965. 

Het zijn elementen die niet onmiddellijk 
opvallen, maar niettemin hun belang heb
ben en medehelpen een juist overzicht der 
uitslagen te bekomen. 

Zo telde men op 1 januari jl. 23.531 ge
meenteraadsleden in België, waarvan 5.550 
schepenen en 2.586 burgemeesters. 

Het aandeel der vrouwen lag zeei laag 
met respekiievelijk 481 gemeenteraadsleden. 
100 schepenen en 24 burgemeesters. 

De kiesomschrijvingen voor de parle
mentsverkiezingen beliepen 30 vooi de Ka
mer, 21 voor de .Senaat; het aantal distrik-
ten \ooi de provinciale raden bcdioeg 106. 

El lubben zich 2.318 kandidaten aange
meld voor de 212 kamerzetels (slechts 9,15 
t. h. verkozen) en 1.256 voor de 106 recht
streekse senaatszetels (8,4 t. h. verkozen). 

Het aantal kiezers bedroeg 6.091.531 
waarvan 52,7 t. h. vrouwen. 

Voor de Kamer waren er 5.181.766 gel
dige stemmen of 85 t. h., voor de Senaat 
5.117.032 of 84 t. h., en voor de provincie
raad 5.118.919 of eveneens 84 t. h. 

niets 
voor de 
westhoek 

(e. h.) Aansluitend op het artikel versche
nen in « Wij > van 10 juni, dat handelde 
over de tussenkomsten van volksvertegen-
wooidiger E. Lootens over de landbouw-

bdangen, vernamen wij dat het wetsont
werp Vandamme, dat 100 miljoen voorzag 
voor buitengewone waterschade tijdens de 
oogstp«riode 1965 aan de landbouw in de 
Westhoek (vooral in De Moeren, de Bui-
tenmoeren, de Ijzerstreek en het gebied 
Koekelare - Eernegem - Zande) met een 
kleine dienst werd begraven. 

Minister Héger verklaarde in de Kommis
sie van Landbouw dat de regering dit on
heil niet als een nationale ramp kon aan
vaarden, en derhalve tot schadevergoeding 
geen kredieten ter beschikking kon stellen. 
Na bijna twee jaar wachten weten onze 
boeren uit de Westhoek nu beslist, dat er 
van schadevergoeding niets zal in huis ko
men. 

Voor C.V.P.-volksvartegenwoordiger Van
damme is het een ezelsstamp. Hij moet toch 
immers ervaren, dat het gemakkelijker is 
100 miljoen aan onze Westhockboeren voor 

jea n rey 
Een zoon van ons klein landje (« klein in oppeivlakte maar groot door 

zijn moed >, zou « Pan » spottend zeggen) is geroepen tot de allerhoogste euro
pese funktie : Jean Rey wordt voorzitter van de eengemaakte europese kom
missie. 

«Als het te Parijs regent, druppelt het te Brussel >. Te Parijs regende het 
verwijten aan het adres van Rey's voorganger, de Duitser Hallstein; de drop 
te Brussel was nog sterk genoeg om de bloem van het voorzitterschap in de 
bane voortuin van de europese verhoudingen te doen ontluiken. 

Jean Rey is een kurieuze verschijning in onze politieke wereld. Hij is een 
Luikenaar en hij heeft een goed deel van de eigenschappen en gebreken die 
met deze « nationaliteit » (want voor minder dan een aparte « nationaliteit » 
doen de Luikenaars het niet) doorgaans gepaard gaan. Als zoon van een van
uit Zwitserland naar Luik geëmigreerd protestants dominee is hij echter slechts 
een toevallig Luikenaar en alhoewel hij in het luiks politiek klimaat vlug tot 
volle en rijpe wasdom kwam, bleef hij toch altijd een apartje. Hij identifi
ceerde zich tijdens zijn weg naar omhoog met de tipisch-luikse eisen en ver
zuchtingen, maar heel diep moet dat allemaal toch wel niet gezeten hebben, 
loant hij ging al vrij vlug zweven op Brussels en nadien op europees niveau. 
Men kan Jean Rey trouwens slechts met enige moeite bij een politieke fraktie 
onder dak brengen. Officieel is hij natuurlijk een liberaal en heeft hij zijn 
cairière helemaal onder de blauwe vlag gemaakt. Maar ergens is hij toch ook 
altijd een vreemde eend in de liberale bijt gebleven. 

Zijn allereerste politieke sporen verdiende hij als voorzitter van de vereni
ging der liberale studenten aan de luikse universiteit. Een uitstekende spring
plank overigens, want vanuit dezelfde pozitie vertrokken ook een Fernand De-
housse en een Moreau de Melen, met dit verschil altans dat de ene de blauwe 
schaapschal vrij vlug ruilde voor het socialisme en de andere voor de CVP. 
]ean Rey inmiddels trok reeds als jong advokaat in 1935 voor de liberale par
tij naar de luikse gemeenteraad; aan de vooravond van de tweede wereldoorlog 
had hij het tot Kamerlid geschopt. De langste tijd van de oorlog sleet hij achter 
duitse prikkeldraad; na de bevrijding ging de loopbaan verder naar omhoog'en 
in 1949 werd hij minister van wederopbouw. 

Hij geniet de reputatie van een sober, toegewijd, hardnekkig en tegelijker
tijd soepel onderhandelaar. De hardnekkigheid en rechtlijnigheid zullen wel 
een deel van zijn zwitsers-protestantse erfenis zijn; de soepelheid en diplomatie 
verbaasd niet uitermate bij een advokaat die stage gedaan heeft op alle trap
pen van de politieke loopbaan. 

We zegden reeds hoger, dat Jean Rey eigenlijk ook in de liberale bijt al
tijd een vreemde eend bleef. De luikse advokaat ontdekte vrij vlug dat in de 
moderne politiek de ekonomie véél onontbeerlijker is dan de rechten. Hij legde 
zich toe op de ekonomische wetenschappen en werd de teoreticus van een eko-
nomisch neo-Uberalisme met stevige linkse inslag en tendenzen. Zijn opvattin
nen droeg hij o.m. voor op het liberaal partijkongres van 1951 en alhoewel zijn 
partijgenoten er zich angstvallig voor gehoed hebben ze in de praktijk om te 
zetten, wordt het kongres van 1951 beschouwd als een belangrijke datum waar
op blauwe bakens werden verzet; sommigen beweren overigens dat Jean Rey's 
te dier gelegenheid beleden neo-liberalistische opvattingen de eerste stoot heb
ben gegeven die later leidde naar de oprichting van de PVV; ze verzuimen 
daarbij overigens nooit te verzuchten, dat de PVV ontzettend weinig van de 
ideeën van Jean Rey heeft onthouden. De Luikenaar zelf had inmiddels de 
wisselvalligheden van een blauwe partijcarrière geruild voor de EEG-technocra-
tie. 

Het ongenoegen van de vader der europese vaderlanden-teorie ten over
staan van de EEG heeft de laatste hinderpalen op Rey's weg naar omhooo- op
zij geschoven. 

Toen de Gatdie het hoofd van Hallstein etste, drong zich eigenlijk voor 
diens opvolging aan het hoofd van de inmiddels te verwijden kommissie de 
kandidatuur van Mansholt op. De Nederlander kreeg echter geen kans omdat 
hij een vijand van de Gaulle is, wiens opvattingen regelrecht tegen die van 
de franse prezident opbotsten in 1965, tijdens de grote krizis die de Gemeen
schappelijke Maikt aan de rand van d- afgrond bracht door de voorlopige te
rugtrekking van Franhijk. 

Jean Rey is dus in zekere zin « over het lijk van Mansholt » gegaan. Of dat 
de Beneluxmmenhorigheid in europees verband ten goede zal komen, is uiterst 
Iwijfelachlig. De inderdaad niet geringe eigenschappen van de Luikenaar wor
den oveischaduwd door het feit dat hij een « gaullistische > gijzelaar van de 
fianse p.ezidenl is. De Duitsen, die Hallstein graag zagen vervangen door een 
van hun landgenoten, spiingen ook niet bepaald van geestdrift en doen nogal 
zuut opmeiken dat België bezig is, zich vol te vreten aan de hele europese haver-
zak. 

Vooi ons Vlamingen is de aanduiding van Rey geen gelukkige zaak. De 
luikse ptotestant zal in zijn europese omgeving de kristen-demokraat Coppé 
lellen, die moet gelden als « vlaamse > vertegenwoordiger. Een uiterst povere 
vertegenwoordiging, als je het ons vraagt... 

dio Genes. 

Ie spiegelen dan deze los te krijgen van de 
regering die hij door dik en dun steunt. 
Wij weten dat hij telkenjare de begroting 
van Landbouw goedkeurt als een brave ja. 
knikker, ook als deze begroting geen frank 
voorziet voor de uitzonderlijke waterschade 
in de Westhoek. 

Geen frank wordt toegekend voor deze 
schade, al heeft het Ministerie van Land* 
bouw tot tweemaal toe de schadegevallea 
geselektionneerd, dit wil zeggen geminima-
lizeerd! Er kon dus weer eens geen frank 
af voor de Westhodt. 

In een weekblad lazen wij dat de heer 
Vandamme de minister heeft diets gemaakt 
dat deze weigering tot toekennen van scha^ 
devcrgoeding geen politieke winst is voor 
de regeringspartijen. 

Inderdaad, onze landbouwers zien reeds 
lang klaar in de kleurpolitieke raddraaierij, 
vooral dan als zij weten dat de regering 
in 1964 de droogteschade in sommige stre
ken van Wallonië wél als buitengewoon 
heeft verklaard, waarbij een krediet van 4S 
miljoen fr. zonder komplimenten en forma
liteiten aan de geteisterden werd toegekend. 
Twee maten en twee gewichten I 

Onze landbouwers moeten de rug toeke. 
ren aan de regeringspartijen. Wie niet ho
ren wil, moet voelen I 

Ver van huis liegen 

onzm 
als 
exportartikel 

(mvdb) < Nichts ist so fein gesponnen. 
Es kommt ans Licht der Sonne > 

Dit duitse spreekwoord behoort vermoe
delijk niet tot het vokabularium van de h. 
Lucien Christophe, lid van de < Académie 
de langue et de literature fran^aises » en 
< eminent collaborateur » van Le Soii die 
onlangs te Parijs in de < Académie des 
sciences morales et politiques >, waarvan hij 
korresponderend lid is, een uiteenzetting 
heeft gegeven over de « Psichologie van hei 
talenvraagstuk in België >. 

De geleerde spreker schijnt echter wel een 
ander spreekwoord in toepassing te hebben 
gebracht — een Frans natuurlijk — dat 
luidt : < A beau mentir qui vient de loin > 
en dat wij op onze manier zouden kunnen 
verdietsen als volgt : < Wie ver van huis 
is, kan gerust een loopje nemen met de 
waarheid >. Hij tiecft dat dan ook gedaan. 

De vlaamse eenheid begon zich pas al te 
tekenen in de XIXde eeuw. aldus de aca
demicus, dank zij het liberalisme van de bel-
gische grondwet van 1831. Dat de Vlamin
gen meer dan honderddertig jaar hebben 
moeten wachten op de nederlandse tekst 
van die errondwet zal hij wel niet gezegd 
hebben. 

De radikale uitbanning van het Frans uit 
de administratie en het officieel onderwijs 
in Vlaanderen, tot aan de poorten van 
Brussel, is een maatregel met een onbere
kenbare draagwijdte, zodat velen zich af
vragen hoe België dit zal overleven Met 
andere woorden : de vervlaamsing van 
Vlaanderen betekent de ondergang van 
België I 

Spreker beijverde zich ook de argumen
ten te weerleggen van diegenen die bewe
ren dat Vlaanderen onder het unitaire re
gime van België zou verdrukt zijn. Een be
wering die op niets berust natuurlijk, wanf 
iedereen weet toch dat er van enige ver
drukking nimmer sprake is geweest I 

Niettegenstaande zijn liefde voor « la 
France > overwoog spreker niet de oplos
sing, dat Wallonië naar Frankrijk zou gaan 
uitkijken, omdat daaraan zou vastzitten daf 
Brussel en al de frankofone eilandjes in 
Vlaanderen dan aan de germaanse invloed 
zouden overgeleverd worden, wat wel een 
ondankbaar lot zou zijn voor de verdedi
gers van de franse taal. Dit is een van die 
goedkope argumenten die het steeds goed 
doen bij een frahs gehoor. 
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WOORDEN 
EN DADEN 

Tijdens de verkiezingskam
panje van 1965 kon men overal 
d e P.V.V.- slogan v a n d e 
« str i jd tegen het dure leven » 
bewonderen . 

Die « s tr i jd » is zopas in een 
nieuwe faze getreden : vanaf 1 
jul i worden de sigaret ten zo 
m a a r eventjes 3 fr pe r pakje 
duurder . De goedkope volkssi
gare t ten zullen 13,50 fr in 
p laa ts van 10,50 fr kosten; de 
gewone sigaret ten slaan op van 
13,50 fr naa r 16,50 fr. Uit die 
verhoging hoopt de regering 
i mil jard 600 miljoen te klop
pen 1 

Met deze pri jsverhoging 
werd , onder de druk van het 
A.C.V., gewacht to tda t de sin-
dikale verkiezingen achter de 
rug waren : to t zolang moes t 
de regering V.D.B, nog door
gaan voor een « sociale » rege
ring, kwest ie van de s temmen. 
Nu is (eens te mee r ) het mas
ker gevallen. 

STRAFFELOOS 
De brusselse gemeente raad 

heeft onlangs besloten dat het 
betwis te E t r imogebouw aan 
de Rooseveltlaan niet zal moe
ten afgebroken worden. Men 
zal zich her inneren da t het 
Verbrekingshof bij vonnis de 
afbraak van het gebouw verbo
den had. 

Deze brusselse beslissing, 
die rechts t reeks indruis t tegen 
het gerechtelijk vonnis, hoeft 
geen verbazing te wekken. 
Brussel word t geregeerd door 
een CV.P.-P.V.V.-koahtie, ne t 
als het land. En de grote Etri-
mo-baas Colin is P.V.V .-sena
tor, daarenboven nog een der 
belangrijke geldschieters van 
zijn par t i j . 

Piet of Sjarel die een duive-
kotje ineen t immeren zonder 
toelating van hun gemeente, 
mogen dat braafjes (en des
noods « geholpen » door de 
s terke a r m der we t ) weer af
breken. Maar mi jnheer Colin 
mag zijn pollevieën vagen aan 
het gerecht. Want hij is van 
de « goede » par t i j . . . 

SHAPE 
Elders in dit blad, onder de 

rubr iek «onze par lementsle
den s taan h u n m a n », m a k e n 
wij gewag van het feit da t dr . 
Vic Anciaux met een par lemen
taire vraag geïnformeerd heeft 
n a a r de overeenkomst die tus
sen België en de Shape on
langs werd gesloten. Die over
eenkomst zal, bl i jkens he t 
an twoord van de minis ter , par
lementai r behandeld worden 
zodat we de inhoud er van 
(gedeeltelijk ?) zullen kennen. 
Inmiddels bl i jkt al vast t e 
s taan da t de Shape-jongens 
zich een pracht ige s ta tuu t heb
ben weten te veroveren : de 
privilegies van deze heren zijn 
onte lbaar . Ze hoeven geen be
last ingen te betalen, h u n ge
bouwen en installaties zijn on
schendbaar , de hogere dienst-
graden beschikken over per
soonlijke immuni te i t enz. 
Kor tom : zo slordigweg een 
fraai diplomatiek s t a t u u t j e ! 

Een goede kaas, die Shape . 
E n handige m u i z e n ! 

BISDOM LIMBURG... 
Na de achterhoedegevechten 

in het par lement (waarb i j en
kele reakt iona i ren de Voer
s treek in he t geding poogden 
te brengen, welk maneuver 
mislukte , wat in de senaat aan
leiding gaf tot de afstraffing 
van de C.V.P.-er Baltus door 

Ook in Nederland hield de tornado huls. Een luchtfoto van de geteisterde gemeente Tricht. 

onze senator Jor issen) heeft 
he t Vat ikaan dan eindelijk of
ficieel he t b i sdom Limburg 
kunnen oprichten. Enkele 
waalse katolieken, geholpen 
door logebroeders , hebben de 
zaak slechts enkele maanden 
kunnen doen uitstellen. Dat gaf 
meteen het b i sdom Luik de ge
legenheid kerkel i jke goederen 
in Limburg van de h a n d te 
doen zonder da t de opbrengst 
daarvan aan het nieuwe bis
dom ten goede kwam. Mis
schien word t da t achteraf in-
terbisdommel i jk geregeld, da t 
zijn t rouwens onze zaken niet . 

...EN C.V.P.-LOGIKA 

We willen er alleen op wij
zen, dat p remie r Vanden Boey-
nan t s en zijn l imburgse knecht 
Leynen van het Belang bij de
ze opricht ing woorden in de 
mond hebben gehad, die zo 
uit de federalistische argumen

tat ie zijn gegrepen : « s t reken 
die van zich zelf bewust wor
den hebben eigen s t ruk tu ren 
nodig » enz. Zo hebben deze 
uni tar is t ische heren hun m o n d 
voorbijgepraat . In hun ijver 
om — formalist isch en politiek 
voorwaardel i jk — hun t rouw 
aan de Kerk te betuigen ver
loochenen ze hun politiek-
s t rukture le opvatt ingen. Dat 
is het zoveelste staalt je van de 
logika der belgische staatska-
tolieken. 

DE SCHULDIGEN 
Het nat ionaal komitee van 

de C.V.P., dat zich aan de 
jongste ins temming van deze 
par t i j met de plannen, strekken
de tot bestendiging van de hui
dige toes tand te Leuven en tot 
een universi taire expansie in 
Brabant , die de frankofone im
perialist ische plannen (groot-
Brussel tot en met Leuven! ) 

heeft bezondigd omvat vol
gende « Vlamingen » : Houben, 
nat ionaal voorzitter. F rank 
Swaelen, nationaal sekretar is , 
Rober t Vandekerckhove, vleu
gelvoorzitter der « Vlaamse » 
CV.P., mevr. J. Broekaert-De 
Somer, de hh. Jan De Spot, 
Valeer Pittomvils, Marcel 
Vandewiele, Jor is Verhaegen, 
Victor Leemans, Huber t Ley
nen, Aloïs Sledsens, Karel Van 
Cauwelaert (ex-Schildwacht) , 
Fernand Lefere, Leopold Ver
henne, Jan Verroken, Frans 
Tanghe, Constant Boon, Wil-
fried Martens, Leo Vanackere, 
mevr . Daems-Van Ussel en 
m e j . Alice Hellemans. Een 
fraaie verzameling « vasthou-
ders » die eens te meer in h u n 
kapitulatie-tradit ie volharden. 
Deze beslissing toont overdui
delijk het af leidingskarakter 
van het voorstel Verroken i.z. 
Leuven aan evenals de rugge-
graatziekte van dit stelletje 
apostaten. 

VLOTTENDE FiNAüGIES 
De regering was van plan voor het einde 

van de parlementaire zittijd het parle
ment in te lichten over de stand van za
ken in de financiële en ekonomisclie sek
toren. Ze was dat wel enigszins aan haar 
zelf verplicht vermits ze volmachten 
bekwam en het normaal is vooraleer het 
parlement met verlof gaat, aan dit parle
ment een eerste voorlopige balans voor te 
leggen. Het einde der volmachten valt 
samen met de heropening van de parle
mentaire zittijd zodat het normaal is dat 
intussen het parlement enigszins wordt 
voorgelicht. Het is het minste dat de vol
machtkampioenen kunnen doen, ook om
dat de tot nog toe bereikte rezultaten niet 
fameus zijn. 

Om te beginnen stellen we vast dat 
men voortgaat, van de ene overdreven of 
foutieve raming in de andere te vallen. 
Sinds de vroegtijdig ter ziele gegane rege
ring Harmei hebben we nog niets anders 
beleefd dan dat men nu eens van een put 
van 20 miljard sprak, dan weer dat het 
deficiet bij lange niet zo hoog zou zijn, om 
enkele maanden later opnieuw van zware 
tekorten te spreken ! Men heeft vastge
steld dat het ministerie van financies niet 
in staat was, een juiste berekening te, ma
ken en de vergissing van minister De 
Paepe bij de raming van de onkosten voor 

de ziekteverzekering is in dit verband 
legendarisch geworden wat de financiële 
anarchie in ons land betreft. We mogen 
de huidige regering er terecht van ver
denken, dat ze bewust de ene maand veel 
te optimistisch was, om de volgende 
maand in het zwartste optimisme te ver
vallen. Het is gebleken dat zulks een sis-
teem is, om ten eerste de onvermijdelijke 
belastingsverhogingen erdoor te krijgen 
na het scheppen van een kunstmatig kli
maat van financiële Götterdiimmerung en 
ten tweede : omdat men alleen temidden 
van een klimaat van storm en onheil de 
huidige meerderheid kon bijeenhouden. 
Het middel daartoe waren de volmacht-
wetten. 

Blijkbaar zijn we nu weer een periode 
ingegaan, waarin de regering na de vele 
alarmstoten ietwat stoom kan afblazen. 
We vernemen dat het begrotingstekort 
1967 slechts 2 miljard zal bedragen. In de 
kommentaar daarop spreekt <le regerings-
pers van een financiële toestand « die wel 
niet fleurig is doch ook verre van slecht ». 
Men vergeet er echter aan toe te voegen 
dat dit deficiet van 2 miljard slechts mo
gelijk zal zijn dank zij de lawine van 
belastingsverhogingen allerhande, waar
van we trouwens nog de derde trein moe
ten zien, die vermoedelijk vandaag zal 

starten. Dan is nl. het parlement met 
verlof en dan zal de regering niet veront
rust worden met interpellaties, die de 
laatste tijd als hagelstenen in de Wet
straat neerketsen, omdat de parlements
leden praktisch toch niets anders meer te 
doen hebben. Deze derde trein bevat ette
lijke prijsverhogingen door stijging van 
taksen maar de beruchte verhoging der 
direkte belastingen op de vennootschap
pen zou wegvallen. 

De PVV is er in geslaagd deze belastings
verhoging bij het laatste fiskale eskalatie-
pakket te voegen, terwijl sommige taks
verhogingen met onmiddellijke weerslag 
op de prijzen uitgesteld werden om het 
A(;V, in mei gewikkeld in een sociale ver
kiezingsstrijd, niet te veel wind uit de 
zeilen te nemen. 

Het tekort werd dus uitsluitend dank 
zij een grote fiskale aderlating beperkt, 
want de regeringspers moet erkennen dat 
er van saneringen niets in huis is geko
men. De hoofdverdienste (zo men al van 
verdienste kan spreken) ligt dus zoals 
altijd op fiskaal vlak. 

Is er een rem geplaatst op het begro
tingstekort — dat evenwel voor 1908 op 
5 miljard geraamd wordt en dat zal wel 
veel hoger zijn, want nu kan men gelijk 
welk cijfer vooropstellen en trouwens : 
welk vertrouwen mag men stellen in een 
regering die de tekorten en de baten han
teert als een harmonika ? I — qua sane
ring is er nog niets gebeurd. Het is t.a. 
wel interessant de aangroei van de open
bare schuld na te gaan. Welnu, deze stijgt 
nog voortdurend. De stijging bedroeg voor 

de eerste 5 maanden van 1967 16 miljard 

fr., tegenover 12,3 miljard in 1066 en 15 
in 1965. Daaruit volgt dat er ondanks 
snelle en aanzienlijke fiskale inkomsten
stijgingen van bezuinigingen niet het 
minst sprake is geweest. 

Een derde aspekt van deze toestand is 
de ekonomisclie e.\pansie, die maar niet 
van de grond komt. Er is heel eenvoudig 
geen globaal expansieplan. Er is een on
evenwicht tussen vele gewesten en met de 

. prioriteit voor Wallonië, die zich reeds in 
de geesten van de Wetstraat heeft inge
burgerd, in afwachting dat deze mentali
teit in praktische daden zal omgezet wor
den, zal deze toestand nog verergeren. 
België verspeelt zijn beste ekonomisclie 
aanpa.ssingskansen door een moedwillige 
vervalsing van het ekonomisch spe) om
wille van politieke oogmerken, die noch
tans de politieke vraagstukken — nl. de 
herstrukturering van het land — nief op
lossen, doch het veranderingsproces hoog
stens vertragen en door deze vertraging 
slechts verergeren. Intussen krijgt de 
Vlaamse ekonomie niet de expansie, waar
voor bet terrein en de tijd er zijn en kan 
de waalse ekonomie zich slechts middels 
de « Vlaamse liefdadigheid » in leven hou
den zonder dat haar fundamenteel pro
bleem wordt opgelost. Het drama is dal 
Vlaanderen de mensen, de initiatieven en 
de plaats heeft om een sprong vooruit te 
maken doch dat het de financies onthou
den wordt, die afgevoerd worden naar 
Wallonië, waar er geen leider.s, geen in-
nitiatieven en geen ontwikkelingsbodem 
zijn. Ook daarvan zijn de begrotingsmoei-
lijkheden een illustratie, wat men vanzelf
sprekend niet belicht, weshalve we het 

hier in dit bondig overzicht zelf doen. Sw. 
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BURCHT -
GERMAIN-ANGLO 

De vakbonden zijn zeer snel 
door de knieën gegaan in het 
konflikt rond de Laminoirs de 
l 'Escaut. In tegenstelling tot de 
konkre te toezeggingen die de 
Walen ontvingen van de rege
r ing, moesten de vlaamse sta
ke r s het stellen met vage be
loften die wellicht nooit kun
nen uitgevoerd worden. 

Bovendien vraagt men zich 
af hoe het komt dat geen so-
l idari tei tsaktie werd ontketend 
bij de zustermaatschappi j Si-
dal te Duffel : daar zijn het 
toch dezelfde vakbonden, of 
niet soms ? 

In de Kamer kon de nijdige 
Posson zich niet weerhouden 
o m Coppieters toe te roepen 
da t de Volksunie de mensen 
had opgeruid ! Waarschijnlijk 
deden de scherpe woorden van 
onze volksvertegenwoordiger 
gevoelig pijn, waar deze de 
kr is ten-demokraten verweet 
he t KWB-programma niet uit 
te voeren. 

WIE 

ZEGT DE WAARHEID ? 

In een motie vraagt het Ko-
ordinat iekomitee Taalregeling 
Hoger Onderwijs zich af wie 
in de kwestie van de verminde
r ing der expansiekredieten van 
he t universi tair onderwijs de 
waarheid spreekt. In de se
naatsvergadering van 18 april 
j l . verklaarde minister Groot
j a n s officieel dat « de rekto-
r e n der vier universiteiten aan 
de werkzaamheden van de na
tionale raad hebben deel geno
men en hun akkoord met het 
gedane voorstel hebben be
tuigd ». Anderzijds logenstraf
te mgr. Descamps namens de 
rek toren in een verklaring aan 
een franstalig blad uit Brussel 
deze bewering en zei hi j . deze 
bewering als fantazie te be 
Stempelen « die bij de versprei
ders ervan een totale onwe 
tendheid der feiten verraadt ». 

Of de rektor daarmee nu de 
minis ter bedoelde is niet dui
delijk. Daarom vraagt het ko-
mitee opdat de openbare me
ning volledig zou ingelicht 
worden. Het komitee protes
teerde tegen deze inkr imping 
« die de volledige overheve
ling van de franse afdeling van 
Leuven en de verdubbeling van 
de universiteit te Brussel zal 
bemoeili jken ». 

R E G E N S C H E R M S I S T E E M 

In feite wenst n iemand de 
verantwoordeli jkheid voor de
ze beslissing te nemen, de rege
ring niet en de rektoren niet. 
In tussen is de inkr imping een 
feit en zijn de gevolgen ervan 
qua sanering te Leuven en te 
Brussel nefast. De regering 
moet gedwongen worden, kla
re wijn te schenken, al is he t 
bewezen dat ook monseig
neurs soms de waarheid niet 
zeggen... En nu m a a r zwam
men over de « krizis van het 
gezag ». 

HERVORMING 

VAN HET LEGER 
Bij de voorgenomen hervor

ming van het leger heeft de 
VVB het passend geoordeeld 
te her inneren aan de vlaamse 
eisen ter zake : 1. opricht ing 
van een vlaamse divizie (alle 
voorwaarden daar toe zijn ver
vuld, men voert slechts drog
redenen aan, om ze niet door 
te voeren) ; 2. afschaffing van 
gemengde batal jons bij de pa-
ra-kommando 's en bij de lucht
macht (nu komt het Neder
lands niet aan zijn t rekken; 
3. wetteli jke taalevenwicht in 
de brusselse mili taire instellin
gen ( tans frankofone instellin
gen); 4. 60 t.h. der leidende 
posten voor vlaamse mili tairen 
(op grond der bevolkingsver
houdingen ). 

We zijn eens benieuwd welke 
uitvluchten de vlaamse CVP 
weer zal aanwenden om in he t 

najaar , wanneer deze hervor
ming ter sprake komt, bij niet-
vervulling van deze elementai
re eisen aan een afkeuring van 
de plannen van Poswick te 
ontsnappen. Bij de BSP en 
PVV is de laksheid even groot, 
zoniet groter , vooral bij de ge
pa ten teerde vereerders van he t 
leger van Omer, de exekutie-
peleton-specialist. 

S T E E D S P R O T E S T 

Ook het Verbond der Vlaam
se Akademici komt terug in 
een pro tes tno ta op de voorge
nomen beperking van s teun 
aan het hoger onderwijs en de 
wetenschappel i jke vorsing en 
laakt in het bijzonder de niet 
te verantwoorden werkwijze 
door het beleid toegepast bij 
het nemen van een zo gewich
tige beslissing « in de loop van 
een gesprekje in het milieu 
van 'n plukje personali tei ten ». 
Ook dit verbond stipt aan da t 
de voorgenomen steunbeper-
king de niet-overheveling van 
UCL naar Wallonië in de hand 
werk t en dat deze zet (want 
daa rom is het h e m uiteinde
lijk te doen !) het belgisch ge
zagsapparaat in diskrediet 
brengt . Wat overigens al lang 
is gebeurd. 

