
JULI 

Men heeft dit jaar de 11 ju-
liviering in het teken van 
Brussel geplaatst en daarmee 
heeft men ook de kern van 
de Vlaamse Bevyreging ge
raakt. 

De Vlaamse Beweging is 
immers, niet alleen een soci-
aal-ekonomische en een kul-
turele strijd maar vooral een 
nationale strijd die ons volk 
wil verlossen van de morele 
minderwaardigheid waarin 
het franstalig belgisch staals-
nationalisme en taalrassisme 
het wil gevangen houden. 

De kern van dat taalrassis-
tisch staatsnationalisme is 
Brussel van waaruit en waarin 
de IradVtionele vlaamsvijandi-
ge machten : kapitaal, kerke
lijke overheid, hof en loge ons 
overheersen. De oplossing ligt 
voor Brussel zelf in de ver-
fransingsstop en de vrije ont
plooiing van de brusselse Vla
mingen, verlost van de sociaal-

ekonomische verfransings-
dwang, en voor heel het land 
in de vrije ontplooiing van de 
drie taalgemeenschappen : de 
nederlandse, de franse en de 
duitse. 

We hebben het bij herhaling 
betoogd, dat dit niet alleen kan 
door taalwetten, ook niet al
leen door ekonomische demo-
kratie, al zijn beide zuiver toe
gepast uitstekende hulpmidde
len, maar uiteindelijk alleen 
door nieuwe staatsstrukturen, 
omdat zij alleen het taalrassis
me, dat zowel de franstalige 
linkse als rechtse hoofden ver
hit, kan machteloos maken. En 
ook omdat zij alleen het ge
zonde Vlaams refleks bij iede
re Vlaming zal kunnen aan
kweken. Hierbij willen we 
voor de kwaadwillige kritiek 

FISKALE HOLD-UP 
Terwijl men in regeringsmiddens bij voorkeur de eer

der deftige of technische terminologie qua fiskaliteit 
gebruikt en dus spreekt van « treinen » (die overigens 
niet altijd tijdig vertrekken) is men in andere middens 
minder kieskeurig in woordkeuze en heeft men de 3de 
trein der volmachten omgedoopt in een regelrechte 
hold-up. Wat gelijk staat met een gangsterstreek. De 
verhoging met 10 % der direkte belastingen op inko
mens hoger dan 1/2 miljoen wordt vooral en uiteraard 
in nijverheids- en zelfstandigenkringen aangevochten, 
omdat men dergelijke inkomens niet altijd als louter 
« kapitalistisch » kan bestempelen. Volgens deze kritiek 
zal het rezultaat van deze fiskale holp-up zelfs tot gevolg 
hebben een vermindering van investeringen in het be
drijfsleven en een verhoging van investeringen die fis
kaal veel lichter wegen zoals in waarden, gronden, ei
gendommen of in... buitenlandse banken. Zulk een vaart 
zal het overigens ook niet nemen. 

Nochtans was de regering de gevangene geworden van 
haar raderwerk. Nadat z.e de gemakkelijkheidsoplossing 
had gezocht van de fiskale duimschroef was het onver
mijdelijk dat ze door overdrijving van de fiskale ader
lating met indirekte belastingen op zekere dag ook aan 
de direkte belastingen zou moeten knoeien. Ze moet 
dit des te meer doen, omdat ze nog altijd niet klaar 
ziet in de begrotingen en omdat in eigen middens een 
plafond van 240 miljard voor 1968 ah ongeloofwaardig 
en onwaarschijnlijk wordt aanzien, Dit noopt er trou
wens de liberalen toe met vaandelvlucht te dreigen 
mocht dit plafond overschreden worden. Ze moeten in
derdaad voorkomen dat hun specifieke kliëntele, de 
grote maatschappijen als tweede aan de beurt zouden 
komen in de direkt-fiskale eskalatie. Hun populair 
imago is hun tweede, alles overtreffende zorg. 

In dez? guldensporentijd doen dergelijke beschou
wingen misschien nuchter aan. Doch de moderne 
Vlaamse beweging weet meer en meer wat cijfers zijn. 
Ze moet dat weten, om haar man te kunnen staan in 
een tijd die tromvetis niet harder en nuchterder is dan 
de later niet zoveel romantiek overgoten julidagen van 
1302. Sw. 

andermaal duidelijk stellen 
dat die vlaamse refleks en die 
Vlaamse persoonljkheid tegen 
geen enkele andere taalge
meenschap gericht is, zolang 
zij niet imperialistisch tegen 
ons opgesteld wordt. Wij wil
len dat ons volk de refleks 
krijgt die alle normale volke
ren bezitten. Dat het federalis
me grote vooruitgang boekt 
heeft de P.V.V. vorige naweek 
andermaal vastgesteld. 

Terecht want de vaststelling 
gebeurde op hetzelfde ogen
blik dat de C.V.P.-jongeren 
zich voor federalisme en in 
grote trekken voor het Volks
unieprogram in verband met 
de staatsstruktuur uitspraken. 
Men vraagt zich af waarom een 
paar maanden geleden de Me-
chelse C.V.P.-jongeren, die ter
zake voorlopers waren, buiten 
gezet werden ? 

Zeker heeft dit program van 
de C.V.P.-jongeren te maken 
met taktiek. Er zijn slechts en
kele honderden georganizeerde 
C.V.P.-jongeren over heel het 
land. Er kwamen er geen meer 
bij omdat de jongere generatie 
over zijn geheel ergens voor 
federalisme gewonnen is. De 
taktiek is duidelijk. De oudere 
C.V.P. kan nu zeggen : het zijn 
jongeren, zij zullen wel wijzer 
worden en met een knipoogje 
te verstaan geven dat de jon
geren toch niets in de pap te 
brokkelen hebben. Maar de 
jong-C.V.P. kan zo een laatste 
wanhopige poging doen om 
volk aan te trekken. Is dit ech
ter niet het beste bewijs voor 
de opmars van de federale ge
dachte ? 

Belangrijker nog dan dit is 
het artikel van Syndikalist in 

Volksgazet van vorige maan
dag. 

Hij betoogt dat het een feit 
is dat de waalse socialisten in 
hun geheel voor federalisme 
gewonnen zijn en dat de vlaam
se socialisten de besluiten 
moeten trekken. 

Hij formuleert dit « En dat 
doet diezelfde Vlamingen nu 
zeggen : « vooruit dan maar, 
zij hebben het zelf gewild en 
wij zullen wel zien wat er van 
komt». 

Zullen de vlaamse B.S.P.-ers 
het federalisme nog aankleven 
vóór de vlaamse C.V.P. ? Het 
ziet er naar uit. Maar lang zal 
het waarschijnlijk bij geen 
van beide groepen nog duren. 
Een paar ernstige verkiezings-
suksessen van de Volksunie en 
we zullen voor het federalisme 
staan. Krijgt dan de 11 juli-vie-
ring 'niet pas zijn ware tegen
hanger en zijn volle beteke
nis ? 

WIM JORISSEN 
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GEWESITAAL 

In een juniniimmer van «WIJ», 
p. 9, verscheen een artikeltje : 
« Gewesttaai », dat hens tiperend 
•was voor de halfslachtige menta
liteit onzer bewindslieden ten 
aanzien van de taal van de meer-
derheiil der Belgen. 

Persoonlijk weet ik niets af 
van een « bestaande omzend
brief », waarin het gebruik van 
de gewesttaai in het lager onder
wijs in Vlaanderen formeel werd 
toegestaan. Zo dit waar is, lijkt 
dit zeker een blunder van belang. 

Een tipisch staaltje daarvan 
ontdekte ik in het « Huishoude
lijk Reglement voor de Rijksmid
delbare Scholen », art. 15, dat 
luidt als volgt : « Zij ( = de leer
krachten) raden hun leerlingen 
aan zich «zuiver» ( = beschaafd) 
en beleefd uit te drukken, zowel 
* onder de speeltijd » als « in de 
klasse ». 

Dit alles is ortodoks, doch 
•waar het misloopt en de essen
tie van die norm ontzenuwt zit 
in de modaliteit van uitvoering : 
de leerkrachten hoeven maar 
« aan te raden » fatsoenlijk te 
spreken, wat insluit dat de 
schooljeugd vrij blijft dit niet te 
doen. In dit officieel dulden van 
de « straattaal » in de schoolop-
voeding ligt de diepere oorzaak 
van het taaleuvel in het vlaamse 
land, waartegen de ABN-wer-
king, in haar huidige opvatting, 
niet veel vermag. 

Evenwel de hedendaagse mi
nister van Opvoeding neemt ten 
deze een even salieachtige hou
ding aan als zijn voorgangers, 
ondanks zijn gewaardeerde aan
dacht van meer dan één zijde op 
deze « pedagogische ketterij » 
gevestigd werd. Slen vergeet dat, 
ook in Vlaanderen, de school één 
dier prestigieuze instellingen is 
(naast : de k?rk, het gerecht e.a.) 
•<f.'aar alles geacht wordt te ver
lopen langs lijnen van volmaakt
heid &n voorbeeldigheid. Dat ge
beurt echter ten onzent niet op 
taalgebied ondanks het voor
schrift van het schoolreglenient, 
terwijl bij onze naburige kul-
tuurvnlkeren de taal onaantast
bare rechten verworven heeft, 
met de heilzame gevolgen van 
dien. .Mleen kordaat ingrijpen 
zal het tij in Vlaanderen keren. 

M. Mattray. 

11 JULI 

Elf juli doet ons denken aan 
de Vlamingen die mef de gulden-
sporenslag het opnamen tegen de 
verdrukkers. De overwinning 
van i:i()2 heeft enorm bijgedra
gen tot de ontvoogding \an ons 
volk en is onafscheidbaar ver
bonden met zijn demokratische 
ontwikkeling. We gedenken dan 
ook op deze dag de stoere krij
gers die het aandurfden de wa

pens op te nemen tegen de franse 
edelen. Alet Pieter de Coninck en 
Jan Bre\del als aanvoerders 
brachten ze het summum van 
weerbaarheid en vrijheidsliefde. 
Elk jaar gedenkt Vlaanderen de
ze hoogdag. Dit jaar meer dan 
ooit zullen we onze woningen 
met de leeuwevlag tooien. 

De trouw aan het volkseigene 
had onze voorvaderen tot de 
strijd aange,spoord. Het nationaal 
bewustzijn is steeds de baken 
geweest van de vlaamse strijd. 
Vladnderen.s geschiedenis is er 
een van onderdrukking maar ge-
lijktiidig ook van heldenmoed. 
De tijden dat Vlaanderen om zijn 
recht moest bedelen zijn voorbij. 
Terdege moet men rekening hou
den met de groeiende stuw
kracht en de demografische ont
wikkeling van ons volk. V '̂an-
neer onze bewindslieden het van
daag hebben over het broeder
lijk naast mekaar leven van bei
de volksgenieenschappen, dan 
dienen ze te begrijpen dat broe
ders eikaars gelijken moeten 
zijn. Laat ons daarom samen 
bouwen aan een federaal België, 
w^aar Vlaming en Waal zich naar 
eigen aard kan ontwikkelen. 
Brussel als rijksgebied zou dan 
het ontmoetingspunt worden der 
twee deelstaten. 

H.J., Kontich. 

MET DRIE 

Uw volstrekte afwijzing van 
een federalisme met drie waarbij 
Brussel dan op de wip zou zitten 
tot eigen en waals voordeel, is 
zeer verantwoord, maar geeft 
enigszins stof tot volgende be
denkingen aan tegenstanders die 
zeggen (zoals Grootjans) : « Een 
federalisme met twee is onmoge
lijk ». Goed, maar dan stel ik u 
voor een fet^eraal België met drie 
tóch in te voeren, nl. : Vlaande
ren, Wallonië en duits België : 
de duitse kantons. Waarom zou
den de duitse Belgen geen « Bel
ges a part entière » mogen zijn ? 
Zo bestrijdt ge de Brusselaars 
met hun eigen wapens. Ze willen 
geen federalisme met twee ? 
Goed : dan met drie, maar... niet 
zoals u verwachtte, heren van 
Brussel. 

Wanneer Grootjans zegt, dat er 
geen voorbeelden in de geschie
denis bestaan van unitaire staten 
die federaal werden, dan is hij 
totaal mis : unitair nazi-Duits
land werd een federale staat in 
1945 : unitair Joego-Slavië werd 
een federale staat met 5 deelsta
ten. 

Tussen haakjes : Duitsland 
werd maar echt gevaarlijk toen 
het van een federale staat \óór 
1933 onder Hitler een unitaire 
staat werd ! Xu is het opnieuw 
een vreedzame federale staat. 

Wanneer gaat de Volksunie 
eens met lijsten opkomen in 
waalse gebieden, die zij als 
vlaamse beschouwt : Aubel-
streek, enz. 

R.V., Antwerpen. 

JZERMQNUMENT 
JZERMONUMENfT 
JZERMÖNUMENTT 
JZERMONUMEISfr 
de toren is elke 
dag toegankelijk 
van 8 tot 20 uur. 
in de toren is een 
snelle lift die in 57 
sec. 13 personen 
naarde panorama 
zaal brengt. 

DIKSMUIDE 

FRANS 

Vóór enkele A\eken heb ik in 
« WIJ » een artikel gelezen no
pens de wijze waarop hier in 
Brussel de statistieken worden 
opgesteld om het aantal Vlamin
gen en frankofonen te kunnen 
benaderen. 

Ik wil U hier enkel een klein 
voorbeeld van geven : ik ben ak-
tief Vlaming sedert ik mijn mili
taire dienst heb volbracht tijdens 
de oorlog 1914-1918. Ik was 18 
jaar oud toen ik in Diksmuide 
aankwam om er te strijden «pour 
Ie Droit et la Patrie». 

Enkele jaren later kwam ik te
recht in een staatsdienst waar ik 
spoedig werd aanzien als « fla
mingant », wat een eer voor mij 
was. 

Sedert Jaren was ik opgeschre
ven op de vlaamse taalrol en al 
mijn administratieve dokumen-
ten die mij werden overgemaakt 
waren eentalig vlaaras, w at heel 
natuurlijk was. 

Op het einde van het jaar kreeg 
ik, zoals alle burgers denk ik, een 
doknment om mij te laten weten 
wat ik nog te betalen had om 
mijn fiskale afhoudingen aan te 
vullen. Dit dokument was eenta
lig frans. Gedurende verschillen
de jaren heb ik hiertegen gepro
testeerd, maar zonder gevolg, bij 

zo verre dat ik naar het beheer 
der Belastingen heb geschreven 
om aan die heren te laten weten 
dat eentalig franse dokumenten 
in het vervolg de weg naar de 
vuilbak zullen inslaan, zonder 
meer. Men heeft mij nu voldoe
ning beloofd voor... volgend 
jaar. We zullen zien !... 

A.J., Brussel 16. 

EEN MISVERSTAND. 

Naar aanleiding van een absur
diteit (voorwaar een zetfout !) 
geslopen in het artikel van 2() 
dezer van de heer W. Kunnen, 
wensen wij nog even de puntjes 
op de i's te zetten. 

In onze eigen bijdrage van 3 
juni jl. suggereerden wij ter wil
le van de logika de 2 provincies 
W^est- en Oost-Vlaanderen resp. 
te noemen « West- en Oost-
Vlaander » en de bewoners dier 
beide « Vlaanders » « West- en 
Oost-Vlaanderaars », termen die 
eenieder zal hebben aangetroffen 
in onze dag- en weekbladen (bv. 
in de « sportrubriek »). De alge
mene naam « Vlaanderen » zou 
dan voorbehouden blijven voor 
de globale vlaamse landstreek, de 
woonplaats van alle «Vlamingen» 
in het belgisch staatsverband. 

Indien deze suggestie afwijkt 
van de « historische » inhoud 
dier woorden komt dit omdat se
dertdien een andere politieke 
status werd geschapen die termi
nologisch nieuwe eisen stelt. 
Daaraan, zo mogelijk te voldoen 
is redelijk en duidelijkheidshalve 
gewenst, terwijl dit niets veran
dert aan de « ideële eenheid » 
van de Nederlandse Stam. 

Anderzijds, op de keper be
schouwd, zijn er wezenlijk 2 on
derscheiden Limburgers, Braban
ders, en zelfs Vlamingen (bel-
gische en nederlandse), lijk er 2 
te onderscheiden Hollanders zijn 
(een Noord- en een Zuid-Hollan
der), maar die allen in terminis 
omvademd worden door de ge

meenschappelijke familienaam 
« Groot-Nederlanders ». 

N.R., Nieuwerkerken. 

EERDER AFBRANDEN 

J'ai recu dans ma boite aux let
tres votre prospectus rédigé en 
une certaine langue, que certains 
disent flamande, d'autres petit-
nègre, car vous reconnaitrez 
avec moi que tout ce que vous ne 
pouvez dire dans un de vos dia-
lectes, vous Ie dites en francais 
OU a peu pres. 

Vous remarquerez que je n© 
vous communique pas mes nom 
et adresse, car je redoute la ve
nue de vos voyous, héritiers de 
methodes nazies, mais sachez 
une chose, si Ie malheur voulait 
que nous serions entrainés dans 
une guerre, vous Volksunie se
rail liquidée en premier lieu, 
nous avons été trop clément a 
votre égard après cette guerre. 

D'autre part, il est une chose 
que vous ne devez pas oublier, 
c'est que Bruxelles est franco
phone et Ie restera toujours quoi-
que fasse des gens de votre 
trempe. 

Il est un fait a constater, c'est 
que vous avez un éternel com
plexe, c'est justement celui de Ia 
langue qui n'est pas appelé et ne 
Ie sera jamais a être une langue 
international. 

N'oubliez pas que Ie F.DJ' . 
saura lutter pour garder Bruxel
les et plutot la bruler que de 
vous la donner a vous déchets 
de boches. 

F.D.F. 
N.d.Red. Let op de talrijke taal
fouten ! 

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

van de redaktie 

Brussel , 5 j u l i 1967. 
Bet r . : a a n t a l b ladz i jden . 

Vorig Jaar verscheen ons blad gedurende de zo
mermaanden (juli> augustus en semptember) s l ech t s 
op 16 b ladz i jden . Dat was tc>en de afspraak met 
onze abonnenten ; hee l vat l eze rs l i e t e n ons 
echter weten dat die twaalf zomerse nummers wel 
o i t zoode r l i j k dunnetjes leken. 
De rez 'a l ta ten ran de abonnementenslag einde 1966 
hebben ons toege la ten , die zomerse lo b l z . - e p i -
zode af t e schaffen zonder daarom aan pr i j sverho-
ging t e moeten doen. 
£r i s echter een "maar" b i j r ook d i t Jaar z u l 
len er een paso: 4unne naiimertjes z i j n . In 
p laa t s van de twaalf van vorig Jaar- thans echter 
s lech ts twee. Namelijk het nummer van volcende 
week en het ee r s t e augustusHriumraer. 
Dat i s heus n i e t omdat wij nu persé eens heel 
hard -willen u i t b l a z e n . Dat i s het rech ts t reeks 
gevolg van de soc ia le voorui tgang. 
Vsunaf d i t Jaar i s er immers een verlofperiode 
van d r i e weken. De Jongens van de drukkeri j - ge
woon aan hun dage l i jkse por t ie looddampen - kuri-
nen die dr ie weken gezonde lucht en n i s t best 
gebruiken. De werkregeling brengt mee, ckt v o l 
gende week en de ee r s t e week van augustus s lechts 
©en beperkte ploeg in de d r jkker i j sianwezig i s . 
Cto die paar s lach tof fe r s van de d iens t rege l ing 
toe t e l a t en met het werk k laar t e komen, moeten 
we het houden b i j zes t ien p a g i n a ' s . 
ü neemt het hen b e s l i s t n i e t b ^ a l i j k . Ze halen 
hun schade b e s l i s t in b i j de e .k . verkiezingen, 
a l s a l l e s h i e r wekenlang dag en nacht in één 
ploeg draait. M P 
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Verdeeld Duitsland 

agfa 
in het 
westen 

(h. van altena) Voortaan zal het fabrieks
merk Agfa uitsluitend toebehoren aan en 
c-ebruikt worden door de firma Agfa-Ge-
vaert te Leverkusen. Sedert april 1964 was 
dat feitelijk al het geval, maar tans heeft 
de vroegere aanspraakmaker uitdrukkelijk 
afgezien van alle rechten. Het betreft de 
Filmfabrik Wolfen, een volkseigen onder
neming in de D.D.R. 

De scheiding van Duitsland in twee sta
ten die op een verschillende sociaal-ekono-
mische grondslag berusten heeft ontelbare 
vraagstukken gesteld. Een ervan was de 
uiterst ingewikkelde rechtspozitie van on
dernemingen in de Bondsrepubliel en in 
de D.D.R., die in vele gevallen tot voor de 
scheiding één onderneming geweest waren, 
of die met elkaar allerlei \ erbintenissen 
hadden afgesloten. 

De outsider heeft er geen idee van tot 
welke waanzinnige toestanden dit geleid 
heeft en nog leidt. De uitgeversrechten van 
het werk van Bertliold Brecht b.v. behoor
den en behoren nog toe aan een in West-
Duitsland gevestigde uitgeverij, die juri
disch in staat was geweest de opvoering 
van Brecht's werken in de D.DJL fe ver
hinderen. Van dat teoretische recht werd 
nooit gebruik gemaakt. Anderdeels werden 
de rechten van de westduitse uitgeveiij in
zake het werk van Brecht door de D.D.R. 
erkend. De twee Duitslanden hebben er 
voordeel bij dat de auteursrechten van 

Biecht korrekt geïnd worden. 
Er zijn onbebouwde terreinen in Oost-

Berlijn die nog altijd toebehoren aan gro
te warenlruizen en aan andere ondernemin
gen welke gevestigd zijn in West-Berlijn 
of in West-Duitsland. Maar het oangekecrde 
is ook waar; tienduizenden biugers \ran de 
D.D.R. zijn eigenaar (.lUeen of in onver
deeldheid) van onroerende eu roerende ei
gendommen in West-Duilbland en hebben 
ei inkomsten van, die langs zekere reke
ningen overgeschreven worden. 

In die orde van gedachten kan men zich 
voorstellen dat er ook oktrooirechten en fa
brieksmerken bestaan die juridisch zowel 
door oiKiernemingen in de D.D.R. als door 
firma's in de Bondsrepubliek kunnen op
geëist worden. Aan het merk Agfa is lange 
tijd zulk een juridisch vraagsuik \t'ibon

den geweest. De lethtspraak in de verscbei-
dene westerse landen was terzake niet een
sluidend. 

Er is nu een praktisch einde gekomen 
aan dit dispvuit, doordat het volkseigcn be-
di-ijf Filmfabrik ^Volfen een oplossing aan
vaard heeft op bazis van het gezond ver
stand. Op een formalistisch juridische 
grondslag had men denkelijk nog jaren 
kunnen procederen. 

Vergelijkbare recht ̂ proWietaaen hebben 
zich gesteld met de Batafabrieken. De ont
eigende Batafabrieken in Tvjechoslovakije 
hebben ten slotte hun naam ^era^de^d. De 
Bata's zsM, die in het westen verblijven 
(en aK « ekonomisrhe kollaborateurs » in 
hun land verooidecld i\aren) zetten in 
hun westerse fabrieken de pio<liikiic \ooit. 

Liegen ÜH schrik 

Vlaamse cvp 
in nauwe 
schoenen 

Het voornaamste politieke feit 
van de afgelopen week situeert zich 
in de CVP, waar zich een duidelijke 
scheiding van opvattingen heeft af
getekend inzake de politieke her-
strukturering van België tussen de 
ouderen en de jongeren. Het wordt 
van « oudere zijde » wel niet met 
zoveel woorden gezegd doch het nu 
al beruchte plan Houben is een ti-
pische uiting van een unitaristische 
denkwijze, waarbij geen rekening 
is gehouden met de groeiende en 
straks dwingende noden en eisen 
der twee volksgemeenschappen. Se
nator Houben heeft enkele tijd gele
den wel even gezegd, dat België niet 
per definitie afwijzend hoorde te 
staan tegenover vernieuwing der 
politieke strukturen, maar daarbij 
bleef het. De CVP is mentaal en 
struktureel een unitaire partij ge
bleven, ook al bestaan er waalse en 
vlaamse vleugels, die echter in de 
partijleiding weinig weerspiegeld 
zijn, vermits deze paritair is samen
gesteld (ondanks de betekenisloos-
Iieid van de waalse katolieken in 
hun — we zullen het maar schrij
ven, zoals het is — : in hun land) 
en dus in het geheel van de CVP. 
die een overwegend vlaamse partij 
is aan de bazis. Enige stuwkracht of 
initiatief in de richting van een her
vorming op federale grond.slag hoeft 
men van geen enkele kleurpartij te 
verwachten, zeker niet van een par
tij die zo strak gebonden is aan hof, 
kerk en kapitaal, de drie pijlers van 
het belgisch unitarisme. De partijen 
zullen moeten gedwongen worden 
met de groeiende federalistische 
stroming rekening te houden, doch 
ze zallen pas ermee instemmen, 
wanneer ze geen andere keus meer 
zullen hebben. En dan zal het 
touwtrekken beginnen (het is zelfs 
nu al begonnen) met de keus : welk 
federali'.me ? We kunnen dat al na
gaan bij een eerste balans van 7 
maanden kommissie Jleyers. Over 
het statuut van Brussel «taan in de 
kommissie twee opvattingen lijn
recht tegenover mekaar : deze van 
de brusselse frankofonen, die het 
bij de voorstellen van de brusselse 
burgemeesters honden ( g e e n 
\laams-f ranse pariteit) deze van 
Vermeylen (soc.) die wel een fiftv-
f'fty taaipariteit voorstaat. Men 
verwacht hun verslagen tegen mid

den september. In afwachting zal 
het op dit brusselse front dus wel 
wat stiller worden, te meer daar de 
brusselse gemeenteraad pas in okto
ber zal beslissen of de rarap-Nieuw-
straat nu moet afgesloten worden 
voor het verkeer of niet. Typerend 
voor de aarzelende en halfslachtige 
houding van de brusselse magis
traat, die 300 doden nog niet vol
doende vindt, om de klassieke 5 mi
nuten politieke moed op te brengeiu 
Kan dat wel anders in een staat, 
waar de veiligheidsreglementerisg 
een poespas van jewelste is, zonder 
veel hoop op een vlugge verbete
ring ? Met de verlofperiode dreigt 

aarde is gevallen. Onze redaktie 
werd zoals de andere bladen over
stelpt met open brieven en moties 
van allerlei vlaamse vereniginge» 
en instanties die het ontwerp Hou
ben verwerpen. Het is een mini-re
volte, iets meer dan een jaar na de 
grote revolte tegen het bisschoppe
lijk diktaat inzake Leuven (revolte 
die vooralsnog zonder pozitief re
sultaat bleef, getuige daarvoor het 
feit, dat een Houben nog met een 
gelijkaardige iritdaging voor de dag 
durft te treden). Hoe dan ook, de 
afkeuring is algemeen en eens te 
meer is bewezen,^ dat de CVP elke 
politieke realiteitszin mist. Zoals 

beroepsHALVE 
bekeken 

trouwens eveneens de « trein der 
traagheid » onder halve st»om te 
blijven staan wat de oprichting van 
een nationaal rampenfonds betreft 
n.a.v. de natuurramp te Oo.stmalle 
en in de Westhoek. I>aar hebben de 
bewoners zich zelf moeten helpen, 
ongeacht de tussenkomst van leger 
en hulpkorpsen. Vooral »p finan
cieel vlak is het met de schadever
goeding maar pover gesteld. 