MACHTSMISBRUIK 
De an twerpse CVP schrikt 

niet terug voor dwang. Uit een 
verslag van de CVP-Sektie-Ten-
toons telling, waarvan de voor
zitster Mia van Cauwelaert is, 
bli jkt dat « gelet op moeilijk
heden die ondervonden wer
den bij de aanslui t ing van 
mensen die via CVP-bemidde-
ling een appar t ement van « De 
goede Woning » bekwamen e r 
bij de woningkommissie en de 
par t i j raad zal aangedrongen 
worden, de kandidaat-huur
ders eerst te laten aanslui ten 
alvorens hun voldoening te ge
ven ». Men moet dus eers t 
CVP-lid worden vooraleer als 
h u u r d e r in aanmerk ing te ko
men ! De C.V.P.-Kortrijk ver
pl icht de vrije katolieke scho
len tot bi jdragen voor haar 
kiesfonds ( rechts t reeks uit de 
zakken der ouders ) , de CVP-
Antwerpen maak t van de wo
ningnood misbruik om leden te 
werven. Echt kristelijk en 
echt demokra t i sch 1 

liet freii-iniii-cval verleden W2el< te Brussel eiste gelukkig geen doden of zwaargekwetsten Het 
X'Cöti^'^e c!lc\'n iio^ maar een-! de aandacht op de bijkomende risico's van de pendelarbeid. Het 

Iji-troj de trein Zottegem-Brussel : een pendellijn-bij-uitstek l 

DE NATiONALIZATIE 
VAN DE ENERGIESEKTDR 

Reeds herhaalde malen heeft de Volksunie, door haar kon-
greshesluiten, de eis gesteld lot nationalizering van de energie-
iektor. Vandaag willen we hier even nader op ingaan om te trach
ten meer klaarheid te scheppen in deze eeider ingeunkkelde ma
terie. 

Wat verstaan wij onder energiesektor ? Hij omvat alle bron
nen van energie : de kolenmijnen, de elektriciteit, het gas, het 
aaidgas, de olie en de kernenergie. Zowel de produktie als de 
distributie 'moeten hier in aanmerking worden genomen. 

Wat zeker niet voor nationalizatie in aanmerking komt, is 
bv. de electrotechnische industrie. Het is enkel umar een mono
polie bestaat en de verbruiker, hij weze partikulier of industrieel, 
weerloos staat tegenover de prijzenpolitiek die gevoerd wordt 
door producent of verdeler, dat de gemeenschap het laatste 
woord moet kunnen hebben. Het is enkel in de bazissektor van 
de energie^ waarop^ het ganse leven -van een natie steunt in de 
moderne tijd, dat het privé • initiatief de vrije hand niet mag 
krijgen om op louter kommerciéle bazis zijn handelspolitiek te 
voeren. 

Daaibi] komt nog, dat de gemeenschap via leningen aan 
goedkope lente, fiskale voordelen en dies meer, aan lal van be
drijven grote voordelen schenkt. Denken we bv. aan de kern
centrales, die voor een goed deel met oveiheidsfinanciën wer
den opgericht. Denken we aan de verlieslatende mijnen, waar 
80 miljard aan staatsgelden werd weggegooid (zonder te spreken 
van bv. schulden aan de RMZ die niet xverden betaald), zonder 
dat de raden van beheer dezer mijnen verantwoording hoefden 
af te leggen t.o.v. de gemeenschap, zelfs niet voor de zeer royale 
vergoedingen die tot het laatste ogenblik aan de beheerders en 
direkteurs werden uitgekeerd... 

Wi] willen zeker niet weten van een soort staatskapitalisme, 
waarbij een logge administratie het volledig bedrijfsleven zou 
overnemen. De staat kan dat trouuens onmogelijk doen. Wat 
wij wel eisen is dat de bazis van alles, het 'grote monopolie bij 
uitstek, uit de handen zou genomen worden van de grote hol
dings die achter de schermen doen wat ze willen in hun verschil
lende bedrijven. Denken we aan Ebes (Société Générale en 
Electrobel), Irrtercom (Electrobet en Empani) Interbrabant (Em 
pain en Cantibel), Esrrralux (Sofina), dit xioor wat de elektriciteit 
aangaat. Voor het aardgas, het gas, de kernenergie, de olie en de 
steenkool kunnen veelal dezelfde namen worden teruggevonden. 

De harde les van de Laminoirs van Burcht heeft vele ogen 
geopend : er hapert iets aan het ststeem wanneer een kleine 
groep machtige financiers eenzijdig beslissingen kan treffen die 
een ganse gemeenschap aanbelangen in de hoogste mate. 

En wij moeten niet menen dat onze eis tot nationalizatie van 
de energiesektor zo fantastisch is, of zo ongerijmd. Kijken we 
naar onze buurlanden : het aandeel der gemeenschapsbedrijven 
in de energiesektor bedraagt in Duitsland 7,2 %, in Nederland 
8,7 %. In België slechts 4,5 % ! 

Daar komt nog bij, dat we hier in België o.m. wat de elek
triciteit betreft voor een ware chaos staan. Gemeentelijke regies, 
intercommunales van het zuivere type, gemengde intercommu
nales, noem maar op. Wanneer men de kaart van België bekijkt 
waarop de verschillende sektoren van de elektriciteitsmaatschap
pijen afgetekend zijn, denkt men eerder aan een puzzle. Waarbij 
dan nog de bedenking dient gemaakt dat de jongste jaren enorm 
veel vereenvoudigd werd .' Met aan de andere kant het gevaar 
dat vereenvoudigen ook hier betekent : vergroten van de macht 
der holdings. Over het nieuwe statuut van zgn. gemengd type_ 
waarover zoveel sprake is, willen we trouwens in een latere bij
drage meer in detail uitwijden. Het belangt ten slotte elke ver
bruiker aan. Wat de elektriciteitstarieven betreft, verwijzen we 
naar onze twee artikets van januari 1967 in dit blad. 

Voor het gas witten we nog aanstippen dat de maatschappij 
Distrigaz, die het monopolie bezit voor het transport van aardgas^ 
een kapitaal heeft dat gevormd werd voor 1/3 door de staat, 
1/6 door de trust Schelt, 1/3 door de Esso en 1/3 door de oude be
kenden Intercom en Ebes. 

Er bestaat weliswaar het zgn. Kontrolekomitee voor de elek
triciteit en het gas. Het werd in 1955 opgericht en bestaat uit elf 
personen, vertegenwoordigers van de drie grote vakbonden en 
i'an het Verbond der Belgische Nijverheid. Over de doelmatige 
werkingsmogelijhetd van dit komitee valt veel te zeggen. Laten 
we er ons toe beperken te zeggen dat het zelden of nooit zijn 
juiste rol heeft kunnen spelen. Steeds opnieuw werd het voor 
voldongen feiten geplaatst, zoals weet bij het afsluiten van de 
invoerkontrakten van aardgas tussen de Nederlandse Aardolie-
maatschappij en Distrigaz. De gemeenschap, de verbruiker heeft 
geen beslissende stem in het kapittel der energie. De gemeen
schap mag wel investeren en allerlei voordelen toestaan en de 
verbruiker mag wet de prijs betalen die hem eenzijdig tvordt voor
gelegd. En als er iets genationalizeerd werd in deze sektor, dan 
zijn het de verliezen, zoals in de steenkoolnijx'eiheid ! 

Om al deze redenen (er zijn er nog zo bv. de samenwerking 
op europees t/lak die eenvoudiger en vlotter zou verlopen tussen 
gemeenscha/rsbedrijven), moeten er w de energiesektor grondige 
struktuurhervormingen doorgevoerd worden die aan de gemeen
schap de macht geven die haar toekomt. 

E. SLOSSE 



VVEL MIS 
De onderpas toor van Burch t 

laat ons weten dat, in tegen
stelling met wat dio Genes ver
leden week veronderstelde, er 
in de « Laminoirs » op zondag 
18 juni wél mis ten behoeve 
i^an de s takers werd gedaan. 
De bi jna voltallige ochtend
ploeg woonde t rouwens deze 
mis b i j . De onderpas toor 
schrijft ons tevens da t « de 
kerk te Burch t t.o.v. de arbei
ders en bedienden die de fa
briek bezet ten haa r pl icht ge
daan heeft : aanspraken van 
de celebrerende pr ies ters , huis
bezoek, bevlagging, betoging 

enz. ». 
Het verheugt ons ten zeerste , 

het te mogen vernemen. Dat 
deze mis ongemerkt voorbij 
ging, ligt wel aan he t verschil 
tussen het v laams en he t waals 
t emperamen t : de mis in Ger
main-Anglo was een publici
taire aangelegenheid, terwij l 
de geestelijkheid van Burch t 
zonder veel omhaa l deed wa t 
er moest gedaan worden . Ze 
weze er om geprezen! 

Inmiddels is V.D.B, wél te 
La Louvière en niét te Burch t 
geweest. Maar da t is een an
der en niet-kerkelijk kapittel. . . 

SUIKER 

Veertien dagen geleden heeft 
baron Kronacker in de K a m e r 
een speech gehouden over de 
ellende van de arabische vluch
telingen en over he t tr iest ig lot 
van de egyptische soldaten die 
van dors t o m k w a m e n in de Si-
naïwoestijn. He t k lonk alle
maal nogal onoprecht en he t 
beeld van de su ikerbaron me t 
de eeuwige anjer in he t 
knoopsgat kon t ras tee rde te fel 

me t de himiani ta i re inhoud 
van de redevoering. 

De ba ron heeft zich met die 
menslievende bevlieging t rou 
wens alleen m a a r van een kaï 
wei gekweten. Hij is door he( 1 
wa t zakenbelangen met de ar: 
bische wereld verbonden en d 
egyptische suikerfabrieken zij a 
— net als die te Tienen — Kro 
nacker-bedrijven. 

Ergens een knaap van do 
een of andere arabische amba' . 
sade heeft de ba ron waai 
schijnlijk even he r innerd aa i 
die zakenbanden en h e m a a n 
gepord « om eens zijn bes t 1 <^ 
doen ». 

Het rezul taat ? Een par i 
men ta i re toespraak die vals 
k lonk als een gebars ten klok. 

GEVAARLIJK ! 

Minister Van Offelen hee l t 
deze week een in te rdepar tc 
mente le werkgroep geïnstal
leerd die als taak zal hebben, 
de bui tenlandse investering^ 
aan te t r ekken en te verdel< 
over de s t reken van ons l ana 
die er de groots te behoefte 
aan hebben. 

De werkgroep word t voorge
zeten door een frankofoon, de 
heer Charlier . 

We zullen de werkzaamhe
den van deze groep zeer waak
zaam in he t oog moeten hou
den. Want he t is zo goed als 
zeker dat dit in terdepar temen-
teel geval in de al lereerste 
p laa ts zal gebruikt worden om 
vreemde investeerders naa r 
Wallonië te lokken. 

O N Z E T.V.-Fli-M 

Er is de jongste t i jd in re
geringskringen en in de pe r s 

« Innovat ion » heeft de toelating gekregen om op het Rogiersplein een voorlopig grootwarerh 
huis op te richten. Nu zouden v\?ij toch wel eens willen weten, welke veiligheidsvoorschriften op
gelegd werden aan de « Inno »-groep i.v.m. met dit noodgebouw. Of steekt het, zelfs na de brand-

ramp, nog niet te nauw? 

veel sp raak van plannen om 
de Maaskant nieuwe bedri jven 
en een inf ras t ruktuur te schen
ken. Wat er van die p lannen 
uiteindeli jk zal terecht komen, 
is een groot vraagteken. We 
blijven sceptisch to t wanneer 
we met eigen ogen zullen zien 
da t de woorden eindelijk in 
daden omgezet zijn. Al te vaak 
immers heeft men de Limbur
gers, en vooral de mensen van 
de Maaskant , me t een kluitje 
in het r ie t ges tuurd. 

LEIDINGWATER 
Het is in deze toch zo nonkonformis-

tische tijd onmogelijk geworden, vrijwil
lig en zonder speciale bescherming door 
een kletsende regen te lopen. Als alle 
jonge heren (van jonge dames nemen we 
alles aan !) bij de geringste kans op regen 
met een regenscherm rond lopen, is men 
al zowat een zonderling als men deze 
mode niet volgt. Daarom zijn de stortba
den meer dan een louter higiënische 
zegen. De oude Thomas van Aquino wist 
al dat baden een nuttig middel is tegen 
de melancholie van hen die soms eens na
denken. En daarom alleen al wordt hier 
geen enkel woord gezegd tégen het échte 
leidingwater. De titel is weer eens een 
beeld voor iets heel anders. 

Het beeld komt van Hugo Hartung in 
« Ein Prosit der Unsterblichkeit, Kein 
heiterer Roman » en drukt de ontnuchte
ring uit van een universiteitsstudent die 
merkt wat hem eigenlijk opgediend wordt. 
Dat wie een akademische titel heeft ook 
zélf nadenkt, dat wie les geeft aan een 
universiteit een levende bron van kennis 
is en een luide oproep tot het zoeken naar 
eigen en verantwoord inzicht, is een van 
de meest verspreide vooroordelen van 
onze beschaving. Hoe dikwijls is het 
tegeno% ergestelde niet het geval ! En hier
mee is helemaal niets gezegd tegen de 
waarde van de studie en van de universi
teiten, die inderdaad een unieke reali/atie 
zjn van ons geminacht westers verleden. 

Zonder leidingwater kan geen stad nog 
leven. En als de britse troepen in Aden 
« om een bloedbad te voorkomen » niet 
aanvallen, maar de waterleiding afsluiten, 
dan is dat een staaltje te meer van een 
schijnheiligheid die zo maar geslikt 
wordt : sterven van dorst is erger dan 
sterven door een kogel. En zo kan ook 
onze beschaving niet in stand worden ge
houden tenzij door het leidingwater dat 
in de universiteiten zo mild over de sla
perige studenten wordt uitgestort. Zon
der leidingwater houden we gewoon op te 

bestaan, maar als we niets anders kennen 
dan dit leidingwater, léven we nog niet. 

Van de oude Plutarchus komt al de uit
spraak dat « opvoeden niet betekent een 
emmer vullen maar een haard (vuur) ont
steken ». En elke mens persoonlijk, en de 
ganse volksgemeenschap leeft pas als er 
niet slechts « opgeleid x> wordt, als er niet 
slechts « onderricht gegeven » wordt, 
maar als van mens tot mens en van ge
slacht tot geslacht dat onbepaalbare 
wordt doorgegeven waardoor we werke
lijk léven. Wie niet kan luisteren zal nooit 
een woord horeiv wie niet kan lezen zal 
nooit een zin lezen waardoor hij ineens 
of lang/aamaan ontdekt, dat het hier gaat 
om iets onvervangbaars, voor zichzelf of 
voor zijn volk. Luisteren en lezen, zien en 
opmerken, onthouden en vergelijken zijn 
niets meer dan schamele hulpmiddelen — 
fnaar ze moeten er zijn. En als ze er zijn, 
mogen zij uit de aandacht verdwijnen. 
Dan is er geen rust meer mogelijk die 
enkel onverschilligheid en afgestomptheid 
is en geen stilte meer die anders is dan 
de levende stilte van het léven zelf. Dan 
is er geen volgen meer uit gedachtenloos-
heid en geen aanvaarden uit gebrek aan 
moed. 

Want ergens moeten er bronnen zijn, 
ergens moeten er nog mensen zijn die iets 
meer doen dan enkel leidingwater uitde
len. Ergens moeten er nog mensen zijn 
die weten dat alléén de eisen die ze aan 
zichzelf stellen, en niet datgene dat ze 
thuis besteld krijgen, de grondslag kan 
zijn voor de gemeenschap (vrij naar A. de 
Saint-Exupéry). Voor kamerplanten kan 
leidingwater wel volstaan — voor bomen 
is er nooit leidingwater genoeg. En zon
der bomen, zonder wouden is het leven 
niets meer dan een Sinaiwoestijn. Zij die 
houden van kamerplanten in plastiek heb
ben zelfs geen leidingwater nodig. Maar 
de regen blijft vallen, ook voor hen. 

NEMROD. 

Vergissen wij ons wanneer 
wij veronderstel len da t de 
plotse belangstelling voor de 
anders alt i jd vergeten l imburg-
se Maaskant het gevolg is van 
de kampanje die gevoerd 
word t door het Aktiekomitee 
Maaskant en van het feit, da t 
de T.V.-film « De vlaams-natio-
nale gedachte en akt ie » goed
deels gewijd was aan de pro
blemen van de Maaskant ? 

In ieder geval : met de T.V.-
uitzending beschikken de 
vlaams- nat ional is ten thans 
over een macht ig middel om 
het publ iek voor te l ichten en 
om druk uit te oefenen in poli
tieke middens . 

HEMD N A D E R D A N ROK 

Het heeft e r alle schijn van 
da t de regering de noch tans 
wettel i jk e rkende fiskale fa
miliale vrijstellingen niet zou 
toepassen in ruil voor het nog 
niet ui tvaardigen van de be
lastingsverhoging op de hoge 
inkomens en op de vennoot
schappen. Een besparing, waar
van he t a-sociaal ka rak te r de 
ogen uit s teekt . Dit is de zo
veelste toegeving aan de PVV, 
die te r zake een reakt ionaire 
politiek voorstaat . Hoge inko
mens en vennootschappen be
horen inderdaad tot de kies-
kliëntele van de P.V.V., die al
les in he t werk stelt, di t voor
name en vooral r i jke kiesvee 
zo lang mogelijk ui t de ^ rmen 
van de fiskale inktvis te hou
den. Dat daarvoor de gemeen
schap van de doorsnee-landge
noten, ekonomisch zwakken 
inbegrepen, zwaarder belast 
word t (ook de middens tander 
is daarbi j , waa rde middenstan
der die voor de P.V.V. k i e s t ! ) 
kan de par t i j van Vanauden-
hove geen ba r s t schelen. En 
bl i jkbaar de halve l iberalen 
van de CVP, genre Vanden 
Boeynants , ook n i e t ! 

VESTIGINGSWET 

MISLUKKING 

Meer en meer komt men tot 
het besef dat de vestigingswet 
voor zelfstandigen — afgezien 
van een paar kleine rezultaten 
— m a a r een half sukses of een 
drie-vierde mislukking blijkt 
te zijn. Men is er wel in ge
slaagd opleidingscentra in het 
leven te roepen, die overigens 
zovele of bi jna zovele neven-
instellingen van de CVP zijn 

geworden, met al de invloeds
uitoefening vandien (nauwe
lijks verkapt zelfs) doch voor 
he t overige stelt men vast d a t 
er voor een hele reeks beroe
pen nog geen begin van regle
menter ing is gemaakt en da t 
zelfs niets op een dergelijk be
gin wijst. Men komt aldus to t 
de vaststelling da t de veelge
roemde middenstandspol i t iek 
van de CVP in een ander op
zicht als twee druppels w a t e r 
gelijkt aan he t evenveel aange
haalde middens tandsbedrog 
van de PVV, met dien verstan
de dat de CVP, meer bepaald 
het NCMV, de politiek van be
drog handiger toepast dan d e 
plompverloren m a a r altijd op
nieuw geloofde PVV-beloften. 
Beiden zijn uiteindelijk me
kaar waa rd en ze zijn he t 
vooral eens, de middens tand 
en de zelfstandigen één voor
naam ding te onthouden, d a t 
voor de mislukking van vele 
kleine ondernemingen (de zgn. 
« kindersterf te ») verantwoor
delijk blijft : de fiskale en so
ciale gelijkheid. 

J O S V A N E Y N D E 

De hoofdredakteur van 
« Volksgazet » en ondervoor
zit ter van de B.S.P. heeft dezer 
dagen de kliniek verlaten, m a a r 
zal op doktersbevel nog een 
zeer lange rust- en herstelpe
riode moeten doormaken. Hij 
moet beslist zieker zijn ge

dweest dan aanvankeli jk was 
meegedeeld. 

Inmiddels is het tr iestig o m 
de « Volksgazet » te zien. He t 
blad is nooit veel zaaks ge
weest, m a a r de art ikels van 
Van Eynde hadden dan toch 

^hun publiek. Een zeer gemengd 
publiek t rouwens : de brave 
par t i jmensen die de praa t van 
de hoofdredakteur au sérieux 
namen en de fijnproevers die 
het moesten hebben van een 
binnenpret je om de gespierde 
taal van de auteur . Wijzelf be
horen tot de laatste kategorie . 

Het allegaartje dat, in J o s ' 
afwezigheid, de pen voert op 
pagina één van « Volksgazet », 
brengt er hopeloos weinig van 
terecht . Des te s terker valt d e 
afwezigheid van de hoofdre
dakteur op. Maar even s terk 
dringt zich de bedenking o p 
dat Jos Van Eynde op zijn re-
daktie nooit goede pennen 
heeft aangetrokken en «kon-
kurren ten » heeft geduld. 

Waarvan zijn blad de gevol
gen draagt . 



8 WIJ 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 
DE KAMER 

Bij de bcipreking van de opri thi ing 
«Ier gerechtf lijke kantons is een het-
tig incidenl gerezen. Defraigne, een lian-
gerige, onbi schaamde waalse PVV-er, die 
met de laJtïte verkiezingsgolf van de 
P \ ' \ ' in de Kamer is aangespoeld, had 
een amendement ingediend om de Voer-
streek geredicelijk naar Wallonië over 
te hevelen. Hij had nog maar eens de 
cijfers opgedreund die moesten bewijzen 
da t de Voerenaars naar Wallonië wil
len. 

Defraigne weid daarbij op de \'()lks-
iniiebanken en bij de \laamse C\P 
scherp onderbroken en hard terechigc-
wezen. Er werd de PVV-er Defraigne 
onder de neus "ewreven dat hel de 

o 

P\ ' \ ' -er Vanderpoorten was, nu minister, 
die de o\erheveling van de Voer naar 
Limburg destijds ^•oorstelde. Er kan dus 
geen sprake zijn \ a n dwang of onrecht 
zoals Defraigne beweert, vermits het een 
initiatief was van een hoge verdediger 
van de \ 'rijhcid en de Vooruitgang ! Le-
fcvre, oucl-eersteministcr, onder wiens 
regeling de o\erhevcling is gebeurd, had 
tijii Icktuur onderbroken en zijn boek 
terzijde gelegd. Plots blafte hij Defraig
ne aan. Deze beet hem echter terug dat 

hij, Lefè\ re, de \eranti\oordelijke was 
voor de ellendige toestand in de Voer. 
Lefèvre, nog akeliger dan anders, slin
gerde hem in het gezicht dat hij een 
verachtelijke demagoog ^vas. Wigny, mi
nister van Justitie, trachtte de gemoede
ren te kalmeren. Larock, de eterische 
B.SP-fraktievocwzitter, had ook de lef de 
toestand in de Voerstreek een onreclit-
vaardigjieid te noemen en het op te ne
men \oor de 6.000 Voerenaars die het 
\oorwerp zijn \ a n « een onduldbaar 
onrecht ». Dat zat blijkbaar Lefèvre 
hoog want hij r iep .de vuurrode Larotk 
bits toe dat hij voor de overheveling 
had gestemd, toen hij samen met hem, 
Lefèvre, in de regering zat. Bij de stem
ming kwam de scheidingslijn Walen-
Vlamingen eens te meer duidelijk aan 
het licht. Alle Vlamingen van al de 
partijen stemden legen de overheveling 
van de Voer naar her franslalig rechts
gebied. .-XUe Walen en franstalige Brus
selaars, op één na, stemden voor of ont
hielden zich. Wéér werd het bewezen dat 
nagenoeg alleen het « taalprobleem » 
het ex-faux-problème. in staa^; is animo 
cu zelfs hoogopslaande diskussies en ru
zies te verwekken in een bespreking van 
een louter technische aangelegenheid 
als het gerechtelijk wetboek, dat nor
maal niet van aard moet zijn om veel 
opwinding te verwekken. 

DE SENAAT 
Deze week zette de Senaat de laatste 

week in en de ene s temming volgde 
op de andere. 

Een paar maneuvers tot verdaging 
slaagden. Het een van de Walen, die 
het hadden tegen de wet op de zuive
ring van de waterlopen, wet die al he
lemaal in hun voordeel gedraaid werd 
door minister Hulpiau, bij zover dat 
de jongste senator, de Westvlaming 
Belzen het in de kommissie op de heu
pen kreeg en ook in openbare verga
dering een amendement indiende waar
in de toelichting verwezen wordt n a a r 
de eenzijdige bevoordeling voor het 
zuiden van het land. In de kleurpart i j -
en spreekt men over het zuiden en 
over het noorden van het land, de ter
men Vlaanderen en Wallonië zijn ta
boe ! 

Een ander verdagingsvoorstel ging 
uit van de jur is ten Rolin en Hambye, 
die een hele reeks amendementen in
dienden op het laatste ogenblik en het 
on twerp daarom terug in de kommis
sie kregen. Het betrof hier de wet op 
het uitgesteld loon in de landbouw. De 
burgemees te r van Borgerhout, Alois 
Sledsens, werd een ogenblik heel boos 
en gaf dan toe. Het is een goeie jon
gen. 

Senator Jorissen smaakte het genoe
gen twee taa iamendementen er door te 
kri jgen en stelde tot zijn vreugde,vast 
da t de taalzuiveringsvvoede vorderin
gen maakt . Niet alleen Dore Smets on

derzocht vele wet ten taalkundig m a a r 
ook de C.V.P.-er De Winter kwam thans 
met taa iamendementen af, m a a r aan 
de hand van woordenboeken werd hij 
door voorzitter Struye afgepoeierd. 

De voorzit ter vindt t rouwens dat op 
dat gebied het par lement er op achter
uit gaat. Vroeger waren alleen de Ne
derlandse teksten slecht, thans de Ne
derlandse én de F r a n s e ! 

De senatoren gnuiven echter omdat 
de slechte teksten meestal die zijn die 
uit de Kamer komen ! Tussendoor ver
kopen Kamer en Senaat nog steeds 
lieflijkheden over elkaar. 

Het voorstel van aanpassing van de 
wet De Taeye van de V.U. waarbi j de 
premie van 25 op 45 duizend zou ge
brach t worden werd verworpen rege
ring tegen V.U., K.P. en enkele vlaamse 
socialisten. 

Woensdag interpelleerde senator De 
Paep de minis ter van ekonomische za
ken over Burcht . Hij was andermaal , 
stevig gedokumenteerd. Volgens de in-
terpel lant was de sluiting een echt fi
nancieel maneuver en zou Sidal te 
Duffel, van dezelfde maatschappi j , 
eveneens veroordeeld zijn om uiterl i jk 
binnen twee, drie j aa r te verdwijnen. 

Voorzit ter Struye vergiste zich een 
paar maal wat de s temming betreft , 
wat niet zo vaak gebeurt . De vakantie
verstrooiing had hem klaarblijkelijk 
ook te pakken. 

De laatste dag zal er nog hard moe
den gewerkt worden, m a a r daarover 
volgende week ons laatste stukje. Daar
na gaan ook wij even uitblazen. 

Piet Le)s boekte een .suksesje (oen 
zijn welsvoorstel, dat een veibeiering 
brengt in de termijnen van een rechts
procedure eenparig werd aangenomen. 
Een kollega uit clc groep opperde de 
suggestie dat deze gebeurtenis in kera
miek zou vereeuwigd en opgehangen 
voorden als een trofee in de werkkamer 
van burgemeester Levs, ten bewijze voor 
al de l>ezoekers van het pozitief wetge
vend werk van de \ 'olksuiiic. De vx'are 
bedoeling kwam om de hoek kijken, toen 
hij voorstelde dat de oiuhulling in te
genwoordigheid van de ganse groep met 
crewijn zou worden besproeid ! 

Glinne had het nog maar eens over 
(Ie buitenlandse politiek. r)itiiiaal over 
Zuid-.^frika en Griekenland, (i l inne, die 
bij het grote publiek de laam heeft een 
harde linkse rcvoluiionnair te zijn, in
terpelleerde, zoals steeds, gezapig'in een 
moeilijk verstaanbaar debiet, met een 
vermoeiende, lichtjes schorre slem. Hij 
was de tegenspeler in zakhjnnaat van 
Spaak, die hem vaderlijk als een oiige-
vaarlijke kwajongen behandelde. Voor 
de aristokraten van het departement die 
de minister acfvizeren, moet hij de gro
ve, zoemende horzel zijn die zich tel
kens opnieuw onbeschaamd op hnn tere 
huid komt neerzetten. Haiinel ant
woordde zalvend. 

Defosset, een FDF-er in een interpel
latie tot minister Bertrand, wil Zaven-
tem aanhechten bij Brussel (mit Um
laut !) om de tweetaligheid van Sabena 
in die vlaamse gemeente te verzekeren, 
glad tegen het advies in van de Vlamin
gen van de Vaste Kommissie voor Taal-
toezicht. Giison, die destijds als minis
ter het ontwerp van taalregeling in be
stuurszaken indiende, kwam vinnig op 
de tr ibune het s tandpunt van de twee
taligheid verdedigen. Minister Berlrand, 
in zijn hart een flamingant maar een 
zwak broertje, antwoordde om niets te 
zeggen. Aan een afvaardiging van amb
tenaren, die er bij hem kwameir op aan
dringen dat de wet zou worden toege
past, antwoordde deze stoere vlaamse 
staatsman, dat zij Sabena niet mochten 
loslaten. Als de eerste verbijstering wat 
was afgenomen, zei iemand van de af
vaardiging dat zij dat juist van hem 
verwachten en precies daarvoor bij hem 
waren gekomen. 

Maurits Coppieters hield een Jteflige 
fillipicca tegen de voorgenomen verlen
ging van de scholenstop. Hij pakte 
scherp de drie nationale partijen aan, 
die in een slecht gespeelde Pilatushou-
ding iedere schuld voor het uitblijven 
van de rationalizatie in het onderwijs 
afwijzen. Hij nam de oppermachtige 
schoolpaktkommissie onder schot door 
wier houding elk vs'etgevcnd werk op 
dit terrein een kar ikatuur is. Spreker 
noemde de memorie van toelichting, 
van de hand van de minister, een be
schamend stuk en een rommelig alle
gaartje. Zijn besluit was een vonnis : 
de nieuwe scholenstop is een aanslag op 
de levenskairsen van onze jeugd.' 

M K CLAES. 