We zijn afgeweken \an ons « eer
ste slachtoffer » de CVP. Deze heeft 
neiging — bij monde van haar voor
zitter — Brabant o.p«ïi te stellen 
voor een verfraBSringsmachine, ftn-
der voorwendsel van een zeer vrije 
universitaire expan.sie. Het plan 
Woitrin is te gekend om er hier na
der op in te gaan en om niet te we
ten, dat het plan Houben imptiwiet 
het plan Waitrin benadert. De CVP-
voorzitter weet vvaar.schiinlijk van
daag al, dat zijn plan in zeer slechte 

evenzeer is gebleken, hoe wei
nig de vlaamse CVP-vleugel in de 
unitaire kontekfet van de partij telt. 
In dit verband zal vooral Jan Ver
roken ervaren hebben, hoe gering
schattend men over hem denkt in de 
Tweekerkeastraat. Hij slaat e*B 
modderfiguur na zijn (leugenach
tige) logenstraffing, die als een 
zeepbel is opengespat. 

Daar tegenover staat het federa
listisch manifest der CVP-jongeren, 
overigens een kleine minderheid in 
rfe CVP e» vertolkt door iemand, 
die sinds drie jaar al drie keer van 
meniftg ter zaJte is veranderd, wat 
niet van aard is, om vertrouwen te 
scheppen in de oprechtheid van 
hen. die tans met dit manife,st uit
pakken. Hoe zwaar weegt hun aan
tal troBweits tegenover de <c burcht 
der o»deren ». waarvan de Vlamin
gen tot elke kapitulatie bereid zijn, 
het is hun tweede natuur. Moet dit 

(red.) Het ondeiMa.uide was reed* geschre
ven toen CVP-voorzitter HemËeia; op een 
perskonferentie het bestaan vaaü een werk-
dokument inzake de univciMi.iiie expansie 
in Brabant onthulde, v\a,ubi| met het minst 
lekening met het laalaspckt worde gehou
den. Dit v\erkdokumenc ia het zgn. Plan 
Houben. De omstandigheden waarin dit 
pïain werd besproken en de be\<>ii<>ing van 
de bespreking ervan dooi de h. Houbest 
zelf is één logensuafting van hetgeen Jam 
Verroken erover heeft veitcld. Vandaar dat 
deze nieuwe feiten slechts bevestigen van 
wat we hieronder — nog onwaend van ie 
latere ontwikkeling — publiceren. 

Het bericht als zou het nationaal 
komltee van de CVP bereid zrjn gans Bra
bant open te stellen voor de expansie van 
Leuven, zonder rekening te houden met de 
eis Leuven-Nederlands doch wel met de 
franstalige plannen tot inpalming van 
Vlaams Brabant door het behoud van Leu
ven-Frans met expansie naar Brussel en 
Ottignies, heeft begrijpelijker wijze grote 
opschudding verwekt, niet het minst in cfe 
CVP zelf. Jan Verroken, voorzitter van de 
Vlaamse iamerfraktie achtte het noodza
kelijk in een brief aan de pers dit bericht 
te logenstraffen, wat o.a. prompt vanwege 
de Standaard de reaktie iritlokte, dat het 
blad zijn informatie uit de kringen van het 

(Vervolg bk. 4) 

manifest troawens niet als een af-
leidingsmaneuver beschouwd war
den, hoe oprecht de initiatiefnemers 
het »ok kunnen menen en ho^ezeer 
daaruit blijkt, dat de jonge bazis 
van de CVP in politiek «pizieht heel 
anders denkt dan de gearriveerde 
top ? 

Het tekewt in ellt geval de y»r-
warring in de CVP-gelederen, wet 
als normale speldeprik de eerste iu-
side-verzetsmanifestatie tegen Hou
ben, natanrlijk van de CVP-jonge
ren Mechelen, die immers tans door 
hun nationale leiding gelijk krijg,«n 
over heel de lijn ! 

Bij de PVV stellen we nieuwe 
krampachtige pogingen vast e-m te
gen het federalistisch wassend getij 
in te gaan, met een versterking van 
het centraal partijgezag en een val
se wisseloplossing voor het federa
lisme door een reeds nu voorbijge
streefde dekoncentratie en decentra-
lizatie. Aan woordenkramerij ont
breekt het evenmin in de BSP, waar 
men vaststelt dat de Walen hun 
eigen federalistische weg gaan met 
de Vlamingen als onwillige ezels, 
zonder enig eigen initiatief en moed. 

De derde volmachtentrein ver-
"trok met eea verhoging van de si-
garettenprijs en van de direkte be
lastingen op de hoge inkomens. De 
regering heeft het uiteindelijk niet 
meer aangedurfd, de rijken volledig 
ongemoeid te laten en alles op de 
man uit de straat af te wentelen. 
Maar onmiddellijk heeft de PVV la
ten weten, dat er van verdere be
lastingsverhogingen geen sprake 
kan zijn, indien volgende begroting 
de 24a miljard overschrijdt zal de 
PVV de echtscheiding aanvragen. 
Heel de polUiek van de PVV is af
gestemd op de taktiek en het imag»» 
niet op een werking van blijvende 
aard. Vandaar dat alle insiders er 
rekening mee houden, dat in 1968 
de huidige regering over stag zou 
kunnen gaan en dat ons land in de 
toekomst afwisselend door een CVP-
PVV- of een CVP-BSP-regering z»i» 
kunnen geregeerd worden. Indien 
men daarbij maar niet vergeet, dat 
er nog andere mogeliikheden ziin 
zoals een konservatieve partij "f ** 
opkomst van nieuwe partijen («rfe. 
D 66 in Nederland). 
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(Vervolg van blz. 3)" 

C\'P-komitee had « zonder dat hierbij de 
indruk werd gewekt dat deze informatie 
niet voor publikatie vatbaar zou zijn ». 
Dat was al een eerste relativering van de 
Verroken-logenstraffing. Emiel Van Cau-
welaert in het Volk ging echter nog ver
der en stelde, na het inwinnen van in
lichtingen tot het besluilgekomen te zijn dat 
de waarheid ergens in het midden lag tus
sen de persbei ichten en de verklaring van 
Jan Verroken wat een milde bepaling voor 
een veel krassere vaststelling was. Deze laatste 
had o.a. beweerd dat « er geen fraktie van 
een sekonde \an gedachten was gewisseld 
over het vraagstuk van de inplanting der 
universiteiten en nog minder enige konklu-
zie ». 

De nationale CVP-voorzitter heeft ech
ter wel degelijk het probleem ter sprake 
gebracht zodat de h. Verroken hier,^ door 
zijn eigen pers liegen wordt geheten 1 Het 
volstond trouwens ook de Gazet te lezen, 
om te \ernemen dat er een werkdokument 
bestaat « met vraagstellingen en mogelijke 
oplossingen » ! Het zou dus verwonderlijk 
geweest zijn dat zulk een bericht det we
reld zou ingaan, wanneer er « geen fraktie 
van een sekonde » zou over gepraat ge
weest zijn. 

Men hoefde er ook maar de Libre op 
na te slaan om de bevestiging te verkrij
gen dat de nationale CVP-leiding wel aan 
dacht, het probleem Leuven door een 
nieuw voldongen feit nog meer naar een 
oplossing te drijven zoals gewenst door de 
inrichtende macht (bisschoppen), de aka-
demische overheid (Descamps en ks.) en 
de frankofonen (Woitrin, Acapsul en tutti 
quanti). 

De waarheid is dat de franstalige over
heid ter zelfder tijd nieuwe expansiemoge
lijkheden over gans Brabant wenst en te 
Leuven wil blijven en dat het natio
naal CVP-komitee daar wel oren naar 
heeft. Eens te meer werd de Vlaamse CVP 
bijna voor een voldongen feit gesteld, zo
dat een van haar prominenten zich met 
leugens tracht uit de slag te trekken en 
nog steeds bazelt over een dialoog met de 
franstaligen waarvan iedereen weet dat een 
dergelijke dialoog nutteloos is. Dat wordt 
zelfs in CVP-kranten erkend (Van Cauwe-
laert, Derine, Ruys e.a.) die meteen aan
dringen op « duidelijkheid in zaken van 
dergelijk belang » en het ook over « nood
lottige wenken van de romeinse kurie » 
hebben (cfr. ons hoofdartikel van vorige 
week). 

Het is mogelijk dat men vanuit de CVP 
opyettelijk uit de biecht heeft geklapt om 
de kat de bel aan te binden, waaruit we 
zouden moeten besluiten dat men in som
mige Vlaamse CVP-middens hierbij niet 
rekent op de officiële vlaamse CVP-lei
ding ! 

Indirekt is hiermee van onverdachte zij
de aangetoond hoezeer we het bij het rech
te eind hebben wanneer we de Van de 
Kerckhove's, Verrokens en ks. nemen voor 
wat ze maar waard zijn : van vleiende uit
hangborden en « leiders » die niemand 
ernstig opneemt, in de CVP niet en daar
buiten niet. Er is een tweede konkluzie 
uit dit incident te trekken : nogmaals is 
bewezen hoe wereldvreemd regering en 
nationaal CVP-komitee staan tegenover de 
vlaamse problematiek, zoals deze geestesge
steldheid ö.a. tot uiting komt in het vraag
stuk Leuven-Brabant-Brussel. Dat ze daar
voor zal moeten betalen zouden ze nu al 
moeten weten na de reakties op hun jong
ste blunder. 

Koien echt voor niets meer goed ? 

olie 
niet 
alles 

meï ons kolenbeleid, dat aanstuurt op 
steeds maar nieuwe mijnsluitingen en nog 
eens op een aanzienlijke vermindering \an 
de kolenproduktie ? 

Steenkolen zijn ten minste een energie
bron, die voor Europa toegankelijk blijft 
wat er ook elders in de wereld mag gebeu
ren, zeggen die kringen. Ze voegen eraan 
toe dat men uit steenkolen petroleum kan 
trekken volgens procédé's die o.m. in het 
Derde Rijk met sukses ontwikkeld werden, 
en die momenteel in de V.S.A. nog altijd 
op experimentele schaal worden voortgezet 
en verder ontwikkeld. 

Niet alleen in nationaalgezinde kringen 
in Duitsland hoort men die opmerkingen 
maken. In een publikatie van het Bureau 
Europeen dinformations Charbonnières 
(2, rue Belliard, Bruxelles — geen schuil-

oord van nationalisten) worden die argu
menten eveneens gebruikt, en stelt men in 
alle ernst de vraag of West-Europa goed 
geïnspireerd is wanneer het een energie
voorziening aanvaard die voor 50 t. h. af
hankelijk is van arabische petroleum. 

Het zou al voldoende zijn dat de petro-
leumprijzen stijgen wegens de internatio
nale spanning, betoogt vermeld Bureau 
(een organisme, speciaal opgericht voor de 
verdediging van de belangen der kolen-
producenten) om het rendementsvraagstuk 
van de kolenmijnen in andere termen te 
stellen. Marginale mijnen die tans op het 
punt staan de laatste adem uit te blazen, 
of gesloten worden op bevel van hogerhand, 
zouden kunnen omgezet worden in winst
gevende ontginningen. Ze zouden de 
grondslag van West-Europa's ekonomische 

(h. \an altena) Nu de wereldpetroleum-
markt andermaal gestoord wordt door een 
oorlog in het Naljije Oosten, hebben zekeie 
kringen opnieuw de vraag gesteld of we wel 
op de goede weg zijn, in de EGKS-landen, 

demuyter jr 
We hebben vroeger al eens de gelegenheid gehad onze dia Geneske lan

taarn te laten schijnen op het gelaat van Elsene's grote zoon Demuyter jr. De 
ezel (en dat is niet dio Ge7ies!) stoot zich nu voor de tweede keer aan dezelfde 
steen; er schijnt zowaar een bestendige korrelatie te bestaan tussen haidnekkig-
heid en zelfvoldane stompzinnigheid. 

Demuyter sr. (God hebbe ondanks alles zijn ziel) behoorde jarenlang tot 
de vaste folklore-elementen van onze nationale politiek. Hij zette zijn parlemen
taire werkzaamheden de luister bij van zijn regelmatige (en letterlijke) vluch
ten in hogere sferen, die hij uitvoerde aan boord van het brozen vlechtmandje 
onderaan een ballon. Heel het land is zodoende herhaaldelijk getuige geweest 
van de opstijging van een door een blaas opgeheven blaaskaak en de herinne
ring daaraan leeft nog voort in het op politieke folklore zo tukke Brussel. 

Junior pleegt niet aan blazen te hangen, alhoewel wij niet zouden durven 
beweren dat hij minder blaaskaak is dan senior. Hij is er alvast in geslaagd, zich 
in de publieke belangstelling te vijzelen met een publicitaire stunt waarop zelfs 
zijn vader jaloers zou zijn. Demuyter jr. is namelijk de uitvinder van de brusselse 
slogan die in Vlaanderen het meeste kwaad bloed gezet heeft : « XL, oasis fran
cophone s>. Hij stamt inderdaad uit het blauw-frankofone Eisene, is er een der 
sieraden van de P.V.V., klom er op tot het eerbiedwaardig schepenambt en 
slaagde in die opstijging dank zij zijn slogan die een véél groter blaas was dan 
zijn vader ooit heeft gebruikt. 

De blauwselventen van XL vormen trouwens een merkwaardig zoodje. Een 
kollega-schepen van Demuyter is Mundeleer. Er zijn tussen die twee nog méér 
parallelen : ze zijn allebei kroonprinsen uit een gevestigd blauw politiek ge
slacht. Er zijn ook verschillen. Mundeleer behoort sinds het ontstaan van de 
CV.P.-P.V.V.-regering tot de open tegenstanders van die koalitie en hij laat 
weinig gelegenheden voorbijgaan om openlijk van zijn afkeur blijk te geven. In 
het parlement behoort hij steevast tot de neen-stemmers of de onthouders. Zijn 
kollega-schepen Demuyter daarentegen is juist tijdens deze regeringsperiode op
geklommen tot hogere waardigheid : hij werd voorzitter van de brusselse P.V.V.-
federatie gekozen. Feitelijk is het verschil maar schijnbaar : ze zijn allebei even 
gloeiende fratikofone fanatiekelingen en wat de een aan de voet van de vesting
muren doet, speelt de andere klaar als paard van Troje. Voor zover dit histo
risch dier met een ezel kan verward worden, natuurlijk! 

Dat het mannetje Demuyter het heeft kunnen schoppen tot voorzitter van 
de brusselse P.V.V.-federatie, is een sterk verhaal op zichzelf. Er is daartoe de 
schaamteloze-kapitulatie nodig geweest van het handvol liberalen dat nog al
tijd met name (we zeggen nadrukkelijk : met name) instaat voor een zogezegde 
vlaamse vertegenwoordiging in het hoofdstedelijk liberalisme. Demuyter en 
Mundeleer (de eerste veel meer kwistenbiebel dan de tweede) zijn zowat het 
arrogantste wat het nochtans aan arrogantie niet arme hoofdstedelijk blauwsel-
bedrijf aan te bieden heeft : erfgenamen van la grande tradition a la Adolphe 
Max en Napoléon Devèze. Voegen we er tussen haakjes aan toe (alhoewel het 
builen het kader van deze beschouwingen valt) dat deze fransdolle blauwe 
bourgeois het kader vormen waarin de hoofdstedelijke politiek evolueert en 
waarin een tiep zoals Van den Boeynants zwemt als een vis in het water. 

Maar ter zake ! Demuyter jr. is, als een der belangrijkste sieraden van zijn 
partijfederatie, natuurlijk een verdediger door dik en dun van de nationale 
eetiheid-l'unite nationale. Maar schrijven we daar geen onwaarheid? Zou het 
niet eerder zijn : een verdediger door dik ? Want nu het met die nationale een-
heid-unité nationale alsmaar dunnes is gesteld, ontpopt zich een totaal nieuwe 
Demuyter : een federalist zowaar ! 

In een onlangse « Pourquoi-Pas ? » heeft de spruit uit het koene luchtvaar-
dersgeslacht het onomwonden toegegeven : < De heer Risopoulos (het « pain 
è la grecque » in de blauwe banketbakkerij, n.v.d.r.) heeft onlangs op het kon-
gres van onze Federatie gezegd, dat Brussel zich uiteindelijk wel tot het federa
lisme a trois zou kunnen bekeren. Dat zou onherroepelijk het einde zijn van het 
unitaire België xvaaraan ik zozeer ben gehecht door persoonlijke overtuiging en 
door familiale traditie. Maar betekent deze diepe gehechtheid dat wij onze per
soonlijkheid moeten verloochenen ? 

Tenslotte denk ik dat de federalistische oplossing met drie de enig mogelijke 
zal zijn. » 

Hoe-hemme-het-naa ? Verander eve.i de naam van Demuyter door die van 
een willekeurige vlaamse P.V.V.-mandataris en vervang het federalisme A trois 
door een tweeledig federalisme : kan je je één ogenblik voorstellen dat Vanau-
denhove de vlaamse onverlaat, die zo zou durven spreken, kalmweg zou laten 
betijen ? 

Demuyter mag. Demuyter mag unitarist zijn en hij mag ook federalist zijn. 
Wie zou het hem trouwens verbieden in zijn partij. « Zijn » pat tij, inderdaad : 
ondanks een voorzitter uit Diest zijn het de brusselse blazen die vaar omhoog 
gaan in de P.V.V. 

dio Genes. 

en politieke beslissingsvrijheid verstevigen. 
Het vraagstuk lijkt ons te ernstig om hel 

te stellen in een sfeer van wensdromen. 
Wensdromen waaraan we des te gevoeliger 
zijn omdat Limburg's toekomst er recht« 
sireeks bij betrokken is, niet alleen om
wille van de kolen, maar wegens de nieuwe 
konsckwenties voor de westeuropese schei, 
kundige nijverheid die radikaal de weg van 
de petrochemie is opgegaan (v\at we niefi 
betreuren) en de vroegere kolenbazis heefé 
opgegeven. 

Het woord is aan de deskundigen. Zij 
moeten zich uitspreken zonder ook maar 
één enkel element van de kostprijs in de 
kolenscktor te verwaarlozen, noch op kor. 
te, noch op lange termijn. 

• Geld met romantische naam 

de 
kongolese 
zaïre 

(h. van altena) Op de parallele markt werd 
de kongolese frank al sedert jaren genoteerd 
tegen een koers die 30 k 40 t. h. (of nog 
meer) onder de officiële waarde lag. In die 
zin kan men het gezond achten dat prezi-
dent Moboetoe de stier bij de horens ge
vat heeft en een nieuwe kongolese munt; 
de Zaïre, geschapen heeft met een pariteit 
die neerkomt op een devaluatie van 30 t. h. 
en meer. Vermits men in Kongo jarenlang 
een verschillende wisselkoers tegelijk toe
paste, kan men de devaluatie niet in één 
enkel percentage uitdrukken. 

Er is in kringen van spekulatie op de 
wisselmarkt in België een paar dagen grote 
bezorgdheid geweest over de duur van de 
periode tijdens dewelke de oude kongolese 
munt kon omgewisseld worden in Zaïre'*. 

Indien prezident Moboetoe hiervoor 
slechts enkele dagen voorzien had, zou men 
een toestand beleefd hebben zoals er o.m. 
met het tsjechoslovaakse en de oostduitse 
geld bestaan heeft. Juridisch mocht ook de 
kongolese frank niet buiten Kongo verwij
len, maar in feite werd er langs allerlei 
wegen bestendig kongolees geld buiten 
Kongo gesmokkeld — per brief, per vlieg
tuig, per schip, enz. enz. Indien Moboetoe 
slechts enkele dagen tijd voor de omruiling 
in Zaire's gelaten had, zouden de onwettig 
buiten Kongo in omloop zijnde kongoleze 
franken niet meer tijdig naar Kongo kun
nen teruggezonden worden. 

Maar het zal anders gaan. Met de om
ruiling zal men tijd hebben tot einde 1968, 
en dus moeten de spekulanten op en rond 
de belgische beurzen zich niet eens erg 
haasten. 

Dat is de spekulatieve kant van de zaak. 
Of de Zaïre zal bijdiagen tot de heropleving 
van de kongolese volkshuishouding, hangt 
van andere elementen af. Het gevaar be-
slaat dat de Zaïre op zijn beurt uitgehold 
wordt. Enkele dagen na de schepping van 
het nieuwe geld was de koers op de paral
lele markï reeds lager dan de pariteit. 
M.a.w. de stevigheid van de Zaïre is van 
meet af aan omstreden. 

Het vroegere stelsel van de gedifferen-
cieerde wisselkoersen was lastig voor de be-
drijven in Kongo 'naar ze hadden altans 
de mogelijkheid, een deel van de door hen 
verdiende deviezen vrij te gebruiken. Dat 
deel diende veelal om het belgische perso
neel in belgische franken te betalen. Zal 
dat nu nog mogelijk zijn ? 

Het zou teoretisch niet meer noodzake
lijk zijn, langs die weg vreemde deviezen 
te verwerven, indien de Zaïre inderdaad 
omwisselbaar en stevig is. Maar dat lijkt 
een utopie. Dus zullen de kongolese onder
nemingen andermaal langs een speciale 
weg de deviezen moeten krijgen, die ze no
dig hebben voor de uitbetaling van lonen, 
en voor de invoer van onmisbare produk-
ten en machines. 

Romantisch is de Zaïre ongetwijfeld, de 
oude (jxjrtugese!) naam van de Kongo-
stroom werd de naam van de nieuwe munt
eenheid. Maar zal hij een stabiele waarde 
hebben ? 
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F E D E R A L I S M E 

IN PRAKTIJK. . . 

Sindikalist in Volksgazet 
stelde maandag vast dat zon
der dat woord word t gebruikt 
de federalizering van het 
ABVV in Wallonië reeds een 
feit is. De waalse federaties 
vergaderen, bes tuderen geza
menli jk de waalse problema
tiek, nemen beslissingen, ma
ken eigen stel l ingnamen open
baar . Nie t temin is Sindikalist 
van mening da t een federalize
r ing een verzwakking van de 
sindikale beweging is m a a r hij 
houd t ernst ig rekening met 'n 
evolutie in die r icht ing. Hij 
be t rek t daarbi j overigens he t 
kongres van de vlaamse BSP 
in oktober a.s. vermoedel i jk te 

• Klemskerke en van de waalse 
BSP te Verviers, eveneens in 
de herfst . 

. . .EN V L A A M S E 

L A M L E N D I G H E I D 

Dit ar t ikel is slechts de vast
stelling van een evolutie die 
wij al lang hebben voorzien : 
de waalse socialisten, zowel in 
de par t i j als in de vakbewe
ging, gaan rezoluut de weg 
van het federal isme op, zonder 
zich d ruk te maken om bena
mingen of woorden. Zodoende 

worden de vlaamse socialisten 
als vanzelf in de zelfde rich
ting geduwd, met grote tegen
zin wel iswaar (beducht voor 
h u n uni ta i re machtspozi t ies en 
prof i j ten) m a a r n ie t temin 
kracht ig genoeg opda t ze uit-

' eindelijk de enig passende kon-
kluzie zouden t rekken . Het fe
deral isme heeft wind in de 
zeilen, alleen in de vlaamse 
vleugels van de k leurpar t i j en 
s taa t m e n er nog zoveel als 
me t de m o n d vol t anden te
genover. Brussel en Wallonië 
bereiden h u n stellingen voor, 
de vlaamse kleurpol i t ieker t jes 
verliezen weer kos tba re t i jd 
üi t vrees en ui t misbegrepen 
e i g e n b e l a n g . Jammer l i j 
ke clowns... 

D E R W E G Z U R U C K 

Eigenlijk is het s t r ik t geno
m e n de VU-weg achterna , doch 
vergeleken m e t de « goden » 
die Wilfried Mar tens daags na 
zijn beker ing tot he t ene en 
ware C.V.P.-geloof ve rb randde , 
die hij in de VVB eers t had 
aanbeden, k o m t hij toch to t 
deze ve rbrande goden terug. 
Op een perskonferent ie heeft 
Wilfried Mar tens nl. als voor
zi t ter van de C.V.P.-jongeren 
een verslag toegelicht, da t één 
federalist ische geloof sbelij de-

De fransvlaamse boer Paul Bouden (Pas de Calais) heeft een passie voor het vliegen. Hij bouw
de zelf een vliegtuigje maar pastoor en burgemeester van zijn dorp waren bang en lieten het 
tuig in beslag nemen. Nu neemt de 73-jarige boer-vliegenier-in-spe lessen om zijn pilootsbrevet te 

halen. 

nis is. Het verslag werd goed
gekeurd door de nat ionale lei
ding der C.V.P.-knapen en zal 
aan het pa r t i jbes tuur overge
m a a k t worden . Dus o.a. aan 
de h. Houben, die op een ei
gen perskonferent ie een unita-
rist isch plan tot en me t inzake 

TROUW 
Toegegeven, zelfs vlak voor onze natio

nale feestdag is het ongehoord het woord 
« trouw 5> neer te schrijven. Als de offi
cieel genummerden hun naamloosheid 
normaal beginnen te vinden, als de woor
den steeds meer door kreten of cijfers 
vervangen worden, verliest een dergelijk 
woord inderdaad helemaal zijn betekenis. 
Het is immers te innerlijk verbonden met 
datgene wat juist rechtstreeks tegenge
steld is aan de naamloosheid, het is te in
tens « woord » om in een kreet te worden 
omgezet of door cijfers te worden ver
vangen. Veel, zeer veel is onbestendig, 
veranderlijk, vergankelijk — daarvan 
hoeft niemand de aandachtige lezer van 
het oude Hebreeuwse boek Qohelet die 
dit neerschrijft, te overtuigen. 

Zoals alle mensen die ons lief zijn een 
geboortedatum hebl)en, en die geboorte
datum ons niet verhindert hen onschat
baar te achten, zo is de zekerheid van hun 
sterven en de onzekerheid \an hun'sterf
datum geen grens voor on/e hefde. En 
onze trouw reikt over de dood heen. Zelfs 
in de volledige duisterheid van het onbe
kende. De nietigheid van het begin ver
hindert ons niet het onuitsprekelijke te 
ontdekken, en de ellende van het einde 
belet ons niet dit onuitsprekelijke fjoven 
elke tijd uit te heffen. Waar het onschat
bare ontdekt werd, is trouw niet enkel 
een raogelijkhed, maar als het ware van
zelfsprekend. 

Wellicht is dit alles tamelijk onbegrij
pelijk voor wie leeft in het ritme van het 
slagwerk dat nooit stil valt. Wellicht is 
dit alles lichtelijk belachelijk voor wie 
ook liefde en trouw zoals alle verbruiks-
goederen op afbetaling wenst te bezitten. 
Maar wie eens, en zelfs maar een korte 
tijd, een mens heeft gekend die het onuit
sprekelijke en het onschatbare ontdekte 
en vanzelfsprekend trouw bleef, kan dit 
niet meer vergeten. Dat is in het persoon
lijke leven het mógen samenleven met een 
« goed mens >. 

Wat in zijn persoonlijkste vorm altijd 
méér geschenk is dan een eigen werkstuk, 
is dit ook op het ruimere maar evenzeer 
menselijke vlak van ons gemeenschapsle
ven. Wij ontdekken ons toebehoren aan 
ons volk in het ervaren hoe mensen kun
nen leven voor dit volk. Wij ontdekken de 
onvergankelijkheid van ons verbonden 
zijn met ons volk in het zien van de 
trouw waarmee mensen, gebroken wel
licht maar onverwoest, bij dit volk blij
ven. Ook al werden zij onbegrepen uitge
stoten. Ook al vverden zij door misleiden 
en misbruikten geminacht. 

Uit hun trouw is onze trouw geboren. 
Er is geen ander begin. Er is evenmin een 
andere voltooiing. Ieder kan hierbij zijn 
eigen namen noemen. En het is beslist een 
grote kracht dat bij velen die namen sa
menvallen met de namen die ook het 
begin van ons leven zonder meer vormen. 
Maar er zijn toch altijd weer ook nog 
andere namen. Voor Nemrod is de voor
naamste van die andere namen die van 
Wies Moens. Na de eerste wereldoorlog, 
een van de jongste politieke gevangenen, 
na de tweede wereldoorlog nog altijd de 
uitgestoten banneling. In de «Celbrieven» 
van Wies Moens heeft Nemrod niet zijn 
vlaamsgezindheid ontdekt, maar wel de 
diepe menselijkheid die er mee moet sa
mengaan, maar wel dat volkse trouw meer 
betekent dan een voorbijgaande bevlie
ging. 

Toen in 19f)4 de afschuwelijke wet op 
de verlenging van de verjaringstermijn 
voor politieke veroordeelden werd goed
gekeurd, trof deze wet ook Wies Moens — 
CVP-parlementairen beweerden dat de 
achtbare humanist Pierre Vermeylen be
loofd had al onmiddellijk maatregelen te 
treffen voor « dergelijke » gevallen. Maar 
blijkbaar is een knieval de voorwaarde... 
Het is waardevol er aan te denken dat in 
1967 nog iemand ballingschap kan verkie
zen boven wat voor hem ontrouw is. Ook 
dat is een guldensporenoverw inning ! 

NEMROD. 

de univers i ta i re expansie ver
dedigde ! Toen we vroeger 
schreven dat de C.V.P. één 
k r a b b e n m a n d was, zei men 
dat we overdreven. E r mocht 
alleen over « éénheid in ver
scheidenheid » gesproken wor
den. Doch wat moet men nu 
zeggen van een par t i j , waarvan 
de jongeren een plaatseli jke af
deling (Mechelen) in de ban 
slaan omda t deze afdeling in 
een federalist ische toekomst 
gelooft en de euvele moed 
heeft, daarover samen met 
VU-jongeren van gedachten te 
wisselen, o m nauweli jks een 
paar maanden later zelf met 
een federalistisch manifest 
voor de dag te komen bij mon
de van h a a r voorzit ter , die 
eerst federalist door dik en 
dun was, toen hij in de Har-
meleske grat ie werd opgeno
men het federalisme een valse 
oplossing noemde en er nu op
nieuw in gelooft! 

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

BIJ D E A R T S E N 

Tussen de federatie Wynen 
en het Algemeen Sindikaat 
werd overeenstemming be
re ikt inzake de herziening der 
a r t senpres ta t ies en hun beta
ling en inzake het sociaal sta
tuu t der ar tsen. Aldus werd 
aan sommige betwist ingen een 
einde gemaakt . De vraag is ech
ter, hoe dit akkoord in de prak 
tijk zal toegepast worden ver
mits de federatie Henra rd zich 
afzijdig hield en dexe overeen
komst niet erkent . Het gaat 
hierbij om het geneesherensin 
dikaat met het hoogst aantal 
leden en dat ook het strijd-
lustigst is (som^s tot in het on
zinnige toe) . Ook al betekent 
het akkoord een s tap vooruit , 
een globale oplossing is het 
nog niet. 

NIET VOOR VLAAMSE 

A R B E I D E R S 

Al hangt Louis Major, de 
grote baas van het ABVV voor
zichtig weg bij tijd en wijle 
eens de flamingant uit — o.a. 
t i jdens TV-uitzending ten hui
ze van — en al houden Sindi
kalist en Van Eynde in hun 

Volksgazet s teeds meer reke
ning met het federalisme, d e 
mental i tei t van die bonzen is 
alles behalve Vlaamsbewust. In 
« D e Werker » van 7 juni j l . 
troffen we aldus een franstali-
ge reklame aan voor de ver
koop van appar tementen , uit
gaande van een luikse firma. 
Deze wil dus bl i jkbaar wel ad
vertenties in socialistische 
weekbladen plaatsen doch 
wenst haar waar niet aan 
vlaamse arbeiders , lezer.': (? ) 
van het blad in kwestie, te 
verkopen. Triestige kruipers
mental i tei t van mensen, die 
e r steeds de mond van vol 
hebben, dat ze onze arbeiders 
willen ontvoogden... 

DUITSE 

V E R O N T S C H U L D I G I N G 

Een kor t r i jkse wijnhandel 
ontving van de bekende dui tse 
firma Asbach en Co, Rüdes-
heim aan de Rijn, een eentalig 
frans schrijven, waarbi j deze 
de kor t r i jkse kliënt dank te 
voor het goed onthaal van 
haar vertegenwoordiger en 
meteen een rek lamebrochure 
toezond. De firma uil de gul-
densporenstede nam dit echter 
niet en an twoordde in onberis
pelijk dui ts , da t Kortr i jk in 
Vlaanderen ligt en dat de 
vlaamse bevolking de meerder
heid van België u i tmaakt . « Ik 
zie geen enkele reden, a ldus 
het schrijven, waarom U als 
Duitser ons niet ofwel in he t 
neder lands of in het dui ts 
aanschrijft . Dit laatste ware 
voor U gemakkeli jker en voor 
ons begri jpel i jker». Asbach 
heeft dan in een schrijven 
haar vergissing bet reurd niet 
zonder zin voor humor, en be
toogde, wel op de hoogte van 
de taals tr i jd in België te zijn 
en in de toekomst t.a.v. vlaam
se kliënten daarmee rekening 
te zullen houden. 

Indien alle vlaamse firma's 
een dergelijke vlaamse, daar
om niet minder hoffelijke, re-
fleks hadden dan zou weldra 
geen enkele bui tenlandse firma 
het nog wagen, in het frans om 
hun kliëntele te werven. Wij 
feliciteren intussen de kort
r i jkse firma met haar houding. 
Het is een voorbeeld, dat ho
pelijk zal t r e k k e n ! 
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FINANCIËLE 
RECHTVAARDIGHEID 

Hoezeer de huidige regering 
er op gebrand is de grote in
komens te beschermen moge 
blijken uit haar recente fiskale 
hervormingen. In bepaalde be
drijfstakken, waar zeer hoge 
winsten verwezenlijkt worden, 
zoals bij bv. de parfumerie, 
moest er vroeger ondanks de
ze hoge winstmarge slechts 'n 
zeer lage overdrachttaks be
taald worden. Bij winstmarges 
van 4 a 500 % (ja, dat bestaat 
nog) kwam men nauwelijks 
aan 10 pro mille. Bij volmacht 
werd dit stelsel tans gewijzigd 
met dien verstande, dat de 
taksatie ten laste van de de-
taillanten gelegd wordt, niet 
pro mille doch per honderd 
(tot zelfs 20 %) ! Het gevolg 
daarvan is dat de winstmarge 
van bepaalde producenten nog 
verhoogt en dat de aanzienlijk 
verhoogde taksatie op de rug 
van de kliënt afgewenteld 
wordt. Zelfs in de luxe-artike-
len past deze regering het be
ginsel toe : vóór alles de afne
mer doen betalen. Of het nu 
om « goedkope sigaretten » of 
om « dure luxe-artikelen » gaat, 
de grof verdiendende wordt 
beschermd ten nadele van de 
melkkoe bij uitstek, dit is de 
werkende bevolking in de 
breedste zin van het woord. 
Voor het overige schenken 
sommige kristen-demokraten 
aan deze reaktionaire ploeg 
nog steeds het gunstig sociaal 
vooroordeel... 

KRiSTEUJKE HIJENA... 

De brusselse ex-koloniaal en 
CVP - volksvertegenwoordiger 
Saintraint heeft het vorige 
week klaar gespeeld zijn 

amendement door de kamer
kommissie van financiën te 
doen aanvaarden, waarbij in-
civieken (22 jaar na het einde 
van de oorlog denkt die kris-
telijke haai nog aan het inci-
visme !) uitgesloten worden 
v a n i n aanmerkingneming 
van dienstjaren voor pensioen
berekening in overheidsdienst 
wanneer een rijksambtenaar 
naar de partikuliere sektor 
overstafft. In 1944 (toen de re
pressie begon te woeden) en 
in 1945 (toen ze een eerste 
hoogtepunt bereikte) heeft de 
knstelijke en humanistische 
meerderheid in dit land ande
re staalftjes van toepassing van 
de « burgerlijke dood » gege
ven. Maar dat een kamerlid 
van een kristelijke geheten 
partij daarmee nog in 1967 
voor de dag durft komen 
grenst wel aan het ongeloof
lijke. Nog sterker is dat de le
den van de betrokken kamer
kommissie zich niet schamen 
zoiets te aanvaarden. 

. . . V E R L O O C H E N T 

V E R L E D E N . . . 

Saintra int is desti jds in de ak-
tuali teit gekomen toen hij sa
men met de h. Ryckmans, zoon 
van de gewezen goeverneur-
generaal van Kongo, in 1960 
bij de onafhankehjkheidson-
lusten van de door Brussel op 
zulk een dwaze en onvoorbe
reide aan zijn lot overgelaten 
republiek Kongo met het voor
beeld van zovele brusselse en 
Waalse « helden » volgde doch 
op zijn post bleef en landgeno
ten in nood hielp. Na zijn te
rugkeer in België geraakte hij 
in de poht iek De C.V.P. (als 
goede «kr i s t e l i jke» par t i j ) 
was van oordeel dat een held 
een zekere kans op haar brus

selse lijsten maak te . Sinds
dien zetelt Saint ra int voor de 
C V P.-Brussel in de kamer . 
Hij maak te carr ière in het zog 
van zijn gedode kollega Ryck
mans , als simbool van daad
werkeli jk humanisme . 

. . .EN EIST S K A L P E N 

Nu heeft deze « koloniale 
humanis t » het masker laten 
vallen. Hij lijkt geen haar be
te r te zijn dan vele van zijn 
brusselse kollega's uit de 
kleui par t i jen. Zijn amende
men t werd hem ingegeven 
door zijn vrees, dat de brus
selse opinie hem wel eens bij 
de volgende verkiezingen in de 

kou zou laten staan. Sinds de 
fransdolle P.V.V. haar nog 
doller konkurrent het Front 
des Francophones in vlaams-
haterij poogt te overtroeven 
en C V.P. en B S.P. beschuldigd 
worden van verraad aan de 
zaak der frankofonen (cfr. de 
taalwetten van 1963) lopen er 
heel wat gele en rode broedeis 
met de schrik op het lijf en 
pogen ze op hun beurt, een 
goede beurt te maken bij de 
op hol geslagen brusselse open
bare mening Saintramt heeft 
het meteen gevonden : de pa
triot uithangen door tegen de 
incivieken te tempeesten (die 
per brusselse definitie natuur
lijk Vlamingen zijn). Kruis en 
paternoster worden zonder 

enig gewetensbezwaar over 
boord gegooid. Dat doet ons 
denken aan het «illuster» 
voorbeeld dat hij van enkele 
partijbonzen heeft gezien in 
1945 en later. We denken hier
bij aan twee kristelijke ex-
ministers, die uit lafheid het 
rekord op hun naam hebben 
staan van het aantal terecht
stellingen. Saintraint is van 
het zelfde laag allooi. 

Rond 11 juli heeft meteen de 
C V P . nog eens haar waar, uni-
taristisch en antivlaams gezicht 
getoond. Het nationaal komi-
tee met zijn verraad aan Leu
ven-Nederlands, Saintraint 
met een hatelijk staaltje van 
onmenselijkheid. Proper rood-
je voorwaar. 
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Nabij de Schijnpoort te Antwerpen zijn de pijlers in aanbouw voor de viadukt, die er de hui
dige brug zal overkoepelen als schakel in de E-3-weg. Het werd tijd dat er enige aftekening 
kwam in deze werken, die door een interkommunale worden bekostigd in tegenstelling met de 
ekonomisch mateloze Route de Wallonië, die volop van het staatsmanna geniet (dus voor een 
groot gedeelte geput uit de vlaamse spaar- en b elastingsopbi engst)... 

EEN SOCIAAL-EKONOMISCH PLAN 
1966-1367 VAN DE VOLKSUNIE 

In dit kort o\er7irht v.in het «ociaal-oko-
nomisch «Ontwikkel ingsplan 1966-1907» 
willen we nogmaalb de aandacht van on/e 
medeweikers en kadeili^den vebtigen op de 
grote waarde van dit werkdokunient , dat 
i n brede kr ing ook buiten de rangen van de 
VU met giote belangbtelliiig weid ,ont-
haald 

Vooi on"!, propagandisten voor de \ laams-
nationale gedachte, heeft de/e bio'-jure een 
dubbele «aa ide ?i] verrijkt onze kennis 
en ZIJ laat ons toe met onweerlegbare ar
gumenten te bewijzen, dat om streven er 
op g e u r h l is alle grote problemen t^ be-
6tiIjken die het leven van een volk bepalen 

De vvelvaail van een volk hangt samen 
me t talloze problemen, die een oplossing 
moeten kiijgen en die alleen oplosbaar zijn, 
als de volksgemeenschap ook o\ei de poli
tieke macht beschikt om de uitvoeiing er 
van te vei/ekeren 

Maar vooreerst moeten de pioblemen klaar 
voorgesteld worden en moeien op een over
tuigende wijze toestan len en mogelijkheden 
aan de gemeenschap bekend gemaakt wor
den 

De biosjure is een bion van lei ing voor 
al wie opiecht zoekt naai juisie vcihou-
dingen in deze staat die het nederlandstali-
ge landsgedeelte zo lang verwaarloosd heeft 
ZIJ komt ook juist op tijd, om op te komen 
legen de eis vooi prionteiten van cnze zui-
dc ibu ien , die menen dat zij schromelijk te 
kor t woiden gedaan. 

Wij kunnen de studie van de/e dokumcn-
ten aan onze kaderleden, medcweikeis en 
sympal i /anten met genoeg aanbevelen 

Hier volgt dan een koi t over/icht van de 
n jke inhoud van dit weik, dat gebazcerd is 
op talloze geraadpleegde officicle dol urnen-

ten en statistieken, die wetenschappelijk 
weiden ui tgepluist en oordeelkundig sa-
mengevvevcn 

In een « Woord vooraf » zegt pai tijvoor 
zitter Van dei Ll=t te dikwijl- woidt met 
een zcktie vooiingenomenhei 1 veiklaard dat 
de \o lksun ie geen sociaal-ekonomisdi pio-
gramma heeft Door dit t ienjaienplan lever 
den WIJ het bewijs in slaat te zijn, onze op 
vattingen om te zetten in een na l i sUs th en 
evenwichtig p iog iamma voor vlaamse volks 
welvaart » 

De opstelleis nemen in de n Inleiding » 
afstand zowel van het libeiaai kapi t i l isme 
als van het marxistisch socialisme umdat 
beide stel-elb volgens hen met meer in staat 
zijn een aiitvvooid te geven op de vragen van 
deze lijd 

Hootdbluk pei hoofdstuk woidcn voor de 
verschillende sekloien van het ekcnomisch 
bestel maatiegelcn vooigcsleld ( m het hoofd 
te kunnen bieden aan de beslaande pioble
men en aan de viaagstukken die dooi de 
maatschappelijke ontwikkeling zullen ge
steld wolden De aangroei van de aklieve 
bevolking van Maandeien wordt op 1225 000 
eenheden geschat, de vermindei ing van het 
aantal zellstaiuligen m de la idbouw o-p 
20 000 eenheden, de vermindei mg van het 
aantal woiklo/en op 9 000 en de noodzake
lijke ve imindei ing van het aantal pende-
laais op 122 000. Voor deze 376 000 aibci |s-
krachlen dienen dus eenzelfde aantal ar
beidsplaatsen geschapen. Dit dient hoofd
zakelijk te gebeuren door het invcsteicn van 
240 miljard of minder dan 52 % van het to
taal bedrag aan private invesleungen dat 
voorzien woidt voor de peiiode ]9fCC7 

Voor de pioblemen van land en tuin
bouw wolden maatiegelen vooige-lcld die. 

zowel op ekonomisch als op sociaal vlak, 
een oplossing moeten biengen vooi dp pro
blemen, geschapen door de gezi i iss l iukluur 
van de vlaamse landbouw De au leu i s van 
het plan wijden vc'ivolgeiia h u n aandacht 
aan de bescheiming van het landbouweis-
beioep, de sUijd togen giondspekulal ie , de 
bediijfszekeiheld en de pujzen der land
bouw produklen, de pensioenen en de kin
derbijslagen, de reorrjanizatip van de melk-
industr ie en de bevoidei ing van de tu in
bouw De opricht ing woidt voorgesteld van 
een vlaams Land en 1 u inbouwins l i luu t , 
teneinde de gekooidineeide studie te kun
nen aanvatten van de l a n d - e n tu inbouw-
pioblemen in Vlaandeien 

In/ake kleine en middelgrote ondernemin
gen woidt gepleit voor een gmte ie « koope-
ratieve » houding bij de bel iokkenen, omdat 
samenweik ing de kleine bediijven zal toe
laten hel hootd Ie bieden aan de gestelde 
pioblemen en aan de koi ikuirenl ic van de 
gioten Maatregelen worden vooige-eld om 
de schoüng te brvoideien, het ondeizocks-
weik te veigemdkkelijken, de lofgang lot 
kapi laa lmaikl Ie ver-oepelen en om de on
eerlijke praktijken van grote leveiancieis 
t o V de kleine en middelgrote ondcri iomin, 
gen onmogelijk te maken 

De schrijvers besludeien daarna de ont
wikkeling van de piodukl ie van het inko
men en van het spaien m Vlaindeien Zij 
beiekenen het netto - spaar veimogen van 
de vlaamse gemeenschap voor di> peiiode 
1960 76 op 578 miljard Daarlegenover 
plaatsen zij 240 miljaid aan piivale inves
teringen, 190 mi l j i rd aan oveiheidsinvcste-
ringeii en 140 miljaid voor huizenbouw. 
Een licht spaaioveischot toont volgens de 
opstelleis van het Plan aan dat vlaam=e 
spaargelden volstaan om de vooigebtelde in
vesteringsplannen uit te voeren 

Het hoofdstuk « Spaten eu investeren » 
wordt veivoUedigd door een gedetaillecid 
ontwerp van aan te leggen en Ie veibeteien 
waterwegen, wegen en spooiwegen In een 
bijlage woidt gehandeld ovei de bovaarbaar-
heid van de Sclieldo en het aanlcffgen van 
een zeekanaal lus-en Zeebrusge en ont
werpen. 

Het hoofdstuk « lUiimtelijke o idening » 
deelt Vlaandeien in twee s(Kiaal ekoiiomi-
sche groolruimten \n twci pen Kempen en 

West-Vaanderen mcl vier krachtvelden : 
Brugge, Gent, Antweipen en de -ilbertka-
naal /one Limbuig telt daaienboven nog een 
kleiiieie ontwikkelingszone in het noord
oosten van de pioviiicie. l u s sen deze vier 
kiachtvelden zijn 8 zelfstandige ontwikke-
lingszones van eeiste orde vooizien, 6 regi
onale invloedspolcn van tweede oide en 8 
legionale ke inen van deule oide Voor he t 
gebied rond Brussel wordt een groene zone 
vooizien met een bieedte van i k 5 k m en 
ku l tuu i homogene vvoor iemen aan de r and 
van de/e groengordeJ. 

Voor elk van deze gebieden wordt m de
tail aangegeven wat h u n rol dient te zijn 
in het kader van de cehele vlaamse ru imte . 

Voor de problemen van ondeiwijs en scho
ling wolden maatiegelen voorgesteld in he t 
licht van de toekomstige eisen van de eko-
nomie De noodzakelijke bezuiniging in de
ze sektor, vooral dooi het doen veidwijnen 
van totaal overtollige zak'^n en het doen 
eindigen van veel veispiUmgen, wordt eve
neens aan een ondeizoek onderworpen 

Voor de beslui tvoimiug inzake sociial-
ekonomische aangelegenheden geven de ep-
stellers van het Plan hoofdzakelijk drie 
niveau s aan de sremeente, de sociaal-eko-
nomische streek en de deelstaat Vlaanderen. 
De eigenlijke beslui tvorming gebeurt in 5 
fazen het fornnileien van de giote r icht-
snoeten van het Plan het ontweipen van 
de grondUekken eivan, de detail-uitwer
king, de goedkcui ing door het pa i l ement 
en de uitvoering 

Op de vraag of het overleg tussen werk
gevers en wpiknemers een kortwieken zou 
betekenen van de aibeidsbeweging ant-
woüulcn de au tem s van het Plan negatief. 

Een laatste hoofdstuk is dan gewijd aan 
de sociale o idei img Gepleit woidt voor een 
maalschappi) s t i i ik tuur vvaaiin alle bevol-
kingsgioepen die aan de p iodukl ie mee-
weiken, beslissingsmacht uitoefenen bij de 
inkomensvoiming, de inkomstenverdel ing 
en de inkom-tciibeslcding Op het vlak van 
de ondeinemingen wordt het beginsel aan-
vaatd van het samenwerken en het samen 
beslissen van de aktief-weikonden en de 
veisrbaffers van riziko-dragend kajnlaal 

Hel overzicht van de rijke inhoud, zal « 
eivan oveilnigen deze bro«jurt- zo spo(dig 
mogelijk te bestellen. 

dr 1 EO WOÜILRS 
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S T E E D S 

KOMMISSARIAAT-

CENERAAL. T O E R I S M E 

Het franstalig personee l 
(bl i jkbaar me t in s t emming 
van de franstalige topleiding) 
dreigt me t s taking indien in 
deze instelling 60 % der plaat
sen aan neder landsta l igen zou 
toegekend worden . Dit nes t 
van frankofonen wil dus de be
voorrechte toes tand van de 
franstaligen bes tendigd zien. 
Hoewel he t toer i sme in ons 
land voor 70 % door Vlaande
ren geleverd w o r d t als inko
men is he t orgaan, da t voor de 
propaganda van de b i jna uit
s lui tend Vlaamse toer is t ische 
nijverheid moe t ins taan voor 
70 % in fraristalige h a n d e n ! 
De omgekeerde were ld dus . 
Bovendien denk t min i s t e r 
Piers e r aan een tweede ad-
junkt-kommissar is-generaal t e 
benoemen op de franse taal
rol . Nu word t he t K.G. geleid 
door de franstalige imperia
list Haulot en een neder lands-
talige adjunkt . Wanneer e r n u 
een franstalige ad junk t bi j 
komt dan zal zijn neder landse 
kollega geminorizeerd worden , 
met onder zich een kade r d a t 
bijna volledig onder de fran-
kofone sloef ligt. Wij vragen : 
wat denk t minis te r Piers te 
doen om hier in verander ing t e 
brengen ? Of zal m e n na zijn 
ministeriële passage een totaal 
blanko-dossier moe ten aanleg
gen op het vlak der sanering, 

speciaal van deze instell ing, 
die taal verhoudingsgewijs ge
sp roken een Auggiasstal is ?, 

P V V V L U C H T 

IN P R O V I N C I A L I S M E 

Vanaudenhove w o r d t voort
d u r e n d opgejaagd door he t 
spook van he t federalisme. E r 
gaat geen week voorbij of h i j 
t empees t e r tegen. Vorige za
te rdag bek lemtoonde hij voor 
h e t poli t iek komitee van zijn 
pa r t i j nog eens da t de PVV 
har t s tochte l i jk gehecht blijft 
aan de eenheid van he t land. 
E inde sep tember zal de PVV 
he t reeds herhaa ld verdaagd 
kongres houden, gewijd aan 
« ' s lands t o e k o m s t » . E e n s 
zien wa t Louis D'Haeseleer en 
zijn LVV-helden daar zullen t e 
vertel len hebben. I n de loop 
van de volgende pa r l ementa i re 
zi t t i jd zal de PVV een wets
on twerp voor dekoncent ra t i e 
en decentral izat ie indienen. 
We hoorden van dit akkoord 
der rondetafel-part i jen n ie t s 
meer . Hoe meer men er t.a. 
vroeger over sp rak hoe m i n d e r 
m e n ervoor heeft gedaan en 
hoe s t r akke r uni ta i r het land 
word t geregeerd. Ook zei Omer 
da t de PVV geen vlaamse of 
Waalse vleugels zal dulden. Hij 
zal zelfs zorgen, da t de par t i j 
leiding nog groter m a c h t 
kri jgt . Een d ik t a tuu r dus van 
de voorzi t ter in de pa r t i j van 
de vrijheid... 