Kamerlid Hector Goemans stelde 
mondelinge vrageii tot de minis
ters van binnenlandse zaken en 
\an nationale opvoeding over de 
toepa>i.sin<> van de wetten op het 
Kebruik der talen in de streek 
van Komen en Moeskroen. Hij 
stelde vooral de wantoestanden 
in dit verband in het onderwijs 
aan de kaak. 
Een wetsvoorstel van kamerlid 
r ie t I>eys tot wijziging van arti
kel 80 van het wetboek van 
koophandel werd zonder bespre
king eenparig aanvaard. 
Kamerlid \'ic Anciau.x had een 
verzoek tot vraagstelling inge
diend i.v.m. de ramp te Oo.st-
malle en elders. Zijn vraag werd 
samengevoegd met deze van an
dere kamerleden. 
Bij de bespreking van het wets
voorstel tot beperking der uit
breiding der schoolnetten oefen
de kamerlid Coppieters scherpe 
krit'ek uit op de drie traditio
nele partijen, wier woordvoer
ders hij verweet handig naast de 
kwestie te praten. Hij noemde 
het wetsvoorstel een maneuver 
tegen vooruitgang en een aan
slag op de grondwettelijke vrij
heid. 

Kamerlid Coppieters verdedigde 
zijn twee amendementen op 
voormeld wetsontwerp, die bij 
stemming werden verworpen. 
SchriCtelijke vragen werden ge
steld door kamerleden .Vnciaux 
en Goemans. 
Ren wetsvoorstel van senator De 
Paep i.z. de bescherming van ti
tel en beroep van architekt werd 
in o\ervveging genomen. 
Senator .lorissen uitte 2i)n be
zorgdheid over het verdagen van 
de aanvulling der kiezerslijsten, 
vooral met het oog op het even
tueel « vergeten » van jonge kie
zers. Minister Vander Poorten 
beloofde de nodige maatregelen 
te zullen treffen. 

onze mannen 
in het 
parlement 

Senator Ballet kwam herhaalde
lijk en langdurig tussenbeide bij 
de bespreking van de voorstel
len tot wijziging van het senaats
reglement. Hij kantte zich voor
al tegen de voorstellen, het aan
tal leden te verhogen vereist tot 
het voordragen van amendemen
ten e.d.m. waarin hij een beper
king van de rechten der minder
heid ziet. Senator .Jorissen kwam 
hierbij eveneens herhaaldelijk 
tussenbeide. 
Een voorstel van senator Ballet 
in de zelfde bespreking strek
kende tot amendering inzake 
toelating van kleine partijen tot 
bepaalde kommissies werd terug 
naar de kommissie verzonden. 
Ken wetsvoorstel houdende wij
ziging van de wet van .31 augus
tus \W' 'letreffende het rust- en 
overle\ .inspensioen der zelf
standigen en het K.B. dd. 24 sep
tember 19(i.'? werd door senator 
Jorissen ingediend. 
Senator Ballet diende een wets
voorstel in houdende afschaf
fing van dubbele aanslag inzake 
sociale wetgeving. 
Senator Jorissen kwam verschei
dene malen tussenbeide voor een 
betere woordkeuze in de neder-
landse wetteksten. Hij drong 
ook aan op een aanpassing van 
de wet De Taye tijdens het de
bat over het wetsvoorstel, strek
kende tot wijziging van deze 
wet. 

Na de interpellatie van de h. De 
Paep over de sluiting van de 
aluminiumfabriek te Burcht 
dienden senatoren Jorissen en 
Elaut een motie in, strekkende 
tot de instelling van een onder-
zoekskom missie. 
•Senator FCIaut vertolkte hef VTJ-
standpunt na de interpellatie 
!\Ierchiers over de textielkrizis 
in Vlaanderen en vooral in het 
(Jentse en drong hierbij op ruime 
o\ erheidssteun en samenwer
king aan. Hij oogstte instemming 
op verscheidene banken. 
.Senator Jorssen diende een wets
ontwerp in strekkende tot wij
ziging van de wet van 13 april 
19(i3 inzake de keuring van en 
de handel in vis, gevogelte, ko
nijnen en wild en tot wijziging 
van de wet van ."5 sept. 19.52 be
treffende de vleeskeuring en de 
\ leeshandel. 
.Schriftelijke" vragen werden in
gediend door senator Wim Jo
rissen. 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
SHAPE IN BELGIË 

Nieuwsgierigheid, bij velen 
een onhebbellijkheid, schaadt 
een parlementair zelden of 
nooit. We hebben dan ook al
le waardering voor de nieuws
gierigheid van dr. Vic Anciaux, 
die ons Kamerlid er toe aanzet 
om regelmatig zijn neus eens 
in de Shape-keuken binnen te 
steken. Zo vroeg onze brussel-
se volksvertegenwoordiger on
langs aan Harmei naar de in
houd van het akkoord dat op 
12 mei jongstleden werd gete
kend tussel België en het geal
lieerd hoofdkwartier van de 
Shape in Europa. Hij wenste 
tevens te vernemen, of dit ak
koord aan de parlementsleden 
zal worden meegedeeld. 

Onze minister van Buiten
landse Zaken antwoordde dat 
het betrokken akkoord aan de 
parlementaire goedkeuring zal 
worden onderworpen en dat 
de daarvoor noodzakelijke pro
cedure reeds aan de gang is. 

Zodat we binnen afzienbare 
tijd een klaardere kijk zullen 
hebben op de (o.i. niet gerin
ge) easen die Shape bij zijn 
vestiging in België heeft ge
steld en die o.m. inhouden dat 
er voor Shape gebouwd wordt 
in een tempo, dat blijkbaar 
voor de eigen burgers en de 
nationale behoeften niet kan. 

TWEETALIGE 
FORMULIEREN 

Bewijzen van verblijfsver-
andering worden in de gemeen
ten van vertrek eentalig opge
maakt, in de gemeenten van 
aankomst worden bewijzen 
van inschrijving tweetalig ge
drukt. Minister Vander Poor
ten verantwoordt dit verschil 
•— op vraag van kamerlid Goe-
mans — daar uit de praktijk 
zou moeten blijken dat bij 
verandering van taalgebied 
moeilijkheden met eentalige 
formulieren ontstaan. In feite 
werkt zulks echter het opdrin
gen van het Frans in de hand. 
Het zoveelste achterpoortje 
dat de unitaire administratie 
er heeft op gevonden om later 
met vervalste taaistatistieken 
voor de dag te kunnen komen. 

BUNKERS 

Het blijkt dat bunkers voor 
rijkstussenkomst bij afbraak 
slechts in aanmerking komen 
wanneer het openbare schuil
plaatsen betreft. Gaat het om 
gevechtsstellingen dan moeten 
ze in hoofde van oorlogsscha
de beschouwd worden, waarin 
het departement van binnen
landse zaken niet tussenbeide 
komt. Aldus de minister van 
binnenlandse zaken aan ka
merlid Anciaux. Intussen heeft 
minister Piers de afbraak van 
bunkers bevolen en is er een 
— bij wijze van « self-service » 
waarschijnlijk — vanzelf inge
stort... 

BRUSSELS 

BRANDWEER

BEVELHEBBER 

Er is momenteel geen korps
bevelhebber van de brandweer 
te Brussel. Dat blijkt uit een 
antwoord van de minister 
van Binnenlandse Zaken aan 
kamerlid Mattheyssens, die 
wou weten, of deze officier 
aan de wettelijke eisen voor 
de kennis der tweede taal vol
doet. Het brussels gemeentebe
stuur heeft dus een gelegenheid 

om te tonen, wat er werkelijk 
van zijn «goede wil» is op 
taalvlak. Een brandweerkorps 
van een hoofdstad kan inder
daad niet lang zonder bevel
hebber zijn. Of wordt dit be
vel te Brussel soms door een 
« kollege » waargenomen ? 
Zonderlinge vaststelling na de 
ramp in de Nieuwstraat... 

REZERVE-OFFICIEREN-

AMBTENAREN 

Het lijkt de minister van 
landsverdediging niet billijk, 
aan rezerve-officieren-ambtena-
ren de tijdens de weekends 
gepresteerde overuren te be
zoldigen of bijkomende ver
lofdagen voor wederoproepin
gen te voorzien, in kompensa-
tie der geofferde vrije week
ends. De militaire verloven 
worden evenwel niet van het 
verlof dezer ambtenaren afge
trokken. Ook verbiedt de wet 
de kumulatie van bezoldiging 
van rezerve-officier met deze 
van het burgerlijk ambt. 

POEZIEDAGEN 

Kamerlid Babyion wou we
ten of de personen die in het 
kommissariaat-generaal voor 
toerisme het sekretariaatswerk 
van de poëziedagen te Knokke 
verrichten, nederlands- of 
franstalig zijn. Uit het ant
woord van de minister voor 
Toerisme blijkt dat de keuze 
van deze personen niet op 
grond der taalrol doch op 
grond van de wezenlijke talen
kennis der te gebruiken talen 
gebeurt. Klaarblijkelijk zijn 
er dan onder die gekozen per
sonen niet veel, die het Neder
lands beheersen, zoals de erva
ring te Knokke bewijst, waar 
het internationaal karakter 
van de poëziedagen als voor
wendsel gebruikt wordt om er 
een franstalige manifestatie 
van te maken. Een laks ant
woord voor een gewezen Brus-
sel-marsjeerder... 

TENTOONSTELLINGEN 
EN PLATEN 

Kamerlid Babyion verwon
derde er zich over dat er nooit 
tentoonstellingen over vlaamse 
auteurs in het buitenland wor
den ingericht, zoals onlangs op 
initiatief van het kommissa
riaat-generaal voor toerisme 
wel gebeurde n.a.v. de herden
king van Emile Verhaeren. Er 
werd zelfs een grammofoon
plaat men opnamen uit het 
werk van deze dichter ver
spreid. Nochtans leent het 
werk van ettelijke vlaamse 
auteurs zich daartoe uitste
kend. Op deze vraag werd door 
minister Piers niet tijdig ge
antwoord. 

TAALVERHOUDINGEN 

Kamerlid Mattheyssens 
heeft een aanvullende vraag 
gericht tot de minister van 
Binnenlandse Zaken i.v.m. met 
de aanwerving van politie- en 
brandweer-officieren in het 
brusselse. Een reeks gemeen
ten verrichtte geen aanwervin
gen, een paar stuurden hun 
« bulletins » nog niet in (voor 
enkele benoemingen in twee of 
drie jaar immers een heel 
werk..). Uit de beschikbare 
cijfers blijkt dat Brussel tel
kens per taalrol 1 officier bij 
de brandweer benoemde en 1 
administratiesekretaris, in Ei
sene geldt een zelfde verhou

dingen en dan is het met het 
evenwicht gedaan ten nadele 
van de Vlamingen. Als men 
dan weet dat op de nederland-
se taalrol een schromelijke 
achterstand heerst, dan is 
hiermee nog eens bewezen dat 
alle brusselse gemeenten de 
wanverhouding bestendigen. 
Minister Vander Poorten is im
mers veel te bang om daarte

gen in te gaan, want met zijn 
almachtige partijgenoten in het 
brusselse zou hij zijn porte
feuille verspelen indien hij de 
wet zou doen toepassen. 

TOELAGEN 

Kamerlid Goemans wou we
ten welke subsidies werden 
verleend in 1966 en 1967 aam 

de vlaamse en waalse studen-
tenorganizaties V . V . S . en 
MUBEF, onder welke vorm, 
wie daarvoor bevoegd is en of 
het departement van NOK 
kontrole uitoefent. Minister 
Grootjans vond geen tijd om 
deze vraag te beantwoorden. 
Geld teveel ? Of te weinig aan 
de VVS en meer aan de fran-
kofonen ? 
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van mogelijke wederzijdse beperking 
van wapenlevei ingen van meer dan 
voldoende oorlogsmateriaal te voor
zien. Bli jkbaar : onder russisch toe
zicht... 

Dat brengt ons in het Midden-Oos
ten. Het UNO-debat neigde naar een 

De urenlange besprekingen tussen 
Johnson en Kosygin — in een zeer 
vriendschappelijke atmosfeer, met als 
b i jkomend vriendschapstintje de geza
menli jke uitstapjes van mevrouw 
Johnson en dochter Kosygin (ook niet 
meer van de jongsten) — zullen later 
wellicht gedefinieerd worden als een 
bi jeenkomst die een sfeer bepaalt doch 
waar elk konkreet punt van oveieen-
komst ontbreekt , tenzij dan dit : dat 
beide wereldmachten het erover eens 
zijn, de nutteloosheid van een wereld
oorlog a.h.w. te konsakreren. Deze be
sprekingen brachten immers de beves
tiging van de grenzen der samenwer
king en der tegenstelling tussen beide 
mogendheden : « Tot zo ver kannen 
we momenteel samenwerken, tot zover 
kunnen we in onze tegenstellingen 
gaan zonder dat het tussen ons tot een 
frontale botsing komt ». Dat is in een 
tijd als deze weinig en veel. Weinig 
omda t er niet de minste vooruitgang 
word t geboekt in de « plaatselijke » te
genstellingen (Vietnam, Midden-Oos
ten, Centraal Europa, de verhouding 
tot China enz.), veel omdat men het 
over de (betrekkeli jke) onmogelijkheid 
van een derde wereldoorlog eens is. 

De enige konkrete mogelijkheid van 
een toenadering is te si tueren op het 
vlak van de beperking der spreiding 
van de kernwapens, voorlopig een eer
der akademisch onderwerp, vermits 2 
van de 5 groten zich niet het minst 
aan de reeds bestaande kernstop (bo
vengrondse proefnemingen) storen — 
Frankr i jk en China — en een van die 
twee zelfs een waterstofbom tot ont
ploffing bracht net op een ogenblik dat 
Rusland in de hoofdstad van de nieuwe 
H-bommogendheid uitgescholden word t 
voor medeplichtige van de amerikaan-
se imperialisten in de Midden-Oosten-
krizis. Van enige overeenstemming om 
China in de UNO binnen te loodsen en 
als zodanig de chinese afzijdigheid af 
te zwakken is geen sprake. Trouwens : 
ook Frankri jk is UNO-lid wat Parijs 
niet belet, zich niet aan de kernstop te 
storen... 

In hoever de mogelijkheid \ a n een 
drievoudig verdrag bestaat valt voor
alsnog af te wachten. Sinds geruime 
tijd zijn besprekingen aan gang over 
een reglementering in de kwestie van 
de defensie tegen raketwapens. Beide 
mogendheden zien op tegen een nieu-

GLASSBORO 

we bewapeningswedloop. Wellicht 
bracht de ontmoet ing Johnson-Kosy-
gin een akkoord in dit verband dichter
bi j . Dan is er de kwestie van de wa-
penleveringen aan het Midden-Oosten. 
E r was sprake van een beperking, 
doch we stellen vast dat , na het 
bezoek van Podgorny aan Kaïro, de 
Sovjets in een ui ters t snel tempo vlieg
tuigen en tanks aan Egypte leveren, 
vermoedelijk om Nasser tegen de tijd 

veroordeling van Israël als agressor, 
doch bij gemis aan garant ies in ruil 
voor het on t ru imen van de veroverde 
gebieden zien we van deze geëiste ont
ruiming niet veel in huis komen. Zal 
het tot rechts t reekse israëlisch-jordaan-
se onderhandel ingen komen ? Koning 
Hoessein komt als meest berooid ui t 
de kor te veldtocht te voorschijn, heeft 
de diplomatieke betrekkingen met het 
Westen niet verbroken en laat door

schemeren dat de militaire en ekono-
mische toestand van zijn land zo kata-
strofaal is, dat er een kans op bespre
kingen met Israël bestaat , van welke 
zijde t rouwens voorstellen worden ge
daan om bv. het gebied ten westen van 
de Jordaan onder een gemeenschappe
lijk israëlisch-jordaans bes tuur te stel
len. Ook de belofte van Dajan, de ara-
bische bevolking van Israël be ter te 
behandelen wijst in die richting. Isra
el zou dat niet uit menslievende over
wegingen doen, doch uit noodzaak, 
want het kan zich de luxe niet permit
teren een zo groot aantal arabische 
« onderdanen » aan hun lot over te la
ten zonder b innen afzienbare t i jd een 
geurilla het hoofd te moeten bieden. 
E r gaan t rouwens in het arabische 
kamp s temmen op, om op de guerilla-
takt iek over te schakelen in de te her
vat ten str i jd tegen Israël , hoewel de 
arabische eenheid is verzwakt, ook in
gevolge de oliebelangen. 

Dat is zowat het voornaamste n ieuws 
van de afgelopen week. De kwest ie 
Aden en de Vietnamoorlog beva t ten 
geen nieuwe elementen en ook op eu
ropees integratievlak was e r niets b i j 
zonders te noteren tenzij een afscheids
rede van Hallstein voor he t europees 
par lement te S t raa tsburg , een techni
sche uiteenzetting, die idealistisch aan
doet, geplaatst tegenover de mogelijk
heden van het ogenblik. 

Arabische kinderen, 
die zich niet 
bewust zijn 
van 
de dramatische 
toestand der 
vhichtelingen 
in het 
Midden-Oosten, 
spelen nabij een 
water tankauto. 
Water is in de 
dorre streken, 
waar deze 
vluchtelingen in 
effenaf ellendige 
omstandigheden 
moeten 
samenhokken, 
van levensbelang. 
We vragen 
ons meteen af, 
waar 
het protest blijft 
van hen, 
die anders 
elke dag 
klaar staan 
om te protesteren... i'i II III 

ONGEWENST 

De chinese H-boiii, die Korte^tiid mejr 
als propagandawai^en dan iUs werkelijk 
bestaand \ernietigingsmid(iel werd he-
schoiiwd (welke bewering men dra 
moest intrekken) heeft in menig op/'icht 
\ ei warring gesticht onder de « gevestii;-
de machten », w.o. sinds de ideologische 
en plat-matenaiistisilie ru/ie tussen 1'e-
king en Moskou ook Soviet-lUisland be-
lioort. \ \ant het is toch duidelijk dat de 
chinese d\\ars(lrii\erii de l)eweaing.s-
vnihcid van Moskou tegeno\er het Wes
ten sterk heeft beperkt. 

De chinese H-bom is een bewijs van 
sterkte \an de chinese volkenrepubhek. 
die anderzijds op ekonomiscli vlak een 
ontstellende ai hterstand \ertoond, die 
er ingevolge de ontwrichting van hel 
administratief en politiek apparaat sinds 
de kulturele revolutie niet 7al op ver
minderd zijn. Enkele recente cijfers 
hebben aangetoond hoe ontstellend zwak 
bij vb. ("biiia als staaljjrodut ent is en 
nog achter enkele kleine westeuropese 

landen komt in de rangschikking, cijfers 
die wel \erba/en, in acht genomen de 
voorstelling die men zich doorgaans 
maakt van een reus. De II-bom is er 
dan weer om de betrekkelijkheid te be
wijzen %an de invloed van de kulturele 
revolutie op het specifieke vl.ik \an het 
prestige, dat ("hina iiastreelt door een 
kernmogendheid v;m eerste rang te wil
len worden. Men heelt herhaaldelijk ge
wag gemaakt van nioeili'kheden in de 
provincie, waar zich de chinese kern
centrale bevindt. Men bad hef over een 
mogelijke afscheiding omdat de bevel
voerende militair \an dit distrikt hef 
met de kulturele revcjlutie niet eens was, 
men sprak zelfs van onderduimse rus-
sischc steun aan deze « rebel ». Nu blijkt 
dat de werkzaamheden in dit gebied 
gewoon zijn doorgegaan en volgens som
mige bronnen zelfs aan een versneld 
tempo zouden verlopen zijn. In hoever 
zijn dus deze berichten juist, wanneer 
men de paddcstf)el — op stratosferiscbe 

hoogte — moet zien opstiigen na de eer
ste ontploffing van de eerste chinese 
waterstofbom ? Als men bovendien be
denkt dat een industrieel zoveel sterker 
ontwikkelde mogendheid als f'rankrijk 
er nog niet toe gekomen is, een opera
tionele atoombom te vervaardigen, laat 
staan een waterstofbom ? Nochtans 
wordt algemeen aangenomen, dat ook de 
chinese waterstofbom nog niet operatio
neel bruikbaar is, doch dat is dan weer 
een veronderstelling, die straks even
goed tot het rijk van de wensdromen 
kan blijken te behoren als de berichten 
als zou de kulturele revolutie de chi
nese kernproduktie of het onderzoek 
in de war gestuurd hebben. 

We staan dus andermaal voor een 
zonderlinge wending in het Oosten. Het 
geval {"hina schipit een mengsel te zijn 
van boeddistische redeneringen, die men 
in het Westen niet kan volgen (wie de 
absurditeit \an het Zen-boeddisme be
studeert, ontkomt de indruk niet. dat het 
absurde vaak lang niet /o absurd is pis 
het er uit ziet) e. v. marxistisclie denk
wijzen en logika, waarvan men in het 
Westen vaak al evenmin iets begrijpt. 

Voor Mao is het intussen een siikses 
al was het maar omdat hij in 19,58 voor 
spelde, dat ("hina tien jaar later over bet 
machtige kernwapen zon besebikken. De 
chinese H-bom is een jaar vroeger ge
komen. Voor een volk, dat zich op straat 
begeeft en betoogt, citaten van de « zie
ner » Mao citerend, kan zulk een samen-
treffen niets anders betekenen dan de 
bevestiging van Mio's zieneischap, hoe 
betrekkeliik di-it zulks dan ook weer is 
in hogere regionen waar men wel beter 
weet. Doch vermoedelijk niet over een 
> oMnende sterke^ aanhang beschikt om 

deze spekulatieve eigenschappen va. 
Mao den volke kond te maken en hel 
schouwen te herleiden tot een planma 
tige werking naar westers patroon (welk 
proces in technische zin waarschijnlijk 
ook niet denkbaar is zonder aanvanke
lijke hulp van ru.ssische specialisten, 
hoewel men het chinese wetenschappe
lijk genie volstrekt niet mag onderschat
ten : waren de chinezen immers niet de 
eerste raketvervaardigers, om maar één 
chinese uitvinding te noemen, die hier 
uitermate toepasselijk is ?) . 

Overigens heeft bij de blijvende 'hi-
nees-rus.sische onenigheid de chinese 
H-bom de Sovjets mede aangezet, niet te 
hard van stapel te lopen in de Midden-
Oosten-krizis. De be.sprekingen Kosygin-
.lohnson — voorbereid via de rode tele
foon — bevestigen het vermoeden (zon
der volstrekte zekerheid evenwel) dat 
beide « westerse mogendheden » met de 
gedachte aan een dul)bel-regeren van de 
wereld spelen, in ieder geval zolang 
C.hina zich trots en koppig op het ideo
logisch eiland verschanst, waarop het 
sinds de ruzie met Kroetsjev nukkig 
blijft zitten. Rn waar het met argumen
ten speelt, die in deze 20e eeuw twee 
veel sterkere mogendheden ervan weer
houden, mekaar naar het strot te vlie
gen. Ter (maaere) vervanging vergenoe
gen ze er zich dan mee, mekaar diplo
matiek te bestoken en elkaar plaatselijk 
konflikten te gunnen, die echter nergens 
ook maar een schijn van kans op rege
ling vertonen. Dat is de tol die de we
reld, en vooral de door plaatselijke oor
logen geteisterde volkeren, voor dit 
« krijgertje spelen » van de grote Twee 
moet betalen. 

K.V.B. 
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G E E N 

C E L I B A A T S O P H E F F I N G . . . 

« Sacerdotal is Coelibatus » 
werd de bevestiging van wa t 
men al geruime tijd zeker 
was : de Kerk zal niet alleen 
de cel ibaatswet voor haa r 
pr ies ters handhaven, doch op 
s t r ik te re naleving er\ 'an aan
dringen. Dit is weliswaar geen 
goddelijke wet (het celibaat 
geldt niet voor pr ies ters van 
de or todokse r i t u s ) . Maar een 
kerkel i jke wet, die meer dan 
duizend j aa r oud is, schaft 
m e n zo m a a r niet af, zelfs 
wanneer zij zo omst reden is . 
Paulus VI verbood reeds de 
behandel ing ervan door he t 
va t ikaans koncil ie,wat toen als 
een overwinning van de kon-
servatie\ 'e vleugel werd be
schouwd. Het celibaat s teunt 
oorspronkel i jk op ekonomi-
sche overwegingen en kreeg in 
zijn motivering later discipli
na i re aspekten, omda t men in 
kerkel i jke kringen van oordeel 

>,^Jt0",« 

Ja, dal is nou al 200 jaar geleden. Juist twee eeuwen terug ontdekte de Brit Samuel Wallis de 
Zuidzee-parel Tahiti. De verjaardag werd ter plaatse gevierd met folkloristische feesten. 

N\RG. HAKIM 
Er is de jongste weken in heel de halo-

lieke, joodse en mohamedaanse wereld een 
begrijjielijke beroering geweest over het lot 
dat de Heilige Plaatsen tijdens de jongste 
Blitzkrieg in het Midden-Oosten beschoren 
was. Na aanvankelijke pessimistische ge
ruchten over verwoestingen in het Jordaan
se deel van Jeruzalem (dat zowel de kriste-
lijke als de joodse en islamitische gelovigen 
nauw aan liet hart ligt), blijlü dan toch 
dal allans op dit vlak de Blitzkrieg geen 
onherstelbare gevolgen zou gehad hebben. 

Hel is echter merkwaardig, dat er zo wei
nig belangslelUng vanivege de kristenen be
staat voor him talrijke geloofsgenoten in 
de gebieden die zopas door Israël bezet 
xuerden. Die belangstelling zou namelijk 
allerminst overbodig zijn. 

Het franse blad « La Croix * heeft op 
9 juni jl. een zeer voorzichtige toespeling 
gemaakt op feiten en toestanden in Israël : 
« De reeds gelrojjcn maatregelen en afge
legde verklaringen (over de toegankelijk
heid tot de Heilige Plaatsen- voor iedereen, 
n.v.d.r.) zijn zeer belangrijk en geruststel-
lend. Nochtans heeft er nog onlangs in Is
raël zeli een dreiging gehangen boven de 
vrije toegankelijkheid van het Ceuakel (de 
berg Zionf. Ze herinnert er ons aan dat er 
in het land bepaalde eksiremistische reli
gieuze stromingen bestaan die het de rege
ring van Israël niet altijd gemakkelijk ma
ken haar maatregelen — zelfs de meest x'er-
draagzame — te doen toepassen ». 

Zo wees het jranse blad in zéér voorzich
tige termen op een schoentje dal wel heel 
erg wringt aan de voet van Israël : de on
verdraagzaamheid tegenover religieuze min
derheden, waarvan vooral de kaloliehf min
derheid hel slachtoffer is. Deze onverdraag
zaamheid heeft een dubbele oorsprong. Is
raël is een Imcizerenêe staat en heeft — 
officieel nltans — geen judaïsti.vhe bin
ding. Maar, zoals « La Croix » voorzichtig 
aansliple, is er een zeer sterke inxdoed van 
ortodokse milieu's waarvan het fanatisme 
zelfs door ohjektieve Israëli's niet zal ont
kend worden. En daarnaast is er het 'jeit, 
dat de kristelijke minderheid in hoofdzaak 
bestaat uit Arabieren, 

Alle officiële verklaringen en alLe propa
ganda over .Arabieren die vrolijk hun laat
ste duit neertelden voor de bewapening van 
Israël ten spijt : het lot van de semietische 
halfbroeders is allesbehalve aanlokkelijk. 
Politiek zijn de Arabieren zo goed als 
monddood gemaakt : de zes minderheids-
vertegenwoordigers in de Knesset kunnen 
noch qua aantal noch qua aanduiding door
gaan voor een demokralische vertegenwoor
diging. Arabieren in Israël zijn onderwor
pen aan een behandeling zoals ze o.m. ie 
beurt valt aan kleurlingen in de blanke ge
bieden van Zuid-Afrika : zij moeten t reis-
vergunningrn ï hebben wanneer ze ergens 

een ziek familielid twee dorpen verder moe
ten bezoeken; sociaal-ekonomisch vegeteren 
ze aan de rand van de ellende, maatschap
pelijk tellen ze hoegenaamd niet mee. Al-
hoeiuel er geen verschil van ras is (Joden en 
Arabieren beroepen zich op dezelfde ge
meenschappelijke voorvaders), zverd er een 
sclieiding ingevoerd die elders nogal vlug 
de naam van rassenscheiding zou krijgen. 

Een ander frans blad, de z.eer degelijke 
en ernstige « Monde », liet in zijn num
mer van 12 juni door pater Congar het 
volgende schrijven : « De openbare opinie 
moet weten dat het leven der kristenen in 
Israël vaak zeer lastig is, want indien de 
slaat Israël officiel « luïc » is — hel is te 
zeggen : neutraal op godsdienstig gebied 
— dan is het evenzeer xvaar dat de 
bevolking zich houdt aan zeer enge gods
dienstige normen. De kristenen kennen 
daarom zoveel beperkingen en diskrimina-
ties, dat veel jongeren onder hen een land 
verlate?! waarin zij geen toekomst menen 
te hebben s>. 

Er is de jongste jaren veel geschreven 
over hel « mirakel Israël » ; de grootscheep
se en inderdaad beiconderingsicaardige in-
spanning om van woestijnen terug tuinen 
Ic maken. Het feit dal Israël bij deze in
spanning de steun genoot van de halve we
reld, vermindert de prestalie helemaal niet. 
Dorh er wordt al te vlug vergeten dat de 
Joden niet de eersten en de enigen waren 
om van het Heilig Land terug de tuin te 
maken die het eens geweest is. Ook Ara
bieren — en vooral dan kristene Arabie
ren — hebben op dat vlak (heel wat be
scheidener, maar daarom niet minder be-
u'onderenswaardige) inspanningen gele
verd. Reeds in de vorige eeuw stipten veel 
reizigers aan dat de gronden van de ara-
bisclie katolieken ei uiterst verzorgd en 
voorspoedig uitzagen. 

'De arabische katolieken vindt men voor
al in de streek van Nazaref en Kana. Heel 
deze streek is lans een hopeloos achterge
bleven gebied. Elektrifikatie is er nog 
steeds niet; het katolicke onderu'ijssisteem 
wordt sterk aangeiiochten door de ox'er-
heid. 

De leider van de arabische katolieken is 
mgr. Hakim. Sinds jaren vecht hij zierbe
ten z/oor lotsverbetering voor zijn gelovi
gen. Van hem zijn o.m. de woorden : « De 
kristenen z'erlaten liet land omdat het le
ven er te lastig wordt voor zo'n minder
heid. De ekonoinische situatie is hard, de 
werklooslieid neemt toe en het zijn de le
den van de minderheidsgroep — kristenen 
en muzelmannen — die het vlugst hun be
trekking verliezen. Ik beschuldig de Joden 
niet. Ik laak de kristenen van heel de we
reld, omdat zij ons niet helpen ! 

A.S'. TOVANO. 

was dat priesters zonder ge-
zinslasten niet alleen het ker
kelijk bezit niet verminderen, 
doch zich ook gemakkeli jker 
tot gehoorzaamheid aan het 
gezag verbinden. 

. . . W E L V E R S O E P E L I N G 

VAN UITTREDEN ? 

Het celibaat werd vooral in 
katolieke kringen van Latijns 
Amerika, de ontwikkelingslan
den of westerse landen met 
pro tes tan tse meerderheid of 
t radi t ie bes t reden op grond 
van sociale, oekumenische en / 
of zuiver menseli jke overwe
gingen. In hoever de verstrak
king van Rome in dit verband 
in overeenstemming zal ge
bracht worden met het vraag
s tuk der u i t t redende pr ies ters 
valt af te wachten, hoewel een 
soepeler houding in dit ver
band de aanvaarding van de 
bevestiging van het celibaat 
zou kunnen vergemakkelijken. 

P A S S E N D E VOOGDEN. .< 

Van de 11 landen die door 
de algemene vergadering van 
de UNO tot voogden van Zuid-
west-Afrika werden aangesteld, 
om dit gebied — tans onde r 
voogdij van Zuid-Afrika — op 
de onafhankelijkheid voor te 
bereiden zijn de meesten zelf 
niet in - s taa t te bewijzen, da t 
ze demokrat ische landen zijn, 
zonder grote afwijkingen. Ni
geria is in een burgeroorlog ge
wikkeld sinds 30 mei; Guinea 
is een total i taire staat gewor
den; de rassenspanning in 
Zambia is s terk toegenomen; 
India en Pakistan zijn in een 
jarenlange stri jd om Kasjmir 
gewikkeld en voerden reeds 
oorlog met elkaar; Griekenland 
is een rechtse militaire dikta-
t u u r geworden; de s taatsgreep 
in Indonezië kost te aan mins
tens honderdduizend mensen 
he t leven; Joegoslavië is een 
linkse d ik ta tuur ; Egypte is de 
voornaamste staat, verwikkeld 
in de krizis van het Midden-
Pos ten en heeft met zware in
wendige moeili jkheden te kam
pen. 

. . .VOOR 

ZUID-WEST-AFRIKA 

Men kan moeilijk beweren 
dat deze staten geschikte voog
den zijn voor een gebied, da t 
nog onder het bes tuur s taat 
van Zuid-Afrika, waa r dan 
toch rus t en voorspoed heer
sen, alle betrekkeli jkheid in 
acht genomen en de rassen
scheiding bui ten beschouwing 
gelaten. Het zou best kunnen 
da t met dergelijke voogden 
Zuid-west-Afrika van de regen 
in de drop geraakt . Toppunt is 
wel dat de Griek Stavropoelos 
tot koranaissai-is-generaal werd 
benoemd. Ook hier bewijst de 
UNO een zwakke organizatie 
te zijn, die te veel onder in
vloed is terecht gekomen van 
landen, die wel een grote 
groep van de wereldbevolking 
omvatten doch wier polit ieke 
ri jpheid zeer problematisch is . 

Na een aanvankelijke hoera-stemming is men toch ook in België 
de krizis in het Midden-Oosten met ietwat nuchterer ogen gaan 
bekijken. Getuige daarvan de zendingen van levens- en genees

middelen naar arabische landen. 



N ^^JtH 
OR VLAANDEREN 

Rosa de Guchtenaere werd geboren ie te Ledeberg bij Gent op 13 september 1S75, 

Haar vader was onderwijzer. Zij was de oudste van vier kinderen. Twee ervan stier

ven nog zeer jong, zodat zij met haar broer alleen overbleef. Vanaf haar twaalfde 

jaar moest ze naar een « betaalschool », nadat ze lager onderwijs gedaan had. Haar 

moeder stierf en haar vader ging toen wonen bij een zuster van hem, samen met 

de kinderen die door de tante als door een tweede moeder werden verzorgd. Het 

onderwijs lokte haar aan en ze wou normaalschool volgen. Ze was echter nog te 

jong en moet twee klassen tweemaal doen, vooialeer ze in de normaalschool loerd 

toegelaten. Eerste bij het ingang^eksameri, was zij ook de eerste bij het eindeksamen 

voor onderwijzeres in 1904. Daarna ging ze twee jaar naar de middelbaie normaal

school en behaalde het diploma van lerares M.0. 

Zij kivam terecht in het gemeenteonderwijs te Gerit en gaf er gedurende tien jaar 

les. Dan liet zij het lager onder~wijs varen, volgde kursus lichamelijke opvoeding 

aan de gentse universiteit en werd leraies aan het vrije ateneum, dat door haar be

middeling en op haar initiatief was ontstaan. Ze gaf ook les aan de middelbare nor

maalschool. 

Haar pedagogische belangstelling had ze meegekregen van huize uit en haar aktivi-

teit op dat gebied was het gevolg van een opvatting over het onderwijs, die gene

raties lang voorbeeldige onderwijzers had gevormd. Het ambt van onderwijzer 

werd niet als een beroep, maar als een roeping beschouwd en materialistische op

vattingen hadden het idealisme en de offervaardigheid nog niet gedood of verslikt 

in de « wordt rijk n-mentaliteit van vele intellektuelen en akademici van nu. 

Het was dit idealisme, samen met de vlaamsgezinde huiskring (haar vader was se-

kretaris van hel Willemsfonds) die haar tot de vlaamse beweging brachten. Een 

idealisme dat zich aanvankelijk nog in verscheidene richtingen uitte en een uiteen

lopende aktiviteit meebracht : vredesbeweging, anti-alkohol-beweging, vrouweneman

cipatie. 

Vlaanderen de partij van Jopie Fourie, 
wij willen de opstand tegen België ! ». 

(Jopie Fourie werd door de Engelsen 
gefusiljecrd omdat hij in opstand was 
gekomen tegen het feit dat Engeland 
Zuid-Afrika mee in zijn oorlog tegen 
Duitsland dwong). 

« De Vlaamsche Post » die begin 1915 
werd gesticht met Minnaert , Kimpe, 
Th i ry en Leo Picard (die in augustus 
het blad reeds zou verlaten wegens me
ningsverschil met Domela Nieuwenhuys) 
eiste in 1915 al de heropening der gent-
se universiteit en de vernederlandsing 
ervan. 

He t eerste kontakt van Rosa De Guch
tenaere met het aktivisme vond plaats 
tijdens een vergadering ten huize van 
Hypoliet Meert in de Spiegelstraat te 
Gent. Daar was Domela Nieuwenhuys, 
maar daar waren ook Boudewijn Maes, 
Reimond Speleers en andere « gematig
den ». Zij keurden het radikalisme en 
de scherpe anti-belgische lijn van de 
« Vlaamsche Post » af. Ook Rosa De 
Guchtenaere stond aanvankelijk enigs
zins onbegrijpend tegenover de rebellen-
taal van het blad en van de onstuimige 
dominee, die zij kende ui t het A.N.V. 
en ook door het feit dat een van haar 
verwanten koster bij hem was. 

Zowel door Domela's woord als door 
de feitelijke toestand en de houding van 
de belgische regering, administratie en 
legerleiding tegenover de Vlamingen 
werd zij overtuigd van de noodzaak der 
aktivistische daad. Het werd langzamer
hand duidelijk, dat België tegenover 
Vlaanderen nooit een andere houding 
zou aannemen dan die van de verdruk-

ROZA 
Het past in dit verband op de atmos-

feei en de situaties van die tijd te wij
zen. 

Wij mogen niet vergeten dat het al-
koholisme nog een werkelijke sociale 
plaag betekende in die tijd en dat de 
pozitie van de vrouw in de maatschap
pij haar weinig gelegenheid tot indivi
duele verheffing bood Dat werkelijke 
vrouwenemancipatie betekende dat men 
de vrouw de plaats moet geven die haar 
krachtens haar wezen toekomt, en niet 
dat men van haar in alles het spiegel
beeld van de man wil maken, dat be
sefte Roza de Guchtenaere. Haar aktie 
richtte zich dan ook vooral op de indi
viduele verheffing der vrouw. 

Kursussen over alleihande onderwer
pen, van kunst tot naaien toe, waren 
daartoe de geschikte middelen. Zij 
stichtte de « Gentse Vrouwenbond », de 
enige in die soort naast de pasgestichte 
socialistische vrouwenbond, die aan der
gelijke volksopvoeding deed. 

Wij wezen reeds op de vlaamsgezinde 
huiskrnig waarin zij opgroeide. In 1900 
werd zij lid van het Algemeen Neder
lands Verbond en medeweikster van de 
voorzitter Hypoliet Meert. Zij werd 
hoofdbestuurslid in de plaats van Paul 
Fredencq en vertegenwoordigster \ an de 
groep België : in die hoedanigheid nam 
zij o m deel aan het A N.V kongies in 
Dordrecht. 

Dosfel noemde het akii\isiiie « het 
ooilogskind der vlaamse beweging ». 
Tussen geboorte en werkelijke door
braak \erliep er echter wel wat tijd. 
Het aanvaarden door een groot gedeelte 
der latere aktivisten van een min of 
nieei genuanceerd « aktivistisch » stand
punt (dat ging van een gefcdeializeerd 
België tot een politiek Groot-Nederland) 
kwam niet direkt en sommigen aarzel
den zelfs lansj aho iens een beslissinji te 
nemen. 

Radikalisme was er echter al van in 
het begin. In Van Ose's opioep werd er 
al gesproken van « de stichting \an een 

onafhankelijk Vlaanderen » en Domela 
Nieuwenhuys zou zeggen, tot ergernis 
van vele gematigden : « Wij zijn in 

kende staat. Afzetting van vlaamse amb
tenaars, anti-vlaamse terreur in het le
ger, anti-vlaamse kampanje in de belgi-

EEN VROI\ 
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In de reeks figuren uit de Vlaamse B 
maar mannen « in de schijnweipe] 
meen meer aan direkte aktie op 
terrein dan de vrouw. Wij willen 
een maatschappelijke traditie van ci 
een gevolg is van een wezensverschil 
beiden. 

In de figuur van Roza De Guchtent 
huldigen. En zeker ook diegenen dit 
waren of zijn in de vlaamse beweging 
hebben die van hen werden en m'Lorden 
zonder op het podium te treden o/'fcgf lic 
de moeilijkheden hebben aanvaaidéde ak 
zich meebrengt. \ 

Wij denken in het bizonder aan iXouwen 
repressie de moed hebben hoog ge'm yj, en 
de en standvastige trouw de heropitti\ ing he^ 

UCH I 
sche pers met toestemming der belgische 
censuur, en in het bezette gebied de 
« franskiljonse onwil der besturen » zo
als Picard het zei. het vasthouden aan 
een reaktionnair franskiljonisme door 
administratie en gerecht : dat alles dreef 
zelfs de gematigde flamingant ertoe bij 
de bezettende macht aan te leunen. 

In een artikel in « Het Handelsblad » 
van januar i 1915 wees de nog steeds 
loyale Borms erop : « Er zijn landgeno
ten die menen dat zolang de oorlog 
d u u r t alle geschillen over taal en ras 
moeten opzij geschoven worden. Wij 
hebben ons naar dit ordewoord gedra
gen, maar waar de tegenstanders van 
het vlaamse volk voortgaan met ons in 
den vreemde aan te vallen en wapens te 
smeden tegen ons volksbestaan, daar 
moet elk oprecht Vlaming het als een 
plicht aanzien die pogingen te verijdelen 
en ons volk te waarschuwen ». 

T o t dit inzicht kwam ook Roza De 
Guchtenaere en eens hiervan overtuigd, 
zou ze konsekwent en radikaal de weg 
inslaan die ze niet meer verlaten zou : 
de weg die geen zijpaden duldt en geen 
kompromissen. Zij sloot aan bij de ra-
dikaïe groep Jong-Vlaanderen, nam ont
slag als lerares uit het verfranste Ate
neum en werd benoemd aan de Rijks-
normaalschool te Laken. In I9I7 werd 
ze dan direktrice benoemd van de Mid
delbare Normaalschool in de Casino
straat in Gent. De wet op de gedeelte
lijke vernederlandsing van het middel
baar ondeiwijs was in 1883 gestemd ' 
het zou echter tot na de oorlog duren 
eer het middelbaar onderwijs een enigs
zins volledig nederlandstalig uitzicht 
zou verkrijgen. Alleen het katoliek on-
denvijs zou, evenals nu op het universi
taire vlak. nog enkele decennia komen 
nahinken Hvpoliet Meert, die direk-
teur generaal voor het Middelbaar On
derwijs geworden was, dreef de veine-
derlandsing tijdens de oorlog door en 
Roza de Guchtenaere paste ze toe in 
haar instelling : alle lessen werden in 
'.et Nedeilands gegeven. 
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nderen 

ring hebben wij tot nog toe alleen 
'plaatst. De man doet tn het alge-
lek en algemeen-maatschappelijk 
en beschouwing laten of dit aan 

et ',n ligt, ofwel beantwoord aan en 
\ specifieke oriëntatie en taak van 

willen wij alle vlaamse vi ouwen 
let, zoals zij, daadwerkelijk aktief 
aar die in stilte de offers gebracht 
wrden gevraagd; al diegenen die 

n ofi het licht der bekendheid te staan, 
de aktiviteit van de mannen met 

ouwen, die in donketste uren der 
en en door hun volhardende lief-
Ing hebben mogelijk gemaakt... 

« Wl] ». 

genen die zich met smokkel in samen
werking met de Duitsers hadden rijk 
gewoekerd. 

Ze kwatn getuigen op het proces 
Borms en ze getuigde ook op het pro
ces Dosfel. 

Wies Moens verhaalt hierover in zijn 
« Celbrieven » hoe hij haar ontmoette 
in de schemel ige « wachtkamer voor ge
vangenen » in het gentse gerechtshof en 
hoe zij, na over nationale en sociale pro
blemen gesproken te hebben, overstap
ten naar het terrein der l i teratuur en 
hoe zij een hele spaanse novelle, bijna 
28 bladzijden, voordroeg. « Ik heb een 
van de schoonste figuren uit Vlaande
ren van nabij leren kennen », schreef 
de jonge dichter. 

He t le \en in de gevangenis betekende 
geen haat in haar strijd. Ze studeerde 
onverpoosd en las \eel , niet uit aan
drang tot individuele ontwikkeling in 
de eerste plaats, maar wél om beter ge
wapend te zijn voor de strijd die nog 
komen zou. Vaninit de gevangenis te 
Vorst schreef ze ook geregeld haar ((Brie
ven» voor het dagblad « Ons Vader
land ». Daarin getuigde zij van een prak
tisch politiek dooizicht en van een bre
de belangstelling : zowel voor ekonomi-
sche en sociale als voor opvoedkundige 
problemen. Zij weigerde een voorstel te 
aanvaarden, waaydoor zij na twee jaar 
zou vrij komen mits een verklaring te 
ondertekenen waarin zij beloofde tien 
jaar te (( zwijgen ». In 1920 deed een 
nederlandse vrouwen%Treniging een be
roep op de regering om haar in vrijheid 

N AERE 
Haar aktiviteit beperkte zich echter 

tijdens de oorlog niet tot het pedagogi
sche terrein, maar ze hield ook voor
drachten en schreef artikels, haar voor
oorlogse flamingantische aktiviteit nog 
radikaler voortzettend. 

Na het terugtrekken der Duitsers en 
de wapenstilstand volgde de eerste bel-
gische repressie, minder bloedig maar 
even schijnheilig als de tweede. Het ge
peupel werd ook toen opgeruid; solda
ten die van het front kwamen kregen 
getijpte lijsten met de adressen waar 
huizen moesten geplunderd en in brand 
gestoken worden, en de politie bleef toe
zien zonder in te grijpen. In Gent woed
de de terreur twee dagen lang. Roza de 
Guchtenaere werd gevangen genomen en 
naar het koncentratiekamp van Ad in-
kerke overgebracht op 17 november 
1918 

Daar werd deze intellektueel en mo
reel hoogstaande vrouw opgesloten tus
sen straatmeiden wier intellektueel peil 
al even hoog was als hun moicditeit. Ze 
werd daarna naar Brussel overgebracht. 
Mevrouw Dosfel schreef daarover in 
« Gudrun » o.m : « Smaad en onmen
selijke behandeling werden haar niet 
gespaard. Zij, een fijngevoelige, hoog
staande vrouw werd immers met andere 
Vlamingen twee aan twee gebonden, 
door Brussel geleid, tot spot en verach
ting van het vlaamsvijandig opspuis ». 
Zij verscheen voor de knjgsiaad op Goe
de Vrijdag. 18 april 1910 Haar verde
diger was meester Picard, maar zii droeg 
zeit haar verdediging voor (die later ook 
in brosjure voiin verscheen). Zij betwis
te de bevoegdheid van de krijgsiaad en 
bleef getuigen voor haar ideaal • « Mij
ne Heren ons ideaal blijft • een zelf
standig Vlaanderen n Ze werd veioor-
cieeld tot I "> jaar. een stiaf die uitzon-
deilijk 7wa.u was Zelfs de liberale bel-
g'cist M Basse schnjlt in zijn « Ge
schiedenis van de Vlaamse Beweging » 
dat dergelijke straf onzinnig was en hij 
vergelijkt met de uiterste mildheid die 
het belgisch geiecht betoonde vooi die-

te stellen en een nederlandse krant be
treurde wél haar aktivisme maar ook het 
feit dat « deze akademisch-gevormde, 
welsprekende feministische woord- en 
penvoerster » in de gevangenis opgeslo
ten bleef. Vanuit de gevangenis straal
de haar voorbeeld uit en wekte bewon
dering. In 1919 was er reeds een Roza 
De Guchtenaerekring gesticht te Gent 
en na haai vrijstelling werd haar op 15 
december 1921 een hulde gebracht in 
het antwerpse (( Malpertuus », waar zij 
het woord voerde naast Herman Vos en 
Herman Van Puymbroek. Ze zei er o.a. : 
« Ik werd nooit veroordeeld Men heeft 
mij voor een krijgsgerecht gedaagd. 
Maar ik was nooit soldaat! ». 

Na haar vrijstelling deed ze géén be
roep op het Martelarenfonds dat de oud-
gevangenen financieel vooithielp, maar 
zij sloeg zich door het leven met een 
kleine handel en met een agentschap 
van (( Nqprdstar ^n. Deze ontwikkelde 
vrouw, die benevens haar pedagogische 
en universitaiie voiming tuis was in de 
europese l i teratuur evenzeer als in de 
nederlandse, moest haar brood veidie
nen met het verkopen van snoep en 
briefpapier of met af en toe een bijles 
voor kindoren vai* vrienden en kennis
sen O p IJzerbedevaart, Zangfeest en 
Vlaamse manifestaties was zij steeds aan
wezig en kolporteeide er met vlaggetjes, 
programma's, hei inneiingen enz. waar
van zij dan nog afdroeg aan het Fonds. 
Haar matei iele toestand belette haar 
met, met haar politieke aktiviteit voort 
te gaan. Ze sprak op tientallen verga-
deiingcn, in Vlaanderen en Nedeiland, 
voor de meest diverse toehoorders van 
boeien en volksmensen tot studenten en 
akademici, zo o.m. op een Dietse Land
dag te Bergen op-Zoom in 1928 samen 
met Minnaert. Richard De Cneuclt. Au 
gustevns e a en op een vergadering van 
de kling Flandii'a te Rotterdam H.iar 
public islis( he bedi ijv igheid in « De 
Vootpost >' zette zij. na het veiduijnen 
van dit blad in 10",2 vooii in " De Diet 
sthe Voorpost », samea uiet Firmin Pa-

rasie : zij werd hoofdiedaktrice van dit 
maandblad (( voor volks-dietse arbeid ». 
« De Voorpost » dat eerst als weekblad, 
daarna als maandblad verscheen, stond 
onder leiding van Boudewijn Maes. Niet 
tot het aktivisme toegetreden zwoer hij 
echter na de oorlog met een staat af te 
rekenen, die op dergelijke wijze tegen 
Vlaanderen was opgetreden. Zonder het 
strakke van « Vlaanderen » te bezitten, 
droeg dit blad er nochtans toe bij de 
inzichten uit te diepen. Over de krizis 
in het nationalisme in de jaren 25-30 
schreef het o m. (( Niet overdaad van 
leorizeren is oorzaak der huidige inzin
king, doch wel jammerlijke tekortko
ming aan de teorie, aan de principes .. ». 

T o e n in 1933 drieduizend Vlamingen 
te Delft, op het plein voor de kerk waar 
de Zwijger begraven ligt, Verschaeve's 
eed van trouw aflegden, (( Wij heffen 
hart en handen tot heil der Nederlan
den », was Roza de Guchtenaere reeds 
ziek en kon er niet bij zijn. 

Ti jdens een korte periode van beter
schap reisde ze naar Zeeuws-Vlaanderen 
waarheen ook Domela Nieuwenhuys, 
met wie een trouwe vriendschap haar 
verbond, was getogen. Daar, in de han
den van de oude rebel, legde zij de 
dietse eed af Dat was géén samenzweer-
dersromantiek, maar de uit ing van een 
diep en onverwoestbaar nederlands ge
loof. In zoverre haar gezondheid het 
haar nog toeliet, nam zij deel aan alle 
initiatieven die in de lijn lagen van 
haar zuiver nationaal stieven Zo werd 
zij lioofdredaktrice van het « Diets Op
voedkundig Tijdschrift » dat te Antwer
pen weid uitgegeven door enkele jonge 
leraars, onderwijzers en normalisten en 
dat tijdens de mobilizatie verboden 
vseid. 

O p 15 september 1940 v\erd zij 65 
jaar. Een grootse hulde weid op touw 
gezet in de zaal « Llkerlyc » te Gent, 
met medewerking van de Dietse Bond 
\ooi Vrouwen en Meisjes, het Vlaams 
Nationaal Viouwenvei bond en de Roza 
De Guthtenaeieki ing. Borms schieef 
een ontroerend en ontroerd hulde-arti-
kel in « Dietsche FijdiiiL>en » Zij/elf. 
die vaak schei p tegen p.n ti |politieke 
koncessies v\as ten stiijde gelogen van
uit de zuiveiheid van haar piincipieel 
s tandpunt, bekoiinneid zowel om de/e 
zuueihcid Mn hel dietse ideaal als oin 
de eenheid van de vlaams nationale be

weging, deed op 14 september een plech
tige oproep tot eenheid, vroeg alle me
ningsverschillen opzij te schuiven en een 
vlaams-nationaal eenheidstront te vor
men onder leiding van dr. Borms. Wie 
de situatie van toen kent, wéét dat der
gelijke leiding slechts simbolisch zou 
geweest zijn, omdat de d reaalpohtiek >> 
reeds door anderen werd uitgestippeld. 
De divergenties zouden later dan ook zo 
sterk worden dat zelfs een dr Bonns 
evenmin als een Verschaeve ze zouden 
kunnen overbruggen hebben. 

Roza De Guchtenaere heefi deze evo
lutie niet meer meegemaakt. 

Roza De Guchtenaere stierf op 8 april 
1942. Bij de begrafenis was al wat naam 
had in het vlaams nationaal Vlaandeien 
aanwezig en rond haar graf werd voor 
één ogenblik vergeten wat de geesten 
scheidde. Dr. Bonns en meviouvv Dosfel 
spraken bij het graf En Elias, Daels, Jef 
Francois, Leuridan, Wies Moens e a m. 
waren aanwezig. In mei van hetzelfde 
jaar werd een grafmonument onthuld. 

Oorlog en repressie deden de ontroe
rende figuur van deze begaafde, fijnzin
nige en hoogstaande vrouw enigszins in 
de vergetelheid verzinken, al bleef haar 
herinnering voortbestaan bij diegenen 
die haar ideaal het zuiverste zouden 
dragen : in de jeugdbeweging. 

« Pallieter », het satirisch blad van 
Filip De Pillecijn, schreef na haar vrij
lating : (( Roza De Guchtenaere is te
ruggeschonken aan die dierbare, specia
le vrijheid van Vlaanderen. De mensen 
vergeten er vlug, de levenden zowel als 
de doden. Is het misschien omdat er zo
veel levende doden in ons midden lo
pen ? ». 

Doden als Roza De Guchtenaere zijn 
voor ons levender dan ooit, levender dan 
de eendagsvliegen die zich voor de 
eeuwigheid geschapen wanen maar over 
wie morgen niemand meer spreekt. Le
vend ook in hetgeen zij ons naliet en 
toevertrouwde : de droom die sedert de 
Zwijger in ieder geslacht weer zijn be
lijders heeft gevonden. En die in elke 
generatie ook vrouwen deed opstaan en 
uit de stilte van de huis of studeerka
mer naai voren treden. Vrouwen als Ro
za De Guchtenaere en Inna Laplace die 
bij alle veischeidenhcid in ontwikkeling, 
karakter en ,ikti\itcii sedieven weiden 
dooi cén/elfde liefde f'>i bun volk 

JOS DU RICKX. 

* 
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TROUWEN OF NIET? 
Het twistgesprek of men nu als man 

of vrouw gelukkiger n door al dan niet 
te trouwen, is zo oud als de weield. 
Dan toch zo oud als M'HÏ wij de be
schaafde wereld plegen te noemen. In 
de bloeitijd van de burgerlijke tijd gold 
het huwelijk als de belangrijkste instel
ling, zowel in het Victoriaanse Enge
land als UI het Wilhelm-Duitsland, waar 

PARADE-
SOLDATEN? 

De koile ooilog in het Nabije 
Oobten heeit wemig of geen beelden 
en benchten gebracht over de inzet 
\an Moinveli)ke soldaten in de ge-
\echti>handehngen. Nochtans hafl Is
rael uitgepakt met zijn viomvehjke 
eerdieden en we herinneien ons een 
dokumentaire film (in het genie 
van «Mondo Cane»; veel nagebootst, 
nooit o\ertroffen) waai in een lange 
sekwentie gewijd was aan de oplei
ding ^^n Mouwelijkc soldaten in Is
rael. 

In het arabische kamp is daar\an 
geen spiake en dat houdt verband 
met de ondergeschUcte pozitie van de 
vrouw in deze landen. Men kan het 
overigens geen vooruitgang noemen 
wanneer de vrouw zo diiekt in het 
wapenbedrijf woidt betrokken. In 
dien dw' de vrouw in de aiabische 
handen nog geen ransel -en geweer 
kii)gt, dan kimnen we dat slechts 
beamen Dat de inzet \an \rouwe-
li)ke soldaten m hiaèl dan weer ook 
geen diiekte inzet op het fiont heeft 
betekend (behahe inschakeling in de 
\erdediging van kibboetzen \roegei) 
kan iedei vrouw slechts veiheugen. 
Het heeft zich alles bi] elkaar beperkt 
tot hulpdiensten achter het fiont, 
dat troin\ens zo beueeglijk was dat er 
van een eigenlijk hinteiland nauwe
lijks sprake was. 

In andere ontwikkelingslanden be
staan er eveneens viouwelijke mili 
ties en militaire eenheden. We den
ken bij vb aan Indonezie en aan 
China, waar in de kooits van de re
volutie de vrouw zonder veel omhaal 
in het ekonomisfh en stmi politiek 
ont\oogdingsproces werd betiokkcn 
Hoeveel daarvan echter in de prak
tijk tereclït komt is gebleken uit het 
veiloop van de dei de joods arabische 
oorlog. 

We zouden dus mogen tol de slot 
som komen dat viouweUjke soldaten 
meer paiade soldattn zjjn dan wat 
anders en hoogstens in aanmeikmg 
komen voor politietaken, verkeers-
legehng bij lJOt;peribcwegingen, be-
V. akingsopdi.ichten en dcigelijke 
meei. Dit is noioipal in een leger als 
dat van Iskaèl, dac ten slotte moet 
geuiobilizeerd wojrden uit ,een be\ ol-
kmg van slechts 2 1/2 miljoen een
heden en waar de viouw onveimijde-
hlk bij betiokken woidt, al was het 
maar om het ekonomisch apparaat 
op gang te houden dat dooi de mo-
bilizatie van alle weerbare mannen 
^waai op de proef wordt gesteld. De 
uitgestrektheid van de bezette gebie
den met lange grenzen is een andere 
leiklaiing van dit < bescha\ings\er-
schijnsel >. Want van alle Semitische 
volkeren is ten slotte alleen het jood
se \olk o\er de bezwaren tegen de 
vrouwelijke militaire dienst. O.a. als 
gevolg van de sterke westerse erfenis 
en invloeden bij dit volk. 

G. 

het beruchte «Kinder, Kirche und 
Küche » leidraad en « Vorschrift » was 
voor iedereen, die voor deftig wou 
doorgaan. Frankrijk maakte daaiop tn 
de westerse wereld wel een uitzonde
ring, die in werkelijkheid minder fri
vool was dan uit de literatuui van die 
tijd moet blijken. 

Het zal wel altijd een onopgeloste 
rta%g zijn, of men nu gelukkiger kan 
zijn door te trouwen of door vt ij gezel 
te blijven. Het vtaagstuk stelt zich 
voor ledeieen individueel met dien ver
stande dat de toeneming van de we
reldbevolking het gesprek over dit te-
ma van langsom minder literaire en 
humoristische bemerkingen en benade
ringen zal toelaten dan lange ti]d het 
geval is geweest. 

Niettemin is de wereldliteratuur zeer 
rijk aan verhalen over het huwelijk of 
de huwelijkspartners. Wie kent er « De 
eeuwige echtgenoot» van Dostojeski 
niet ? Minder bekend zijn uitspraken 
van beroemde mannen over het huwe
lijk zoals deze van Benjamin Franklin, 
die jonge mannen de raad gaf, oudere 
vrouwen te huwen « ze zijn daarvoor 
toch zo dankbaar » ! Dat staat dan in 
al zijn lapidaire mensenkennis (of ken
nis van de vrouw) in schrille tegenstel
ling met de bepaling van het huwelijk 
door de bekende teoloog Jeremy Tay
lor die zei « Het huwelijk is een school 
en oefening van de deugd en wanneer 
het ook zorgen veroorzaakt, dan staat 
daar tegenover dat de ongehuwde staat 
begeerten opwekt, die veel onaangena
mer en gevaarlijker zijn en vaak in 
zonde doen vervallen ». 