' II! I I ! 

De grootste sluis ter wereld, deze van Zandvliet-Antwerpen, werd zaterdag jl. officieel voor de 
scheepvaart opengesteld. Zij is 500 m lang en 57 m breed en werd in 5 jaar tijds gebouwd. Der 
ze sluis verstevigt aldus in aanzienlijke mate de havenstruktuur van Antwerpen. 

Hoe r i jmt men dit b lauw ge-
bazel s aam ? Decentralizatie in 
he t l andsbes tuur door middel 
van een soort provinciaal fede
ra l i sme doch uni tar is t i sche 
mach tskoncen t ra t i e in de eigen 

par t i j ! In logika zijn de libe
ralen nooi t s te rk geweest. Al 
hun progress isme ten spijt 
zijn en blijven ze l iberale kon-
servatieven van de heel oude, 
belgische s t e m p e l ! 

I 

W I J IN NEDERLAND 
(jeeveedee) Wanneer in Engeland om de een of andere reden 
tussentijdse verkiezingen worden gehouden, komt de hele natio
nale politiek m de schijnweiper te staan. De zege of nederlaag 
van een Konservatieve kandidaat of een Labour-man in wat voor 
afgelegen distrikt ook wordt beschouwd als een motie van goed-
of afkeuring aan het adres van de regering. Zulk een tussenver-
kiezing is vaak de graadmeter voor het gezag of de populariteit 
die de premier en zijn ministers genieten. 

In Nederland hebhen de politieke partijen en tal van pu-
bliciteitsorganen verleden week getracht de verkiezingen voor de 
gemeenteraad van de Overijsselse provinciehoofdstad Zwolle ook 
zo'n Engelse « image » te geven. De normale verkiezingen voor 
de nedeilandse gemeenteraden werden in 1966 gehouden, maar 
wegens grenswijzigingen met omliggende gemeenten moesten de 
afgelopen week in Zwolle nieuwe mandatarissen voor het stede
lijk bestuur worden gekozen. 

In de voorgaande weken hadden alle partijen in hun tele-
vizie- en radio-uitzendingen doen uitkomen dat de stembus in 
Zwolle niet over louter plaatselijke aangelegenheden zou oorde
len, maar dat de verkiezingsuitslag tevens een vingerwijzing zou 
zijn hoe men over de politiek van de regering-De Jong dacht. Ook 
in de dagbladen, tot zelfs streckkranten die ver van Zwolle ver
schijnen, had men aan deze verkiezingen een betekenis toege
kend die hoog uitging boven de zaken die in de bewuste stad 
aan de oide zijn. Vooral de socialisten, die in het parlement een 
(matige) oppozitie voeren, hadden'zich uit'eraaid niet onbetuigd 
gelaten. 

Nu is het zeker dat al deze pogingen om « op zijn Engels > 
te doen, zwaar oveidieven ivaren. Als er in de volksvertegeniuoor-
diging vooitduiend bitsige gevechten werden geleverd xcaarbij 
de regeling over een dun koord moest balanceren, had men in-
dei daad de uitslag van de Ziuolse stemming kunnen aanwenden 
om hjt kabinet een wenk in de ene of een andere richting te 
geven. Maar regering en parlement hebben nog geen enkele keer 
werkelijk fel tegenover elkaar gestaan, niet eens zelfs in de toch 
wel beluchte ku'esiie van de olie- en aardgaswinning op de Noord
zee. In het debat over het ontslag van burgemeester Van Hall 
waren zelfs alle partijen, van uiterst rechts (de Boerenpartij) tot 
extreem links (de communistische C.P.N.) zo goed als eensge
zind. Er was dus geen aanleiding om de inwoners van Ziuolle 
aan te zetten tot stemmen voor of tegen de regering, en het staal 
ook wel vast dat in deze provinciestad de plaatselijke politiek 
de ware inzet heeft gevormd voor de hanteerders van het rode 
slem-potlood. 

Toch kan men nu ook weer niet beweren dat de uitslag van 
Zwolle van niet de minste betekenis is voor het nationale poli
tieke denken. (Als men zo'n groot woord mag gebunken in een 
land waar de politieke interesse uiterst matig is.) 

We hebben het rezultaat van deze verkiezingen door som
migen horen betitelen als een « echo-effekt >, een naklank na
melijk van de ophefmakende Kamerverkiezingen van vier maan
den geleden. Een echo is het inderdaad wel geweest. Want ook 

m Zwolle waren de oude partijen (katolieken, protestanten, li
beralen, socialisten) aan de verliezende hand en was het de 
frisse, jonge groepering D'66 die de zege behaalde. Een nog op
merkelijker zege zelfs dan m februari. 

De Demokraten van de Amsterdamse journalisten Van Mier-
lo en Gruyters (in Zwolle natuurlijk met plaatselijke kandidaten) 
verwierven liefst driemaal zoveel stemmen als bij de Kamerstem
ming. Als het percentage van Zwolle landelijk zou gelden, was 
D'66 op dit moment de derde partij van Nederland, na de Ka-
tolieke Volkspartij en de socialistische Partij van de Arbeid en 
voor de liberalen en de eens zo machtige protestantse groeperin
gen. Denk u dat eens in voor een partij, die nog maar een goed 
half jaar bestaat! Men kan zich indenken dat de socialistische 
voorman Joop den Uyl voor de televizie teleurgesteld zei dat de 
sterke krizis in het Nederlandse partijwezen voortduurt. 

Als men uit de Zwolse verkiezingen toch een voorzichtige 
konkluzie wil trekken voor de landspolitiek, dan is het deze • 
dat D'66 indruk heeft gemaakt door haar verstandige en ratio
nele wijze van optreden in de Kamer. Vooruitstrevend zonder 
uitgesproken links te zijn en met een scherp zicht op de natio
nale en internationale belangen. Als D'66 dit volhoudt — en 
er is geen reden om daaraan te twijfelen — dan durven xue te 
voorspellen dat zij bij de volgende Kamerverkiezingen een ekla-
tante overwinning gaat behalen en dat alle gepraat over partij-
veinieuwing, fuzies en federaties weinig zal uitrichten tegenover 
het zeer effektieve en doeltreffende optreden van de Demokraten 
'66. 

Hoe omgekeerd als in het geval-Zwolle de < grote > poli
tiek een rol speelt in het plaatselijk belang is bewezen in Vlissin-
gen, de grootste stad van de provincie Zeeland. Daar moet een 
nieuwe burgemeester benoemd worden (in Nederland worden 
de burgemeesters niet gekozen) en naar het voorbeeld van Am
sterdam u'erd bij de voordracht van een kandidaat ook onder
handeld met de gemeenteraad. 

Deze nu was er eenstemmig mee akkoord dat aan de minister 
van Binnenlandse zaken zou worden voorgesteld om de vroegere 
onderminister Westeihout, inwoner van de provincie, aan het 
hoofd van de gemeente Vhssingen te plaatsen. Een advies in deze 
zin zou aan de kommissaris der koningin (gouverneur) van Zee
land gegeven worden. Maar toen kwam de socialistische partij 
(waarvan de heer Westeihout lid is) tussenbeide. Ze liet weten 
dat zij een andere kandidaat had, nl. de heer Roemers, oud-
voorzitter van het machtige Nederlands Verbond van Vakvereni
gingen. De kopstukken van de partij, samen met haar parlementa
riërs, schoven dus de heer Westerhout die veel beter over de toe
standen te Vlissingen op de hoogte is dan de heer Roemers, opzij 
om een eigen kandidaat naar voien te schuiven. 

Onnodig te vermelden dat men over deze handelwijze in 
Vhsiingen zeer ontstemd is. Wij kunnen dat volledig begrijpen. 
Met de regels van de demokratie is hier (weer eens) vreemd om
gesprongen. En het zijn zulke dingen die de betekenis voor de 
nederlandse politiek van de pailij als D'66 nog eens duidelijk 
doen uitkomen. Beivijs : D'66 eist in haar program een gekozen 
burgemeester. Wanneer zij dit ooit door zal weten te voeren zal 
meteen een einde zijn gekomen aan de veel te grote invloed van 
landelijke partij-groten op een terrein ivaar de plaatselijke in
vloed de voorrang moet hebben. 

D O E K J E 

VOOR HET BLOEDEN. .« 

Om de pil te vergulden van 
de versmelt ing der pensioen
fondsen, waarbi j het bedien
denfonds (betrekkeli jk gespro
ken) de groots te bi jdrage moe t 
leveren, heeft minis ter De 
Paepe tans voorgesteld de 
voorziene verhoging van 68.000 
tot 72.000 fr. op te drijven to t 
75.000 fr. Daarmee wil de mi
nis ter de pensioenverhoging 
voor de bedienden bijna gelijk-
schakelen me t de voorziene 
pensioenverhoging voor arbei
ders (50.000 tot bi jna 58.000 
fr .) . 

Deze tweede verhoging is 'n 
maneuver , hoe welkom de aan
passing natuur l i jk op zich zelf 
ook is. De regering is immers 
gewaar geworden dat de be-
diendenorganizaties zich ver
zetten tegen de samensmelt ing 
der vier pensioenfondsen, 
waarbi j de grote rezerve de r 
bedienden moet dienen om de 
pu t van de in nood verkerende 
pensioenkassen te dempen . 
Wat vooral bij de bedienden 
kwaad bloed zet is het feit, dat 
hoewel hun rezerve da t ruim
schoots toeliet, de regeringen 
zo lang met een echte aanpas
sing hebben gewacht. Men was 
zelfs in s taat het bedienden
pensioen n a g e n o e g to t 
mins tens 3/4 der eindvvedde te 
verhogen ! 

. . . B L I J V E N D E 

WILLEKEUR 

Het verzet der bedienden 
heeft ook geleid tot een a n d e r 
besluit : de jaarl i jkse 4 % 
stijging van het loongrensbe
drag (bazis 15.000 fr) waa rop 
de afhoudingen gebeuren, 
word t vervangen door een 
jaar l i jks door de minis ter te 
bepalen percentage. Dat daar in 
een gevaar schuilt en da t o p 
een bepaald ogenblik de loon
grensverhoging meer dan 4 % 
kan bedragen wordt er n ie t 
bijgezegd ! 

Nu m a a r afwachten of d e 
bedienden zich met een kluit
je in het riet zullen laten stu
ren, want de samensmelt ing 
der fondsen en de vervanging 
van het kapitalizatiestelsel 
door het repart i t iestelsel 
word t behouden. Zo fopt m e n 
Freder ik I 



8 — wy 

DE NEO-KUNSTKRITIKUS 

Sinds Theo Lefèvre in politieke qua-
É^antaine verkeert lioudt hij zich steeds 
in tenser bezig met de kunst . Onder
vraagd over de ronde van Frankr i jk 
zegt hi j , dat die Ronde hem niets zegt. 
Hi j kan er zelfs geen Pascal-citaat bij 
t e pas brengen. Des te meer treedt hij 
'op als deskundige bij het openen van 
tentoonstel l ingen. Te Blankenberge 
yoerde hij zelfs het woord als inleider 
to t de tentoonstell ing van de oostendse 
abs t r ak t e kunstschi lder Boel. Hij stel
d e er het snobisme in vele kunstmid
dens aan de kaak en \ e rwie rp — ove
r igens terecht — het al te zeer opge
drongen en geleerd aandoende klasse
r e n in diverse ismen van de kunstpro-
dukl ie . Spijtig genoeg laat Theo zijn 
gezond verstand niet zo sterk werken 
a ls hij het over de politieke toekomst 
van het land heeft en zich hierbij tel
kens een anti-federalist noemt. Mis
schien komt zijn bekering nog, nu de 
C.V.P.-jongeren met federalistische ma-« 
nifesten ui tpakken. 

K R A B B E N M A N D 

De belijdenis in het federalisme van 
Martens werd op de zelfde dag afgelegd 
als een andere nationale C.V.P.-Voorzit-
t e r (maa r dan van de C.V.P.-ouderen) 
m e t zoveel woorden glad het tegen
overgestelde verklaar t en welke ver
klar ing meteen Jan Verroken van de 
Vlaamse « heirscharen » van de C.V.P. 
leugenachtig maakt , zoals zelden een 
par t i jgenoot door zijn eigen voorzit ter 
leugenachtig werd gemaakt in een 
b r andende kwestie als deze van Leu
ven. Wie moeten we nu geloven : Hou-
ben, de kamergeleerde, die wereld
v reemd over universitaire expansie ba
zelt, doet alsof er in Vlaandeien nooit 
enig protes t tegen afstandse mande
men ten en frankofone gebiedsroof is 
geweest en zich als zodanig als een 
vastgeroeste belgische uni tar is t ge
draagt of zijn nationale kollega van de 
jongeren, die net het tegenovergestelde 
vertel t ? Dat het « slechts » om een 
« werkdokument » gaat ( a lwee r ! ) en 
n a dialoog met de Walen (nog eens : 
a lweer !) voor verbeteringen vatbaar 
zou zijn doet niets af aan het feit dat 
in de grootste pai t i j van het land op 

de zelfde dag twee nat ionale leiders 
de mees t tegenstri jdige opvatt ingen 
vertolken, met dien vers tande dat een 
Houben het nog altijd veel meer voor 
het zeggen heeft dan een Martens ! 

H E T B E G I N T AL 

Het ACV-Limburg zag zich verplicht 
aan te dringen op een soort Limburgse 
Arbeidskonferentie, omdat he t heeft 
vastgesteld dat Vanden Boeynants en 
Van Otfelen feestelijk hun salonschoe
nen •vegen aan de l imburgse noden 
en b e v o o r d e l i g e n bru taa lweg 
Wallonië. Zo worden de w a a l s e 
t roete lkinderen met belgische financi
ële hulpmiddelen bedacht en moet 
Limburg bedelen om een EEG-subsi-
die. Voor 1967 en 1968 worden van re
geringswege 1,3 miljard subsidies in 12 
waaise nieuwe indust r ies t reken ge
pompt om de werklozen (voor meer 
dan de helft ge ïmporteerde \ reemde-
lingen) tijdig aan een andere job te 
helpen. Ze zouden anders op s t raa t ko
men en met spoorsabotage het federa
lisme afdwingen. Het « minzame Lim
burg » dat tegen volgend j aa r met een 
zeer aanzienlijke stijging van de werk
loosheid moet rekenen (te voegen bij 
de hoge werkloosheidsgraad van n u ) 
heeft het nakijken. Van Offelen, de 
m a n die de v'laamse tCKtielmdustrie be
wust saboteert door geen invoerverbod 
op dumpingsar t ikelen uit te vaardigen, 
vert ikt het ook aan te dr ingen bij de 
EEG voor de aangevraagde 1 miljoen-
rekonversielening voor Limburg. Voor 
het overige zeggen de geel-blauwe on
verlaten aan de top te Brussel : il faut 
que la Flandre se sente aimée... 

O N V E I L I G K O N G O 

De zaak Vanden Steen heeft opnieuw 
aangetoond dat Kongo een onveilig 
land is voor onze missionarissen, tech
nici en de vele anderen die er het eko-
nomisch, financieel en zelfs mil i tair 
apparaa t draaiend houden. We worden 
er slecht voor beloond, vermits de 
minste geruchten voldoende zijn om de 
blanken van alles te schuld te geven. 
Dat hebben we o.m. te danken aan de 
halfslachtige en onverantwoordel i jke 
politiek van de belgische regeringen, die 

^ 

« . -

De helft van het land is niet veilof : kantoren, schoten en fabrieken lopen voor 
de helft leeg en de boord-en~das- of blauwe overall-mensen lopen mini-gekleed 
langs strand of bos, na met hele trossen tegelijk de verloftremen en bussen be
stormd te hebben. Ons blonde Noordzeestrand beleeft ook een steeds grotere 
invazie van Vlamingen. Aan hen de vlaamse kust steeds vlaamser van uitzicht 

te maken ! Dat is het vlaams verlof-parool! 

nooit eens klare wijn kunnen schenken 
en die zich met de regelmaat van een 
uu rwerk door de kongolese regering 
laten afdreigen. De ba rbaarse mishan
deling van Van den Steen vergt in ieder 
geval een voet bij stek houden en de 
herhal ing van de eis, dat de kongole-
zen moeten ophouden me t deze prak
tijken. Een duidelijke en ondubbelzin
nige waarschuwing da t in het tegen
overgestelde geval een einde zal ge
maak t worden aan de financiële en 
technische bi js tand zou Kinsjasja wel 
een toontje lager doen zingen. Overi
gens : de b i j s tandshulp aan ontwikke
lingslanden moet gespreid worden, de 
mono-bijstand aan Kongo moet gelei

delijk afgebouwd worden. Andere ont
wikkel ingslanden zouden zeer waar
schijnlijk betere voorwaarden en gro
tere veiligheid waarborgen. Dat de 
blanken uiteindelijk zelf naar de wa
pens gri jpen in Kongo (afgezien van de 
neo-kolonialislische drijverijen, m a a r 
dat is een andere zaak) is ten slotte 
begrijpelijk. 

PAULEMENTAIRE 
D£ SENAAT 

KRABBELS 

De laatste twee dagen \ an de senaat 
v\erd de agenda gevuld met enkele iii-
teipellaiies en dimgende wetbont^^er-
pen. 

De Volksunie (chiiuig) De Paepe die 
zich altijd tuis ge\oeld heek bij de klei
ne mensen van zijn stieek spiak sotiaal 
bewogen taal en ging het volksvreemd 
kapitaal zwaar te lijl. De stKÏalist Ma^ 
ge, die \\e eiiKlclijk ook eens op het po
dium zagen, had de verkeeide leflcks en 
beweeide dat de Volksunie aan dem.igo-
gie deed Net alsof alleen <lc USI' het 
nionopohum heeft van de liekoninici,-
nis \ooi de vlaaiu,se aibeider en of m 
bet geval Biucht die bekomnici nis zo 
groot was 0 \ e r de Ijedreiging dic lans 
op Sulai ic Dullel uecgL, labiiek w.i.ir-
\.in scnaioi De Paepe het einde voor-
S})€lde binnen de dtie |aai, zei senator 
Magé. die in het nabije Lier woont /o 
v e ons niet \ergissen. geen cnkrl wooid. 
He t gemis aan dinamisiuc bi) de BSP-
oppozitie viel eens te meer op De vin
nige en simpaiieke ALX'-er Smet uit I o-
kcren had een beteie letleks. Hi | sloot 
nauw bij senator De Paepe .uin en 
pleitte evenals Magé vooi meer mcdc-
zeggensihap van het peisonecl in de la-
bliek. 

Er vvaien ook interpellaties van sena-
t<n X'eimcvlen over Giiekenland, van de 
Lukseinbuiger Uselding (C\'P) over het 
Iccilingenveivoer en van de nieuweling 
C:ugnon (CVP) van wie het de niaidcn-
speccii was, wal v ooi/i iter St ui v e op/t t-
t, i ; ; i ,>f „ ; , . , , . , . . ' ( 

mocht volgens de CVP niet in de se
naat zetelen, omdat volgens de afspraak 
de zetel voor de tweede plaatsv ei vanger 
bestemd was, die tot hetzelfde airondis-
sement beliooide als de overleden d'As-
piemont-Lvnden. Of het zo is of niet 
weten we niet, wel sthijnt — zielig ge
noeg — voor de meeste politici een ge
geven woord niet te tellen i loe dan ook 
de CVP-ers mijden het zwaiie schaap 
Cugnoii en Paul Stuive onthield hem 
de tiaditionele gelukwensen die een mai
den-speech kiijgt vanwege de vooi/itter. 

De P\ \ er Meithieis mtei pelleeidc 
ovei de tevtielki izis in Vlaanderen en 
V ooi al in het Gen l se. waai bij ook de 
l ' \ \ ' e i Ponia en de Genise \'olkMime-
scnjioi Llaut; zich aansloten. .^Is het 
over Gent gaat zit piolcssoi I lain tion 
wens nooit in woouhei legenhcid. Fans 
had hi | het viaagstiik al/ijdig ingesiu-
cieeid en vatte het kein.icluig samen 
binnen de tien unnuten die de hijko 
mende inteipeilanten toegewezen kiij-
gen 

AiKltt/i|(U weiden t r heel wat moii 
delinge vi.igen gesteld. Dit gelnmk 
tlungt in de sen.tal nieei en mcei door. 
al vinden die vragen met op ecu v.isl 
geslelde (Lm |)1,MI>, zoals in de kamer 
1 en viaag aan de minister onderscheidt 
zjeh van een mlctpellatie d(K)r het feit 
dal bij een vraag géén, bij een inier-
pcllaiie wel een debat toegelaten woidt 

Een \.\n de mondelinge vragen ^mg 
uit van senator B.illet. ovci het nedcr-
Linds ondeiwijs in Kongo O p de agen
da weid ze het laatst geplaatst zodat se
ll.iloi Ballet slechis kon beginnen n.i 
liair e( n I ot n vooizillci ( l o i n m t n on 

neel ook diende te eten reageeide sena
tor Ballet scheip dat de kleinere oppozi-
tiepaitijen altijd op een onmogelijk uur 
dienden het wooid te nemen. Op zijn 
beurt verschoot ondeivoorziltei Grom
men, want voorzitter Stru)e had de 
agenda geschikt eer hijzelf zich ter tafel 
spoedde, wat voor de heer Stru)e een 
iiiteiiiiate belangiijke en ceiemonieuze 
zaak is : hij heeft de roep fijnproever te 
zijn. Het tiidbommclje dat hij achteiliet 
ontplofte voor de neus van de ondei 
V ooi zi tier. 

De vcwrzitter was ei wel 's avonds om 
lie vakaniiewensen in ontvangst te ne
men die hem beuit om beuit toegezon 
den weiden dooi de heten Rolin, Gillon, 
Leemans en Roosens De kommunisten 
en de F D.F.-er waien loen al weg. Van 
10 itiir 's morgens lol 8 luu 's avonds in 
(Ie besloten ruimte van de scn.iat is oen 
hele tijd. 

Inkcle welsonlwerpen, o.m. die over 
de scliolcnstop werden er in spoedtempo 
dooi gejaagd, enkele welsvoorsiellen in 
overweging genomen o m . een paar v.m 
de Volksunie. Senator Jorissen vochi 
achlei de chermeii een lobbertje iiii 
met voorzitter Stmve en met de giifliei. 
/ i j wilden .iK gciiouwc hovelingen be
letten dat een niciiv\e p. i i lememane 
Vlaag over de na.im Baudluiin van onze 
voist gesteld weid Senator [oiissen ica 
geerde dadelijk mei een vetzoek tot in 
teipcllatie over hetzelfde ondeiwijs en 
met een schijnbiiar onsdmldigc brief 
aan de voorzitter waaiom een imcrjiel-
kiiie wel loegel.iten is over zo een onder-
weip en een pailcmeniaire vi.iag nie t? 

\nlw()ot(l voor na de pai lomentaue 

Senator Ballet protesteerde tegen 
de sistematische achteruitstelling 
van de sprekers der kleine partijen 
bij het vastleggen van de agenda 

van hun tussenkomsten. 

De zelfde senator vertolkte in een 
mondelinge viaag tot minister 
Harmei de bezorgdheid voor de 
Vlamingen in de ontwikkelingslan
den. 
Aan de hand van enkele konkrete 
vooi beelden bevrees hij dat bij vb 
op het vlak onderwijs de kinderen 
van vlaamse technici in Kongo 
over weinig keus in/ake onderwijs 
in eigen taal bezitten, tegenover 
een waaier van mogelijkheden 
voor kinderen van franstaligen H'j 
herinnerde in dit velband aan be
loften door minister Harmei Deze 
laatste trachtte aan te tonen dat er 
te weinig nederlandstalige kinde
ren worden ingeschreven -waar
door er minder nederlandstalige 
klassen zijn, de klassieke uitvlucht 
dus... 

onze mannen 
in het 
parlement 

Wetsvoor^teUen werden ïn overwe
ging genomen van senato
ren Ballet (aUchaffing dub
bele aanslag i.z. sociale wet
geving), Roosens (wijziging van 
de wet op de universitaire expan
sie) en Jorissen (aanvulling en wij
ziging van de wet i.z, rust- en over
levingspensioen der zelfstandigen). 

Schriftelijke vragen werden gesteld 
door senator Jorissen. 
Pai-tijvoorzitter F. Van der Eist 
dankte namens de VU-fiaktie bij 
Ket slot van de laatste zitting van 
de kamer van de voorbije zittijd 
de voorzitter voor zijn vi lendelijkc 
wensen eti de w îjze w^aarop hij de 
werkzaamheden leidt Zïjn dank 
ging ook naar de leden van het 
personeel. 

Schriftelijke vragen w^erden gesteld 
door kamerleden Anciaux, Mat-
theyssens en Coppieters. 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
W A N T O E S T A N D E N 

IN A M B A S S A D E S 

Senator Ballet klaagt in een 
vraag tot d e minister van 
buitenlandse zaken de talloze 
wantoestanden aan in de belgi-
«rische ambassades in het bui
tenland. 

Ambassadepersoneel dat niet 
kan of niet wil antwoorden in 
bet nederlands en de Vlamin
gen op vernederende wijze be
handelt. Minister Harmei ver
wijst naar het antwoord da t h i j 
dr. Anciaux verstrekte en ont
wijkt aldus de kwestie. Men is 
dat van deze <( zalvende » maar 
rabiate franskiljon gewoon. 

R E C H T S T R E E K S 

A N T W O O R D 

O p de vraag van senator Jo-
rissen of de benoeming van een 
franstalige klerk bij de K O O 
Ukkel wel in overeenstemming 
te brengen is met het door de 
^vet voorgeschreven taaieven-
wicht antwoordde de minister 
van volksgezondheid ontwij
kend. Hi j moest inlichtingen 
inwinnen en zou rechtstreeks 
antwoorden. 

BETREKKINGEN 

MET D E N A T O 

Senator Ballet kwam in een 
aanvullende vraag terug op de 
door hem opgeworpen kwestie 
van de betrekkingen tussen de 
belgische diensten en deze van 
de N A T O wat het taalgebruik 
betreft Hij drong aan o p een 
verduidelijking wat deze be
trekkingen betreft omdat de 
indruk is gewettigd dat nog te 
veel aan het toeval of aan de 
gril van een of andere vreemde 
autoriteit is overgelaten. Minis
ter Poswick herhaalt slechts zijn 

eerste antwoord en meent da t 
aldus zijn diensten vrijuit kun
nen gaan. Wel blijkt dat vreem
de instanties niet onder de ei
genlijke taalwetgeving vallen, 
waarui t zou moeten afgeleid 
worden dat de vigerende taal
wetgeving dan ook zou moeten 
herzien en desgevallend aange
vuld worden. 

DUITSTALIGE KANTONS 

•Uit het, antwoord van de mi
nister voor toerisme o p een 
vraag van senator Jorissen 
blijkt dat het taairegime in 
Aubel eentalig frans is en geeft 
de minister de lijst per taai
regime van de hotels en « au-
berges » op. Er blijkt reeds een 
tt taalevenwicht » bereikt inza
ke kampeerterreinvergunnin-
gen in de duitstalige kantons. 
Er blijkt ook geen taalkundig 
onderscheid te maken te zijn 
lussen de diverse streken, zodat 
de minister (naar loffelijke ge
woonte) het aandeel van de 
platdietse streek en de duitsta
lige kantons inzake subsidië
ring niet kan opgeven (dat wil 
immers het beruchte kommis-
sariaat-generaal voor toerisme 
niet doen). Het sociaal jeugd-
toerisme in Eupen wordi feite
lijk beheerd door een te Brus
sel gevestigd organisme, zodat 
men kan raden, welke taai hier
bij wordt opgedrongen. Volgt 
dan een lijst van subsidiëringen 
en tot slot de mededeling da t 
de kontrole in de betrokken 
streken wordt uitgevoerd door 
een duitstalig ambtenaar en een 
kontroleur met « voldoen
de kennis van deze 
taai ». Daar de duitsta
lige ambtenaar echter zopas met 
rust ging zal een tweede amb
tenaar « met een voldoende 
kennis van het Duits benoemd 
worden ». Onze ervaringen ge

dachtig kunnen we met onze 
kleine pink voelen hoe het met 
de taalkennis van die heren 
slaat. 

Met al zijn cijfers bevestigt 
dit ministerieel antwoord 
slechts de sinds lang gekende 
wetenschap dat men langzaam 
maar zeker ook de oostkantons 
aan een verfransing onder
werpt, zoals Brussel en Luik 
knagen aan de platdietse streek. 

G E E N TIJD 

O p de vraag van kamerlid 
Anciaux welke maatregelen in 
onze muzea zijn getroffen als 
gevolg van de talrijke diefstal
len der laatste weken werd door 
de minister voor franse kui tuur 
niet tijdig geantwoord. Vermoe
delijk werden er geen sf>eciale 
veiligheidsmaatregelen getrof
fen als men nagaat dat de kul-
turele sektor in ons land tot de 
stiefkinderen van de staat be
hoort. In « la patrie des arts et 
de la pensee ». Een zelfde vraag 
tot de minister voor nederland-
se ku i tuur zal persoonlijk be
antwoord worden. 

vergoeding vanwege een open
bare instelling ontvangen. 

G E E N 

S C H A D E V E R G O E D I N G 

Uit het antwoord van minis
ter De Saegher op een vraag 
van kamerlid Leys blijkt dat er 
geen schadevergoeding is voor
zien aan oeverbewoners die 
schade hebben geleden door 
dijkbreuken aan het schrome
lijk verwaarloosd kanaal Gent-
Brugge-Oosiende. Ook de schip
pers die door te kleine diep
gang (bij gebrek aan bagger-
werken) schade leden worden 
niet vergoed. Deze regering 
mag dus de a-sociale regering 
bij uitstek genoemd worden. 
Wel blijkt men nu weldra met 
baggerwerken te zullen begin
nen. Ook de werken tot ver
sterking der oevers blijken wel
dra een aanvang te zullen ne
men. 

Deze toestand sleept al jaren 
aan en belemmert de scheep
vaart. Terwijl men te Brussel 
du re semi-metro's bouwt laat 
men vlaamse kanalen verkom
meren. 

KONTROLEKOMITEE 

Kamerlid Mattheyssens wou 
weten hoe het kontrolekomitee 
voor elektriciteit is samenge
steld. Ui t het annvoord van de 
minister van ekonomische za
ken blijkt da t de samenstelling 
a pari geschiedt door aandui-
dinar door het Verbond der Bel-
gische Nijverheid, het ACV. 
het ABVV en de liberale vak
bonden, een regeringsafvaardi
ging, ui t de privé-sektor en de 
gemeenten (1 effektief en 3 
plaatsvervangers). Ook blijkt 
da t het komitee geen toelage 
ontvansrt en dat de leden eeen 

B E L A S T I N G S 

O P B R E N G S T 

Uit het antwoord van de mi
nister van financies aan kamer
lid Mattlreyssens blijkt dat het 
nederlands taalgebied in 1964 
14.795 miljoen frank opbracht 
aan belastingen tegen slechts 
10.497 miljoen in het waalse 
landsgedeelte. Het tweetalig ge
bied Brussel met waals Brabant 
en een gedeelte van vlaams Bra
bant bracht 35.229 miljoen fr. 
belastingen in. Voor 1965 lui
den deze cijfers 16.459 miljoen, 
11.278 miljoen en 39.940 mil-
Toen We stellen dus vast dat 

het verschil in meer tussen 
Vlaanderen en Wallonië in 
1965 nog groter is geworden. 

Het ministerieel antwoord 
laat opmerken dat de bij de 
bron verschuldigde bedrijfs
voorheffing op wedden en lo
nen gestort wordt bij de ont
vanger, waar de uitbetalende 
dienst gevestigd is zodat m e a 
gezien de aanzienlijke vlaamse 
pendel mag aannemen dat de 
Vlamingen nog veel meer dan 
ui t bovengaande cijfers blijkt 
aan belastingen betalen. Het
zelfde geldt in grote mate voor 
vennootschappen, waarvan er 
velen hun zetel te Brussel heb
ben doch hun exploitatie in 
het vlaamse land (in minder 
mate evenwel, zodat de cijfers 
voor beide landsgedeelten niet 
helemaal de juiste verhoudin
gen weergeven). 

Wat de indirekte belastin
gen aangaat worden volgende 
cijfers verstrekt : vlaamse ar
rondissementen 13.230 miljoen 
en 14.197 miljoen, waalse, 3.342 
miljoen en 3.809 miljoen, Brus-
sel-hoofdstad 11.013 en 11.833 
miljoen, d i t wat de ontvang
sten van douane en aksijnzen 
betreft. He t hoge vlaamse aan
deel is verklaarbaar door de 
aanzienlijke trafiek in de 
vlaamse havens van goederen, 
bestemd voor gans het land en 
de centralizatie van vele 
diensten te Brussel. Inzake ad
ministratie en domeinen luiden 
de cijfers als volgt : Vlaanderen 
12.557 miljoen en 13.975 mil
joen, Wallonië : 5.533 en 6.131. 
Brussel-hoofdstad : 23.722 en 
25.375 miljoen. 

Relatief gesproken brengt 
Vlaanderen het meest belastin
gen op, spaart ook het meest 
en geniet het minst van deze 
opbrengsten I 

Ook bovengaand cijfermate
riaal bewijst dat eens te meer. 

DOKUMENT 

oJlJMAR, 

GAND-ZELZATE. 

vJeoa xetixa , 

Uit deze omzendbrief bU}kt andermaal dat 

de franse regering wei degelijk officieel ver-

fransingspogingen in ons land ^teunt, zonder 

dat daartegen vanuit Brussel door onze re

gering wordt ingegaan. Een eigenaardige 

opvatting van « binnenlandse aangelegenhe

den » hébben wel zowel de regering te Parijs 

als deze te Brussel. Al wat echter uit Parijs 

komt is voor Brussel taboe. Telkens weer 

ndgen onze bewindslieden als knipmessen. 

Ten tweede blijkt uit deze omzendbrief 

dat Sidmar nabij Gent hoger franstalig kOr 

derpersoneel te werk stelt, dat er op uit is, 

kastescholen in het leven te roepen. ET zal 

moeten op gewaakt worden dat deze eerste 

'school niet voor uitbreiding vatbaar zou zijn 

en ten tweede dat ze van overheidswege 

s,een subsidie zou krijgen. 

LI— l)i oua sommea eri. oieauce ae vuus conl-Lrni<-
v e r t u r e , I e l ü s<;ptfmbrf procMnin, ^f l a fEÏI ïS- £U.i£. 
FRAWGAISE c o u r a n t - lo ovc le d ' e t u d e a p r i m a i r e s ; ei-Us 3or.<-

Uotre i n i t i a t i v e a r eaco r i t r é Ie (T.ailleur' ?o--
c u e l l .-aviprès de nomDTC de f a m i l i e s frprq^lei^s e t e t m n g e r e 
e e t t e c r e a t i o n a é t é aouhait««5 p a r I<? Conaulafc Gf'néral d<r 
'Pranae a Cand, qu i ncua a aoutonup d.nas t o u t e d rios dénn«.r-
cnea , e t 1 'Ecole e s t rrconmi» o f f i c i e l i e ; i i en t e t sübvei»tion 
r;ée par Ie Gouve c tiesient Frangfli?». Lllic u f f r i r a dono tou t e i 
g a r a n t i e a de bon tone t Lormecicri" . L'e/jsn i^riefnent s e r a d i s 
pense p-ar deujt i i L ^ t i t u t n c e a irangai.'jeB ot aontrolf» par im 
Inspec teur Ue 1'tiducat Lort Uat i i jnnle , en ctDii'arraité r^coM-
reiisc "vrc l e s tTCcrrinifrea fTa);gaJ-3. 

>ai des 
3ou3 :?.vor,3 üt'c Loó dö 

•iliivea aca clri;x c l a s s e s . 
l i m i t r r •J m ixrtfr%r ^ f, n 
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vi^ereld 
De wereld na Glassboro is het tema 

van vele kommentaren . Opvallend is 
de wens om de besprekingen Johnson-
Kosygin in die zin pozitief te zien, dat 
hoewel konkrete overenkomsten ont
breken, beide staatslieden (met instem
ming van hun regeringen) de wil heb
ben bevestigd, een «g ro t e uiteenzet
t ing » ten koste van de grootste inspan
ningen te zullen vermijden. Het is een 
vage hoop, want wie zegt ons dat Ko-
sygin door de werkelijke machtsheb
bers van het Kremlin gevolgd wordt ? 
Wie zegt ons dat deze machtshebbers 
de voor hen zo onaangename indruk 
zullen bevestigen, dat de Sovjel-Unie 
haar zelfzekerheid kwijt zou gespeeld 
hebben en zich zou schikken in een \ve-

fel pro tes teerd (hoewel hij zelf vóór 
de vijandeli jkheden bv. te Jeruzalem 
de internationalizering van de heilige 
plaatsen stelselmatig afwees). De Jor
daanse vorst heeft zich eveneens laten 
verleiden tot een avontuur en moet 
daarvan nu het gelag betalen, zijn ver
dreven onderdanen nog het meest . Mis-

VERBROKEN EVENWICHT? 

'• } 

Mohoetoe... houdt de dief ?.. 

reld, waarin de amerikaanse suprema
tie gestalte neemt omdat de Sovjets 
niet meer weten te kiezen (of dat kun
nen doen) tussen het Westen en China, 
des te meer daar in China zelf de toe
komst hoogst onzeker is. De afzetting 
van prezident Lio Sjao Tsji schijnt im
mers niet eens zeker te zijn en dan 
staan we ook voor de raadselachtige 
afwezigheid van Mao en zijn dauphin 
op een feest als dit van de verjaring 
der rode revolutie in China. China ten 
slotte dat anti-russisch is tot en met . 

Zekerheid verschaft ons meer de aan
kondiging dat de russisch-amerikaanse 
kontakten voortaan veelvuldiger zullen 
zijn. Men schijnt zelfs niet ver af te 
zijn van een insti tutionalizering van 
deze kontakten in een ontwikkeling die 
Oe Tant en de GauUe beschouwen als 
« de derde wereldoorlog die reeds be
gonnen is ». Deze insti tutionalizering 
zou bij beiden en dan vooral bij de 
Gaulle het tegengewicht vormen voor 
de vrees, die ze met zoveel nadruk naar 
voor brengen. De jongste ber ichten uit 
Vietnam bewijzen dat deze vrees zeker 
niet « akademisch » is. 

We kunnen in elk geval nagaan dat 
de Sovjets in het Midden-Oosten veel 
meer woorden dan daden gebruiken. 
Men verdenkt er zelfs het Kremhn van, 
Nasser opzettelijk in een avontuur ge
duwd te hebben en hem dan de beloof
de steun te hebben onthouden, om hem 
als verliezer des te be ter in de hand te 
hebben. Het oordeel van de UNO-as-
semblee doet t rouwens weinig ter zake, 
want het heeft geen beslissingsrecht, 
des te minder omdat Egypte en Syrië 
opnieuw zeer oorlogszuchtige taal spre
ken en de jongste incidenten in de Si-
naïwoesti jn de stempel van een egyp-
tisch initiatief schijnen dragen. Israël 
annekseerde weliswaar Jeruzalem, 
waartegen vooral Hoessein (op bedel-
reis in Washington, Londen en Pari js) 

schien maak t het arabisch vluchtelin
genvraagstuk s t raks een be te re kans 
tot oplossing. Daartoe zou een israë-
lisch-jordaans akkoord veel b i jdragen 
en van beide zijden worden t rouwens 
reeds ( schuchtere ) pogingen in die 
richting in het w e r k gesteld. Ander
zijds is het zeker da t Israël zonder 
ui tdrukkel i jke garant ies de veroverde 
gebieden niet zal ont ru imen, van welke 
verwachting t rouwens het latijns-ame-
r ikaanse rezolutie-ontwerp in de UNO 
de weerspiegeling was. 

De Midden-Oosten-krizis is niet op
gelost, want de egyptische herbewape
ning met russische hulp gaat zeer vlug. 
Nasser t rek t zelfs zijn 50.000 t roepen 
uit Jemen terug, waar ' de royalisten 
aldus de vrije hand krijgen, om het re
publikeins bewind van Salal op te rui
men (ten slotte een zware pri js voor 
N a s s e r ! ) terwijl in Aden de Br i t ten 
s t raks een ui ters t zwak federaal be
wind zullen achter la ten .geplaatst te
genover een veelheid van mekaar be-
kampende feodale sjeiks. 

« Dichter » bij ons is er de kidknap-
ping van Tsjombé, in dezelfde stijl als 
dest i jds de ontvoering van Ben Bella 
en konsoorten door Pari js en voorlopig 
minder bloedig dan de likwidatie van 
Khider te Madrid. De spaanse regering 
heeft weinig geluk met 't door haar aan 
vreemde bannelingen geschonken asiel. 
De vraag was of Algiers het uitleve
ringsverzoek van Kinsjasja zou hono
reren waardoor meteen het regime van 
Moboetoe de kans zou krijgen, een 
tweede gerechteli jke moord op zijn re
gister in te schrijven, overigens op een 
man, die niet alleen in de zaak Loe-
moemba een duis tere machtsro l heeft 
gespeeld. 
De ekonomische recessie heeft intussen 
in Europa de Bondsrepubl iek voor de 
vaststelling geplaatst , da t he t ekono-
misch mirakel « endgült ig vorbei » is. 

Tsjombé, zondebok voor afrikaan Loe-
moeniba-konipleks ? 

Er s taat de bevolking van de bondsre
publiek een zware fiskale aderlat ing te 
wachten. Zo gaat de overwonnene van 
gisteren enigszins de weg op van de 
br i tse overwinnaar . Dat is niet te ver
wonderen m een wereld, waarvan de 
ekonomische balans voor de eerste zes 
maanden van 1967 alles behalve roos
kleurig aandoet en de voedselvoorzie
ning nog ongunst iger is dan een j a a r 
geleden. 

De Ijclyiscii-koiigolese betrekkingen 
in;iken NNeer een ninhuse door na de 
mishiindeiing MUI een Belg, beschuldigd 
van sabotage in Katanga, een opzet dat 
zou geïnspireerd zijn door de eeuwige 
'l'sjonibé en waarin diverse franse 
staatsburgers een leidende rol zouden 
spelen. Omdat Harniel namens Brussel 
kraclitig bad geprotesteerd en de bel-
gische ambassadeur bij wijze van druk 
op Kinsjasja niet naar de kongolese 
hoof<lstad liet afreizen heeft prezident 
Moboetoe zich kwaad gemaakt. In een 
perskonferentie ontkende hij de door 
Brussel gewraakte mishandeling niet 
doch hij poogdi de beschuldiging te sta
ven dat er wel een komplot bestaat 
tegen zijn regering, alvast n Katanga. 
Daartoe werd een eerste show op touw 
gezet die een weinig o\ertuigende in
druk naliet. De ontvoering \an Tsjombé 
blijkt bet sluitstuk van {\Q/.e intrige te 
zijn. /.onder Tsjombé vrij te pleiten 
ruikt de hele zaak verdacht naar een af
rekening, waarbij landgenoten als figu
ranten nnsbruikt worden door beide 
partijen. Het boofd van Tsjombé zou 
wel eens het luguber ver\olg kunnen 
zijn \an de verminkte hand van de'mis
handelde Belg... 

Inmiddels is ook eens te meer bewe
zen dat de belgiscbe politiek in Kongo 
nog steeds niet ontdaan werd van de 
bipoteek van dubbel/innigheid. Ander
zijds blijkt nogmaals da t ' de kongolese 
overheid uitermate prikkelbaar is en 
overhelt naar oxerdrijving wanneer ze 
meent dat de kongolese soe\ ereiniteit in 
het gedrang wordt gebracht of wanneer 
een incident haar /aak kan dienen. Het 
is een belse cirkel, want indien Brussel 
in bet vei-leden en ook vandaag nog 
vooral op ekonomiscb en financieel vlak 
een opener i)olitiek zou gevoerd hebben 
dan zou Kongo niet zo prikkelbaar zijn. 
En omdat Kongo vaak nodeloos scherp 
op ondergeschikte vlakken reageert te
gen belgi.sche beslissingen of inzichten 
heeft men te Brussel e\en de kans 
scbfKm. om medelijdend de schouders op 
te halen en de kongolese manieren als 
zovele uitingen van achterlijkheid of 

barbaarsheid te interpreteren. Dat is nu 
weer het geval. 

Het is intussen wel eens interessant 
bet vlottend karakter van de belgisehe 
politiek in Kongo na te gaan. vooral in
zake financies en ekonomie. Iedereen 
weet dat België officieus de katangese 
afscheiding steunde omwille van groot-
kapitalistische belangen, die ook van
daag nog de instandhouding van een 
neo-kolonialistisch regime nastreven. 
Het was de zonderlinge steun van het 
brussels of te Brussel geleid grootkapi
taal aan het experiment Tsjombé in de 
voormalige kolonie, terwijl dit zelfde 
kapitaal zich met hand en tand verzet 
tegen de federalizering van België. Ove
rigens zou voor beide staten het federa-

maken, of het loemoembisme in de 
praktijk zo sociaal zou geweest zijn als 
het voorwendde te zijn). In werkelijk
heid is het regime Moboetoe even kon-
servatief gericht als het regime in Bel
gië, en met een sterk militair overwicht, 
enige mogelijkheid om in Kongo het 
centrale gezag te handhaven. Van een 
volks nationalisme is in Kongo geen 
sprake meer, wat zich daar als nationa
lisme aandient is de zuiverste vorm van 
staatsnationalisme, die de volkse uiting 
ervan, een federaal Kongo verwerpt en 
door overdrijving en verwarring dank-
l)aar gebruik maakt van de slechte her
innering aan de katangese ifscheiding. 

Van belgisehe zijde be-staat er in feite 
geen bezwaar tegen deze evolutie. Te 
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lisme — mits een voldoende sterk ge
bleven centraal gezag — een zegen zijn, 
doch in bei<le staten ver/et zich het cen
trale ge/ag tegen een federalizering. De 
katangese afscheiding was ten andere 
geen federalistisch experiment, het 
woord afsclieiding zegt ter zake meer 
dan genoeg, zodat we mogen vaststellen 
dat bet grootkapitaal in België niet eens 
de gedachte aan het federalisme duldt 
doch in Kongo bereid was, zonder enig 
gewetensbezwaar van unitarisme naar 
se]iaratisme over te stappen. In Kongo 
zelf is het regime zo geëvolueerd dat we 
— altans politiek gesi)roken — vandaag 
Moboetoe de iilunnen \an wijlen Loe-
moemba zien verwezenlijken : 'n zoveel 
mogelijk gecentralizeerde kongolese re
publiek oprichten, zonder evenwel de 
sociale inslag te vertonen van het loe
moembisme (in zoverre men kan uit-

Brussel denkt en handelt men nu een
maar 100 ten 1(10 staats. Men heeft er 
wel bezwaar tegen de voortdurende po
gingen van de regering Moboetoe om de 
overblijfselen van het koloniaal regime 
op te ruimen, waarbij de krizis rond de 
Union Miniere een schoolvoorbeeld van 
botsing tussen kaïjitalistische belangen 
is geweest in een ontwikkelingsland dat 
ide(dogisch gezien weinig afwijkt van 
het patroon van het moederland, alle 
andere verschillen onbesproken gelaten. 
De spreekwoordeliike slordigheid en 
vaagheid van de belgisehe politiek ten 
opzichte van Kongo is er mede oorzaak 
van dat deze politiek te Kinsjasja perio-
disch aan scherpe kritiek bloot staat en 
in België door de doorsnee-staatsburger 
met argwaan wordt bekeken. Men heeft 
te Brussel innners nooit klare wijn ge
schonken, niemand kan juist zeggen hoe 

het nu eigenlijk zit met de belgisclu 
financiële en technische hulpverlenint 
aan Kongo. Ook het vraagstuk van At 
veiligheid van belgisehe staatsburger^ 
in Kongo speelt hier een voorname rol 
Nog steeds blijken de garanties van de 
kongolese overheid slechts verbaal te 
zijn, in de kongolese werkelijkheid is 
geen enkele blanke 100 % veilig tegei' 
de wispelturigheid van de autoriteiter 
of de toevallige ontwikkeling van de 
binnenlandse politiek in Kongo zoals nu 
weer met de zaak T.sjombé. De lijst var 
gedode en verminkte landgenoten ir 
Kongo is reeds ellenlang, doch te Brus
sel blijft men op een lichtzinnige wijze 
doorgaan met de aanwerving van tech
nisch personeel. Ook financieel zijn er 
nog te veel leemten om van een slui 
tend geheel te kunnen spreken. 

Î n wezep verschilt de Harmel-diplo-
matie ten opzichte van Kongo weini.'̂  
van deze van Spaak, doch ze is mindei 
handig. De technische en financiële bij 
stand zou moeten gedekongolizeerd wor
den en gespreid over andere ontwikke
lingslanden die uiteraard niet aan een 
postkoloniaal kompleks dokteren. 

D zaak Tsjombé dreigt een afreke 
nirag te worden, een soort laatste bedrijf 
in het drama Loemoemba. waarin 
Tsjombé zeker een verantwoordelijk 
heid draagt doch dan gedeeld met hen 
die hem destijds Loemoemba uitlever
den en o.w. zich de vroegere en de 
huidige prezident van Kongo bevinden. 
We moeten Tsjombé niet als een on
schuldig lam voorstellen doch zijn even 
tuele berechting (na een luchtpiraten 
stoot, waarvan geen enkel regime vies 
is) zou slechts neerkomen op een per
soonlijke afrekening, die met justitie 
niets te maken heeft, met politieke 
machtstrijd en met een zich zelf witwas
sen alles. Voor de zoveelste keer beleven 
we een weinig fraaie episode in de re
cente kongolese geschiedeni.s, met op de 
achtergrond een gewe/'^i moederland 
dat in de oorzaken v:>u deze ontwikke 
ling een zware ver. Oi .ooidelijkheid 
draagt. 