Het is wel zo, dat voor de meeste 
mensen het huwelijk het leven zelf is. 
De meesten van ons kunnen zich een 
leven zonder huwelijk niet voorstellen. 
Er zijn voldoende argumenten, waar
van de bijzonderste wel zijn dat het 
huwelijk voor de man de proef op de 
som is van zijn roeping als levenswek
ker en als mannelijke beveiliger van 
vrouw en kind en voor de vrouw de 
mogelijkheid schept, ten volle vrouw 
te worden door het moederschap. Dit 
laatste in alle veiligheid tegenover het 
moederschap van de ongehuwde moe
der, voor wie het moederschap een 
veel zwaarder last en veel groter le-
vensriziko is. 

Deze ernstige bedenkingen beletten 
niet dat er heel wat geestige randbe-
merkingen over het huv\elijk gemaakt 
worden, die vooral in de mond van 
dichters — en van de kortverhaal-
schnjvers, die in deze tijd de rol der 
dichters in de 19e eeuw blijken over
genomen te hebben — tot vaak spitse 
en treffende uitspraken groeien. Is bv. 
een uitspraak als deze niet als een vol
treffer te beschouwen « Echtgenoten 
zijn maitressen van jonge mannen, ge
zellinnen in hun rijpe jaren en ver
pleegsters op hoge leeftijd » ? 

In hoever dichters en schrijvers re
kening houden met het afstompen van 
de verliefdheid en van de liefde in het 
huwelijk, daarover hoeft men nauwe
lijks een vraag te stellen. Vooral de 
moderne letterkunde houdt zich met 
dit verschijnsel bezig, al hoeft men 
zich daarvoor niet tot de eigen tijd te 
beperken. Ook oudere schrijvers en ei
genlijk de dichters van alle tijden heb
ben er zich over heen gebogen. Zo bv. 
over de vraag, wanneer men eigenlijk 
best trouwt. De regel zou moeten lui
den : niet te laat, want zoals Bacon al 
zei « Zo lang een man jong is trouwt 
hij best niet en wanneer hij te oud is 
zou hij beter helemaal niet meer trou
wen ». Te lang vrijgezel bUjven laat be
paalde gewoonten toe, zich zodanig te 
identificeren met de vrijgezel in kwes
tie, dat deze bij een huwelijk op rijpe 
leeftijd nog moeilijk kan wennen aan 
het leven met een partner die er an
dere, eveneens ingeburgerde gewoonten 

Claudia verovert Rusland! De Italiaanse aktrice Claudia Cardinaïe werd te Mos
kou gekiekt terwijl ze netjes haar Intoerist-programma aan het afwerken was. 

op nahoudt. De uitzondering bevestigt 
zoals steeds de regel. 

Moderne auteurs die pittige en boei
ende dingen over het huwelijk schre
ven zijn o.a. Charles Lamb, H.D. Law
rence (in wiens «Lady Chatterley's 
l^over» trouwens het huwelijk onder 
de loupe wordt genomen, zij het dan 
dat het om een abnormaal huwelijk 
gaat), Joseph Conrad, Katherine Mans
field, S. Maugham, Saki, Graham Gree
ne, Thomas Deloney en zovele andere 
om ons tot het angelsaksisch spraak-
gebied te beperken. In de eigen litera
tuur zijn er minder specifiek over het 

KUSZIEKTE 

huwelijk schrijvende auteurs aan te 
wijzen, o.m. enkele katolieke auteurs, 
die het « geval » te voorwaardelijk en 
te voorzichtig benaderen. Hopelijk ver
schijnt er wel eens een verzamelbun
del over de beste huwelijksverhalen in 
de wereldUteratuur, bloemlezing die 
wel in het Engels bestaat en waarin 
men trouwens o.i. het best en het men
selijkst dit boeiend probleem benadert, 
niet het minst door de hoge graad van 
humor, die zoals het hoort alles en dus 
ook dit « probleem » relativeert. 

GERDA. 

De amerikaanse medische wereld noteerde haar jongste ontdekking : 
kusziekte (besmettelijke mononukleose) of nog duidelijker : een soort 
klierontsteking, die vooral bij jeugdige personen ontstaat, is overdraag
baar door... kussen. Men heeft kunnen nagaan dat na het verlof jonge 
studenten of soldaten veel meer dan anders simptomen van deze ziekte 
vertonen. De ziekte gaat gepaard met hoofdpijn, gezwollen halsklieren 
en koorts. Tussen 15 en 25 jaar kan kussen dus gevaarlijk zijn... 

DE BETOVERGROOTTIJD 
Te Geeraardsbergen, in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen, 

wordt ieder jaar naar aloude traditie aan het einde van de winter het 
« krakelmgenieest » gevierd : krakelingen worden onder de toegestroom
de massa te grabbel gegooid en de prominenten drinken wijn met een 
levend visje er in. 

Wat zijn eigenlijk krakelingen ? We vonden een recept in betover
grootmoeders keukenhoek : 

« Neemt van de beste gesifte bloem een half pond, en doet daar een 
half pond suiker by, met een half vierendeel boter en een lepel vol ge-
stoote Coriander saat, met twee dooiren van Eijeren; een lepel vol Roo
sewater, en ruim een lepel vol room, kneed dit te samen tot een taay 
deeg, en rold het tot krakelingen, en bakt het dan op geboterd papier 
in den oven, en als ze genoeg zyn, dan bestrykt ze met een geklopt ei 
en roosewater, en laat het in den Oven droogen en dan koud worden, 
ts heel goed ». 

Wat we plezierig vinden in de oude kookboeken, is de stereotiepe slot
formule bij ieder recept : « is heel goed ». Een direkte aansporing om 
het te proberen ! 

. 
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ODE AAN DE HOUTSNEDE 

1 

Vandaag zaterdag wordt in de Albert-I-Biblioteek te Brussel, Keizerinnelaan, de 
tentoonstelling geopend « De Vijf » een keuze uit het werk van vijf grote vlaumse 
houtsnijders : Frans Masereel, Jozef en Jan Cantré, Henri Van Straten en Joris 
Minne. Vooral Masereel, Jos Cantré en Minne zijn klinkende namen in de nog 
recente geschiedenis van de beeldende kunsten in Vlaanderen, Cantré zelfs 
hoofdzakelijk als expressionistisch beeldhouwer. Maar ze zijn meer dan dat ge
weest, want ze behoren tot de vernieuwers van de houtsnede in Vlaanderen, 
zonder dat ze daarom samen een soort school zouden gevormd hebben. Wel kan 
men het te Antwerpen in de twintiger jaren opgericht tijdschrift « Lumière » 
(door Roger Avermaete) als hun handvest beschouwen, zoals « Selection » dat 
te Brussel voor de schilderkunst is geweest en o.m. Permeke heeft gelanceerd. 
Dat het hier om twee franstalige tijdschriften gaat, die hoofdzakelijk vlaamse 
kunstenaars groepeerden, behoort tot de paradoksen van ons land, hier meer 
bepaald voor de periode tussen beide wereldoorlogen. De kunst van de betrokke
nen was er trouwens niet minder vlaams om. 

Tot de voornaamste rekenen we Jos 
Cantré en Frans Masereel, de ene in 
zijn lijnvoering s t renger (wa t verklaar
baar is door zijn beeldhouwerschap en 
ook door expressionist isch geloof) de 
andere ba rokke r en malser , wa t ver
klaarbaar is door de benader ing van 
de houtsnede via de schi lderkunst en 
de l i teratuur . Op gevaar van tegen
spraak vinden wij t rouwens Jos Cantré 
een groter houtsn i jder dan Frans Mase
reel, wiens faam — zonder daa rom af
breuk te doen aan zijn waar l i jk mees
terlijke « losheid » — onder andere ge
vestigd is op de sociale inslag van zijn 
oeuvre en op de grote hoeveelheid hout
sneden, een veel grotere p roduk t i e dan 
Jos Cantré, die immers zijn t i jd en ta
lent tussen de grafiek en de beeldhouw
kunst verdeelde. 

Van deze vijf kuns tenaars toont ons 
de tentoonstelling behalve een selektie 
uit hun w e r k ook dokumenten over 
hen, exemplaren van « L u m i è r e » en 
omslagontwerpen die ze voor hun tijd
schrift vervaardigden. Deze tentoon

stelling heeft reeds St Niklaas, Hasselt , 
Gent en Mechelen achter de rug en 
vindt tans haa r bekroning in de hoofd
stad, precies daar , w a a r ze he t bes t 
thuis hoor t , in de Albert-I-Biblioteek, 
die reeds zoveel in teressante tentoon
stellingen op haar aktief heeft, vooral 
wa t de grafische kuns ten betreft en 
daardoor blijk geeft van een waarl i jk 
voortreffelijk en inzichtsvol beleid. 

• BETREKKELIJK RECENT 

De houtsnede in Vlaanderen is be
t rekkel i jk recent in haa r huidige vorm, 
die s inds de hernieuwing eigenlijk niet 
zoveel wijzigingen heeft ondergaan en 
waarvan de opvallende beoefenaars ook 
vandaag zeldzaam zijn. Tot aan de 
eers te wereldoorlog s tond de houtsne
de in dienst van de i l lustratie. E r w e r d 
weinig aandacht bes teed aan deze al
oude kuns t als zelfstandig en volwaar
dig ar t i s t iek u i tdrukkingsmiddel . De 
grote t i jd van de houtsnede dateer t ui t 
de 15e en 16e eeuw vooral in Duitsland. 
In het begin van deze eeuw stond de 
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houtsnede vooral in dienst van tijd
schriften en i l lustraties en werd als zo
danig ondergeschikt gemaakt aan wat 
door i l lustratie moes t verlevendigd 
worden . Nochtans had Frans Masereel 
reeds vóór 1914 een poging tot vernieu
wing, tot zelfstandigheid, ondernomen 
en als zodanig is hij een baanbreker , 
deze geboren Blankenbergenaar die 
echter een groot deel van zijn leven te 
Gent werk te en tans in Zuid-Frankri jk 
nog onverminderd bedrijvig is. Hij is 
dan ook internat ionaal van de « vijf » 
de meest bekende. Masereels werk ken
merk t zich door een kosmische vizie, 
een afronding van vormen en een ron
de, cirkelachtige vormgeving, die aan 
de snede een vlotte, malse toets ver
leent, 'n schi jnbaar gemakkeli jke tech
niek, die nauw verwant is me t piktura-
le eigenschappen. De mens is centraal 
in zijn oeuvre, vaak gezien in een so
ciaal engagement doch ook natuurge
bonden. Masereel moral izeert over he t 
leven, waarvan hij de tegenstellingen, 
he t lief en leed, herschept in vaak 
meesterl i jke bladen. Hij doet ons soms 
denken aan Matisse, al bes taan er Ma-
sereel-bladen (o.a. u i t de amer ikaanse 
t i jd) die ha rder en s t renger aandoen. 
Toch krijgt vaak de lyriek de overhand, 
zoals in het pracht ige blad «zonne
bloemen ». 

Heel anders is Jos Cantré, de beeld
houwer die m.i. het dichtst he t expres
sionisme in zijn zuiverste vo rm heeft 
beleefd en dat ook in zijn prenten-
kuns t doet. Ook hij vertolkt he t leven, 
doch volksverbondener en geheel in de 
geest van he t vlaams expressionisme, 
da t zo dicht bij Gent de hoogste top
pen van de roem scheerde me t een ple-
j ade art iesten, die m e n vandaag tever
geefs in zulk een eenheid van geest en 
gevoel zoekt. Cantré streefde naa r tus-
sentonen, de schakeringen zijn echter 
minder plast isch en meer lineair ge
houden en bean twoorden als zodanig 
aan de klassieke opvatt ingen inzake 
houtsnede. Ook wanneer hi j illustra
tief te werk ging bleef Cantré deze ex
pressionist ische en zelfstandigheidsroe-
ping t rouw : de bladen van de sterven
de boer zijn ook zonder he t meester
werk van Karel van de Woestijne zelf
standige kunstscheppingen. 

De andere dr ie zijn minder beken
den. Jan-Frans Cantré, b roer van Jos 
Cantré, greep pas laat naa r he t mes . 
Hij blijft ook kunstschi lder als hout
snijder, gaat te werk met ongescha
keerde vlakken, heeft het meer op he t 
kont ras t voorzien. Jor is Minne en Hen
ri Van St ra ten ondergingen s terk de 
invloed van Frans Masereel. Dat is bij 
Minne merkbaa r in de afronding der 
lijnen en de soms spiraalvormige rich
ting. Van St ra ten was een erkend vak
man als i l lus t ra tor en in zijn werk 
zijn daarvan vele sporen terug te vin
den. Van de vijf is hij de minst zuive
re , de minst sintetet ische, wiens werk 
aan versnippering lijdt, wat het soms 
te veel aan vakkennis niet vermag te 
vergoeden. 

Deze tentoonstell int toont een min
der bekend facet van de vlaamse beel
dende kunst tussen 1910 en 1960 (dit 
laatste jaar ta l dan wat Masereel, de 
produktiefs te en langst levende van het 
vijftal bet ref t ) . In feite betreft het een 
tentoonstell ing van Masereel en Can
tré, die de grootste invloed — in twee 
richtingen uit — hebben uitgeoefend 
op de herwaarder ing en de her le \ ing 
van de houtsnede in Vlaanderen, de 
overigen moeten meer als randfiguren 
beschouwd worden, afgezien van Min
ne, die als latere beeldhouwer daarvan 
in zijn houtsni jkunst getuigenis aflegt, 
niet ten ongunste overigens. Wat hier 
aan houtsni jkunst te zien is s temt tot 
t rots en bevestigt slechts de grote aan
leg van ons volk in de beeldende 
kunsten, een aanleg die eeuwen over
spant doch de aansluiting op heden en 
toekomst niet heeft gemist. 

^ CORTY 

FONOPLATEN 
FESTLICHES BAROCK 

(XR. 104.810) 

In het nieuwe kleedje der beken
de Aichivreeks van Deutsche Giam-
moplton Gesellschaft ivordt een pro-
pagandaplaat gelanceerd tegen de 
spotprijs van 120 fr., die niet min
der dan de begeetde « Gtand Piix 
du Disque » behaalde. De uogue die 
we thans beleven met de barokmu
ziek schijnt niet op te houden maar 
integendeel nog sterker te worden. 
Archiv heeft uiteraard veel bijgedra
gen tot de propaganda van deze zeer 
lijke peiiode uit de muziekgeschiede
nis. 

Op de besproken plaat komen vier 
volledige werken voor, met telkens 
andere uitvoerders. Drie heel grote 
namen, en een minder bekende. 

De drie groten zijn : Bach met 
zijn 2de Brandenburgs concerto 
(BWV. 1047), Haendel met de ge
zongen 100ste psalm (Jubilate) en 
Telemann met een concerto voor 
twee hoorns. De vierde komponist is 
de man die in Versailles triomfen 
vierde tot Rameau hem verdiqng . 
Jean-Joseph Mouret, met Fanfares 
in D-groot. 

Archiv heeft een zeer afwisselend 
programma, dat 55 minuten duurt, 
bijeen gebracht voor de liefhebber 
van enig mooie, peifekt uitgevoerde 
barokmuziek op een technisch vol
maakte plaat. Een koopje dat we 
warm aanbevelen. 

PIETER VAN MALDERE : 

4 SYMFONIEËN 

(NR. 198.379} 

Waar de normale prijs van een 
stereo langspeelplaat bij Archiv 395 
fr. bedraagt, wordt deze plaat, die 
een bijna onbekende Vlaming uit de 
18de eeuw voorstelt, tegen 100 fr. 
beneden de prijs aangeboden. 

Pieter Van Maldere (1729-1768) 
xuerd te Brussel geboren in een be
scheiden gezin. Hij groeide op als 
vioolvit tuoos en ontwikkelde zich tot 
een komponist die in tal van ewo-
pese muztekcentia grote faam ver-
wieif. Sedert 1758 werd hi] eoste vio
list aan het Hof van de levenslustige 
Karel van Lorreinen, en kreeg latei 
de titel van « Valet de chamhie ». 

In deze hoedanigheid vergezelde 
hl] de prins op zijn tochten, jacht
partijen en feesten. En zo komt hel 
dat, naast lal van blijspelen met ba
lellen, hij zgn. symfonieën kompo-
neerde, bestemd voot lulvoeungen tn 
op(.^ lucht.' 

In deze OTeigangspeiiode, lussen 
baiok en romantiek, en vooi ical de 
i<ed('>landen belieft mei een inageie 
oousl lil veigelijktng met de vooiaj-
pnaiide eeuwen, ts Van Maldeien een 
begaafd figuur, die de nieinve symfo-
uieooiin op bekooilijke wijze weet Ie 
liniiteu'ii. Hi] vernieuwde bovendien 
de oikesluilie, en vond een eigen me 
huikolieke slijl. Of) 39-jurige leeftijd 
weid du beloflevolle leven plots af
gebroken misschien ging iii hem, 
lijdgenool van Mozail, een iiedei-
laiids gioolmeeslei veiloicii. 

Dr VICl symfonieën die Aiiliiv liiei 
biriigt, wolden uilgevoeid dooi ^', 
iolisleii van l ml; oiidei leiding van 
lean Jtikiis. mei talent en oveigave. 
Inleiessiiiii is wel, dal de viei wei
ken de evolutie van de kiinsteiinai 
-ii'erispirp'leii ni -ijn "/ Ie koile Ie 
i'/'ii 
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ontoon thiry 
Skandinavië in heï algemeen hier niet erg 
gekend waren en dat het langs de literatuur 
om was dat men zich een idee van de men-i 
sen maakte. 

LITERATOR EN PIONIER 

Bij de Arbeiderspers, Brussel, verscheen in de Reinaert-rotnanreeks zopas een 
heruitgave van « Het schone ]aar van Carohis » van Antoon Thiry. Schrijver én 
boek verdienen het, opnieuw aan het pubhek voorgesteld te voorden. Derhalve 
is deze uitgave door D.A.P. méér dan een daad van piëteit tegenover een vlaarns 
auteur die enigszins in de vergeethoek geraakte, maar een daad van literaire 
eerlijkheid. Een btugerhuis in een stille antwerpse straat : daar is, blijkens de 
plaat naast de deur met het ons van vele boeken bekende insigne, de uitgeverij 
« Die Poorte » gevestigd, de oudste vlaamse boekengilde, levenswerk van Antoon 
Thiry en zijn vrouw. Want naast letterkundige was Thiry ook uitgever. Op dat 
gebied verrichtte hij in het Vlaanderen tussen de twee oorlogen, dat pas zijn 
kulturele achterstand aan het ophalen was, pionierswerk. Vele jongeren hebben 
toen langs de boeken van « Die Poorte » kontakt gekregen met de wereldlitera
tuur. In een tijd dat Venneylen sprak van Europeër worden dééd Thiry daarvoor 
praktisch werk : hij opende voor ons « die poorte » naar een wereld. Tolstoi's 
verhalen, werk van Selma Lagerlöf, «, Karolinerna » van von Heiden-stam en « De 
Doden van Spoon River » van Edgar Lee Masters, het Nicaraguaans vrijheids-
epos « Los Estrangulados » ; het zijn slechts enkele titels uit een zeer rijke 
produktie. Benevens roman en poëzie verschenen er ook merkwaardige essais : 
Van de Voordes «Pakt van Faustus», Schefflers «Geest der Gothiek», 
Berdjajfes « Nieuwe Middeleeuwen », Schamelhouts « Herkomst en etnische sa
menstelling van het Vlaamse volk ». 

Ook na de tweede wereldoorlog zette de 
uitgeverij haai taak ^oort met o m de uit 
gave van het werk van Lodewijk De Raet. 
vvaar\ooi zij de eerste ICamiel Huysmans 
pi ijs kreeg Deze uitgave was aansporing 
tot en lag aan de bazis van de oprirlilina 
der Lodewijk De Raet stichtmp 

Antoon Fhuy was uitge\ei geworden bi| 
zijn terugkeer in Vlaanderen na een tang 
jarig verbliji in Noord Nederland, waar
heen hi) uitgeweken was na de eerste we 
reldoorlog Het past dat wij in dit blad zijn 
aktivistisrht periode onderstrepen en zijn 
nidiknal framin»antisme, dat van \ooi de 
ooi log dateerde ! 

R \ n i K A \ l VI AMING 

Geboren te Leuven, zou hij uitwijken 
naar Liei en latei naat Gent leraar woi 
den 'e Liei vriendschap sluiten met Tim

mermans en er kennismaken met zijn toe
komende vrouw. Te Lier groeide dan de 
viiendenkiing die onderling inspirerend en 
aanmoedigend zou werken : met Flor van 
Reeth, Reimond Kimpe. Renaat Veremans, 
Louis van Boeckel, Frans Verschoren, Jozef 
Alias e,a,m Het zwaartepunt van de « po 
litieke » aktiviteit lag te Gent, 

Antoon Thirv gaf er reeds voor de eer
ste wereldoorlog, samen met Kimpe en 
Maicel Minnaert (later ook aktivist en pro
fessor in de natuurkunde tijdens zijn ver
blijf in Nederland) het weekblad « De Be
stuurlijke Scheiding » uit. 

Toen tijdens de oorlog de gentse groep 
rond Domela het dagblad « De Vlaamsche 
Post » stichtte, behoorde ook Thiry 
tot de medewerkers. Na de oorlog wegens 
aktivisme verooi deeld, vestigde hij zich met 
zijn gezin in Nedeiland en was er om. bi-
bliotekaris in Tiel. op de Betuwe. 

Zijn aktivistisch verleden was er de oor

zaak van dat hij zijn ambt niet meer uit
oefenen kon toen hij na jaren naar Vlaan-
deien terugkeerde. Hij waagde zich dan — 
wij zouden haast zeggen : gelukkig voor 
ons — aan de uitgeverij. Het plan daar
voor was reeds in Nederland ontstaan. De 
lol die zijn vrouw hierin gespeeld herft, is 
van véél meer dan van helpende aard al
leen geweest. Zij had aan het initiatief zélf 
een belangrijk aandeel en verzorgde ook de 
artistieke kant van de uitgeverij. Komende 
uit een familie van zakenlui — thuis had
den ze een kant-atelier gehad met wel 150 
werksters — bezat zij de kommeicièle ga
ven, die voor een ondernenJ»ng als i« die 
Pooi te » onmisbaar waren en die de le
raar-letterkundige miste of althans zeker 
niet in voldoende mate bezat. 

Na de tweede wereldoorlog werd het ge
zin eveneens zwaar getroffen door de re
pressie. Mevrouw Thiry, die onlangs 80 
jaar werd en die haar man van de eerste 
strijdjaren af in het Gentse, nadien in het 
aktivisme steeds ter zijde stond, zette het 
werk van haar man voort in zijn geest, na
dat hij gestorven was in 1954 Haar onver
minkte trouw aan het rechtlijnige nationa
lisme en haar belangstelling voor de aktua-
liteit van onze strijd betoonde zij herhaal
delijk : weinig vlaamse manifestaties der 
laatste jaren of zij was er, niettegenstaande 
haar ouderdom (en wij menen dat wij dat 
mogen zeggen van een weikelijke « dame » 
die geen komplimenten behoeft!). Haar 
aanwezigheid op de Boimsherdenking te 
Merksem en op de V.U,-meeting op de 
moigen van het zangfeest geven blijk van 
haar nog ongebroken en onverminderde 
strijdvaardigheid ! 

VROEGE LITERAIRE 
BEDRIJVIGHEID 

Thiry's literaire loopbaan begon al zeer 
vroeg, In 1905 schreef hij samen met Felix 
Timmermans < Ecce Homo en het bange 
portieresken ». Kloos publiceerde het in 
« De Nieuwe Gids », Tussen 1905 en 1909 
zetten beide schrijvers hun literaire samen
werking voort en de verscheidene « Begijn
hofsproken » die er de vrucht van waren 
verschenen in 1911 te Amsterdam In die 
periode ontstond ook de leeds genoemde 
vriendenkring De belangrijkste figuur er
van was, naast Reimond Kimpe en Flor 
Van Reeth, de jonge lieise kunstschilder 
Raymond de la Haye, die in 1914 sneuvel
de bij de verdediging van de luikse forten. 
Het was deze jongeman, die in de besloten 
wereld van de kleine stad de blik naar bui
ten, naar de kunst en de literatuur in de 
wereld richtte. Hij hield zich niet alleen be
zig met wijsbegeerte en teozofic (Timmer 
mans was een tijdlang onder zijn invloed !) 
maar onderhield ook betrekkingen met 
vooraanstaanden uit de buitenlandse kunst
wereld kende Henrv Van de Velde en 
dien>i irchitektuur sprak zijn vrienden 
over Beethoven en Wagner, over ]ugend-
slil. Vfaetcrlinck en J,K Huysman»;, 

Wi) willen niet uitweiden over het aan 
deel dat anderen bij de uitwerking en het 
ontstaan van « Pallieter » hebben gehad 
— en wij denken hierbij vooral aan Kimpe 
en Van Reeth De idee zelf echter om een 
boek te schrijven over een dergelijke fi
guur, over iemand wiens poëtisch vitalisme 
en volkse, vnjheidsminncnde natuurlijk
heid tot legende zon worden kwam echter 
niet, zoals algemeen aangenomen \ooit uit 
een romantische « zurück zur Natur >-
drang, een jubelend weervinden van het le
ven na de doodsdreiging en het hospitaal 
Misschien is dat medebepalend geweest. 
Maar de eigenlijke aanleiding tot het schep
pen der figuur was het bekendworden via 
de la Haye met de figuur van Gósta Ber-
ling Selma Lagerlöf nam voor deze legen
darische figuur een aan de diank verslaafd 
maar geniaal dominee, Kalle Fi\kstedt, tot 
model. Gösta^Berling werd hier beschouwd 
als de personifikatie van de Zweed. 

Men mag niet vergeten dat Zweden en 

TWEELING-AUTEURS 

Timmermans en Thiry, die met de fi
guur uit het werk der zweedse schrijfster in 
kennis waren gekomen langs de la Haye 
om, besloten nu niet meer samen, maar ie
der voor zichzelf een soort vlaamse Gösta 
Berling te scheppen. 

Dat is het vertrekpunt voor twee werken 
onzer literatuur, met een verschillend tem
pel ament geschreven, verschillend in uit« 
eindelijke waarde en appreciatie omdat zij 
ook andeis zijn, en velschillend naar be
kendheid en faam om allerlei faktoren 
waai bij de datum van het veischijnen niet 
het minst een rol heeft gespeeld. Beide 
werken weiden begonnen in 1912 : « Pal
lieter > verscheen in 1916, en < Hel schone 
jaar van Carolus » in 1919. Een vergelij» 
king tussen beide werken dringt zich op, 
vooral wanneer men het hogervermelde uit-
gangspunt kent. Nu is elk vergelijken echter 
moeilijk, omdat beide auteurs van een an
der koncept en een andere vizie zijn uitgc-
eaan. « Pallieter > is een samenstel van los 
van elkaar staande gebeurtenissen gedragen 
door en tot eenheid gegroeid rond één fi
guur, die in haar reèle onbepaaldheid geen 
werkelijke romanfiguur, maar een legenda
rische gestalte is. « Het schone jaar van 
Caiolus » daarentegen is een roman, ook 
als men daartegen inbrengen kan dat het 
boek zowel qua inhoud als struktuur meer 
het noveUistische benadert. Bij Thiry is er 
meer verhaalkern, meer fabel. De stilisti
sche eigenaardigheden die men bij Tim
mermans aantreft, komen vooral in 't be
schrijvende eveneens bij Thiry voor en hun 
taal vertoont verwantschap : alleen is Tim
mermans uitbundiger en Thiry bescheide
ner, hoewel niet zonder fantazie en kleur. 

HET SCHONE JAAR VAN CAROLUS 

Een samenvatting van de inhoud gaan 
we niet geven, wel in enkele zinnen het 
peisonage Carolus zelf voorstellen. De jon
ge seminarist Carolus krijgt een grote erfe
nis van een avontuurlijk nonkel-kapitein 
en werpt de kap o\er de haag. Daardoor 
en door allerlei avonturen schandalizeert 
hij de « kleine stad s>, verliest er zijn hart 
aan Anna-Liza en neemt afscheid van deze 
hopeloze liefde. De idylle eindigt op een 
uit elkaar gaan; liefde en dood vloeien tra
gisch in elkaar over, nu het « schone jaar > 
van Carolus voorbij is. 

De wijze van uitwerking in een zestien
tal korte hoofdstukken doet denken aan 
« Pallieter », al is er meer feitelijk verband. 
Men heeft wel eens de gebruikte taal bekri-
tizeerd en vergeleken met het < slordig > 
taaleigen en de grammatische fouten bij 
Timmermans. Een grondige tekst-ontleding 
zou echter aan het licht brengen dat hef 
gebruik van zuidnederlands taaieigen bij 
Thiry een literaire funktie vervult en tot 
het lokale en historische koloriet moet bij
dragen, maar dat het geenszins een gevolg 
is van slordigheid en dat Thiry hierin ze
ker niet verder gaat dan bijvoorbeeld Streu-
vels of zelfs Walschap, Wat de psichologie 
betreft heeft Thii7 niet het uitbundige, 
ongekompliceerde en < einmalige » van de 
Pallieter-figuur voor ogen gehad wanneer 
hij zijn Carolus schiep. Het « übermensch-
liche » van Pallieter krijgt hier een mense
lijk gezicht en het boek van Thiry kent 
niet alleen de dionizische zatheid des le
vens, maar ook het leed en de tragiek er
van, 

« Pallieter » is de lirische himne op het 
leven in een legendarische gestalte geinkar-
neerd en bezongen. « Carolus > is zijn epi
sche buigerlijke en menselijke tegenhan
ger • een jonger en toch ouder losbolliger 
en toch ingetogener broer; gelijktijdig in 
het ontstaan en toch ouder in de historie, 
een Pallieter uit de pruikentijd, een die 
door tempeiament en vizie van Thiry ge
zien en geschapen werd en een die dichter 
bij het ooispronkelijk vooibeeld staat dan 
zijn beroemder tweelingbroer... 

Wie van Pallieter heeft gehouden, die ga 
aan Carolus niet voorbij! 

Voegen wij er tenslotte nog aan toe, dat 
van « Het schone jaar van Carolus » reeds 
vertalinffpn vei schenen zijn in het duits en 
het tsjechisch. 

JOS DIERICKX. 
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t^og een beeld uit de tweede w 

hij heeft 
mijn kind 
gedood 

Drama van Basil Deardcn 
met Michael Graig, J. Munro 
en P. McGoohan. 

Ruth, het dochter t je van 
John en Pat Harr is , word t tij
dens een s torm zwaar ver
wond in een roeibootje waar
mee zij gaan varen was. Haa r 
vader redt haa r en voert haa r 
naar een hospitaal waa r de 
dokter bloedtransfuzie nood
zakelijk acht. Tot de grote 
verbazing van de geneesheer 
weigert de vader dit toe te la
ten, om geloofsredenen. Hij be
weert dat indien vreemd bloed 
aan zijn kind gegeven wordt , 
haar zieleheil teloor gaat. 
Voor Pat is de beslissing zeer 
pijnlijk; toen ze met John 
trouwde heeft ze ook zijn ge
loof aangenomen.. . (Woensdag 
5 juli - 20 u 40 - Brussel Ned.) . 

tzend'mg vcm de « Vlaams- nationale Gedachte en Aktie » .• de ge
sloten zmkjahriek van Rolem. 

teer t . Bruno Walscliap is de 
realizalor. (Zaterdag 8 juli -
19 u 30 - Brussel Ncd.) . 

napolitaans 
carrousel 

Muzikale film van E t to re 
Giannini met Sofia Loren, 
Paolo Steppa, Beniamino Gigli 
en anderen. 

In deze film word t de ge
schiedenis van Napels ge
schets t door muziek, zang en 
dans . Het leven door de eeu
wen heen t rek t in de pren t als 
in een draaimolen aan de kij
ker voorbij : de oudste popu
laire t radi t ies , de invallen en 
overheersing van vreemde vol
keren, de volksliedjes uit de 
ach te rbuur ten , het wriemelen
de leven in de nauwe s t raat jes 
word t uitgebeeld door ballet, 
pan tomine , z a n g en dans . 
(Donderdag 6 juli - 21 u 05 -
Brussel Ned.) . 

Ie cinéma 

selon 

jean-luc 
Sinds Jcan-Luc Godard « A 

bout de soufle » draaide is de 
naam van deze kineast niet 
meer weg te denken uit de mo
derne film. Hij heeft zijn ver
stokte en gloeiende bewonde
raars , maar ook zijn even hef
tige tegenstanders. Beiden zul
len ze moeten toegeven dat Go
dard een zeer eigen plaats in
neemt in de hedendaagse film 
en dat hij een ru ime invloed 
heeft uitgeoefend op filmers 
in vele landen. Daarom ook la
ten we in dit p rog ramma van 
de serie « Wat is film » over 
Godard twee jonge kineasten 
van bij ons aan het woord over 
hun franse koUega. Het zijn 
Pierre Drouot en Paul Collet. 
Hun eerste speelfilm, « Cash 
Cash » wordt weldra uitge
bracht, maar in deze uitzen
ding kunt u er al enkele frag
menten van zien. Misschien 
(of heel zeker ?) vindt u er wel 
Godard in terug. Jean-Luc, de 
filmevangelist, zal ook zelf 
over zijn tilms vertellen. En 
dat gebeurt niet zo vaak, want 
Godard staat slechts zelden 
een interview toe. Vanzelfspre
kend worden uit verscheidene 
Godard-films ui t t reksels ge
toond in dit p rogramma, dat 
werd samengesteld door Hugo 
Morrens, die het ook prezea-

het eiland ellis 
Twintig miljoen immigran

ten t rokken langs het eiland 
Ellis Amerika binnen om daar 
een nieuw leven te beginnen. 
Het eiland is nu stil en verla
ten, maar het is een histori

sche plaats daar dit de open 
poor t tot Amerika was . 

Het eiland Ellis werd in 
1892 een doorgang voor immi
granten die van alle delen van 
de wereld toes t roomden. De 
laats te groep kwam in 1954. 
Nu is het eiland een nat ionaal 
p a i k en vele gebouwen worden 
er afgebroken. Waar eens 
30.000 mensen woonden, blij
ven nu alleen een paar verla
ten huizen achter . (Vrijdag 7 
j u h - 20 u 40 - Brussel . Ned.) . 

het kathakali' 
toneel 

Indien het in de 17e eeuw 
on ts laan Kathakali-toneel niet 
als een der oudste ui tdrukkin
gen dezer kunst mag worden 
beschouwd, is het toch een 
overlevering van de ouds te to
neel tradi t ies van India. Het is 
vooral een toneel van mytes 
en legenden ontleend aan de 
Mahabara ta en de Ramayana, 
twee grote Hindoet i jdperken. 
Het bi jzonderste ui tdrukkings
middel van de Kathakal i is de 
dans ; men vindt er de verschil
lende overleveringen terug van 
deze bij ui ts tek in India beoe
fende kunst : de grote klassie
ke dans (Bhara ta na tyam) . 

De personages van de Ka

thakal i zijn deze uit de grote 
Hindoelcgendcn : goden, hel
den en halve goden, goddelij
ke dieren en vogels, wijzen en 
asceten, populai re personages 
en vorsten, vrouwelijke karak
ters me t hun ui ts t ra lende 
deugden, die alleen blijk geven 
van een verfijnde charme en 
behept zijn met alle natuurl i j 
ke en bovennatuurl i jke harts
tochten en passies. De « slech
ten » en de verraders zijn e r 
de tegenhangers van de voor
beelden van goedheid en edel
moedigheid, van onversaagd
heid en jeugdige onbevangen
heid. 

De vertoning die wordt aan
gekondigd door r-offelende 
t rommels , wordt gewoonlijk 
's nachts gegeven bij het licht , 
van een olielamp zoals men ze 
in Karali vindt. Het verhoog 
waarvan de morte l met vette 
stoffen is vermengd gaat hier
door schit teren. Het schouw
spel word t door een aanroe-

Op de Vlaamse T.V. 

ping voorafgegaan en besloten 
door een dankzegging, gewoon
lijk gedanst door het hoofd
personage. Twee helpers hou
den een gordijn gespannen da t 
moet dienen om sommige ak,-
teurs slechts progressief aan 
het publiek te tonen, dat door 
deze nauwkeurig berekende 
verschijning in spanning word t 
gehouden. Het schouwspel be
vat scènes met meerdere per
sonages, zuivere dansvar ia t ies 
door een solist, een gemimeer^ 
verhaal, gevechten en ook 
vaak een bovennatuurl i jke epi-
zode. Al deze elementen dra
gen er to.; bij om van h e t Ka
thakali-toneel' een weinig ge
kend schouwspel te maken en 
een levende en tipische 'toneel-
vormj-zoals er slechts weinigen 
bestaan in de wereld. Dank zij 
originele vondsten kan het 
grote publiek kennis maken 
met de rijke overleveringen 
van het oude India. (Zondag 2 
juli - 19 u 30 - Brussel Ned.) . 

Onze sel ekti e 
Z A T E R D A G 1 JUL I 

21 u 05 Brussel Ned. 
Zomercarrousel (Een serie 
show programma's die tot 
stand komt in samenwerking 
met de R.T.B, en de neder-
landse TV (KRO), opgenomen 
in het Casino te Knokke - Vati-
avond ziet u de bijdrage van 
de B.R.T.). 

Z O N D A G 2 JULI 

20 u 40 Brussel Ned. 
Zwartbaard, de zeerover 
(Blackbeard the pirate -

Z A T E R D A G 1 JULI 

± 1 7 ) 5 : Ronde von Franknik . Recht
streekse reportage van de laols le k i lome
ters en de aankomst van de tweede etap
pe : S t - M a l o - Cean — 19 00 . Tiener
k lanken — 19 30 : Au to rama — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 30 . Ronde van Frank
n i k Filmverslag — 20 40 Dr Kildare 
2e o f l . : De bil jartspeler (deel 4) — 
21 05 • Zomercarrousel (1) met Chris 
Wynen, Kol inka, Lily Gastel, Jo Leemans, 
Rocco Granata, Freddy Sunder en M a u 
rice Dean — 21 51 : Suspens 3e o f l : 
Impact — 22 50 : TV-nieuws 

Z O N D A G 2 JULI 

10 30 : Plechtige Euchonstieviering — 
14 30 • in ternat ionaal londbouwmagazine 
— 15 00 : Zwemmen, reportoge van de 
internat ionale compet i t ie gehouden te 
Utrecht — Omstreeks 15 30 onderbre
k ing voor de Ronde van Franknik Derde 
etappe : Coon Amiens — 18 45 . Klein, 
k lein k leuter t ie — 19 05 • De Jetsons 
2e o f l : Eon dogie u i t met de vedette 
— 19 30 . De wereld is klein Kathaka l i 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 15 • Sport
weekend — 20 40 • Avonturent i lms van 
vroeger en nu • Zwar tbaard, de zeerover, 
van Raoul Walsh, met Linda Darnell en 
Wi l l iam Bendix — 22 15 : Joz:zprisma. 
Jazziamboree te Middelkerke — 22 50 : 
TV-nieuws 

M A A N D A G 3 JULI 
16 15 Ronde van Franknik Vierde e tap
pe : Amiens-Rouboix — 19 30 ' Flipper. 
58e af l : De armband — 19 55 . D e 
Weerman — 20 00 • TV-nieuws — 
20 30 : Ronde van Franknik — 20 40 : 
De vluchtel ing 4e o f l • Koort ie voor 
Alosko — 21 30 De zendeling, burleske 
in een bedn|f door O t to Di|k — 22 05 • 
Gostprogromma De Kathol ieke gedochte 
en oct i e — 22 35 : TV-nieuws. 

van 
Raoid Walsh). 

M A A N D A G 3 JULI 

20 u 50 Neder land I 

Das ist mein Song (Film). 

22 u 10 Brussel Fr . 
Wallomé 61 (De ijzergieterij -
derde deel - Vanavond : Op 
belgisch niveau). 

D I N S D A G 4 JULI 

20 u 40 Brussel Fr . 
Le Journal de l'Europe (Por
tret van enige van de rijkste 
en invloedrijkste personages 
van Europa). 

W O E N S D A G 5 JULI 

21 u 10 Brussel Fr. 
Frost over England (A propos 
de l'Angleterre met Daniel 
Frost en Julïe Félix). 
21 u 55 Neder land I 

Dokument-aire jilm over Joego
slavië. 

D O N D E R D A G 6 JULI 

20 u 45 Neder land I 
Geen trams naar hei Zuidsta
tion (TV-spel). 

21 u 05 Brussel Ned. 
Napolitaanse Carrousel (Caro-
sello Napolitano of de geschie
denis van Napels in muziek, 
zang en dans). 

V R I J D A G 7 JUL I 

20 u 40 Brussel Ned. 
Het eiland Ellis (An island cal
led Ellis - Een filmreportage 
van Donald B. Hyat over het 
kleine eiland voor de haven 
van New-York). 

21 u 30 Brussel Ned. 
IXe europese beker voor zang
voordracht (Rechtstreekse uit
zending vanuit het Casino te 
Knokke waar Nederland en 
Duitsland uitkomen. 

D I N S D A G 4 JUL I 

1500 . Ronde van Fronkri ik 5e etappe : 
Rouboix-Jambes en von de ploegent i jdr i t 
te Jambes — 19 30 : Tienerklonken — 
20 00 . TV-nieuws — 20 30 : Ronde van 
Franknik — 20 40 : Maigret en Pieter 
de Let Zesde a t l . in de Maigret-sei ie — 
21 50 : Medium — 22 20 • TV-nieuws. 

W O E N S D A G 5 JUL I 

16 15 • Ronde var\ Frankri jk 6e etappe : 
Jambes Mctz — 19 30 : Televisum — 
19 15 : De Weermon — 20 00 TV-
nieuws — 20 30 Ronde wan Frankri)k 
— 20 40 : Speelfilm : H() heeft mi jn 
k ind gedood, dram won Bosil Dearden met 
Michael Craig, J Muuro en P McGoohan 
— 22 10 : Gastprogramma Het vr i je 
woord : Lckcnmoraal en - f i losof ie — 
22 40 . TV-nieuws 

D O N D E R D A G 6 J U L I 

16 15 : Ronde van Franknik 7e etoppe ; 
Metz-Strootsburg — 19 30 : Jonger don 
ie denkt — 20 00 • TV-nieuws — 20 3 0 : 
Ronde avn Franknik — 20 40 : Dr K i l -
dare. 3e at l : De laatste tocht (deel 1) 
21 05 : Napol i taans Carrousel of de ge
schiedenis van Napels in muziek, zang en 
dans — 22 55 : TV-nieuws. 

V R I J D A G 7 JULI 
14 00 Tennis Rechtstreekse reportage 
van de finales enkelspel heren te Wi rn-
tjledon — 15 30 Ronde van Fronkn ik . 
8e etappe : Strootsburg-Belfort — 
18 30 : Jeugd zonder grenzen — 19 45 : 
Zoekl icht — 19 55 : De Weerman — 
20 00 : TV-nieuws — 20 30 . Ronde van 
Franknik — 20 40 ; Het ei land Ellis, een 
f i lmreportage — 21 30 : IXe Europese 
Beker voor Zangvoordracht — 22 30 ; 
TV-nieuw«. 

« De VluchleVuig » • T.V.-feuilleton; vierde aflevering op maart-
dag 3 juli, Brussel Ned. 
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VOETBAU O P TV 

Tijdens de jongste vergade
ring van de nationale liga (de 
grote klubs) werd gesproken 
over het uitzenden van kompe
t i t iematchen door de T.V. 

Zoals men weet werden ver
leden jaar een aantal wedstr i j 
den rechts t reeks uitgezonden. 

De liga zal dit sisteem niet 
meer aanvaarden. En dat is 
heel begrijpelijk, want al die 
uitgezonden wedstr i jden wer
den gespeeld voor een bijna 
leeg s tadium. 

Wij hebben de jongste ti jd 
op het kleine scherm een reeks 
goede (bui tenlandse) wedstr i j 
den gekregen. Persoonlijk zou 
het ons niet zo erg verdrieten 
als men ons de doorgaans zeer 
middelmatige matchen uit on
ze kompeti t ie bespaarde. Maar 
we aanvaarden dat veel men
sen, ouderen en zieken bv., 
met die uitzendingen heel blij 
zijn. Al was het m a a r voor hen, 
men moest toch maar t rachten 
een oplossing te vinden. 

DENKT U EVEN MEE 

In 1934 publiceerde D.A. 
Linnebank O.P. bij J.J. Romen 
en Zonen, Roermond-Maaseik 
een boekje onder de titel « Mo
derne Amuzementsproblemen». 
Het is zeer interessant nu, 
meer dan dert ig j aa r later, 
eens te lezen wat men toen 
over die problemen, meer be
paald over de sport , schreef 
en eens na te gaan in hoeverre 
de vrees en de verwachtingen 
die men toen koesterde, wer
kelijkheid zijn geworden. Met 
u w goedvinden zullen we af en 
toe een uit treksel uit dat boek
je overnemen. Zo vandaag een 
tekst van J. Morel S.J. (de la
tere sporta-proost ?) : « Het is 
nog niet zo lang geleden dat 

weldenkende mensen meenden 
het sportverschijnsel niet au 
sérieux te moeten nemen. 
Sportentoeziasten werden be
schouwd als psichopaten, voor 
wie men de oprecht gemeende 
hoop koesterde dat zij wel 
spoedig weer tot het normale 
zouden terugkeren. 

Sport werd een goede dert ig 
jaar geleden beschouwd als 
een modeding, da t uit andere 
landen naar hier was overge
waaid en wel weer spoedig bij 
gebrek aan een passende voe
dingsbodem zou verdwijnen ». 

Op het eerste gezicht kan 
men glimlachen. Sportliefheb
bers psichopaten ? Maar als 
men nu, drie kwar teeuw later, 
langs de Italiaanse wegen zag 
gekalkt s taan « N a God, Gi-
mondi » of in vlaamse week
bladen « Merckx, de nieuwe 
god met het engelengelaat», 
dan kan men er toch even 
gaan over nadenken. En dat is 
de bedoeling met dit citaat. 

VERNIEUWING 

G E W E N S T 

Waarschijnli jk omda t onze 
« baas » niet van de allerraps-
ten is, moet de kopij die u 's 
zaterdags zo welwillend leest, 
reeds dinsdagmorgen in zijn 
bezit zijn. Voor de sportberich
ten van zaterdag en zondag 
zijn we dus aangewezen op 
Soprtweekend, een van de wei
nige — en we schreven bi jna : 
en dus lamentabele — eigen 
p rogramma ' s van de vlaamse 
TV. 

Natuur l i jk moet da t pro
g ramma snel k laargestoomd 
worden en zeker worden er 
soms s terke staaltjes uitge
haald om nog beelden te bren
gen van een of andere, nog 
m a a r pas afgelopen, sportge
beur tenis . 

TOCH 

GEEN 

WERK^^AN 

Maar wij vragen ons toch af 
of het allemaal niet een beetje 
be ter kan. Het beperkt er zich 
tegenwoordig toe dat een me
neer, meestal Fred of Daniël, 
daar een reeks sportui ts lagen 
voorleest, af en toe onderbro
ken voor een strookje film of 
een doorgaans onbenullig in
terview. Voor ons zijn die uit
slagen n u wel nutt ig, m a a r 
zouden de mees te mensen wer
kelijk zoveel belangstell ing 
hebben voor het feit dat ren
ner Pedal vierde was in de wie
lerwedstr i jd te Beibeek ? 

Ieder zijn mening, m a a r wij 
zouden liever zien dat men van 
spor tweekend iets ander s 
maak te dan lek tuur van uit
slagen. Kan men zich bv. niet 
een beetje inspireren aan de 
sportmagazine van Piet Theys? 

IN D E A A P 

Standaa rd Luik heeft deelge
nomen aan he t voetbal tornooi 
te Montreal te r gelegenheid 
van de expo aldaar . 

Wij zijn niet te r p laatse ge
weest — « WIJ » had ons an
ders gerust da t reisje mogen 
betalen — en we moeten dus 
geloven w a t R. Arets ons over 
die t r ip van S tandaa rd vc" 
telde. 

Onze « jongens » waren da 
ondergebracht in een s c h o c , 
nauweli jks goed genoeg voor 
s tudenten, v o o r z i e n van 
slechte bedden en een heel 
eind verwijderd van stadscen
t r u m en expo. 

Daarenboven was he t e ten 
m a a r zus en zo. E r was ge
noeg (toch.. .) , m a a r he t was 
niet geschikt voor de tere 
maagjes van voetballers en het 
werd op vaste u r en opgediend. 

Behalve over hun pracht ige 
u i t s tappen me t verblijf in de 
meest luxueuse hotels en over 

^- f •• 9 T t ' " V ' 't. 

Sport zomaar voor het plezier > Meer dan 36.000 Zwitserse tur
ners kwamen onlangs te Bern bijeen voor het jaarlijks turn-

•festival. 

hun daverende recepties op de_ 
expo, waren de « jongens » dus 
niet zo heel erg opgetogen 
over hun reis. 

Wat zeer spijtig is, gezien de 
reuzepresta t ie die Nico en co 
daar geleverd hebben. Zij kre
gen er namel i jk de ene klop
ping na de andere — soms, na

tuurl i jk , qnYe,r4iead. Maar 
hier dient dadelijk aan toege
voegd dat het wa rm, heet was 
in Canada : geen weer om een 
Belg in te jagen, m a a r waar in 
Russen en Duitsers zich blijk
baa r k ip lekker voelden. Mis
schien hadden die ook be te re 
bedden ? Of minder chi-chi ? 

De ]ej is een gelukkig man. Hij 's 
ccii goed werkman die behooihjk 
zipi brood vel dient, zeker met wat hij 
's zaieidags nog bipei dient met' links 
en rechts een karioeit-je op te knap
pen. Hl] heeft een zoigzame viouw 
en due jongens, waarvan de oudste 
achttien is en zou kunnen gaan wer
ken. 

Zou kunnen gaan... ^^ ant hij doet 
liet niet Hij studeert ook niet meer. 

't Oing niet goed trouwens. Op 
zekeie dag, nu een paar jaar geleden, 
IS hl] bij de ]ej gekomen en hij 
heeft gezegd : ik ga niet meer naar 
school. 

Jef heeft nooit de kans gehad om 
te studeren. Hij hegnjpt dat met 
van de jongen, maar kom, als 't dan 
toch niet gaat. Of hij al werk in t 
ziclit heeft, vraagt Jef. 

Werken ? Niks te doen. Fons gaat 
koers rijden. 

Jef kteeg net een klop op zijn 
hoofd. Watte? Koeis iijden? Zijde 
gij zot ' 

En gt] leest zeker de gazet niet ? 
n eet ge misschien niet wat Van Looy 
en Van Steenbergen en Meickx ver
dienen ? 

Ik moet dat allemaal niet weten, 
zegt Jef, maar van dat koers rijden 
komt niks in huis. 

Hewel, dan komt er van de rest 
ook niks. 

Om een lang en triestig verhaal 
kort te maken, Jef koopt een koers-
fiets en Fonske woidt « koereur ». 

Hel eerste jaar is leertijd. Alle be
gin IS moeilijk. Fonske rijdt al enkele 
crepujzen, niet genoeg om zijn on
kosten te dekken, en enkele premies. 
Een band, een salami, een bloot 
schouxc garnituur, honderd frank. 
Maar hij is tevreden. De vrede m 
fiuis IS hersteld en de Jef betaalt. 

Het tiueede seizoen begint met veel 
tegenslag. Een valpartij en een gebro
ken sleutelbeen voor de Fons. Eer 
dat helemaal hetsteld is, is het seizoen 
ongeveer vooibij. Niks aan te doen. 
Niks verdiend. Jef betaalt. 

Na dit seizoen heeft de cafébaas 
van rechtover de deur, aan wie Jef al 
eens gezegd had dat het met dat koer
sen ook niet alles ts, want dat het 
hem veel geld kost en niets op
brengt, een serieus initiatief geno
men. Hij heeft een stipportersklub 
gesticht. De beenhouxver Us voorzit
ter. De hei berg het lokaal. De leden 
leggen alle weken tien fiank uit, er 
wordt een tombola ingericht en nu, 
in oktober, een bal. Met dat geld 
wordt Fons geholpen. Zijn benodigd
heden wolden aangekocht en wat er 
op 't einde van de maand oueibhjft, 
krijgt hij zo, bt] wijze van « pree ». 
't Is niet veel, maar 't ts nog niet on
der de duizend frank geweest. Die 
geeft Fonske thuis af en wat hij aan 
prijzen verdient, is voor hem. 

Wat kan de Jef nu anders doen 
dan eens meer naar het lokaal gaan 
en daar al eens een rondeke belalen, 
en al eens meer met de supporters 
van zijn zoon blijven klappen ? Vir-
ginie, zijn vrouw, verstaat dat met. 
Maar Jef kent zijn weield. Hij weet 
wat hij doet. 

Om zo maar een zaakje te vermel
den, waar Virginie niet aan denkt : 
de beenho'uwer zal er voor zorgen 

dat Fonske volgend jaar voor een 

merk rijdt. Een van zijn leveranciers 
gaat dat in orde brengen. En dan 
heeft Fonske alle maanden een vaste 
tick. Veel zal dat niet zijn in 't be
gin, duizend of tweeduizend fiank 
misschien, maar hij moet er dan maar 
voor zoigen dat het meer wordt. Jef 
schiikt wel xvat van dat laag cijfer, 
maar m 't begin was zijn pree toch 
ook aan de lage kant. En hij kan toch 
ook altijd wat helpen, 't Is zijn kind, 
nietwaar ? 

En zo zien wij Fonske iedere voor
middag rond een uur of tien eens 
komen kijken naar 't weer, en als dat 
meevalt draagt hij even later zijn 
fiets buiten en hij rijdt op zijn dui
zend gemakken xueg. Trainen. 

Een ferme jongen, 't moet gezegd. 
Tegen een uur of drie is hij terug 

en dan gaat hij eerst het lokaal bin
nen, waar het op dat ogenblik rustig 
it. HIJ leest er de gazet, babbelt er 
wat met Giséle, het dochtertje van de 
baas, drinkt een cola of twee drie en 
wacht tot Jef, afgejakkeid, suf en dor
stig binnenkomt. Fonske zegt dan 
« geeft onze vader een pint > en dan 
kunt ge de blijdschap van de Jef op 
zijn gezicht aflezen. Dan gaan ze sa
men naar huis. 

En als de Jef 's avonds nog eens 
naar 't lokaal komt, dan vertelt hi] 
aan zijn beste vrienden dat Fonske 
nog altijd niks verdient, maar dat het 
toch gene werkman is en dat hij, Jef, 
daar blij om ts. 

Dat hij voor Fonske tn de fabriek 
overmen doet, zegt hij er niet bij. 



SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

STAK' 
(Brevet : 512767) 

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

Indien U 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 

Al fle erote gekenfle Dnltse en Belgische 
arkestcD znllen er zorgen voor de stemming 
In al onze lokalen Is er altijd : originele 
Brengellaanse stemming - deftige lente en 
plezier • goede bediening • beste dranken 
goed en niet dnnr. 
N.B. Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals - Banketten • Ver
gaderingen, enz... 

^ LEUVEN t 1.000 plaatsen. 
— AALST ; 1.000 plaatsen. 
— HÜLSTE - KORTRIJK ; 1.000 pL 
— ANTWERPEN . 700 plaatsen. 

1 • 

K T l 4-
r, ï>* LENINGEN 
^ ^ VOOR ALll DOELEINDEN EN 

iUF TERMIJNEN OP HAhIDTEkENiNC 
'FINANCIERINGEN 

MtuBf.LtN TV tN VOEKTUIOIN. CN2. 
• GRONDBN tot mX• IltQSm-DISKmi 
• HVPOTEKEN V'e„ P"' RANG 

TOT 100% D!" Wi':HM :JV5 IPT icJiAR 
'URoePSKREDiiTth ,;v :nr^!MDiC£n 

un8ff/AAk • AANKOOP MAI S^ÜCK enz 

MEVEKAN 
Ter Rivierenlaan. 57 Deurne-C. 
» WU KOMEN THUIS • TEL.03/36^5.2'f-

'ERNSTIGE AGENTEN GEVRAAGD HHHHI • 

DORTMUNDER THIER BRAU 

fJTPORT A B T B 
Tlensestecnweg 128, Korbeek-Loi 

TeL I (016) 463.11. 

Voortverkopens worden sevTaafd vow 
— Dortmnndei Thler. 
— Tontstelne» 5 .>mdel 
— BUnwlJnen St JACOBS-RELLEBBl 

Gaa-Algesbeim. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

koopt — Donwt en baart eaf«» tn gani het 
land. — Uedewerken worden gerraagd 

tB KB 

W E N T E L P O O R T 

type ALUGA 

Standaarduitvoering R D P \ / P T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K C V C I 
in gephosfateerde staalplaat. O ' ^ O Q R 
Zeer lichte bediening. ^ O W *7 O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURiSSEN-CLOOSTERAAANS & ZONEh' 

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.3o 

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 18,30, 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 1 Stel Je buren niet langer teleur. Van 'n Vlaams-nationaUst 
verwachten ze dat hij het voorbeeld geeft. 
Sticht een KERN in je woonplaats. Vraag folders '67 ter verspreiding. 

1. BEDRUKTE VLAGGEN katoen wollanyl 
(klassieke én bedrukte leeuw) 

1,5 m. X 1.5 m. 310 fr. 430 fr. 
2 m . x 2 m . 530 fr. 750 fr. 

1 GEBORDUURDE VLAGGEN nyfon wollanyl 
(klassieke én moderne leeuw) 

1 m. X1 m, 460 fr. 495 fr. 
1.45 m. X 1.5 m. 880 fr. 925 fr. 
1.45m.x2m. 990 fr. 1015fr. 
2 m . x 2 m . 1430fr. 1595fr. 
2 .5m.x3m. 2420 fr. 2640 fr. 
3 m . x 3 m . 2750 f r. 2970 fr. 
4m.x2.4m. 3740 f r. 3960 fr. 
4m.x4m. 4290 fr. 4620 fr. 

3. GEBORDUURDE WIMPELS nylon wollanyl 
(klassieke én moderne leeuw) 

1 m. X 2,5 m. (met lussen) 900 fr. 990 fr. 
1 m. X 2.5 m. (met sloof) 850 fr. 935 fr. 

WOLLEN FRANJES AAN DRIE ZIJDEN : 15 fr. per m. 
NYLON FRANJES AAN DRIE ZIJDEN : 45 fr. per m. 

BEZIN EER JE BESTELT: 
1. Van dit jaar af zijn ook bedrukte vlaggen met 
'n moderne leeuwefiguur in voorraad. 
2. De vlaggen moeten worden besteld bij de 
NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE, Waterstraat 
133, Sint-Amandsberg (tel. 09/51.15.83), of bij de 
KERN van uw woonplaats. 

3. U betaalt, na ontvangst van de vlag, aan de firma 
die u de vlag mét de rekening toestuurde. De ver
zending gebeurt dus niet onder rembours. 
4. Vergeet niet op te geven : a. of uw vlag aan een 

mast wordt gehesen of uit een raam gedrapeerd ; b. of u 'n moderne of 'n klas
sieke leeuwefiguur wenst. 

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

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

A. Ortsstraat 22 VOOR EEN MUSICAL VAN FORMAAl 

™ 1 . „ . . minister zonder moeite 
een zomers spektakel van internationale 

allure 
TOT EINDE JUNI 
ELKE VRIJDAG, ZATERDAG EN MAANDAG 
TE 20 UUR . 
ZONDAG TE 15 EN 20 l U a 

• 
Voorbespreking dagelijks van 10 tot 18 uur 
Tel. : 11.25.25. 