K.V.B. 
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VAN MACHTSTRIJD 

De stri jd om de leiding in de 
VJPD, de nationalist ische par
tij in West-Duitsland, blijkt 
niet slechts te herleiden te zijn 
tot een verschil van vizie op 
de te volgen s t r i jdmetode of 
een al dan niet aanknopen me t 
het verleden. Het is zeker da t 
von Thadden en Thielen als 
resp . radikaal en konservatief 
er een verschillende mening op 
nahouden wat de s t rekking en 
de r ichting van de par t i j aan
gaat. Doch het is ook bi jna ze
ker dat van bui ten uit deze 
krizis m de hand werd gewerkt 
en wel via de zgn. Verfassung-
schutz, de geheime staatspoli-
tie van Bonn, die Thielen on
der zware d r u k zette, door 
h e m te waarschuwen voor de 
radikahzering, die zich onder 
von Thadden zou vooidoen en 
waa rdoor de NPD kans zou lo
pen volgens de geldende wet

ten bui ten de wet gesteld te 
worden Is het met op\ allend 
dat minis ter Lütke , die he t 
ve ibod kan u i t sp ieken, een 
maand vooraf de gezagskrizis 
in de NPD voorspelde ? Dat is 
nu eenmaal de politieke str i jd. 
Wanneer men te Bonn vaststel
de dat het met zou gaan, o m 
de NPD onder de korenmaat te 
houden door middel van stem
mengrendels (zoals ook in ons 
land werd gepoogd) aarzelde 
men niet, om andere middelen 
te gebruiken. De stri jd tussen 
von Thadden en Thielen heeft 
in tussen wel de vooruitgang 
van de NPD geremd m a a r niet 
in de mate , die men verwacht-

' t e Vodr de jongste deelstaat
verkiezingen moet men behah-e 
de gezagskrizis m de NPD ook 
nog het afsterven van Adenau
er en het nationalist isch ge
flirt bi] CDU en,FPD in Schles-
wig-Holstem als r e m m e n op de 
NPD-stemmen\ ooruitgang in-
"^terpreteren. 

Bietoense boeien aan de slag niet fiawie gendarmes bij de be
zetting van de spooilijn Pai ijs-Qnmpei : sociale stnjd met 

nattonahitische achteigi@nd. 

NASSER 
Een gwot toneelspeler? Een staatsman 

lan foimaat^ Een handige ts]oek-ts]oek^ 
Een eedijke sociale heivoimer? Of een 
mengeling van al die eigenschappen samenl 
Kassei is de zoon van eert stad aan de Mid
dellandse Zee en aan de hooiden van het 
« Maie Kostium » kan men zeer goed én 
toneelspeler én staatsman én tsjoek-tsjoek 
én 1 evolutionair zijn. 

We staan zéér sceptisch tegenover het 
verscinjnsel van de zgn. « steike mankten »; 
onze eeuw heeft er al zoveel zien gaan en 
ontluisteid, dat een flinke dozis scepticisme 
zeker niet misplaatst is. Maar het zou toch 
veikeerd zijn, Nasser te onderschatten. De 
wijze waarop de man de jongste weken in 
heel de u est ei se peis tot een belachelijke 
papieien tijger weid hei leid, is stellig met 
met de werkelijkheid overeen te brengen. 

Nassei is van in zijn jonge jaren een over
tuigd nationalist geweest en een der sleu
tels tot zijn persoonlijkheid moet stellig ge
zocht wolden in zijn jeiigdnntionalisme, dal 
opbotste tegen de veinedeiende overheer
sing van Eg~\pte door de Bulten. De zoon 
van de postbeainbte uit Alexandrtè kxvain 
al heel vroeg tegen die overheersing in het 
geu eei : op 16 jarige leeftijd vloog hij voor 
een kot te tijd de gevangenis m en bijna on
middellijk na zijn vrijlating werd hij tij
dene een betoging aan het hoofd gekwetst 
door een britse kogel. 

Hl] zou aanvankelijk recliten studeren, 
maar ruilde na een jaar de uiiiversiteH voor 
de militaiie school. AU jong officier icas 
hij een opmeikelijke figinn Hij schieef 
vooi de es^^pti^che non-konformistische 
pen ailikels die heel ivat stof deden op
waaien Maar hij was niet alléén een « pa
pieien tijger » : toen in 1948 ée eerste oor
log tegen Israel losbarstte, jia^ hij een der 
weinige officieren die zijn eenheid naar 
een (taktisch beperkte) oi ei winning leid
de. Hl] kwam uit de strijd met een kwet-
suiii en met de bijnaam « de tijger van 
Faiija J> faiija nns de plaats, waar hij een 
dooi b> nuk dooi de joodse lime's vciuezen-
lljkle. 

Het verzet tegen het hall feodale regime 
van koning Faroek leidde iii 1953 iot de 
levolutie en het inteiiegniim Naguib, twe 
jaai Inter Kwam Nasser van achter de scher
men om zelf de leiding te nemen. 

De eerste periode van het bewind Nasser 
moet, omwille van haai belaiigiijklieid, 
even uit de vergeetboek geliaald u orden : 
ze toont om iinmeis een hrel andere Nas
sei dan degene die ons thans tn schrille 
kleuren woidt afgeschildeid. De Nasser van 
rond de heljt der vijftiger jaien was — ver
geten we het niet'. — uitgesproken wes
ters gezind. In progiessistische kringen 
weid hij nooit anders dan < Jimmy Nas
ser J> (genoemd. De eg^plisrhe kommunistcn 
verdwenen achter de tralies. Er weiden mi
litaire akkoorden voorbereid, waaidoor het 
Egypte der < vrije officieren > m geval van 

ooilog tussen Oost en Weit automatisch de 
zijde van de Nato zou kiezen. De toelieding 
van Kano tol het pakt van Bagdad hing in 
de lucht. Ook tegenovei Isiaél voer Nasser 
ecu uiteist veistandige koeis. Hij icas in die 
jaien de giole vooistander van een overeen
komst met de Joden en hij schiok er niet 
ïooi lenig, langdwig geheime besprekin
gen aan te knopen met het Isiaelische 
staatshoofd Moye Sjaiiet. 

Deze veelbelovende ontwikkeling in de 
lichting van duuizame oplossingen voor het 
Midden Oosten weid biutaai afgebioken 
door een tegenzet in Isiaél en door het takt-
loos oplieden der Ameiikanen. In Isiaél 
iceid Mosje Sjaiiet van de maclif veiwij-
deid dooi zipi politieke vijanden van de 
eksliemistische Maf)ai vleugel onder leiding 
van Ben Goei ion : vooilaan stond het sein 
op rood vooi een Joods-Eg)piisch verge
lijk En het stellen van politieke eisen in 
1 uil vooi steun bij liet bouwen van de As-
soeaiidam door de Ameiikanen dieef Nas
sei, eerst nog tegentriingcnd en vervolgens 
steeds sneller, in het kamp der pro-iussische 
t neutialen >. 

Het is belaiigiijk, daaiaan vandaag te 
heiinneren. Het is belaiigi ijk, er op ie wij
zen da> m die jaren Nasser het zxi arte 
schaap was zoifel voor de kommunisten als 
vooi de ariti-lsra'elfanalakiers van de Mo
hammedaanse Bioedeischap. De Bioeder-
scliap zette oveiigens heihaaldelijk aan
slagen tegen de « Rais > op touw. 

De ontgoochelingen die Nasser opliep bij 
zijn pi o ziesteise koers en bij zijn toenade
ringspogingen lot Israel hebben hei ariti-
uestcrs ressentiment, dal reeds in zijn 
jciigd onder biilse bezetting aanwezig was, 
ueei wakker geioepfn en aangescherpt. De 
westeise rcak'ie op de naasting van het 
Siiez-kauaal — de jrans-biitse aanval op 
Lg}pte — hebhen de nieuue koeis van Nas
sei definitief bezegeld. 

Israel, dat eeist de naasting van het ka
naal toegejuicht had, zag de kans schoon 
om samen met de Fransen en de Britten op 
de Egyplenaren los te slaan : de vernede
rende nederlaag van 1'^56 heeft iedere kans 
op een joods aiabi^ch veigelijk definitief 
de bodem ingeslagen. 

Hel sociaal hervormingsweik i'an Nasser 
ts niet onbelangrijk Hij verdeelde hel land 
ouder de boeien, brak de kaloen-moiiokal-
tuui, bestieed het analfabetisme en de aan 
de Nijl zo sterk woekeiende oogziekte ,Z.ijn 
populariteit bij de gewone man m Eo)pte 
IS alleszins begrtjfielijk. 

Op het vlak van de internationale poli
tiek had de Rais minder geluk Hij tiafht-
te lang op het slappe koord tussen oost en 
west te dansen, maar ts tiiteindelijk de 
speelbal gexvorden van de wereldwijde te
genstellingen. Men kan echter niet ontken
nen, dat hij gedreven icordt door een 
gioolse vizie en een oprechte bexi'ogenheid. 

A N. Tovaiio. 

KRITIEK O P C E L I B A A T 

De bevestiging van het celi 
baat voor de pr ies ters van de 
katolieke kerk door paus Pau-
lus XI werd op gemengde ge
voelens onthaald. Zelfs de kor t 
daarop volgende herinvoering 
van het bestendig diakonaat 
voor gehuwden heeft niet belet 
da t o.m. in neder landse kato
lieke kr ingen scherpe kri t iek 
werd u i tgebracht op de pause
lijke beslissing. Ook in Vlaan
deren blijkt uit lezersbrieven 
aan kranten dat de celibaats-
bevestiging niet overal in goe
de aarde is gevallen. De indruk 
is onts taan, da t deze kwest ie 
niet is opgelost ondanks een 
pauseli jke beslissing, die de H. 
Stoel poogde af te londen met 
de toelating van het gehuwde 
diakonaat , een takt iek die ty
pisch begint te worden voor 
het beleid van Paulus VI. In 
sommige kerkeli jke kringen 
be t r eu i t men de celibaatsbe-
slissing, zo kor t vóór de bij
eenroeping van de bisschop-
pensinode, die in de geest van 
het koncilie de kerkelijke rege
ring moet u o r d e n ( ter vervan
ging van de Kur ie) . Men ziet 
daar in een vooruitlopen op de 
beslissingen van deze nieuwe 
regeringsinstelling, een politiek 
van het voldongen feit. 

Een en ander wijst er op dat 

de krizis in de katolieke kerK 
nog niet voorbij is. Wat ove
rigens verwondering zou ver
wekt hebben. 

D E C H I N E S E H-BOM.. . 

Na de ontploffing van de 
chinese waters tofbom doen al
lerlei beschouwingen de ron
de. Sommigen beschouwen 
deze bom als een... defensief 
wapen De chinese machtsheb
bers zouden gedachtig de erva
ring, willen voorkomen da t 
China ingevolge zijn (huidige) 
ekonojnische zwakheid he t 
slachtoffer zou worden van 
een agressie, hetzij van J a p a n 
(dat tot de industriële groot
machten behoort en t.o.v. Chi
na niet aan zijn eerste agres
sie zou toe zijn) hetzij vanwe
ge het Westen Een zwak China 
met miljoenen afnemers is in
derdaad een verleidelijk ob-
jekt voor grootmachten op 
zoek naar afzetgebieden. 

Van de andere kant m a a k t 
de chinese H.bom de verleiding 
in Japan en India groot, o m 
op hun beur t kernwapens t e r 
beschikking te hebben, w a n t 
een chinese kernmacht is even
min geruststellend voor een 
zwak India als een zwak Chi
na voor een sterk Japan (voor
lopig echter evenmin een 
kernmogcndheid) . 

. . . A L S H O O P EN V R E E S 

Men kan stellen; China hoeft 
zich met zo af te zonderen 
(zelfs tegenover Rusland, 
waarmee de verwijdering me t 
breuk tussen beide kommunis-
tische part i jen tans groter dan 
ooit i s ) . Nochtans moet m e n 
vaststellen dat ook het Westen 
China tot nog toe bui ten de 
UNO heeft willen houden, wa t 
later een verscherping der chi
nese voorwaarden tot gevolg 
had. 

Voorlopig is de chinese H-
bom alleen voor bepaalde ont
wikkelingslanden een har t on
der de riem. Deze bom lijkt 
hen — terecht of ten onrech
te laten, we buiten beschou
wing — het simbool dat ook 
ekonomisch zwakke volkeren 
geen uitzichtloze stri jd voeren. 
Dat deze str i jd op lange ter
mijn moet gevoerd worden 
kan niet zoveel woorden ge
zegd wolden. > 

700.000 katoUeken brachten in het bisdom Haarlem hun <item 
uit voor het verkiezen van de pastei ale raad, die voortaan de 
bisschop zal bijstaan. Een stap naar de demokrattzeting van de 
Kerk in Nederland. In Vlaanderen zijn we nog niet zo ver De 
kiesverrichtingen gebeurden in de kerk, zoals hier te Amsterdam. 
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Geografisch kan iedereen allicht de Maasicant situeren. Wie hoorde nog 
nooit spreken van het oude stadje Maaseik ? 
Daar, aan de staatsgrens, aan de Maas, in het uithoekje van « la pro
vince ». als een treffende illustratie van de belgische vergetelheid en 
van prangend staatsnationalisme, ligt de Maaskant nu te verkwijnen. 
Als Vlaanderen in België zich te kort weet gedaan en Limburg zich de 
« armste » der belgische provincies mag noemen en de Maaskant op zijn 
beurt een nog erbarmelijker figuur slaat, ja dan heb je een idee, wat het 
zou kunnen betekenen voor het Maasland, beroofd te worden van zijn 
enige grote nijverheid : de koolmijn van Eisden. 

De problemen aan de Maaskant zijn 
tweeërlei, nl. deze van de rekonversie 
(sluiting Rotem-fabriek en sluiting 
Eisden-mijn) enerzijds en het opvan
gen van de pendelaars en vooral van de 
jonge arbeidskrachten anderzijds. On
geacht de welvaartstaat waarin wij le
ven, worden en zullen wij regelmatig 
voor problemen gesteld worden dje in
herent zijn aan deze welvaartstatus. 

Op dit ogenblik verkeren de steen-
kooluitbatingen en de metaalindustrie 
in een krizistoestand. Krizistoestand 
die veroorzaakt wordt door de vooruit
gang van wetenschap en techniek die 
de bestaande ekonomische en industri
ële patroons omwerpen en tot vernieu
wing dwingen. Grondstoffen en pro-
dukten verliezen hun waarde en wor
den vervangen. 

Wat wij de overheid verwijten is niet 
de aangeduide konjunkturele verschijn
selen verbonden aan de welvaartstaat, 
maar wel dat zij al de voorhanden 
zijnde gunstige voorwaarden (grond
stoffen en mensen ter plaatse) niet 
heeft weten om te zetten in een blij
vende waarborg van werkgelegenheid 
en vooruitgang De Maaskant is het 
voorbeeld van een bij uitstek kapita
listisch liberaal beheerste streek, met 
koloniale allures. Rotem-fabriek en de 
mijn Limburg-Maas werden er inge
plant en leefden jarenlang op de Maas
kant, maar allesbehalve vóór de Maas
kant. Voor de jarenlange diensten en 
het uithalen van giondstoffen werden 
geen u'aarborgen gegeven. 

Men is blijven steken in het stadium 
van « Maaskant afgestemd op Eisden
mijn en Rotem-fabriek ». Nu is de 
streek een onontslden gebied, zonder 
nieuwe werkgelegenheden. 

. Hetgeen de huidige toestand alleen 
nog maar verscherpt. 

De mijn van Eisden praktisch gele
gen langsheen de Zuid-Willemsvaart, 
vanwaar de kleme kanaalschepen « het 

zwarte goud » hoofdzakelijk naar de 
waalse bedrijven afvoeren. 

De mijn — officieel heet zij « Lim-
bourg Meuse » — is de enige grote nij
verheid in de Maasstreek en stelt een 
5.800 personen te werk. Zij wordt ge-
kontroleerd door de holdmg Brufina 
en de Cie de Pont-a-Mousson (Parijs). 

In het begin dezer eeuw heeft zij het 
gewest uit de vergetelheid en armoede 

duktievermindering te spreiden over 
het kempens kolenbekken. 

Financieel gezien is de kolensubsidi-
ering een zware dobber. Doch aan Lim
burg en de Maaskant enkele miljarden 
terugbetalen van de vroegere afge
roomde winsten, is dat te veel ge
vraagd ? 

De aangehaalde cijfers steunen op de 
plannen van het kolendirektorium. Of
ficieel heet het dat op regeringsvlak 
nog niets is beslist. 

De ministers voelen zich genoopt di
verse — soms afwijkende en tegen
strijdige — verklaringen af te leggen. 
De heer Van Offelen (Ek. Zaken) gaf 
op 1 juni jl. in de Kamer nogmaals de 
verzekering : « Bij vermindering van 
de produktie en de sluiting van de mij
nen moet het personeel gereklasseerd 
worden. Als de sociale omstandigheden 
niet gunstig zijn, moeten de sluitingen 
worden uitgesteld. De regering blijft 
trouw aan de akkoorden van Zwart
berg ». Minister Bertrand, vroeger zelf 
mijnwerker en vertrouwd met het ko-
lenprobleem, is op een vergadering van 
de schepenkolleges uit de Maaskant ko- • 
men verklaren dat vóór 1970 geen en-

Afgezien van hetgeen Zwartberg 
heeft teweeg gebracht, kan gezegd wor
den dat speciaal voor de Maaskant de 
plotse sluiting van Rotem-fabriek (So-
ciété Anonyme de Rothem) de mensen 
er toe aangezet heeft om «p te komen 
voor de streekbelangen. 

Rotem-fabriek was een tipisch frans
kiljonse kapitalistische industrievesti
ging die zich in 1911 inplantte op het 
kempisch plateau, "aan de oever van de 
Zuid-Willemsvaart, in een streek waar 
goedkope en gewillige arbeiderskrach
ten woonden, goed voor een ongezon
de zinkbewerking. Ongezonde vestiging 
zoals er meer in de kempische bossen 

MAASKANT: NO 
omzeggens opgetrokken en tot op he
den ook dit gewest beheerst. 

In 1970 zal het aardgas algemeen in
geschakeld zijn. Twee atoomcentrales 
zullen in gebruik worden genomen. De 
Cokesfabrieken zullen hiermee in ge
drang komen. Het kolenprobleem zal 
nog verscherpen. Niemand kan deze 
snelle evolutie stuiten. Het moet, om
wille van de ekonomische wedloop, 
zegt men. Hierdoor wordt het limburgs 
ekonomisch leven — en in het bijzon
der de Maaskant — tot in zijn funda
ment aangetast, want hoofdzakelijk 
leeft het op de kolenindustrie. 

Dit alles leidt naar produktiever-
mindering. De beoogde 4.600.000 ton 
vertegenwoordigen 19.662 mijnwerkers, 
waarvan 5.920 voor de Kempen. De 
jaarlijkse vermindering van 600.000 ton 
betekent de afdanking van 2.000 men
sen. Hetgeen voor 1970 mijnsluiting 
zou betekenen. 

Of alleszins 6.000 mensen op straat, 
indien men er aan zou denken de pro-

kele mijn zal gesloten worden.' De 
eerste-minister beweerde op een lim-
burgse C.V.P.-studiedag (10 juni) dat 
er stellig niet te vrezen valt voor de 
4.500 ondergrondse arbeiders. De be
dienden en de bovengrondse arbeiders 
zouden in de loop van de komende 3 
jaren wel geherklasseerd worden. 

Tot daar enkele officiële zegsman-
nen. Doch in Limburg is men — en ze
ker nu aan de Maaskant — uitgespro
ken wantrouwig tegenover officiële 
praat. Met reden, zou men zo kunnen 
denken. Het geval Zwartberg dat op 
zulke korte tijd zijn beslag kreeg heeft 
dit wantrouwen alle voedsel gegeven. 
Neem daarbij de nooit vervulde belof
ten aan de Vlamingen gedaan... en daar 
heb je reeds enkele elementen van dit 
wantrouwen dat door enkele verklarin
gen en geruststellingen zomaar niet 
kan weggecijferd worden. 

Men zal ons zomaar niet rollen zegt 
nu de Maaskanter. En hij scherpt zijn 
waakzaamheid 1 

en heide verschenen (Overpelt, Pep
pel). 

Toen er een streep onder de produk
tie werd gezet, vlogen 500 mensen op 
straat. 

De fabriek ligt er nu troosteloos en 
verlaten. Volgens recente persberichten 
zou op het terrein zich een groep van 
een tiental bedrijven, behorende tot de 
verwerkende chemische nijverheid, 
vestigen. Hetgeen een inbreng van 1500 
arbeidsplaatsen zou betekenen. Laat 
ons hopen... 

Laat ons hopen, want het is méér 
dan nodig. De Maaskant heeft een bij 
uitstek jonge bevolking : 34,1 percent 
is jonger dan 15 jaar. Het geboortecij
fer van het kanton Maaseik en van het 
kanton Mechelen-aan-de-Maas is res-
pektievelijk 26,75 en 24,8 per 1.000, te
genover 17,01 gemiddeld voor het Rijk 
en 22,70 voor Limburg. Van 1947 tot 
1965 groeide de bevolking aan van 
59.892 tot 83.697, of met 23.805 eenhe
den. Dit is met + 39,5 t.h.! 

De volkstelling van 1961 maakt ons 
wat wijzer i.v.m. de tewerkstelling. In
tussen is dit cijfermateriaal natuurlijk 
enigszins verouderd, maar het geeft 
ons dan toch een zeker beeld. Men tel
de 23.266 aktieve mensen bij de bevol
king, waarvan 18.950 werkzaam waren 
aan de Maaskant. De overige 4.316 ver 
dienen hun brood buiten de streek, nl. 
in Nederland, Duitsland of Ford-Genk. 
De helft kan men daarbij werkelijk be
schouwen als pendelarbeiders . 

Van de bevolking werkzaam aan de 
Maaskant — van 18.950 waarschijnlijk 
aangegroeid tot 20 000 — zijn er 5.000 
in de mijn van Eisden werkzaam. Re
kening gehouden met de diensten ge
leverd door de bedrijven en de vermin
dering van de private konsumptie door 
een sterke vermindering van de inko
mens, mag men stellen dat bij de slui
ting van de mijn van Eisden direkt 
een 8.000 personen betrokken zijn-
Hetgeen betekent dat een groot gedeel
te van het gewest werkloos zou zijn. 
Van een mono industrieel karakter ge
sproken 

Van 1960 tot nu is er een batig saldo 
van 889 arbeidsplaatsen aan te duiden. 
Dit IS natuurlijk veel te weinig om de 
aktieve bevolking op te vangen. Hier
voor zouden tenminste 600 a 700 ar-
beidersplaatsen per jaar moeten voor
zien worden Hetgeen nu slechts be
reikt wordt m 5 jaren tijd... 

De Maaskant heeft wel wat andere 
bedrijfjes, maar deze zijn te klein en 
te weinig talrijk om een nijverheid als 
deze van de mijn van Eisden te kun
nen vervangen. 
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mderen 

Er is veel geestdrift telkens als er 
zich een nieuwe nijverheid vestigt... als 
deze dan niet na enkele tijd opnieuw 
verdwijnt. Maar telkens die aanwinsten 
aankondigen met zulke drukte alsot de 
rekonversie in de Maaskant een feit is, 
dat is zand in de ogen strooien. 

Op dit ogenblik bedreigt de emigra
tie de Maaskant meer dan ooit. Al wat 
niet gebonden is en wat vooruit wil in 
de wereld, de meest interressante en 
ontwikkelde personen het eerst, heb
ben de begrijpelijke neiging elders een 
verzekerde toekomst op^ te bouwen. In 
het verleden heeft dit gewest er al 
meer dan genoeg de nadehge gevolgen 
van ondervonden. 

DGEBIED! 

j 

Jarenlang is de Maaskant voor Open
bare Werken het eindpunt van de we
reld geweest. Alhoewel ook buiten de 
tewerkstelling door bedrijven zoals 
Eisden-mijn en Rotem-fabriek, de ab
solute noodzaak van nieuwe werkgele-
genheden steeds heeft bestaan, is er 
nooit een noemenswaardige initiatief 
van Openbare Werken uitgegaan. Inte
gendeel! Met het gekende gevolg dat 
de problemen inzake infrastruktuur en 
al wat men daar van nabij of ver kan 
bij betrekken, zich hebben opgehoopt 
en er een achterstand van meer dan 50 
jaar dient ingehaald. Dan moet men 
maar eens even de Maas over gaan 
zien, in Nederland. Tenminste als je 
weet waar je een brug over moet... 

Om nu een eerste programmapunt te 
noemen : de E-39. Deze weg (autostra
de) zal dwars doorheen de mijnstreek 
lopen en in grote mate mede moeten 
helpen bijdragen tot de ekonomische 
omschakeling. Alhoewel de E-39 opge
nomen in het vijfjarenplan van minis-. 
ter De Saeger, bestaat er geen enkele 
vaste waarborg dat deze zeer belang
rijke snelweg in een minimum van tijd 
zal af zijn. Als men zich zou haasten, 
omdat men de Maaskant verwaarloosd 
heeft, dan zou morgen héél wat zijn 
opgelost. Voorlopig is er alvast 100 
miljoen frank konjunktureel voorzien. 
Een aalmoes ! 

Verder kan even aangestipt worden: 
de rijksweg 17 Maaseik-Lanaken, tegen
woordig de dodenweg genoemd Deze 
zal gemodernizeerd en verbreed wor
den. De enige grote verkeersweg in de 
Maaskant : een dodenweg sinds jaren ! 

Het Albertkanaal dient aangepast te 
worden. De Zuid-Willemsvaart dient 
verbreed te worden. Dit alles om de 
verschillende industriegebieden bereik
baar te maken voor de meest rendabele 
schrepvaart. 

Te bruggen zijn er van uit de oor-
Io'.,speriode De laatste jaren werden 
ei enkele nieuwe aangelegd, maar op 
dit ogenblik zijn er nog op zijn minst 
Zes ocrlogsbruggen .. 
_ Van spoorverkeer kan men prak

tisch niet meer spieken En reizigers
verkeer vanuit Maaseik is sedert ge
ruime tijd afgeschaft. 

Inzake industrieterreinen bestaat er 
momenteel een te Lanaken (157 ha) 
dat voor twee dei de volzet is, en een 
te Mechelen aan de Maas (56 ha) >vaar-
van 30 ha bezet Maaseik heeft 12 ha 
ter beschikking. 

Er is een mdustrieteirein gepland te 
Lanklaar, met een oppervlakte \an 
200 ha De uitiusting zou klaai komen 
in 1970. 

En wie kan zich moderne industrie
terreinen voorstellen zonder koliektor? 
Zoals voor geheel Limburg is er geen 
oplossing van de afvloeiing van het in
dustriewater. 

Bruggen, wegen, modernizering van 
waterwegen, industrieterreinen, koliek
tors, spoorverkeer : het een is niet in 
te denken zonder het andere. 

Iedereen is het er over eens dat de 
Maaskant een geizoleerd gewest is. 
Vraag is, of voor de uithoek van Lim
burg er te Brussel centen kunnen los
geweekt worden. 