MET DEZE ZOMERBON 
VAN EEN TEATERZON 

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



PERS 
spiegel 

! Kommentaren, schuld vraag, voorbereidin
gen, al of niet getroffen voorzieningen vulden 
de krantenartikels na de brandramp te Brus
sel. Een uit de lucht vallend onheil als te 
Oostmalle laat alleen verstomming achter. 
Tenzij « Wie kan de schade betalen ». De 
bezetting van de kapitalistenburcht te Burcht 
deed dieper ingaan op de schijnbaar rooskleu
rige ekonomische toestand in̂ * Vlaanderen. 
Met de cijfers in de hand — zoals ze door de 
Ekonomische Raad voor Vlaanderen werden 
verschaft wordt het heel wat anders dan 
men bij het eerste waals-brusselse priorité-
geschreeuw bijna ging denken. De CVP zorg
de deze week voor een nieuw^e klap op de 
leuvense vuurpijl : door de Standaard ge
noemd « Ondergraven van Brabant ». 

HET VOLK 
Voor de zoveelste maal wordt er gevraagd 

een rampfonds op te richten na de katastroof 
te Oostmalle en in Zuid-West-Vlaanderen. 

Na Marclnelle, na de reeks overstromingen 
werd steeds hetzelfde gezegd, wanneer wordt 
het uitgewerkt. 

« Welnu, het is niet denkliaar, dat de natio-
nale gemeenschap de slachloüers van vorige 
zondag zou overlaten aan hun lot of, in de 
beste omstandigheden, aan de schadevergoe
ding die zij van de verzekeringen zullen uit
betaald krijgen en die voor de nieesten 
slechts een druppel in een zee van ellende 
zal zijn. 

Bij herhaalde gelegenheden, inzonderheid 
ter gelegenheid van overstromingen die in 
ons land wel meer voorkomen, werd in het 
parlement geëist, dat de Staat een permanent 
rampenfonds zou opricbten voor de slacht
offers \ an onheil, «aartegen geen normale 
verzekeringen bestaan. Het bleef echter al
tijd bij vrome wensen. Tot nu toe bestaat een 
dergelijk rampenfonds niet. Vermoedelijk zal 
de regering wel ingrijpen en opnieuw tijde
lijke noodmaatregelen treffen. 

Zou het niet redelijker zijn een bestendig 
fonds in 't leven te roepen, dat op velerlei 
manieren kan gesj^jsd worden en dat als 
een nationale verzekeringskas tegen natuur-
iami)en zou funktioneren ? Met wat \oor ie
dere Belg een onooglijke bijiliage zou zijn, 
kan een dergelijk fonds spoedig over een zeer 
aanzienlijk kapitaal beschikken, dat zou toe
laten aan vele medeburgers onnoenilijk leed-
te besparen. » 

DE NIEUWE GIDS 

De Brochure van de Ekon. Raad voor 
Vlaanderen zopas aan de pers voorgesteld 
lokt brede kommentaren uit. Eerst een goede 
cijfersamenvatting in dit blad. 

« In Vlaanderen ligt alleen het arrondis
sement Antwerpen 6 t. h. boven het Rijksge-
middelde van de welvaartinde.x. Luik 22 t. h. 
boven dat gemiddelde, Namen 14.2 t. h. en 
Nij\el 10 t. 11. De laagste welvaartindexen in 
Vlaanderen zijn die van de arrondissementen 
Turnhout, Diksmuide, Tielt, Maaseik en Ton
geren die alle niet eens 60 t. h. van het Rijks-
gemiddelde bereiken. Slechts drie arrondisse
menten namelijk Brugge, Gent en I^uven 
bereiken 90 t. h. De berekeningen van die in
dex slaan op de periode \%l tot 1%4. 

Bij de \ \ aalse arrondissementen is de laag
ste index die van Mons met 83,3 t. h. Het 
arrondissement Brussel heeft een welvaart-
index die 57,2 t. h. boven die van het Rijk 
ligt. 

Die cijfers zullen voorzeker worden be
twist. De Leuvense studie heeft nochtans het 
voordeel dat zij steunt op moderne gegevens 
welke gewoonlijk als webaar tbarometers 
woi-den gebruikt voor internationale verge
lijkingen. Zij houden weliswaar geen reke
ning niet de spaarvorming die groter ^ s in 
X'laanderen dan in de andere landsdelen. 

Maar de gegevens illustreren duidelijk dat 
wanneer er ergens in het land geen proble
men meer zouden bestaan, zoals het met 
lichtzinnige veialgemeningen over Vlaande
ren wordt beweerd, dit wel van het arron
dissement Brussel mag worden gezegd. » 

VOORUIT 
Ook de tocialistische Vooruit behandelt 

dit cijfermateriaal. Aan de Vlaamse BSP-er» 
nu ook de daad bij het woord en niet meer 
als in het verleden op hun BSP-Konfreuen 
de voortdurende toegevingen omwille van 

het Merlot e.a. geschreeuw. 

« Het kan niet ontkend worden dat de 
Ekonomische Raad voor Vlaanderen met be
langrijke gegevens heeft uitgepakt betreffen
de het ekonomisch wel en wee in het Vlaam
se land. Terecht onderstreepten de wooixl-
voerders tijdens een spreekbeurt dat de eko
nomische vooruitgang bij ons — in het 
N'laam.se land — groter is geweest dan ge
middeld in het gehele land. 

Maar daardoor werd de achterstand nog 
niet ingehaald. Het gemiddeld inkomen is er 
nog steeds kleiner. Het welvaartspeil is nog 
steeds lager dan in de andere landsgedeelten. 

Indien de welvaartsindex voor het land ge
lijkgesteld wordt met 100, dan is de verhou
ding tussen de drie landsgedeelten als volgt : 

N'laanderen 81 

Wallonië 102 
Brussel 137 » 

HET LAATSTE NIEUWS 

Zelfs het lichtblauwe Laatste Nieuws is ge
schokt door dit cijfermateriaal, grotendeels 
rezultaat nochtans van een chaotisch libe
raal grootkapitalisme. Hun krachtdadige slot
zin zouden ze best voorbehouden aan de pan-

'toffelheld van Diest die onlangs nog in Wal
lonië ging verklaren dat de volmachten zou
den toelaten alle inspanningen op Wallonië 
te koncentreren, 

« Er kan bitóevolg geen sprake zijn dat 
van Vlaamse zijde *en politiek zou kunnen 
aanvaard worden, die Wallonië zou bevoor
delen ten koste van de Vlaamse streken. 
Zelfs de ernst van <3e ©mschakelingsvraag-
stukken in de Waalse mijnstreken weegt niet 
op tegen het tewerkstellingsvraagstuk, dat in 
Limburg rijst. 

In Wallonië wordt een ekonomische ver
nieuwing erg bemoeilijkt door een gebrek aan 
voldoende arbeidskrachten en voor een eko
nomische expansie moet er een beroep ge
daan worden op vreemde arbeidskrachten. 
Een politiek ter bevoordeling van Wallonië 
zou er dus op neerkomen, dat Jiet geld van 
de Belgische gemeenschap zou aangewend 
worden om in \\ 'allonië vreemde arbeiders 
tewerk te stellen, terwijl die zelfde gemeen
schap in \ laanderen en meer bejiaald in Lim
burg, werklozen zou moeten steunen. 

Tenzij men natuurlijk zou oordelen dat de 
I^imburgse arbeiders maar naar Wallonië 
zouden moeten gaan werken, want dat het 
niet nodig is « tegenover elke herberg » een 
fabriek op te richten, zoals vorige week nog 
op een politieke vergadering te Brussel door 
iemand werd verklaard. 

Maar deze terugkeer naar toestanden uit 
het veiileden is voorgoed uitgesloten. » 

EUROPE-MAGAZINE 
De veelpratende Omer wordt trouwens 

zwaar aangepakt in dit brusselse nochtans 
rechtse blad omwille van zijn doorhollerij in 
de Nabije Oosten-kwestie. Hun raad : Sla-
schen-fabrikant blijft bij uw leest. 

De voorzitter van de PVV Omer Van Au-
denhove heeft ook «en kans gemist om te 
zwijgen toen hij, zonder schakering, partij 
koos voor Israël. Hij zou trouwens dezcKde 
dwaasheid begaan hebben door met woord-
gescherm de Arabieren ter hulp te snellen. 
Waarom heeft hij zo lichtzinnig gehandeld ? 
Onze biave P\ 'V-ers zullen ons misschien 
zeggen dat ze hebben toegegeven aan een 
gemoedsopwelllng. Maar de politiek moet zich 
nu juist niet laten leiden door naaistertjes-
sentimenten. Als men dat niet kan beheersen, 
kiest men een ander beroep. Men maakt 
schoenen of plant kolen. » 

DE STANDAARD 
« Brabant ondergraven T> wordt het voor

stel van het nationaal komitee van de CVP 
genoemd rond de universitaire ekspansie. 
Een klein Standaardschema tot wat zulke 
ekspansie zou leiden. 

« Bijuevolg kan het nationaal komitee van 
de CVP alleen Leuven-Frans op hei oog heli-
ben. Zoals wij bij herhaling hebben aange
stipt, is de Franse afdeling van de KUL niet 
bijster gelukkig met een eventuele campus 
te Ottignies; hoewel men daar een splinter
nieuwe universiteit zou kunnen bouwen met 
ultramoderne archrtektonische maatstaven, 
en dat op amper één kwartier sporen van 

het centrum van Brussel, vreest Leuven-
Frans dat het dan zijn aantrekkingskracht op 
hoofdstedelijke studenten zal verliezen. Het 
heeft zo weinig zelfvertrouwen, dat het zich 
blijft verzetten tegen die unieke kans vaii 
een universitaire campus in het zuiden van 
Cïroot-Brussel; de hooggeroemde uitstraling 
zit blijkbaar dus eerder vast aan de l>eii-
vense kasseien en gevelstenen dan aan de 
kwaliteit van onderwijs en research. 

Als de CyP nu spreekt van een oiienstel-
ling van heel Brabant voor alle initiatieven, 
dan denkt zij dus aan de verzuchtingen van 
Leuven-Fians. Dat is begrijpelijk maar ge
vaarlijk. Immers, één flater als Sint-Lam-
brechts-^^'oluwe is genoe.g. Wij hebben niet 
de minste behoefte om in andere tweetalige 
gemeenten daar een herhaling van te zien en 
evenmin om in Vilvoorde of in Tienen een 
universiteit als verfransingsmachine te laten 
werken. Het gelreugen van het nationaal ko
mitee is wel zeer kort. Hoe kon het vergeten, 
dat in Vlaanderen de eis tot overheveling 
pas is gerezen, nadat de beruchte driehoek 
van mgr. Descamps en van prof. V\'oitiin tot 
het symbool van de verfransing van V'laams-
Brabant was geworden ? Niettemin wordt nu 
de driehoek Leuven-Waver-VV'oluwe zonder 
schaamte uitgebreid tot iieel Brabant. » 

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

Klaagt, zij het in zeer bedekte vormen de 
houding van het CVP-komitee aan. Zo voor
gesteld moet de katoUeke universiteit blijk
baar alleen maar dienen voor de verdere ver
fransing van Brussel. 

De >vaalse gemeenschap speelt >veinig rol. 
« Il faut que Bruxelles se sente aimée » zal 
het nieuwe Suenens slagwoord zijn. 

« Het grimmig verzet van Leuven-Frans te
gen de overheveling duurt voort en het is van 
langs om duidelijker, dat het pleit uiteinde
lijk op het politieke vlak zal beslecht wor
den. Met het risico van de straatpolitieke ne
venverschijnselen die men kent. Men kan niet 
telkens de vakantiemaanden afwachten om 
de universiteitsproblemen te bespreken. 

Het is namelijk opvallend, hoe juist nu op 
de vooravond van het groot verlof de univ er-
.siteit weer in de aktualiteit staat. Het be
langrijkste nieuws kwam uit C\ 'P-kringen en 
wij kunnen ons niet voorstellen, dat het de 
bedoeling is geweest, de ll-juli-redenaars in 
X'laanderen inspiratie te bezorgen. 

Een universiteit vervult echter op de eer
ste plaats een kulturele funktie. Wij betwis
ten geenszins, dat Leuven Frans niet alleen 
in het arrondissement Nljvel maa r ook in 
het Brusselse een belangrijke kulturele in
vloed zou uitoefenen. Wij verhelen zelfs niet, 
dat juist deze invloed door Vlaanderen wordt 
ge\reesd. De vestiging van Leuven-Frans in 
het Brusselse zou misschien definitief een ein
de stellen aan de hoop van de Vlamingen op 
een redelijke tweetaligheid en aanvaardbare 
verhoudingen in de hoofdstedelijke agglome
ratie. De nu al rampspoedige disproportie 
zou de politieke kompükaties i.v.ni. Brussel 
voorgoed onoplosbaar maken. 

De Franse hegemonie in de hoofdstad, die 
naast de kwestie Leuven momentee! de gro
te bekommernis uitmaakt van de Vlamin
gen, nia,g niet nog opgedreven worden door 
de vestiging van een nieuwe franstalige imi-
versiteit. » 

RECHT EN PLICHT 
Reeds bij de bespreking Coppieters in het 

parlement over de begroting van nationale 
opvoeding onderstreepte dit maandblad van 
de Vlaamse Sindikaten de dubbelzinnigheid 
van de CVP rond de Leuvenkwestie. 

Goed om herinneren na de jongste CVP-
steek in de Vlaams-B rabantse rug. 

« Politieke maneuvers. Bij de liesprelcing 
van de begroting van Nationale Opvoedin.g, 
vertolkte Coppieters het radikale (onzes in
ziens enig mogelijke) standpunt : geen goed
keuring der begroting zolang de regering 
geen foiniele belofte doet aangaande de over
heveling. 

De Vlaamse C \ ' P deed zoals steeds aan 
mossel-noch-vis-politiek. Zij wil de geit en de 
kool sparen. Enerzijds heeft zij angst van de 
kiezer, moest de overheveling uitblijven, an
derzijds wil zij de bisschoppen niet op de te
nen trappen. .lan N'erroken voerde de geken
de CVP-komedie op. Met de ongevaarlijke 
dood in het onkonsekwente hart deed hij de 
wereld kond dat hij volgend jaar (dat is nog 

TWEEDE DRUK 

het feest 
van de haat 

WEST • POCKET NR 1 

• over kollaboratie, verzet, repressie en am 
nestie 

• door Nemrod, medewerker aan « WIJ * 

• kreeg een zeer gunstige pers 

• verantwoordel. uitg. : drs. M. Coppieters 

• 124 blz. • 40 fr (prk. nr. 92.02.80 van de 
vlaeimse vrienden van de Westhoek, Mas-
kenslaan 33, D9 Panne of onder gesloten 
omslag aan zelfde adres - 25 % korting 
bij bestellingen van 10 eksemplaren). 

een half miljoen frankskens ver J anVde be
groting niet meer zou goedkeuren indien er 
inmiddels geen konkrete beslissing zou ge-
vallen zijn. Wat zal volgend jaar als konkreet 
worden aanzien door de C \ 'P , tenminste aJs 
er geen andere ziel-van-het-kind zal gevon
den zijn2? Volgens « De Standaard » wil de 
Vlaamse CVP langzaam maar zeker de klem. 
men aanschroeven, waarin de universitaire 
oveiheid gevangen zit. Als het maar niet zo 
langzaam gaat dat het wild met zekerheid 
ontsnapt is voor de klemmen toe zijn. Of is 
dit wellicht het opzet ? » 

W. LUVTEN. 
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betere meubelen 
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alle vloerbekledingen 

• 
zonneblinden 

• . 
vouwdeuren 
• 
tel. rupelmonde 
(03)75.18.79 
• 

GtAZlÊN en MOMTUREM, 

WoHer ROLAND 
•-• G«di;tIomt«rd Opti«ktr *^ 
Kerlsir«at, 58 — Antwerpen 
fL»t <.ub- op ^B\ fiwiwiummar 9 

T«t«feon: iS.H.hl 
10 9̂  Vtffli^^ op vartoen é»t*r. 

LB 102 

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 juni 1967. 

Voor alle inlichtingen met 
betrekking tot de deelne-
mingsvoorwaaiden, gelieve 
men zich te wenden tot het 
« Secretariaat », 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 vrijt 

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 

ANTWERPEN 

Aitwerpu 

MEDEDELING SEKTIE O O S T 
Star t met grote rinanciële aktie ! 
Waarvoor oproep aan alle leden 

«n simpatizanten. 
1. Aktie : stuur om de maand 

•nde r gesloten omslag een bankbil-
fet van 20 fr. 

2. Aktie : elk VI. Nationalist 
heeft de plicht te vlaggen met ons 
nationaal simbool. Degelijke kleur-
vaste Leeuwenvlaggen tegen spot
prijs. Afmetingen 1 m. 35 x 1 m. 30 
250 fr. 

3. Aktie : prachtige sleutelhan
gers met VL Leeuw op gouden 
veld. 

Koop en verkoop onze sleutel
hangers 25 fr. 

4. Aktie : een boek dat ieder VI. 
N a t moet bezitten « Lode wijk Dos
fel », kultuurfiamingant, aktivist, 
nationalist. Gewone winkelprijs 
350 fr. 

De opbrengst van al deze aktles 
dient voor de propaganda in seküc 
oost. 

Voor alle inlichtingen en bestel
lingen : sekretariaat V.U. sektie 
Oost, Vermeulen L u c , ï ransvaa l -
str. 50, Berchem-Antw, Tel. 
30.66.78. 

Op 7 juli heeft in het lokaal 
Thierbrauhof, Groenplaats, een 11 
juli herdenking plaats, ingericht 
door Were-di. Deze maal gaat de 
herdenking zeker d o o r ! 

Sektie Oost moet daar op grol e 
schaal tegenwoordig zijn ! 

Antwerpen-Stad 
VL. VERBOND VOOR 
GEPENSIONEERDEN 

Dinsdag 4 juli kontaktdag voor 
alle gepensioneerden van Deurne 
en omliggende in het lokaal Pla/.a 
hoek Gallifortlei en Montereystr. te 
Deuine-centrum om 20 uur. 

Organi/atie - hulpbetoon pensioe
nen - aansluiting nieuwe leden -
slichting plaatselijke afdeling. 

Alle gepensioneerden welkom ! 
Volgende zitdag te Mortsel, ver

moedelijk op 18 juli in het lokaal 
Tijl. 
SLEUTELHANGERS 

Ken blijvend siikses. Te bestellen 
bij de initiatiefnemers V.U. afd. 
Antwerpen stad, Oude Koornniarkt 
28, Antwerpen. 

(jeen plastiek, doch glanzende ko-
pen-n sterke sleutelhangers ! 25 fr. 

Kan ook gestort worden op per
soonlijke rek. Bergers 61.73.11 Ant
werpen 1. 
KLEEFAUTOPLAAT MET 
VL. LEEUW 

Zelfklevende labek 10 \ 14 cm. 
met VI. Leeuw 15 fr. 

Screenlabels met 14 verschillende 
teksten. Zelfklevend. Teksten zoals 
« Federalisme » « Amnestie » -
« Leuven N'laams » - « Brussel 
Rijksgebied » enz. enz. 

Prijs per screenlabel 5 Ir. 
Speelkaarten met nederlandse 

initialen, linnen persing 20 fr. 
Het geheel dezer verkooparlike-

len gaat uit van het komitee « Be
devaart naar de graven van de 
l.izer », Kunnen besteld worden zo
als hierboven soor sleutelhangers. 

Berchem 
OVERLIJDEN 

Ie Antwerpen o\erleed schielijk 
de h, .^lljert Ludoxiciis .lanssens, 
echtgenoot van mevr. Julia van 
Muinenbrugge, geboren aldaar op 
16 oktober ISW. De begrafenis lia-l 
plaats jl. \ri jdas. 

We betuigen de geachte laniilic 
onze. oprechte gexoelens van deel-
neniin.i-

Borgerhout 
GULDENSPOREN. 
HERDENKING! 

In het kader van onze vlaainse 
hoogdag richt het gemeentebestuur 
van Borgerhout, waarvan onze 
mandatarissen deel uit maken, een 
Gil densporenherdenking in op : 

Vrijdag 7 juli 1967, te 20 uur, in 

de feestmaal Roma, Turnhoutse-
baan 2S6. 

Het wordt een echte en heerlijke 
vlaamse kunstavond dank zij de 
medewerking van : 

Miei Cools; 
Louis Verbeeck; 
Dansgroep Pantalone; 
Antwerps Thebaans Kwartet 

en de Borgerhoutse Zangkoren : 
Alma Musicii, Cantate en Jubilate. 

Vermits de toegang vrij is reke
nen wij op de aanwezigheid van al 
onze leden eo simpatizanten om 
van deze avond iets groots te ma
ken. 

Wees tijdig ter plaatse, verzamelt 
u niet om een punt doch verspreidt 
u, vergeet uw kenteken niet en 
door uw waardige en stijlvolle hou
ding zult u er toe bijdragen een 
winstpunt te boeken votw onze 
ideeën. * ' 

Hoeft het gezegd dat wij op II 
juli onze huizen bevlaggen met ons 
simbool : de leeuwevlag! 

MAANDELIJKSE 
VERGADERING 

Belangrijke mededeling : wegens 
de vakantieperiode is er geen ver
gadering noch in juli noch in au
gustus. 

Onze vakantiegangers hebben nu 
een enige gelegenheid om in kon-
takt te treden men andersdenken
den. Maak hiervan gebruik om on
ze gedachte ingang te doen vinden 
en nieuwe leden aan te werven. 
Noteer namen en adressen (niet no
dig dat zij van Borgerhout zijn) en 
als variante : wees een Vlaming 
dus een heer (of dame)... in het 
verkeer en omgang. 

Spreekt uw taal, toont u Vlaming 
opdat waar gij ook kome men er 
zich van bewust zou zijn dat er een 
vlaams volk en een vlaams pro
bleem is. 

En nu : een prettige vakant ie ! 

Kapellen - Antwerpen 
LEEUWENVLAG 

Koop nu uw leeuwenvlag - 150 \ 
150 cm, bedrukt katoenen vlag -
-spotprijs"200 fr. - raain of stokvlag 
- te verkrijgen bij onderstaande 
adressen . 

Lenaert V., Bevrijdingslei 29, Ka
pellen. 

Schonkeren G., Part isanenstraat 
110, Kapellen-Putte. Tel. 744662. 

Van Geenhoven G., Douglaslaan 
9. Kapellen-bos. Tel. 749369. 

Willem L., Essenhout 61, Kapel
len. 

NAAR DIKSMUIDE 
Vlaamse Vriendenkring Kapellen 
richt op 20 augustus zijn jaarlijk

se reis in naar de IJzerbedevaart 
te Diksmuide. Deelname in de on
kosten 140 fr. Kenteken bedevaart 
inbegrepen. Reisleider Willem Luc. 
Inlichtingen en inschrijven bij bo-
senstaande adressen. 

Mechelen 

HUWELIJK 
Dinsdag 11 juli huwen Mariette 

Matthys en Leo Dresselaars in de 
kerk van St. Jan Berchmahs te Me
chelen om 11 uur. « Wij » wenst 
het nieuwe paar zeer hartelijk geluk 
en \ oorspoed. 

Merksem 
V.U. VROUWEN 

Woensdag, 14 juni, vergaderde 
onze vrouwenafdeling. 

De opkomst was goed. Er waren 
een paar verontschuldigingen we
gens ziekte. 

Vooraleer lot de besprekingen 
over te gaan, besloten de vrouwen 
een voorzitster aan te duiden. De 
keuze was gauw gedaan en me
vrouw I. Leysen - Arnould werdt 
tot voorzitster aangeduid. De vele 
jaren, ook in de moeilijke dagen, 
dat zij ten dienste stond van onze 
beweging, is een borg voor wat de 
vrouwenafdeling van haar voorzit
ster verwacht. 

Het werd dan een gezellig onder
onsje Waar plannen en initiatieven 
voor de eerst\'olgende maanden 
werden besproken. 

Op de volgende vergadering zal 
aan deze initiatieven reeds vorm 
gegeven worden. 

FEESTELIJKE VERGADERING 
Vrijdag, 23 juni, ledenvergadering 

onder grote opkomst. 
Bij deze gelegenheid herdacht on

ze afdeling het bemoedigende feit, 
dat onze afdeling op 23 juni dag 
op dag vijf jaar in Tijl gevestigd 
was. Onze voorzitter Luc. Droog-
mans verleende het woord aan Leo 
Michielsen die destijds bij de ope
ning van Tijl als huis voor de 
vlaams nationalisten de gelegen
heidsrede hield. In treffende woor
den herdacht Leo Michielsen deze 
heugelijke gebeurtenis en zei o.a. 
in zijn toespraak, dat het in deze 
dagen gemakkelijker is een N'laams 
Huis op te richten dan een Vlaams 
Huis vijf jaar in stand te houden. 
Onder luid applaus werd dan de 
lokaalhoudster Nieke in de bloe
men gezet. 

Het hoogtepunt van deze verga
dering was de spreekbeurt van mr. 
Hugo Schiltz, onze jonge volksver
tegenwoordiger waar wij allen trots 
op zijn. Zijn spreekbeurt die han
delde over nieuwe aspekten in de 
\ laamse beweging, maakte diepe 
indruk op een dankbaar luisterend 
gehoor; bijna twee uur luisterden 
allen met de meeste aandacht. Ach
teraf hoorden wij met genoegen dat 
Hugo Schiltz ook de ouderen een 
hart onder de riem had gestoken. 
Onze voorzitter Luc Droogmans 
kreeg de instemming van de gan
se vergadering, wanneer hij in zijn 
dankwoord zegde en daarmee be
sloot : wij zullen niet lang wachten 
om mr. Schiltz nogmaals te vra
gen. 

11 JULI IN ONZE GEMEENTE 
EERSTE P L I C H T ! 

Zorg a.u.b. dat gij op 11 juli en 
de dagen van de feestelijkheden 
een leeuw aan of voor uw raam 
hebt hangen. Wie geen vlag heeft 
kan er een bekomen in Tijl, tegen 
175 fr. Men kan de betaling doen 
naar goeddunken. 

Al onze leden kregen reeds vol
ledige berichten over de 11 juli-
herdenking in onze gemeente. 

Wij herdenken onder ons in sa
menwerking met de Vlaamse Kring 
Groeninghe Vlaanderens hoogdag 
op zondag 9 juli, in Tijl; zij die 
willen mee eten schrijven in tegen 
60 fr. per deelnemer uiterlijk tot 
woensdag 5 juli 1967. 

De gemeentelijke sporenherden-
king heeft plaats op donderdag 6 
juli, in de zaal Luro, Bredabaan 
,594. Onze vlaamse troubadour Miei 
Cools staat op het programma. 

Inkom 30 fr. Op vertoon van de 
lidkaart van V.O.S. of van de 
Vlaamse Kring Groeninghe, kan 
men kaarten bekomen tegen ver
mindering, 20 fr. ten gemeentehuize. 
Van Heybeekstraat 3. 
V.O.S. 

N.a.v. de herdenking van de slag 

der Guldensporen met medewer
king van het gemeentebestuur, bie
den onze vrienden van de Vlaamse 
Oudstrijdersbond een schitterend 
kunstfeest aan alle N'lamingen en 
hun familieleden op z.aterdag 8 ju
li te 20 uur, in de mooie zaal van 
Sint Eduardis, Bredabaan 555. 

Wij stellen er prijs op dit kunst-
feest warm aan te bevelen bij al on
ze leden en simpatizanten. De 
vlaamse oudstrijders zijn de man
nen die het zelfbewustzijn van ons 
\ laamse volk hebben wakker ge
schud. Laat ons de weinigen die er 
nog van overblijven met onze dank
baarheid en simpatie omringen. 

Zwijndrecht 
BALANS DER KOLPORTAGES 

Zondag 25 jnni was onze plaatse
lijke kolportageploeg voor de laat
ste maal aan slag dit seizoen. Zij 
besloot deze periode op een prach
tige wijze. 

In het voorbije seizoen werden 
29.39 weekbladen verkocht. Piet Se-
verins bedankt zijn trouwe kame-
radenploeg voor hun bereidwilUge 
medewerking, gedurende zo vele 
zondagen .steeds trouw op post te 
zijn om de vlaamsnationale gedach
ten in talrijke gemeenten te gaan 
verspreiden. 

Iedereen in de afdeling doet zijn 
best voor de volgende aktiviteiten : 
bevlaggingsaktie, guldensporenvie-
ring, IJzerbedevaart. 

Aan al onze vrienden een prettig 
verlof en onze propagandisten een 
verdiende rustperiode. 

ZOEKERTJES 

Ik stel mij gratis 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. 

Luc Depoorter, alle verzekerin
gen — graag tot Uw dienst — 123 
Gistelsteenweg, St. Andries-Brugge, 
T. 139. 

Juffrouw, 19 jaar, uit vlaams 
brussels gezin, technische humanio
ra, wenst van half juli tot eind au

gustus of een gedeelte van die tijd 
vlaams gezin op vakantie te verge
zellen als kinderoppas. 

Schr. blad onder letters RAEM 
T 151. 

Mr. F. Vander Eist, Beizegem-
straat 20, Brussel 12 (tel. 02-
162833) zoekt voor aanvulling 
van zijn verzameling enkele 
jaargangen of losse nummers 
van het tijdschrift a Germania » 
(1ste jaargang 1898-99 - 3de jaar
gang 1900-1906 - 5de jaargang 
1902 - 1903). 
Een aantal losse nummers van 
het maandblad « De Dietsche 
gedachte » (Utrecht) van de 
8ste jaargang (1933) tot de 16de 
jaargang (1941). 
Van het maandblad «De Vlag» 
nrs. 3 en 5 van de 5de jaargang 
(1942), nrs. 1 en 3 van de 6de 
jaargang (1943) en nrs. 10 en 
12 (1944). 
Aankoop of ruiling. T 152, 

INTEGRAAL 
>VONEN 

Smaragdlaan, 61 -

Tel. : 02/35.04.01 

N.V. 
B R U S S E L 4 
• 33.05.36 

In een moderne woning met rui
me groenzones en speeltuinen op 
12 km van Brussel. 
Aangelegde woon- en diensttuin 
(De Coninck-Dervaes). 
Volledig ingerichte keuken (Ap
paraten Constructa en Siemens). 
Badkamer - 3-4 of 5 s laapkamers 
- Centrale verwarming. 
Uw woning aangepast aan de 
omgeving met wandelpaden. 
Integraal wonen aan een integra
le prijs , 

Werven te Bertem en te Grim
bergen. 

Hoofdredakteur : 
T. van Overstraeten. 