Rekonversie en toerisme : twee din
gen die nog maar al te weinig aan 
elkaar gekoppeld werden. Slechts in de 
laatste 10 jaren heeft men in Limburg 
de ogen geopend voor de waarde van 
het toerisme hier. In de provincie werd 
de eerste toeristische onderbouw aan
gepakt (Begijnhof te Hasselt, Bokrijk, 
Tongeren, enz.). De Maaskant zag al
leen de mijn, maar niet zijn toeristi
sche mogelijkheden. Nochtans biedt 
het kempisch plateau, langswaarheen 
de Maasvallei zich sliert, een enig 
mooie omgeving voor de uitbouw van 
toeristische centra, rekreatieoorden, 
campings en dergelijke. 

Destijds hebben de mijn en Rotem-fa-
bi-iek op dit natuurschoon ingegrepen. 
Sinds de jongste wereldoorlog werden 
er regelmatig met ergerlijke nalatig
heid stukken natuurschoon bedorven. 
Industriële vestigingen, grondspekula-
tie, ontginningen, ordeloze wegenaan
leg lopen uit de hand. 

Het gevaar is niet denkbeeldig dat 
het kempisch plateau een verbrokkeld 
stuk natuur zal worden. Waar kan 
men bv nog bogen op een stukje on
gerepte natuur zoals het trajekt Neer-
oeteren-Lanaken (23 km) zonder in de 
bewoonde weield te moeten komen ? 
Binnen afzienbare tijd. als de vrije 
tijdsbesteding nog in grote mate zal 
toenemen en ieder plekje groen een 
kostbaar bezit zal blijken te zijn, zul
len de eventuele gemiste kansen dui
delijk worden. 

Om een praktisch voorbeeld te ge
ven • verleden laar hebben in de Op-
oeterse heide en bossen een 4000 leden 
van jeugdgroepen vertoefd Dit is méér 
inwoners dan de gemeente zelf ! Reken 
maar even de omzet uit Wanneer men 
spreekt over rekonversie en ekspansie, 
zal dan ook dringend m de richting 
van de toeiistische eksploitatie dienen 
gedacht te worden. 

In totaal omgekeerde verhouding van 
de schoonheid van het kempisch pla
teau staat de schandalige wanorde en 
biutale giondiooi van Kessenich tot 

Lanaken langsheen de Maas, waar gril
lige baggerkuilen, steenhopen, kraan-
pieken en baggermachines de vermin
king van het Maaslandschap onge
stoord verder zetten. Jaarlijks wordt er 
ongeveer 10 miljoen ton grind uitge
baggerd en zal er ongeveer een 60 ha 
« maanlandschap » als kenmerk van or
deloos winstbejag achterblijven. Neder
landse maatschappijen, in Nederlands-
Limburg belemmerd door een wet van 
bodembeheersing, zijn naar deze kant 
van de Maas overgekomen, alwaar zij 
hun ongebreidelde verminkingen kon
den verder zetten. Het is al te belache
lijk de nederlandse maatschappijen 
hiervoor alléén aansprakelijk te stel
len. De overheid had door doeltreffen
de maatregelen moeten voorkomen dat 
het zover kon komen. De verschillen
de regeringen, zowel als het provinciaal 
bestuur (met absolute C.V.P.-meerder-
heid) dragen hierin zware verantwoor
delijkheid. Het is onvoorstelbaar dat 
de provinciale overheid en de maas-
landse burgemeesters de Maasvallei op 
zulke onherstelbare manier laten mis
vormen. Hoe kan men met gezag toe
ristische doelstellingen verdedigen als 
men anderzijds eigen kansen verbrod? 

Een reden waarom de mogelijkheden 
van de Maasvallei niet gevalorizeerd 
werden is o.m. ook te wijten aan het 
al te veel dode letter blijven van de 
Beneluxsamenwerking. Men is al te 
zeer blijven steken in staatsnationalis-
rae en vermeende partikuliere belan-
getjes, die men meent afgebakend te 
zien aan de grens... 

Private en provinciale initiatieven 
kunnen — ondanks hun ijver en alle 
goede wil — deze nalatigheid of onwil 
van staatswege niet kompenseren. Het 
ontbreken aan verbindingswegen van 
deze en gene kant van de Maas is al te 
schrijnend! 

Alle wegen en planningen lopen pa-
ralleel met de grens of lopen er op 
dood. Geen verbinding met het indus
triegebied Sittard-Geleen. Om over de 
Maas te geraken moet je de brug te 
Maaseik of te Maastricht nemen, ten
zij je het veerpont te Stokkem ver
kiest. 

Uitzondering gemaakt voor Lanaken, 
dat in de laatste jaren blijkbaar aan 
het uitgroeien is tot een verlengstuk 
van het maastrichtse ekonomisch ge
bied — kregen de hele limburgse be
langen, van hier en ginder over de 
Maas, al te weinig konkrete aandacht 
en steun. Voor het overige blijft de 
Maaskant bij name : een gunstig gele
gen gebied van Benelux en E.E.G... 

Wij hebben getracht in grote trekken 
een beeld van de Maaskant te schetsen, 
een ,̂ 3eeld dat uiteraard zeer onvolle
dig is, maar dat toch voor iedereen de 
penibele toestand moet duidelijk ma
ken. Wij hebben getracht een voorlo
pige balans te maken. Ze is niet schit
terend. Het weinige dat dan nog pozi-
tief doorweegt, dreigt nu ook verloren 
te gSan. Een aktiekomitee « Waakzaam-
heidskomitee voor de Maaskant » werd 
geboren. Hierin zetelen afvaardigingen 
uit alle politieke partijen, sociale groe
pen en middenstandskringen. Het sche-
penkollege van Eisden treedt als ko-
ordinator op. De Vriendenkring van 
Zwartberg — ere wie ere toekomt — 
heeft zijn vrienden van Eisden niet in 
de steek gelaten en heeft de bazis ge
legd van het huidige aktiekomitee. 

De eerste faze van de aktie is begon
nen. Overal in de Maaskant, in private 
en winkelhuizen, op auto's en bussen, 
hangen affiches : « In de nood is de 
Maaskant één en onwrikbaar 1 ». Een 
groot aantal voorlichtingsvergaderingen 
werden in de maaslandse gemeenten 
georganizeerd. Ook de Volksunie staat 
hierin haar man. 

Verder is het nu afwachten wat de 
regering in de komende dagen zal be
slissen. Eén zaak valt alvast te onthou
den : men neme geen te lichtvaardige 
beslissingen. In de Maaskant zal men 
dialogeren als het kan, maar ook vech
ten als het moet! 

J. CUPPENS. 

BIJ DE FOTO'S 
Pagina 12 boven : de gesloten 
zinkfabriek van Rotem, restant 
van kapitalistisch kolonialisme 
en asociaal beheer. Pagina 13 bo 
ven : grintkuil aan de Maasoever, 
wanordelijke en natuurschenden-
de roofbouw door nederlandse 
firma's zonder enig overheidstoe
zicht; onder : « stilleven » ergens 
in een verlaten industriegebied, 
simbool van de schandalige ver
waarlozing van de streek van de 
Maaskant en de minorizatie van 
een werkzaam volk. 
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Diepzinnig denken kan niet iedereen. 
Diepxinnigheden spits formuleren nog 
mindei. Wel bezondigt iedereen zich 
licht aan het gedachteloos napraten 
van oerbekende waar- en wijsheden 
over leven en dood, lijden en liefheb-

MET VERLOF 
Hel luel dal taiis de veüofpeiiode 

M begonnen en dal die peuode blijk-
baai ook voor de vtouwen telt. We 
ivillen niet etnisch zijn maar er trekt 
loch een tamelijk giote rimpel over 
ons V007hoofd wanneer we de man
nen zo hoien spieken We zien ons 
al -londzeulen met de kmde-ien op 
hel sliand, we hoi en hen al zemen, 
uanneer ze moe gespeeld naar bed 
veilangen en voor ons geestesoog 
daagt het beeld op van de vele viou-
wen-met-verlof, die de kleine was 
doen, het eten koken in een veel te 
klein appartement en 's avonds op 
zoek gaan naar alleilei rondshnge-
lendc dingen die man en kindeien 
hebben laten liggen voo)aleer zich 
ztlf aan de bekende ai men van Mor-
feiis toe te veitiouwen. 

Veilof betekent voor ons vrouwen 
dooigaans het zelfde als tijdens de 
weikpeuode, het zelfde eldeis of 
thuis. De typische taken van moeder 
en huisviouiu houden niet op omdat 
w€ per trein, auto, bus of zelfs vlieg
tuig naar ven e oorden zijn gereden 
of gevlogen. Hel dekor is anders, 
maar het werk ts het zelfde. En als 
ue thuis blijven krijgen we er vaak 
nog een groot kind bij, met alle res-
pekt voor onze bioodwmners, die ech-
tei met altijd veel begiip aan de dag 
leggen en soms even lastig kunnen 
zijn of in de lueg zitten als de sprui
ten, die ze verwekt hebben. 

In veel gezinnen betekent het ver
lof zelfs nog een bijkomende last voor 
de ouders in het algemeen en voor 
de huismoeder in hel bijzonder. On
ze heien wetgevers, die dooigaans tot 
do beleie stand behoien of gaan be-
hoien, IS intussen nog allijd geen 
licht opgegaan. Men spieekt al ja-
len van de moeder aan de haard en 
van een zeker loon voor de huis-
iiouw, voor zoveire de aalmoes die 
men vooiziet loon zou kunnen ge
noemd wolden. If anneer dat nog 
nici ee7is in aide is, bcgiijp' U wel, 
lieve lotgenoten, dat er van verlof-
leigoeding voor huismoeders nog 
3/eel mindei spiake is. Dal zou noch
tans in een uelvaaitweield rto^maal 
zijn Maai met een uelvaaitiegeriiig, 
die 9H l h der financiële lasten op 
de bei oemde kleine man legt — van 
de kleine wouw in sociaal opzicht 
spieckl niemand, daaiom doen wij 
het in de plaats van al die zwijgers 
— moeten wij vi ouwen niet verwach
ten, dat er een inspanning zal ge
daan worden om de ptemie aan de 
haaid een konvenabele omvang te 
doen krijgen, te zwijgen van een ver-
lofx eigoedmg voor huismoeders. Die 
jiota bene veel meer dun in cijfers is 
uit te dl ukken vaak nog rekening 
moeten houden met verlofuitgaven, 
die haar zoigen tijdens hel veilof nog 
groter maken. Al zeggen we het zelf : 
best dal WIJ Vlaamse vrouuen een 
gioot hait hebben. 

CERDA. 
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ben. Terwijl wie belezen is een trapje 
hoger klimt en gaat citeren : een Pas
cal, een La Rochefoucauld doen het nog 
altijd best. Noem hun namen erbij en 
het stelt je belezenheid trots in eviden
tie. Of verzwijg ze, en het laat je ge-
spi ekspartner m de waan dat jijzelf 
de auteur van de wijze gedachte bent. 
Allebei goed, maar beter nog je niet 
aan te stellen en geïnspireerd denk
werk over te laten aan de echte den
kers, de literaire formulering ervan 

' aan de echte literatoren. En wil je bij
geval toch even putten uit verse bron
nen, recente overpeinzingen van mo
derne auteurs, nog niet versleten door 
gebruik, neem dan bv. Cesbron's 
« Journal sans date » eens ter hand. 

Gilbert Cesbron, katoliek auteur van 
brede levensbeschouwelijke en uitge
sproken sociale gerichtheid, heeft ver
diend naam gemaakt met best-sellers 
als o.m. « Chiens perdus sans collier » 
en « C'est Mözart qu'on assassine ». In 
de huidige franse, eksistentieel getinte 
literatuur zoniet een grote dan toch een 
klinkende naam. « Journal sans date » 
is een boek vol gedachten, bedenkin
gen en notities die alle terreinen be
strijken. Geen zwaar denkwerk met 
filozofische pretenties, wel de oogst 
van heel wat instant-inspiratie, opgaan
de lichtjes en vredig gepeins. We kozen 
uit zijn werk wat hij zoal verwoordt 
over de liefde en over het eeuwige 
VI aagteken van alle tijden : het paar. 
— Vrouwen houden van veroveraars. 
Maar veroveraars houden niet van hun 
veroveringen, enkel van veroveren. 
— Zeldzaam zijn de vrouwen die de 
rol van partner boven die van « inzet » 
verkiezen. 
— Er is niet deze of gene vreugde, 
maar wel een oceaan van vreugde; niet 
mijn lijden en het uwe maar een oce
aan van lijden; en evenzo een oceaan 
van liefde. We geven ze verschillende 
namen, zoals geografen de echte ocea
nen, al vormen die slechts één enkele 
zee. 
— Een geluk dat moet verdedigd wor
den is al niet langer helemaal een ge
luk. 
— Vele vrouwen houden van de Bru
tus, die ze « mannelijk » noemen. Dank 
zij hem voelen ze zich wijfje, wat ze 
« vrouwelijk » noemen. 
— Het lichaam is polygaam, de ziel in 
wezen monogaam. 
— De wereld van het hart is een labi-
rint, waarin het riskanter is op zijn 
stappen te willen terugkeren dan een 
uitweg te zoeken. 
— We houden van vrouwen wie de mo
de in mannen verkleedt. Niet om duis
tere freudiaanse motieven, wel omdat 
ze aldus een soort van ideale derde 
sekse vertegenwoordigen : zachtaardi
ge mannen, ongekompliceerde vrou
wen 
— Hoe zielig, een vrouw die met de 
boezem of de heupen van haar blik 
heeft. Hoe verwarrend, een vrouw die 
met de blik van haar boezem of haar 
heupen heeft. 
— Waar het schijnbaar om twee 
« partners » gaat, gaat het vaker om 
een slachtoffer en een beul. 
— Het gelaat van een meisje dat zich 
bekeken weet, kan het charmantste 
spektakel zijn. Of het meest irriteren
de Of het meest patetische 
•— Op sentimenteel gebied hebben de 
mannen een mentaliteit van jager, de 
vrouwen van ontdekkingsreiziger. 
— Ik hou van je maar zelden om wat 
je in jezelf bemmnehik acht. 
— Mannen bewijzen de vrouwen vaak 
enkel attenties in funktie van andere 
marmen, hun konkurrenten. 
— Het misterie van de vrouw ligt hier
in dat ze zo zwak is en toch zo sterk. 
Bij de man dat hij zo steik is en toch 
zo zwak. 

Vorige week kwam de amerikaanse fümsexbom Jayne Mansfield, die meer in de 
aktiialiteit kwam door schandaaltjes dan door talent, op vreselijke wijze om het 
leven bij een verkeersongeval. Ze slaagde er nooit in wijlen Marylin Monroe te 
evetiaien, die eveneens voortijdig door zelfmoord om het leven kwam. Hier vol-
boezemige Jayne met haar zoontje Tony en haar onafscheidelijke chiiiahua-

hondjes (in de plastiek-valies). Nu is de Mansfield-show over... 

— Die meisjes wie een ring kan troos
ten... 
— Meisjes spelen voortdurend een rol, 
waarbij de mode hen helpt in teatrale 
zin. Een meisje dat geen personage 
speelt zal ons, geboren toeschouwers, 

RANTSOEN 

aanvankelijk verontrusten, dan heer
lijk geruststellen. 
— Wat vele mensen hun leven noe
men, is vaak niet meer dan hun tijds-
gebruik. 

ANNIE. 

Biologieprof H. Berley Glass van de rijksuniversiteit van New-York 
voorspelt dat in het jaar 2000 de huwelijksboekjes waarschijnlijk van 
twee coupons zullen voorzien zijn, die het jonge paar recht geven op 
twee kinderen. Wie er meer wil zal belastingen moeten betalen. Zonder 
dit sisteem zal de wereld aan overbevolking ten gronde gaan. Een ci-
nieker stelde de vraag, of deze coupons ook ter beurs zullen verhandel
baar zijn... 

MEE FEESTEN 
Een grootwarenhuis uit Basel met filialen in diverse steden vierde zijn 
40-jarig bestaan. Personeel en genodigden werden per extratrein aange
voerd. Doch ook de meestal vrouwelijke kliénten genoten mee van het 
feest : daags na de viering weerklonk in alle filialen en het hoofdhuis op 
een vooraf niet bekend gemaakt moment een klok. Alwie op dit ogen
blik aanwezig was mocht dfe wareft, die zij reeds in het wagentje had 
opgestapeld, gratis meer naar huis nemen. 

ROOTTIJD 
We leven in volle bessenpcriode : de heerlijke periode van de ietwat 

zure maar zo frisse trossen rode, witte en zwarte « troppelbessen » of 
de kruisbessen. Een periode overigens die aan heel veel mensen voor
bijgaat : wie in de stad woont, heeft doorgaans geen bessenstruiken en 
in de winkels behoren de aalbessen en de kruisbessen alvast niet tot de 
verkoopsschlagers. Op de buiten is dat nog anders en heel veel tuinen 
hebben een border vol bessenstruiken. Betovergrootmoeder hield veel 
van bessen Ze diende ze op met suiker, maakte er jam van, vervaardig
de haar eigen « cassis » en trok kruisbessen op alkohol tot « boerenjon
gens ». En ze bakte bcssenkockjcs : 

« Neemt tot 6 Ponden Aalbessen, 4 ponden geraspte broodstdker, de 
Aalbessen moeten eerst zonder suiker kooken,.en altijd geroert worden 
tot dat hei dik genoeg is : en dan moet de suiker eerst gezift, en daar 
op gestrooid worden, met een klein Thelepeltje van 't vuur afstaande; 
en dan op een ly, daar wat suiker op is gestrooid, woiden te drogen ge
zet : ts heel goed ». 

Waag er gerust eens zes pond aalbessen aan ! 
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SINT 

AMANDS-

SCHELDE 
John Eardly, Ainerika's wondertioiiipc'ni\i. 

Het streepje tussen Bot en sing zal de snuggere lezer al doen vermoeden hebben 
dat het artikel onder deze titel niet gaat over dé aanrijding van het jaar, die 
toevallig in Sint Ainands zou doorgegaan zijn, maar over, ;a over wat ? Het mu
ziekevenement dat op 30 juh in het Scheldedorp doorgaat kan niet ondergebracht 
worden onder het etiket « Jazzfestival » de protestzangers Mik en Roel en zeker 
Boudewijn De Groot passen daar niet onder. Spreken van kleinkunst- of luister
liedjes-festival gaat al evenmin met Jazz-koningen op het programma als Nathan 
Davis, Sadi. het Jack-Sels-kwintet. Op de talrijke bijgewoonde peiskonferentie 
(wat'is die paling in 't groen door toch heerlijk) noemde de woordvoerder van 
het inrichtend komitee apoteker Guido Delang het een « inspu erende konfronta-
tie » van de artistieke vormen van lichte muziek. 

Die konfrontatie is zo breed opgevat 
dat we werkelijk kunnen spreken van 
een vlaams Comblain-la-Tour, ofschoon 
we niet weten of het feit dat Comblain 
dit jaar kapituleert de Klein-Brabant-
se durvers tot zulke stoute worp heeft 
geïnspireerd. 

Met een lange reeks van artiesten op 
het programmaboekje zal de Schelde 
kade voor vele uren een muzikaal oe
verloos getij brengen. 

Wij noemen willekeurig op : Nathan 

Davis, de amerikaanse saxofonist uit 
Kansas City, Dusko Goykovix, joego-
slavisch trompetvirtuoos verbonden 
aan het orkest Kurt Edelhagen, de 
de Amerikaan John Eardley, Jack Sels 
met zijn gekend kwintet Wij noem
den reeds de furoremakende Boude
wijn De Groot, die deneo-romantici, zo
wel als de protcstzangers tot hun idool 
hebben uitgeroepen. Met hun « Lim
burg blues) geraakten in 1966 Miek en 
Raoul bekend na de Zwartberg-gebeur

tenissen. Tijdens de perskonferentie 
hoorden we een lokale tegenvoeter Gui-
Do (Van Doorslaer), finalist « Ontdek 
de Ster 1965 » die met « Ballade van 
Jan Latos », « Danklied van een gesneu
velde » en « De T.V.-minister » een te 
weinig gekende ster is van het zeer de
gelijke (venijnige) luisterlied. 

Voor de oververzadigden werd er 
uitgekeken naar iets nieuws. Dat 
nieuws werd o.m. het Rotterdamse en
semble « Endatteme », dat wij ook op 
de perskonferentie reeds te horen kre
gen, die de zgn. Jugsound spelen uit de 
twintiger jaren toen de amerikaanse 
negers (bij gebrek aan kostelijke in-
stiumenten) de bastonen weergaven 
door het blazen in een kleine ton. Met 
bewerkingen van amerikaanse folks-
songs gaven zij daar te Sint Amands 
op de Flandria-palingboot meesterlijke 
stukjes ten gehore. 

Maar de reeks is lang niet ten einde. 
Van 15 u af zal Bot-sing 67 starten die 
30ste juli na de aankomst aan de Schel-
dekade van de voor die gelegenheid in 
New Oi Icans-hei doopte Flandriaboot. 
Hiei-op zullen een deel van de artiesten 
ich al « inspelen » tijdens de Schelde-

locht van Antwerpen naar St Amands, 
Îke muziekliefhebber kan met deze 

boot de tocht meemaken. Wie zijn de 
anderen ' Freddy Sunder met Etienne 
Verschueren en het trio Al Jones (de 
amerikaanse drummer) in gezamenlijk 

optreden; het Sadi-kwartet met Sadi de 
meest vooraanstaande vibrafonist uit 
de europese jazzwereld; Ferre Grig-
nard « de feilen met den lange baarde». 
Pol van Mosselvelde met zijn Skiffle-
groep; Tany Golan, de amerikaanse ne
gerzangeres; het trio De Mol; Lode De 
Ceuster, de zingende dokwerker; de 
jeggpap New-Orleans Jazz-band; het 
Pete Gnmstonkwartet; The Layabouts. 
En nog meer en minder gekende goden 
uit deze wereld van jazz en luisterlied. 

Wie niet op buitenlands verlof is, 
(waarom het altijd ver zoeken ?) mag 
deze daverende ouverture van wat de 
inrichters hopen een jaarlijks festival 
te kunnen worden niet missen. De in
bouw van twee podiums op de Scbelde-
kade zal een daverend opeenvolgend 
verloop verzekeren tot... laat in de 
nacht. Bij regen wordt het een massa
le tent. En in elk geval, droog of nat, 
wordt overvloedig gezorgd voor drank 
en spijs door een antwerpse gespecia-
lizeerde fijnkost-firma. 

Daar Sint Amands-Schelde zeer cen
traal gelegen is in het hart van het 
Vlaamse land hopen wij dat de duizen
den, die door de inrichters worden ver
wacht er ook zullen zijn om dit groots 
evenement te doen slagen. Wat het ko
mitee met de heren apoteker Delang en 
tandarts Herbots meer dan verdient. 

W.L. 
Kaorfcn (60 en 75 tr ) kunnen vooraf besteld bij 
de gcmeentesekrctaris De CIcrq, Wan der Looysfroat 
41a St Amands tel 052/32283, gironummer 449370. 

alijd brink 

"EEN GAT IN DE ZON 
9 f 

^adi, vibrafonist van euiopees formaat. 

In de reek', iNooideiliclit bij Desdee de 
Biouxvei verscheen \^n de noo id neder-
l.iiid^e Ahjd Blink de nrncl le « 1-eii oai 
111 (k /on » 

« Novelle * !•, ei<^eiililk een inclik.ilie <lie 
d u veeiiig blad/i)deii lange veihaal niet 
helemaal dekt De ondei t i te l « veislag van 
een roiiw)aai » bcnaden veel ineei de ue i 
kelijk vorm van dit p io /a dat een IKIO'̂ JM 
poëtisch en >teik-Mil)|tktiet veislag is van 
een leis dooi fle n]d en door dr landen 
Het veihaal is ingedeeld ni i cu ivvmtigtal 
kleine stuk|es gedadi icn c ii iiidi ukken 
onimoctmgen mci mens en laiidsdiap dn 
alles ovcisteind iii ovci lueisi dooi di vvic 
moed om ( t n alsdicid om een heenüaan 
nu het land ini lu-l Icvtn 

Heel du poclisdi itl.iiv is 'getikt iid dooi 
d( pcisoonliiklicid vin (k sdin|f^l<i de 
difhieics luclt hel h i i s d i sul)|t klieve eiin 
veivvcikt hel veiiasscndc beeld en de kl.ink 
V in hel «o<iid « ik /a<; een su-nen viouvv 
i i iaki legen Italic sl.ian De <\piesscii a< h 
let lia.ii beviiK liiK n hei levm > 

ü e kuiÈsisdiilderes Alijd Hiuik locpt 
voim en klem wakkei uil de weield der 
dingen e*) tnensen Niet een impiessionis-
tiseh sihilderen mei hei uoo id is het ge
volg van dn pl.isusdi taUni wel een zui-
veie helderheid mei wa imt t inten, een l ia-
giek i^oiidei uii|slicid een weemoed ?oiider 
seniimeiueel /el tbtspicgelen, een ivpisch 
• igen beeld en klankweield /ondei hei on-
dooidr ingbaie en diiisteie \a i i vee) moder
ne Kliek ol modi in p to/a Ei is tussen ge
dachte en beeld geest en veiwooiding een 
/iiivci evenwuhi een heldere •.vntese Al-
ii|d liniik s d i i e d leeds een drietal verzen-
bundels flaai debuut a h novelliste - ot 
betei als sdmi l s ie i van verhalend pio?a — 
I-. Ill icdci (jcval opmerkenswaaul ()( der-
geliike poeiisthe still oi)k vooi weikeliike 
epiek /iiii spaiikiarhl behondl v.ilt e d u e r 
te be/ien W.u iiiels d d o d van d( waarde 
van dn /eei IXVIIMIH « veislag van een 

loiivv |a.ii " 

•ihift liimk . < LLII gal lu de -on » — 
iö biz. 
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DE KINDEREN VAN SANCHEZ DE KINDEREN VAN 
Oscar Lewis is een amerikaans antropoloog en het boek waarvan wij hierboven 
de titel vermelden, werd in een goedkope Duitse vertaling uitgegeven in de reeks 
« Bücher des Wissens » der Fischer-Bücherei. In deze reeks verschijnen de meest-
diverse wetenschappelijke en pseudo-wetenschappelijke werken (o.m. ook het 
boek van Martin Luther King). Niettegenstaande dit « wetenschappelijke karak
ter is het boek een sukses geworden, en werd in vele talen vertaald. De New-
York-Times schreef o.m. « Slechts een- of tweemal in een mensenleven verschijnt 
een wetenschappelijk werk waarvan de onmiddellijke werking en kracht van 
grote literatuur uitgaat. De kinderen van Sanchez is zulk een boek. Men denkt 
een geweldig epos te lezen, een ontroerende tragedie en niet een sociologisch 
onderzoek ». 