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

Beheer : 
Maurice Lemonnierlaan 82, 
Brussel 1. - Tel. : 11.82.16. 
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 P . 
Halfjaarli jks : 160 F . 
Dr iemaande l i jks : 90 P . 
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 to r t ingen voor he t b lad 
op p o s t r e k e n i n g : 171139 
« WIJ > - Vlaams-na t ionaa l 
•weekblad. 

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

Aanbevolen 
Huizen 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.y. 

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

Bezoek < De v e e r m a n » 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugiuans. 

LB MO 

BIEREN ATLAS 
Alle special i te i ten 

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

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

LB 112 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Deurne z. 

Van Havrelei 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene • Kortrijk 

LB 113 

EURO-DOMl 
Moderne wooninrichting 

Kruidtuinlaan 6 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) - BRUSSEL 
TeL : 02/18.17.17 

LB IM 

BLANKENBERGE 

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

Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

LB 115 

< V l a a m s H u i s » K n o k k e 
Kamers vol pension 

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor groepen 
EJisabethl . 105. Tel. 632.70. 

LB 116 

Breydelhof BRUGGS 

Jozef Suvees t raa l ; 
Celagzaal 120 plaatsen 

Tel 050/350.67 
— LB 11 / 

bij de meester i i u rwerkmaker 
S L A E T S 

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

LE 118 

D E S I G N S H O P 
( jeschenken 

en m o d e r n e juwelen 
Jkdolf Maxlaan 105, BHUSSKL 

Tel 12/18.62.62 
LB 119 

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

Lg Lobroeks t r aa t 44 
A.XTWEHPEN. 

Telefoon 03/,36.I6.47. 
Kuipen en s t ape lbakken voor 
pekel, d iepvr ies , verpakking. 
s tocker ing 
Polyethyleen : zakken, vel
len en folie op rol . 

RAADPLEEG ONS, 
LB 120 
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file:///laamse
file:///laamse
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BRABANT 

Arr. Brussel 

STEUNFONDS 
ARRONDISSEMENT 
BRUSSEL 
Buiten de milde steiin die we 
ook de/.e week mochten ont
vangen van hen die uit persoon
lijke naam hebben gestort, vol
gen hier de afdelingen die nog 
een bijdrage hebben overge
maakt voor onze aktie Brus
sel : Hulshout, üeinze, Petegem, 
Astene, Tervuren, Kalken, Gent
brugge Ledeberg. 

AAN DE 
BESTUURSLEDEN 

De leden van het arrondisse-
mentsbestuur, de provincieraadsle
den, de kantonnale gevolmachtig
den, de gekoöpteerde raadsleden, 
en de Irestuursleden van onze 50 
afdelingen worden verzocht deel te 
nemen aan de Guldensporingviering 
van 2 juli 1%7 die te VVolvertem 
wordt ingericht door de Vlaamse 
Wiendenkring onder het motto : 
« Dag van Vlaams Brabant » 

Onze Vlaamse vrienden te Wol-
vertem rekenen op Uw medewer
king. 

Brussel 
HARMONIE 

Op zondag 9 juli \%' te 16 uur 
geeft de Peter Benoit-harmonie 
(\oornialige Vlaamse Harmonie) in 
opdracht van het brussels stadsbe-
stiuu' haar 2de koncert in de Wa-
) ande. 

Het koncert zal onder leiding 
staan van muziekbestnurder de 
heer Karel Pisone. 

Zij die zich enigszins kunnen vrij
maken zouden, door op deze dag 
aanwezig te zijn hun slmpatie be
tuigen aan de trouwe muzikanten 
der enige vlaamse brusselse har
monie. 

GULDENSPORENFEEST TE 
BRUSSEL 

In samenwerking met het Vlaams 
Komitee voor Brussel organizeert 
de Belgische Radio en Televizie op 
zondag 9 juli te 19 uur 30 een gul-
densporenviering in het Paleis voor 
Schone Kunsten te Brussel. Het 
programma wordt verzorgd door de 
vlaamse televizie. 

De Filharmonie van Antwerpen 
en het Koperensemble van Theo 
Mertens voeren werk uit van Paul 
Gilson en Jef Van Hoof. Het twee
de gedeelte brengt Oud-Nederland-
se liederen voor gemengde koren 
en wordt besloten met een massa
zang van Vlaamse volksliederen. 

De gelegenheidstoespraak wordt 
gehouden door Lode Craeybeckx, 
volksvertegenwoordiger en burge
meester van de stad Antwerpen. 

De B.R.T. en het Vlaams Komi
tee voor Brussel rekenen op de 
aanwezigheid van talrijke Vlamin-^ 
gen uit Brussel en Vlaams Brabant 
op deze Guldensporenviering. 

Toegangsprijs 25 fr. 
Kaarten te bekomen bij : het 

N'laams Komitee voor Brus.sel, 
Graaf Van Egmont, Van Praetstr. 
28, Brus.sel 1 en het voorlichtings
centrum van de stad Brussel, de 
Brouckèreplein (van 9 tot 17 uur), 
Brussel I. 

Groot Bijgaarden 
GULDENSPORENFEEST 

Traditioneel richt het 11 juli-ko-
mitee van Groot-Bijgaarden op zon
dag 9 juli te 19 uur 30 in de zaal 
Collegium zijn jaarlijks Guldenspo-
renfeest in. 

Na een muzikale inleiding zullen 
achtereenvolgens optreden : me
vrouw Margareta Bank, voordracht-
kunstenares; het Lieven Duvosel-
koor onder leiding van K. Segers; 
de feestrede wordt gehouden door 
mr. Paul De Kerpel. 

Het 11 juli-komitee verzoekt de 
bevolking van Groot-Bijgaarden 
hun huizen te bexlaggen op 9 en 11 
juli. 

Landen 
l l -JULIFEESTEN 

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

Deze feestelijkheden worden op
geluisterd op 

8 juli : door de bekende Tiroler 
blaaskapel van de vlaamse zanger 
Arseejp Sabo. 

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

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

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

Wolvertem 
..DAG VAN VLAAMS BRABANT. 

Op zondag 2 juli te 19 uur heelt 
te Wolvertem een grootse gulden
sporenviering 19G7 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 
steden. 

Het oprichten : 
a) de provincie Vlaams Brabant 

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

b) de provincie Waals Brabant; 
c) het hoofdstedelijk gebied 

Brussel, omvattend de huidige 19 
gemeenten, zodat het nadien ge
makkelijker wordt dat gebied voor 
de Vlamingen te saneren. 

PROGRAMMA 
Welkomwoord door H Reinhard 

namens het komitee. 
Gastredenaars over Brussel en 

Brabant : P- Daels, voorzitter 
V.V.B, en J. De Troyer. ondervoor
zitter v . v . o . 

Openluchtspel. 
« Pieter de Conine » onder re

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

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

Ruime parkeergelegenheid. 
Sleutelhangers verkocht als steun 

en inkom te verkrijgen op het se-
kretariaat van de plaatselijke 
Vlaamse verenigingen tegen de prüs 
van 30 fr. 

OOST-VLAANDEREN 

OOSTVLAAMSE 
YUPROVINCIERAADSFRAKTIE 
IN DE AANVAL 

Tijdens de jongste zitting van de 
oostvlaamse provincieraad drukte 
VU-raadslid Van Ooteghem er zijn 
wrevel over uit, dat Inzake de aan
leg van het provinciaal domein 
VVachtebeke voor de nieuwe kre
dietschijf geen dossier ter inzage 
\ an de provinciale raadsleden ligt. 
Het gaat hier ten slotte om een 
krediet van 30 miljoen te voegen 
bij een reeds gestemd krediet van 
100 miljoen. Bestendig afgevaardig
de De Wilde poogde zich met uit
vluchten te redden toen hij zei, dat 
er nog geen preciese inlichtingen 
over dit jongste krediet konden 
verstrekt worden. Het domein zal 
in totaal 300 miljoen fr, kosten. Het 
kwam tot een vinnig duel tussen 
ons raadslid Van Ooteghem en De 
Wilde, toen de VU-woordvoerder 
zei, dat een dergelijke " uitleg » 
volstrekt onljevredigend is. Toen 
het punt ter stemming werd ge
bracht verliet de hele VU-fraktie de 
vergadering uit protest tegen de 
obskurantistische praktijken van de 
CVP-bestendige deputatie. De tijd 
dat deze heren zonder enige uitleg 
allerlei punten door hun kudde lie
ten stemmen is met de \erschijning 
van de VU in de provinciale raad 
definitief voorbij. (R.) 

Aalst 
STUDIEBEURZEN 

De provincieraad.sleden Urbain 
De Grave (Aaigem) en J. Van Bo-
xelaer (Wichelen) stelden een uit
gebreide nota samen in verband 
met de studiebeurzen voor univer
sitaire en niet-universitaire studiën. 

Personen en organismen die de
ze nota (gratis) wensen te ontvan
gen, gelieven hiertoe het verzoek te 
richten tot het Oost-Vlaams Cen
trum voor Dienstbetoon en Na
schoolse Vorming voor Arbeiders, 
p-a Willv Cobbaut, Dorp 33, Baar-
degem. Tel. 052-35432. 
GULDENSPOREN-
HERDENKING 

Op dinsdag 11 juli te 20 uur in 
het lokaal « De Vriendschap » : 
guklensporenherdenking ingericht 
door V.NJ., V.O.S., Were di en de 
Kontaktklub de Vriendschap. 

Wij rekenen op een extra-inspan
ning van alle overtuigde Vlamin
gen. Hun aanwezigheid is een mo
rele pl icht! 

Berlaar 
GULDENSPOREN 

Gezien zijn dansfeest in Januari, 
zal de Vlaamse Kring zijn Gulden-
sporenfeest dit jaar enigszins anders 
opvatten. O p 1 juli (geen 1 te wei
nig) zaterdag, wordt een Gulden-
sporenmaal gehouden in het feest
lokaal van het voetbalplein. Stevig 
menu tegen 85 fr. per persoon. 

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

Edegem 
11 JULI 

Op 11 juli vlaggen alle leden van 
onze afdeling met de Leeuw. 

Verleden jaar waren er 226 vlag-
gers; dit jaar moeten het er 300 
worden ! 

Leeuwenvlaggen vanaf 200 fr. zijn 
te bestellen op volgende adressen : 
Herman Soumen, Baron de Celles
laan 36; Jef De Boel, Garden City
laan 64; René De Keyser, Graaf de 
Fienneslaan 47; Jan Muys, Elsen-
borghlaan 1. 

Vlaggemasten (6 m. lang) te be
komen bij J. Muys tegen 300 fr. 

Gent 
GULDENSPOREN IN DE 

K.N.S. O P 1 JULI, 20 UUR 
De Giddensporenherdenking van 

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

De kaartenverkoop verloopt vlot. 
Dringend kaarten voorbehouden 

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

Het koor Cantabile treedt op met 
Oudnederlandse en hedendaagse 
vlaamse liederen. De dansgroep 
Dansa Ritmica brengt haar eigen 
dansrepertorium, waaronder de 
originele clmbalendans. 

De Vendeliers van de V.T.B.-
jeugdgroep « Dulle Griet » werken 
mee aan de Diarama.i 
VLAAMSNATIONAAL 
SPORENFEEST 

Vlaamsnationale hoogdag 11 juli 
viering op zaterdag 8 juli om 20 
uur in het Vlaams huis Roeland, 
Korte Kruisstr. 

F'eestredenaar Mr. Frans Van der 
Eist, optreden van Will Ferdy. In
kom kaart 25 fr. 
KOLPORTAGES 

Dit jaar kolporteerden wij met 
ons weekblad met sukses in : de 
Veldstraat, Gent, meermaals; Gent 
Hurdepoort, Merelbeke, Ledeberg, 
Gentbrugge, Destelbergen, Melle, 
Moerbeke, Lochristie, Gavere, As-
per, Eekio, Maldegem, Zelzate, De 
Pinte, Drongen en Mariakerke. 
Voorlopig eerstvolgend program
ma. 

Zaterdag 1 juli : Veldstraat; za
terdag 8 juli eveneens; zondag 30 
luli : Merelbeke; zondag 6 oogst : 
Zwijnaarde; zaterdag 12 en 13 oogst 
o|>nieuw Veldstraat. Verzamelen 
telkens zaterdags om 14 uur 15 en 
zondags 9 uur aan het Vlaams huis 
Roeland. Nieuwe krachten zijn 
steeds welkom. 
VOLKSUNIEJONGEREN 

Onder een overrompelende be
langstelling werd vorige zaterdag do 
Vujokelder geo|)end. Naast een klei
ne honderd leden en de Volksunie-

jongeren Brugge en Merksem wa
ren ook Walter Luyten, Guido De-
roo en andere simpatizanten aan
wezig. We hopen allen bij gelegen
heid eens teru.g te zien in onze kel
der die elke zaterdag (niet op 8 ju
li) en zondagavond open blijft. 

De sterkte van de Gentse Volks
uniejongeren wordt in belangrijke 
mate mede bepaald door enkele 
stille anonieme werkers. Eén van 
die mannen van achter de scher
men, Jaak Billiet, wordt vanmor
gen tot priester gewijd. We danken 
Jaak voor zijn inzet en wensen hem 
weinig paars maa r wel een blijvend 
en vruchtbaar idealisme toe. 

Nu de Vujokelder k laarkwam 
werken we door aan ons studie-
en dokumentatiecentrum dat na de 
vakantie wordt geopend. Ondertus
sen zoeken we simpatizanten die 
ons (gratis) aan allerlei bureau-
l^nodigdheden kunnen helpen : 
stencilmachine, boekenrekken, kas
ten, klasseermappen e.a. Ook boe
ken, brochures en tijdschriften aan
vaarden we in dank op ons adres : 
Vujo, Korte Kruisstraat 3 te Gent. 
steeds welkom. 

Geraardsbergen 
11 JULI VIERING MAANDAG 10 
JULI 

20 uur samenkomst op de markt . 
Optocht door de voornaamste 

straten van de stad met vlaggea-
zwaaiers, muziekkorps en jeugd-
fanfare. 

21 uur gelegenheidsrede door 
dokter Vic Anciaux « Brussel on
ze trots... onze schande ». 

Feestavond met Kor Van der Go
ten. 

Impe • Lede • Mere 
11 JULI-VIERING 

2Caterdag 8 juli gewestelijk 11 jsi-
li-bal in zaal « Reinaert » te Lede. 
Orkest Geo Camp. Aanvang 21 uur. 
Deelname in de onkosten 40 fr. 

Lokeren 
GROOTSE 11 JULIVIERING 

Het stadsbestuur, in samenwer
king met de vlaamse volksbewe
ging, richt een grootse 11 juliviering 
in. Alle toneelverenigingen en har-
moniën verlenen hun medewerking. 

Wagenspelen worden opgevoerd 
op volgende data en plaatsen : 8 
juli op de wijk Oudenbos, op 9 jidi 
op de wijk Heienede; op 10 juli op 
de wijk Spoele en op 11 juli in het 
stadscentrum op het Kerkplein. De
ze viering zal in het teken staan 
van een pluralistische vlaamse kor
daatheid. 

St. Niklaas 
SUKSESRIJKE KOLPORTAGE 

Zondag 11. kolporteerden de ploe
gen van Lokeren en Zwijndrecht, 
versterkt door twee man uit Burcht 
te Burcht. 281 nummers werden op 
korte tijd verkocht. De ploeg uit de 
Scheldekant was aktief in Steen-
dorp en Rupelmonde en bracht 
229 nummers van « Wij » aan de 
man. De ploegen van Beveren en 
St. Niklaas waren reeds in vakan-
liestemming. 

Tienduizend exemplaren van een 
speciaal pamflet werden uitgedeeld 
in de bedreigde streek en kloegen 
de kapitulatie van de vakbonden 
aan. 

Welle 
ZITDAG 

Provincieraadslid Urbain De 
Grave zal vanaf heden zijn zitdag 
houden op elke 4de zaterdag van 
de maand van 17 tot 18 uur in het 
lokaal Cambrinus, Dorp te Welle. 

ELF JULIVIERING 
Onze traditionele elf juliviering 

heeft deze inaal plaats op zaterdag 
8 juli 1967 en in de even traditio
nele reuzetent op het Dorpsplein. 

Te 9 uur : Heilige iMis met offe
rande. 

Te 19 uur 30 : optreden V.NJ. 
Zanger Frans Reineke. 
Prijsuitdellng. 
Feestrede door E.P. Dominikaan 

Nuyens. 
Gezellig samenzijn met het or

kest. 
Toegang kosteloos. 

Merelbeke 
GULDENSPORENFEEST 

Zondag 9 juli 1967 om 15 uur 30 
in de zaal St. Pieterskring, Hundel-
gemsestw., groots guldensporenfeest 
onder het motto « Welvaart i a 
N'laanderen door solidariteit ». 

Ingericht door « de Kontaktgroep 
Merelbeke » waaraan volgende or-
ganizaties samenwerken : Bond vaa 
Grote en Jonge Gezinnen, Chiro-
jeugd, komitee voor kulturele aktia 
« Humanior », Davidsfonds Cen
t rum en Flora, Jong Davidsfonds, 
Jong socialisten, K.AJ. , K.L.V., 
Kostelijke arbeidersbeweging, SVV, 
V.O.S., V.V.B., Vlaamse volkskunst
beweging, voorstadsteater « Verti» 
kaal ». 

Optreden Cardijn-groep van Hei-
ko-kolt, feestredenaar dr M. Van 
Spaandonck. Deelname in de on
kosten 20 fr. 

Waarschoot 
GULDENSPORENVIERING 

O p vrijdag 7 juli te 19 uur 39, 
zaal Cambrinus, gaat de jaarlijkse 
sporenviering door, ingericht door 
VTB en met medewerking van het 
gemeentebestuur, Davidsfonds en 
Jeugdraad 

O p het programma staan een op
treden van Jef Burin, het meisjes
koor Sint-Lutgardis en de traditio
nele feestredenaar. 

BEVLAGGINGSAKTIE 

De Waarschootse textielarbeiders 
betoogden te Gent. Van de regering 
werden beschermende maatregeleti 
geëist. Of deze eis te Brussel ech
ter indruk zal maken kan men be
twijfelen. Ze zijn het daar immers 
al 137 jaar lang gewoon met de 
kleine Vlaming te sollen. 

Ons blijft nog slechts één mid
del : Vlaanderen één front! 

Op 11 juli 67 aan ieder huis in 
Vlaanderen : de leeuwevlag! 

Dit (en nog een paar andere din
gen) zou Brussel doen opschrikken. 

Begin alvast met uw leeuw te be
stellen. Meteen bezorgt u ook werk 
aan onze eigen vlaamse textielbe
drijven, die de bestellingen brood
nodig hebben. 

Er zijn vlaggen in katoen, wol, 
nylon, enz. tegen prijzen naar ie
ders godsvrucht en vermogen. To 
bestellen op het adres : Stationsstr. 
6. 

WEST-VLAANDEREN 

VU-KAMERLEDEN 
BEZOCHTEN WEST-VLAANDEREN 

Zaterdag bracht de voltallige ka-
merfraktie van de Volksunie onder 
leiding van partijvoorzitter F rans 
Van der Eist op uitnodiging van d e 
westvlaamse kamerleden Lootetis« 
Leys en Babyion een bezoek a a a 
de provincie We.st-Vlaanderen. 

Het ligt in de bedoeling dat de 
kamerleden van de VU in d e 
vlaamse provincies gezamenlijke 
bezoeken zullen afleggen, ten einde 
mekaars werkgebieden beter te le
ren kennen. 

Aldus brachten ze een bezoek 
aan diverse instellingen te Koeke-
lare, waar kamerlid Lootens tevens 
burgemeester is. Ook de gemeente 
St. Andries, waar volksvertegen
woordiger Piet Leys burgemeester 
is, werd bezocht. Aldaar had ten 
gemeentehuize een korte ontvangst 
plaats en werd een zopas door d e 
gemeente aangekocht domein be
zocht. Op het middaguur liepen d e 
VU-kanierleden even binnen in het 
Breydelhof bij de brugse partijge
noten, die er net vergaderden. Deze 
westvlaamse dag van de VU-kamer-
fraktie werd besloten met een be
zoek aan Damme, waar het geza
menlijk middagmaal genoten werd. 

Menen 
GULDENSPORENFEEST 

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

Het sekretariaat, gelegen Wahis-
straat 70, is wegens vakantie geslo
ten van 1 tot 15 julL 
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ZON... LENTE... PRACHTIGE TUIN... IN UW EIGENDOM... 
OOK IN UW BEREIK IN HET GANSE VLAAMSE LAND 

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

vanaf 655.OOQ fr. 
Staitdingvol 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 r aming op bazis van de duizende realizaties. 
— grat is f inancieringsdienst die U op de voordeligste manie r aan geld helpt . 
— honderde on twerpen t e r inzage — een archi tek ten bureel tot uw dienst. 
— technisch bes tudeerde ui tvoering — specialisten m e t jarenlange ervaring s taan U bij met raad en daad. 
— steeds UW projek t : ui t ing van u w eigen persoonl i jkheid. 
— kuns tenaa r s s taan U bij voor dekorat ie en s ie rschouw. 

KoJYi 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 

MEIR 18 

03/31.78.20 

GENT 
ONDERBEHGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voor), buree! : 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. • 016/459.28. 

Tot uw 
dienst». 

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

^TOORAF BESTUDEERDE BOUW-
PROJEKTEN ZIJN NIET DUUR. 

... te GENT : 
met een reeks zeer rezïd'enfiële 
viMagronden te DRONGEN, MARIA
KERKE, enz... 
Appartementsgebouwen te DESTEL-
B ERG EN, 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 uitzonderlïjRe beleg-
gingsgronden met prachtige toe
komstpercelen van alle maten en 
liggingen. 
Prijzen van 8 fr./m2 of daarbuiten 
unieke prestige - appartementen, 
hoogste iukse en tocb voordelig. 

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

ik 
ben 

uitgeslapen 
wan^... 

i l R E L L I 

l^unlopillo 
sjnR 

MATTHieU'S^BiOPÊNBEDRIJF 
T U R N H O U r S E B A A N T Ö 2 , BOHGEIIH O UT . TEI,. 35.17.83 

•IJHUIZEN ; Di .pMIr .M »«.»6, Anr*. I . l . ïl.Ol.i» 
initraai 39-41, jkniw. T..I, 33.47.24 - Gallifnril.i 60, D^urn». Téï. Ï6.35.2I 
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'T IDEALE TUINTOESTEL VOOR GANS UW KROOST TOT 15 JAAR! 
Zware, gansstalen konstruktte 

(3x2 m Hoog 2 m.) 

SLECHT 2.995 FR. 

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

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geïllustreerd prospektus 

W I M M A E S 
vraagt U zijn oailitanten tn moei 
lijke ogeab'ikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten Stort in 
verwijld uw steun op eén der twee 
onderstaande rekeningen bi] de 
Kredietbank van aw gemeente ; 

— rek. ar. 1100/37.306 van hel 
V.M.0. • Antwerpen ol 

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

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan inder mijn oersoonlijk toe 
zicht 

ATK 
v.z.w. 

Vereniging \'Oor Arbeids
veiligheid door Techniek 
en Kontrole. - Erkend bij 

M.B V 22/2/62 

Het 
V L A A M S KEI l^l.NbSORGAMSME 
voor de officiële kontroles van : 

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

RIJM ENAMSESTEEN WEG 109. 
BONHEIDEN - Bij Mechelen 
Telefoon : (015) -526.77. 

Agenten over GANS VLAANDEREN. 
LB 101 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem Tel 03/53.05.71 
LB l d 

VERSE ZEEVÏS 
Visverdeiers en diep-
TTieshouderi, vraagt 
inlichtingen « i orijs-
üjst 

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

te 109 

HEUMES 
S C H ^ / V / L 54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Fel. 11.00.33. 
Brussel 

VOLLEDIGfi 
SEKRETARIAAT-
Kl HSLS IN 2 JAAR 

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

Dag- en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
cich thuis voelen. 

Beter en voordeliger 

LB 106 



3RRBè€Rtin HET PABLE EHLOF 

ook onze Leeuw. V.D.B.: « I k op vakantie naar onze kust ? Om me er te laten verfransen, zeker ! ». 

« 7e studiemateriaal kwiitgeraakt, kollega ? ». Theo met vakantie. 

SOVJETSTAFCHEF SPELT 
EGYPTENAREN DE LES 
Kdironische opmet king. 

PAUS VRAAGT DAT KLERUS... 
...oncelibaatzuchtig zou blijven. 

DE TOPONTMOETING 
Glassborocratie. 

SOEHARTO WEIGERT GENADE 
Zingt geen Soehartoontje lager! 

TREINONGEVAL IN BRUSSELS 
Pendellende. 

STATION 

ongel feld... 

CHINA LAAKT TOP DER TWEE 
Tweezakken! 

MEREDITH HOUDT NIEUWE MARS 
Zuiderlingen kijken Mississip. 

WERELDKAMPIOEN NAAR DE NOR 
Cassius geclayneerd. 

DE GAULLE WOU TOP MET VIER 
Son Yaltesse. 

TANKS IN RUIL VOOR BESTELLINGEN 
Waalse tankbaarheid. 

MUNDOVISIE ZONDER OOSTBLOK 
Mundovivisektie, 

DE AFSPRAAK 
Ze kwamen uit dezelfde huurka-

zerne in de Bronx, ze hadden de
zelfde school gelopen, ze trokken 
met dezelfde kompanie naar de oor
log en in de « Battle of the Bulge » 
deelden ze de laatste sigaret met 
mekaar. Nico was een kwieke Ita
liaan, een rap mannetje met de fel
heid van een jagende fret. Joe was 
een heel ander tipe ; daar zorgde 
zijn ierse afkomst wel voor : een 
rustige ku'aap in wiens ogen nog 
iets blonk van de onschuld der 
meren in het groene land van zijn 
voorvaderen. 

Zoals het vaker gebeurt : tegen
gestelde polen trekken mekaar aan. 
Nico en Joe hadden steeds met me
kaar kunnen opschieten en terwijl 
ze optrokken door een wereld in 
oorlogsellende, wisten ze dat ze aan 
mekaar houvast hadden. Het einde 
van de oorlog kwam en meteen de 
scheiding. Nico droomde er van om 
de schurftige Bronx te verlaten en 
zijn fortuin in het Westen te be
proeven. Joe trok naar zijn ouders 
in het bescheiden appartementje : 
een oersoliede, honkvaste knaap die 
onderhands zijn buik vol had van 
het rondrazen en best nu eens wat 
op één stoel wou blijven zitten. 

Vooraleer ze uiteengingen, beloof
den ze mekaar terug te ontmoeten 
dag op dag twintig jaar later op de 
drempel van het appartementsge
bouw in de Bronx. 

Nu was het zover. Nico was ko
men overvliegen vanuit Chicago : 
nog altijd even kwiek, maar gearri
veerd nu, met een lefsigaar in z'n 

kop en een sjiek pakje om het lijf. 
Hi] was benieuwd hoe Joe het zou 
uitgezongen hebben. Hij stapte door 
de donkere straten van de wijk en 
verbaasde er zich over, hoe weinig 
er hier veranderd was. 

Vijf voor tien stond hij aan Ox
bow 463A, het oude adres. Vijf mi
nuten te vroeg. Dat Joe zou komen, 
stond als een paal boven water : 
een knaap die in Bastogne zijn hele 
hebben en houden liet draaien om 
zijn slapie uit een kapotgeschoten 
loopgracht te halen, laat je niet in 
de steek bij een doodgewone af
spraak. Zelfs niet bij een afspraak 
over twintig jaar. 

Aan de andere kant van de Oxbow 
naderde met gemoedelijke stap een 
wijkagent. Weer bedacht Nico, hoe 
weinig er in de Bronx veranderd 
was : het moest nu op de kop tien 
uur zijn, hetzelfde ogenblik waar
op ook twintig jaar geleden de wijk-
smeris zijn wandeling vanuit het 
bureeltje om de hoek begon. 

De agent was om een babbeltje 
verlegen. Hij kwam de straat over
steken en bleef bij Nico staan. Het 
gewone praatje : mooi weer van
daag en zoverder. Nico stak een 
nieuwe sigaar aan en keek in het 
licht van de lucifer op zijn gouden 
polsuurwerk. Vijf over tien, Joe was 
over tijd. Nou ja, wat betekenen 
vijf minuten in twintig jaar ! Hij 
haakte in op het beuzelgesprekje 
van de smeris om de tijd wat snel-
Ier te doen gaan. Maar na 'n paar 
ogenblikken tikte de agent beleefd 
tegen zijn kepi en kuierde gemoe

delijk weg, het grote zwarte gat van 
de Bronx in. Acht over tien. Een 
wagen — een goedkoop europees 
gevalletje, schatte Nico op het ge
luid af — draaide de Oxbow in. Het 
licht van de koplampen scheerde 
langs de gevels en bleef even rusten 
op de eenzame wachter aan de in
gang van 463A. Sekonden later gleed 
de auto langs het voetpad en bleef 
vlak voor Nico staan. 

Het raampje werd omlaagge-
draaid en er klonk een kalme stem : 
« Nico ? ». De man uit het Westen 
draalde niet met zijn antwoord : 
« Ha die ouwe Joe in een moffen-
karretje. Komaan, knaap, laat me er 
in en dan gaan we deze nacht New 
York eens versieren zoals alleen 
oudgedienden van de Bulge dat 
kunnen ». 

Het portier werd geopend en te
vreden liet Nico zich op de voor
bank glijden. De auto zoemde weg, 
de Oxbow uit, recht naar de lichten 
van Mickle Road. 

Toen de schijn van de neons in 
de wagen viel, gilde Nico : « Ver
domme, wie ben jij ? Je bent Joe 
niet ! In twintig jaar kan Joe niet 
zo veranderd zijn... ». 

Vanop de achterbank klonk een 
stem : « take it easy, boy. En kijk, 
dat moesten we je geven ». Terwijl 
Nico de loop van het pistool in zijn 
nek voelde, las hij het briefje dat 
hem werd toegegooid. De tekst was 
trouwens niet lang. 

« Vergeef me, Nico, maar ik was 
op de afspraak. Toen jij die sigaar 
opstak, herkende ik het gezicht van 
een man uit de opsporingsbrieven ; 
het gezicht van een moordenaar die 
door de politie te Chicago wordt ge
zocht. Ik kreeg het niet over mijn 
hart, je zelf aan te houden. Maar IK 
kon niet anders dan deze knapen 
sturen. Sorry. Joe »• 

Idt. 