De auteur. O^car Lewis werd in 1914 
in New York geboren, promoveerde in 
1940 tot doctor in de antropologie en 
doceert dit vak sedert 1948 aan de uni 
\ersiteit van Ilhnois. Hij ondernanl tal 
r i |ke onderzoekingsreizen o.m naar K.a 
nada, JSoord-India, Kuba de Antillen 
en Spanje In 1943 verbleel hij in Mexi 
co Zijn belangstelling voor levenswijze 
en voorwaarden van de landeljke bevol 
kins; brachten hem ertoe zijn bevindin 
geil neer te schrijven in « Life in a Me 
xican Village » dat mode! werd voor het 
modern antropologisch onderzoek In 
1959 verscheen « Five Families « waarin 
wi] voor het eerst de familie Sanché? 
ontinoeten Lewis verhaalt er het dage 
li|ks leven tijdens vijf normale dagen 
van vijf Mexikaaiise families 

In " The Children of Sanché? » taat 
de auteur iedei lid van de vijfkoppige 
familie Sanrhéz zijn leven vertellen de 
vijftigjarige vader en zijn vier kinderen 
Manuel S2 jaar Roberto 29 jaar Con 
suelo ?7 en Marta 26 Lo komen dezelf 
de gebeurtenissen gedeehelijk terug in 
elk verhaal -ilieen maar gedetailleerder 
of korter verhaald en telkens ook van 
uu een andei standpunt <>ezien Deze 
techniek (aat de analist toe de subiekti' 
viteit van het autobiografische gedeelte 
lijk te elimineren Bepaalde tegenstellin 
gen in -«ovatting en beoordelins komen 
zo ook aan het licht Deze methode 
dringt ook de persoon van de onderzoe 
ker meer op de achtergrond 

Oscar I ewis heeft df vijf personen van 
df Familie Sanchez ondervraagd over een 
zo i^root mogelijk Tnntal temas Honder 
den vragen werden daarbij ge'^ield, en 

waar mogelijk liet de ondervrager, die 
elk gesprek op band opnam, aan de as
sociatie der vertellers de vrije loop. 

Daarbij werden zowel de biografische 
gegevens als gedachten en gevoelens, de 
hoop en de verlangens, herinneringen 
tot in de prilste jeugd, zorgen en ang
sten, hun werk en hun ontspanning, 
vrienden, familie en bekenden, hun opi
nies en kennissen in zake godsdienst, 
politiek, aardrijkskunde, geschiedenis, 
hun sexueel leven, hun voorstellingen 
van recht en onrecht aangeraakt. De be-

UITGAVEN 
ORANJE 

Bij de Oranje-Uitgaven, Prins Boude 
wijnlaan 323. Wihijk (die ook het weik 
van Arthui De Bruyne over Dosfel uitga 
veil) verscheen het boekje van piot Frans 
Daels « Levenswijsheid > 

De man Daels die in dit boekje aan hel 
woord IS, IS ouder geuoiden en heeft door
heen strijd en leed een levenswijsheid bij 
^engegaard waarvan hiei een gedeelte werd 
geformuleerd op eenvoudige en bevntielijke 
wijze, zonder literaire fiorituren 

Df Daels die sprak in « Vooi mijn Volk 
in Nood > heeft hier de waarheden die hij 
vroeger sterk-pohtiek beklemtoonde op een 
algemeen maatschappeluk en menselijk 
vlak geplaatst. En het is niet vei wonderlijk 

werking van de teksten voor een boek-
publikatie vergde van de auteur natuur
lijk heel wat ordenende en selekterende 
arbeid. Bij de ondervraagden zelf was 
de ene ook beter dan de andere wat be
spraaktheid en toegankelijkheid betrof. 

In een inleiding van ca. 20 bladzijden 
verklaart de auteur werkwijze en bedoe
ling van dit werk : een beeld geven van 
de sociale, psychologische en ekonomi-
sche situaties (en ook moeilijkheden) 
waarmee men af te rekenen heeft bij een 
omvorming van deze « kui tuur der ar
moede », in de Latijns-amerikaanse lan
den in het bizondcr. De auteur besluit 
zijn inleiding met te verklaren dat deze 
mensen, met al hun zwakheden en ka-
rakterfouten, de ware helden van de na
tie zijn omdat zij door persoonlijk leed 
en ontbering de vooruitgang en stabili
teit der natie hebben mogelijk gemaakt. 
Maar aan dit uithoudingsvermogen zijn 
er grenzen; eens die overschreden, dreigt 
de stabiliteit der industriële maatschap
pij te breken aan sociale beroeringen. 

dat daarbij de geneesheer Daels aan het 
woord komt. Niet om medische pioblemen 
te behandelen maar om te spreken over ge
zondheid en ziekte en gene/ing, en het so
ciale aspekt ervan te onderstrepen. « Is er 
een geneeskunde die niet socual voelt en 
handelt ? » vraagt hij zich at, in verband 
met de term « sociale geneeskunde » In de 
hoofdstukken over mensengemeenschap en 
mensen verbondenheid zijn heel wat essen 
tiéle waarheden geformuleerd die iedereen 
denkt te kennen, maar die nog wel eens 
mogen gezegd worden over de gelijkheid, 
over de gezondheid der familie die de kern 
is van een gezond sociaal leven, enz. 

Aanbevolen, niet om literaire of andere 
kwaliteiten, maar cm de levenswijsheden die 
het bevat en waarvan wel eens < gemedi 
teerd > mag worden 

Een boekje, dat reeds enige tijd geleden 
verscheen (in 1965) en dat wij nu pas in 
de mogelijkheid zijn om voor te stellen, is 
< Afoiismen van het laatste uur » van Os 
kar Van der Hallen, bij de Oranje Uitga 
ven verschenen (Piins Roudewijnlaan 323 
Wilrijk). 

De insidet kent Oskai Van dei Hallen 
als de auteur van gedegen literaire studies 
en essais . over spiritualistische epiek, over 
hel diabolisme in de hedendaagse roman 
En wie no? iets afweet van de vlaamse be
weging van gisteren zal zich zijn mede 
werking herinneren aan tijdschriften als 
< Jong Dietschland > en « Volk » 

Oskar Van der Hallen biedt dus nu een 
— kleine — verzameling aforismen aan Het 
afoiisme, zegt ons woordenboek, is een kort. 
pittig gezegde, een invallende gedachte. 
Het schrijven van zogezegde « aforismen » 
wordt nogal eens beoefend door men.sen die 
menen iets te zeggen te hebben en die daar
enboven denken dat het vooi hen geen 
moeilijkheden kan bieden Een gevolg 
daarvan is het aanbieden als aforisme van 
waarheden k !a Palisse die voor seniale 
vondsten moeten doorgaan 

H^t aforisme vraagt echter mééi wijsheid 
da 1 die van een intelligentie van de dood 
gewone middelmaat en méér literaire kun 
de en traditie dan r'ip van fen zelf» goed 
romanschrijver 

Niet alles wat Nietzsche, de afonsmeschrij-
vei bij uitstek schreef bezit bijvoorfjeeld 
de pregnante zegging en de flitsende ge 
druhte die van een aforisme vereist wor 
den En toch is Nietzsche met zijn zéér in
dividuele oorspronkelijke wijsgerige inhoud 
en zijn uiterst briljante fascinerende taa!-
ki.uht, een der grootsten op dat gebied. 
Velen hebben geprobeerd hem na te doen, 
maar zelden met hetzelfde rezultaal. 

Wanneer men nu, in ons taalgebied en ID 
dc/c tijd. menige echte of pseudo wijsheid 
in aforistische vorm ingediend vergelijkt 
met O. Van den Hallcns « ,\forismen van 
het 'aatste uui >, dan valt de vergelijking 
zekei ten voordele van deze laatste uit. 

Bij deze vergelijking valt het met moei
lijk, het goud van het klatergoud te onder
scheiden en de uit diepe overtuiging en 
wijsgeiige kennis ontsproten en Uterair-ge 
slepen gedachte van het napraten van leu
zen en algemeenheden. Men hoeft slechts 

Daarom is een rechtvaardiger verdeling 
van de lasten én van het sociaal produkt 
een dringende noodzakelijkheid. 

De schildering van deze familie door 
Oscar Lewis is meer geworden dan een 
dor en eentonig verslag, waarbij de volk
se antwoorden voor de gelegenheid wat 
opgepoetst werden. Zijn de antw^oorden, 
op band opgenomen, ook door de onder
vraagden verstrekt, dan is het toch d e 
verdienste van de ondervrager alles zo te 
hebben geordend en gekozen, en de vra« 
gen zo te hebben gesteld, dat er een kleu
rig maar toch afgerond geheel is ont« 
staan, met een buitengewoon-sterke Hte» 
raire kracht, een aangrijpende tragische 
zin en een epische vorm, die voor wei» 
nig werken der romanli teratuur moet 
onderdoen. 

Besluiten wij nog dit artikel met te 
zeggen dat Oscar Lewis zopas voor zijn 
werk La Vida, de « National Book 
Award », heeft bekomen. 

Oscar Lewis « Die Kinder van San-
chézn Finter Bücher 80 fr. Verkrijgbaar: 
Internationale Pers, Cogels, Osylei. Ber-
chem-Antwerpen, 

de < background » te vergelijTcen, om te 
weten dat de wijsgerig en literair-geschool-
de Van den Hallen boven het klatergoud 
der sofisten uitrijst 

In een twintigtal bladzijden zegt hij meer 
(en zegt het artistiek zuiverder) dan veel 
aforismen-schrijvers in een heel dik boek. 

Van dei Hallen zegt dingen, die wel eens 
hard zullen klinken in de oren van een aan 
leuzen en gereedgestoomde oplossingen ge-
woongeraakte tijd. 

Hij gaat daarbij uit van een kristehfke 
wereldbeschouwing die, hoe open ook. geen 
duimbreed vfan haar waarheid afwijkt. 

AlbE 65 
Albe, schuilnaam voor Renaat Albert 

Joostens, werd geboren te Mechelen op 3 
juni 1902. Hieruit volgt dat hij nu vijfen
zestig is en een rasecht Maneblusser, hoewel 
hij in Brussel woont. De leraar Renaat 
Joostens werd de dichter, later ook de pro
zaïst, toneelschrijver, jeugdschrijver, essayist 
en vertaler Albe Een veelzijdige bedrijvig
heid dus, weerspiegeld in een uitgebreide 
bibliografie waarin de dichter nochtans do
mineert, zij het niet kwantitatief dan toch 
kwalitaüef. 

Zijn eerste verzen pubhceerde Albe on
der de hoede van Dirk Vansina's < Pel
grimsstaf > in 1929 Zijn eerste bundel 
heette weigenoemd < Praeludium >. 

< Paradijsvogel > in 1930 deed de kritiek 
opkijken en zowel Gijsen en Demedts als 
Van de Voorde waren vol lof voor deze li-
riek die in zuiverheid en eenvoud haar 
poëtische kracht putte. Het gedicht * Para
dijsvogel » is sindsdien in elke zich respefc-
terende bloemlezing van nederlandse poë* 
zie te vinden. Nadien volgden bundel na 
bundel : < Cherubijn en Mens > < Groo-
nendaalse Clausuren > en zovele meer. Al-
bes liriek is een zuiver evokeren van het 
eigen levensinzicht, van het doordringen 
naar de kern en het wezen der dingen een 
uitzeggen in hoge en sterk-poëtische een
voud van een metafizisch verlangen van 
Godsbetrachting. Bij Albe is het religieu
ze, bazis van elke kultutir. ook bazisontroe-
ring van zijn liriek Dit heeft de mens ech
ter niet losgemaakt van zijn evenmens, in
tegendeel hij wortelt vast en is sterk ver
bonden met het gemeenschappelijke mél 
zijn volk Zie zijn liriek uit « Van adellij
ken "bloede > en « Vlaanderen mijn land >. 
7ie zijn proza over Boerenkrijg en Boeren
oorlog < In de Kempen trompt de hoorn > 
en < Ossewagens op de kim > Zie tenslotte 
* Reinaert de Vos >, het Rommelpotse 
epos dat hij schreef onder de schuilnaam 
Piet Punt. en zie zijn scherpe repressiever
zen onder dezelfde naam in de nooit ge
noeg geprezen « Rommeljjot >. 

Aan de dichter en prozaschrijvei Albe, 
aan Kapitein Zeldenthuis die de jeugd zo 
menig schoon en blij boek schonk aan de 
Rommelpot-medewerker Piet Kunt. aan 
Renaat loostens tenslotte, man van meni
ge naam en veelvuldig talent wensen wij 
nog vele jaren vruchtbare arbeid 1 

MODERNE ARCHITEKTUUR te Londen In de buurt van Fleet street zal deze 
moderne wolkenkrabber worden opgetrokken, waar alle britse en buitenlandse 
nieuwsagentschappen worden ondergebracht, evenals vergaderzalen, eethuis en 
slaapgelegenheid voor journalisten. Het gebouw rust op een smalle voet en is 

waaiervormig opgevat. 
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.TV - TV • TV TV • TV - TV TV TV TV - TV -
11 juli-koncert 

Op 11 juh zendt de B R T 
een koncert uit dat werd op<>e-
nomen ui het Paleis \oo i Scho
ne Kunsten te Biussel. 

In het eeiste deel Aan dit 
programma -ssoidt « De Zee >\ 
Simfonivth i^edicht van Paul 
GiUon uitgevoeid door de Til-
haimonie van Anuveipen o 1 v. 
Frederik DcMcese die ook het 
voiige progiamma leidt V u j 
naai het Fians be: \eikt door 
Eddy Le^Ms Deklamator is Ge
rald Vermeeisch 

Het tweede deel \ an d u pio-
gramraa biedt u een Sinfonietta 
voor kopers van Jef Van Hoof 
uitgevoeid door het Kopeien-
semble \ a n T h e o Meitens. 
Hierna volgt een gelegenheids
toespraak door de heer L. 
Ciae)beck\, \olks\ertegen-
wooidiger en buigemeester der 
stad Antweipen 

In deze uitzending \wndt ook 
een poging gedaan om tot de 
formule van promenadeoikes-
ten te komen Lr werd een be
roep gedaan op \erschillende 
gemengde koien die Oud iNe-
deilandse liedeien brengen m 
een beweiking van I i e d e n k 
Devreese Medewei kenden zijn 
het Hasselts A Capella koor; 
het koor « Con Amore » van 
Mechelen, het koor « Singhet 
ende Weset Vro » van Koit-
rijk, het I i lha imonisch koor 
\ an Antwerpen en het Ti i iutas-
kooi \an He\ci lee . 

jeroorn en 
henzamien 

In de legie door Mauii ts 
BalEoort ziet u vanavond de 
hei haling van de tweede afle-
veung van dit vervolg^verhaal 
naar de roman van Ei nest 
Claes 

(Vrijdag 14 juh 20 uur 10). 

de capitano 
(Le Capitan) 

Jean Maiars zoigt v\cer \ o o r 
een duizeling-wekkend opi ie 
den 111 deze avonturenfilm 
Waai in gevochten p;e'>chciind 

llllInlIinitlnHi 

Klipper — Vlaamse 

en geknokt woidt Elsa Marti 
iielli zorgt voor de romantische 
noot 

(Viijdag 14 juli 21 uur 30). 

negende 
europese heker 
voor zang-
voordracht 
FRANKRIJK- !TAL IE 

Zondagavond tiedeu de ploe
gen van Fiankii jk en Italië in 
het stiijdperk 

De fianse ploeg werd samen 
gesteld uit Alice Dona, Ra
chel Dany Marco, T h e o Sa 
rapo Romuald. 

Op de Vlaamse T.V. 
ZATERDAG 8 JUL I 
14 00 Tennis Reportage van de finales 
enkelspel dames en de finales d jbbel^pel 
heren — 19 00 Luceat — 19 30 Tie 
nerklanken — 20 00 TV nieuws — 
20 25 Dr K Idare 3e o f l De lootste 
tocht (deel 2) — 20 50 Echo — 21 20 
Hef Chinese fochtscherm fi lmschets — 
21 35 . IXe Europese Beker voor Zong-
voordrocht — 22 35 Suspens 4e af l 
Hef outo ongeval — 23 35 . T V n euws 

Z O N D A G 9 JULI 
Rond 15 30 Rond» van Fronknik Re 
portage van de laatste ki lometers en de 
Qankomtf von de 9e etappe Belfort -
Divonne les Soms — 15 35 T ienerk lan
ken — 17 00 Evocatief massaspel op 
de Grote Mark t te Kor tn ik op in i f io t ie t 
van het Nat ionaol Guldensporencomife, 
uitgezonden op t l luli 1965 (herhaling) 
— 18 45 K Ien k lem k leuter t je — 
19 05 Avon t j r en onder 2ee l e o f l 
Het gezonken schip met Roberf Loq o — 
20 00 TV n euv/s — 20 15 5porfv/eek 
end — 20 40 Sterren stralen niet l e 
a t l Gedold met dieren — 21 40 IXe 
Europese Beker voor Zangvoordrachf 
Frankriik I t o l e — 22 40 TV n euws 

MAANDAG 10 JUL I 
Rond 15 00 Ronde van Frankr i ik Re
portage von de laatste ki lometers en de 
aankomst von de 10e etappe Divonne-
les Bains - Briancon — 19 30 Poly of 
het geheim van het kasteel (7e af l ) — 
19 45 Openbaar kunstbezi t « Haven > 
door Paul Bril (1554 1626) — 19 55 
De Weerman — 20 00 TV nieuv\s — 
20 30 Ronde van Frankri jk Filmverslog 
van de 10e etappe Divonne les Boins 
Br ionjon — 20 40 Do vluchtel ing 5e 
o f l Terreur op de vi^rf — ?1 30 IXe 
Europese BoKer voor Zongvoordracht 
Duitsland - Fronkri k — 22 30 . TV-
nieuws 

D I N S D A G 11 JUL I 
Rond 16 15 Ronde van Fronkn k Rerh t -
«treekse reportage von de laatste k i lome

ters en de aankomst van de 11e etappe . 
Briancon Digne — 19 30 TV rally — 
20 00 TV nieuws — 20 30 Ronde van 
Fronkn ik Filmversiag van de t i e etappe 
Br an ;on - Digne — 20 40 11 |uli con
cert — 21 30 IXe Europese Beker voor 
Zangvoprdrocht i nge land Nederlond — 
22 30 TV nieuws 

W O E N S D A G 12 J U L I 
Rond 16 30 en 17 15 Ronde von Fronk
n i k Reportage von de laatste ki lometers 
en de aankomst van de 12e etappe 
Digne - Marseil le — 19 30 Televisum 
— 19 55 De W-"Tman — 20 00 TV-
nieuws — 20 3 0 _ Ronde van Fronkn ik 
Filmverslog van de 12e etappe Digne -
Marseil le — 20 40 Speel een woord — 
21 10 Ann omusemenfsprogrommo — 
21 35 IXe Europese Beker voor Zang 
voordracht I fa l ie - België 

D O N D E R D A G 13 J U L I 
Rond 15 30 en 16 00 Ronde van Frank 
ri|k Reportage van de laa 's te ki lometers 
en de oonkomst van de 13e etappe 
Marseil le Carpentras — 19 30 Velvet 
33e a f l De ^wore val — 20 00 TV-
nieuws — 20 30 Ronde van Fronkn ik 
Filmverslag van de 13c etappe Mar 
seille Carpentras — 20 40 Dr Ki dare 
3e af l De lootste tocht (deel 3) — 
21 05 Premiore — 21 30 IXe Europese 
Beker voor Zangvoordracht Rechtstreek
se ui tzending van de f inale — 22 45 ï 
TV nieuws 

V R I J D A G 14 JUL I 
Rond 15 30 en 16 15 Ronde van Frank
r i ik Rechtstreekse reportage von de laat 
ste ki lometers en de aankomst van de 
T4e etappe Carpentras - Sete — 
19 30 Ti jd voor u — 19 45 Zoekl icht 
— 19 55 De Weeimon — 20 00 TV-
nieuws — 20 30 Ronde van Frankr i ik 
Filmvcrslog von de 14e etoppe Carpen
tras Sete — 20 40 Jeroom en Benza-
mien ( I I ) Tweede of l — 21 30 Avon
turenf i lms van vroeger en nu Le Copi-
t cn met Bourvil Elsa Marf inel l i en Jean 
M o r a s — 23 10 . TV nieuws 

TV op 17 juh a s. 

De Italiaanse ploeg weid sa 
mengesteld uit Paola Musiani, 
Piero Focaccia, Anna Maria 
Izzo, Mario Tessuto en Andiea 
Lo Vecchio 

(Zondag 9 juli - 21 uu r 40) 

D U I T S L A N D - F R A N K R I J K 
Maandagavond komen Duits 

land en Frankrijk aan de beui t 
De duitse ploeg werd als 

volgt samengesteld • Bngi t t Pe-
try,Reiner Mey Hotst Twieg, 
Vera Martin en Suzanne Dou 
eet. 

(Maandag 10 juli - 21 uu r 
30) 

E N G E L A N D - N E D E R L A N D 

Engeland en Nederland ne
men het dinsdagavond tegen 
elkaar op 

De engelse ploeg weid als 
volgt samengesteld : Dodie 
West, Oscar, Rog Whittaker, 
Geiiy Marsden Lois Lane 

De nederlandse ploeg woidt 
gevormd dooi : Marianne Del 
gorge, Jerry Rix, Connie Vmk, 
And) Star en Patricia Paay. 

(Dinsdag 11 juli 21 uur 30) 

ITAL IE-BELGIE 

Woensdagavond komen Ita 
he en België in wedstrijd 

De belgische ploeg wordt 
gevoimd door : J immy Frey, 
Marva, Claudia Syha, Ann Soe 
taert en Lucky Jones. 

(Woensdag 12 juli 21 uur 
35). 

sterren 
stralen niet 

Iste Tfieveiing : geduld met 
dieien 

In de/e film woidt u ge 
toond hoeveel geduld men 
moet hebben om dieren te 
diesseien voor televizie of cir-
kusnummertjes U krijgt een 
base ball match van een ploeg 
l i p p e n te zien, de dressuur van 
het paard « Fury » en de hond 
(( Lassie » evenals het kunsten 
leien aan een leeuw 

(Zondag 9 juli - 20 uur 40). 

ann 
Amuzemenlsprogramma van 

Jean Christophe Aveity en Lu-
cien Billard. 

Wanneer 's morgens vroeg 
111 mlief naar het bureau trekt 
bli|fL meviouw alleen aan de 
ontbijttafel zitten, de krulspel
den nocr m het haar en het 
hoofd nog vol dromen Zij 
vmdt haar mspiiatie in de mo 
detijdschriften die de postbode 
onder de deur schuift Bij het 
lezen van de titels dromen de 
dames van de mode van gim-
nastiekoefeningen voor de slan 
1 ( lijn, van handenaibeid en 
1 icuwe kapsels Wanneer 's 
avonds mijnheer thuis komt is 
hi] te moe om interesse te heb
ben voor mevrouw s dromeft 

("Woensdag 12 juh - 21 uur 
10) 

een avond 
in het cirkus 

Voorstelling gegeven door 
het Cirkus Sarrazani te Bi us 
sel 

Het Sarrazani ciikus heeft 
wekenlang op het Flagevplein 
gestaan en de B R T heeft niet 
aan de verleiding kunnen weer
staan daar een programma te 
gaan filmen Zo komt het dat 
u vanavond de volgende ai ties 
ten zult kunnen zien : 

Edith en Eugen Weidmann 
in een dressuurnummertje met 
chimpansees, een ourangou-
tang, een luipaard en honden. 

De Zwitseise clown Galetti, 
Piotr Basta en zijn paaiden. 
He t tuo Madcaps in een 

muzikaal en akrobatisch num
mertje 

Will) Lenz en zijn chimpiii-
sees 

En Rudolf Belli en zijn oli
fanten 

(Zaterdag 15 juli 20 uui 30). 

suspens 
5de afleveiing : O v ei al in 

Feopard Street 
Nimmo hooit da"̂  diamanten 

ter waaide van meer dan een 
half miljoen pond zullen ver
voerd worden dooi de juwelier 
Beaumont Hij brengt « B15 
Geoige » de baas \ a n de ondt i -
weield hiervan op de hoogte. 
Deze vindt het plan echter te 
gewaagd zodat Nimmo de tio 
dooi geeft aan Harry Garland 
die meent een overval wel aan 
te kunnen. 

fZateidag 15 juli - 21 uur 
45). 

leeuwen 
in de h.rX» 
Zateidag 8 juli, na het 
nieuws van 17 uur, spreekt 
Mr Fians Baeit, voorzit 
tei van de nationale bevlag 
gmgsaktie 
Hij richt een laatste oproep 
tot alle Vlamingen om op 
de Guldenspoiendag 67 met 
de Vlaamse Leeuw evlag te 
oetuigen 

Onze se lekt ie 
Z A T E R D A G 8 JUL I 

20 u 20 Nede i l and I 
Achter het nieuws (Aktualitei-
ten) 
20 u 25 Brussel Fr . 
La Bohémienne (Film van Ja
mes House en Charles Rogers 

met Stan Laurel en Olivier 
Hardy). 
20 u 50 Brussel Ned. 
Echo 
21 u 20 Brussel Ned. 
Het chinese tochtscherm 
(Filmschets van Edmond Aga-
bra met Edith Scob). 
21 u 35 Brussel Ned. 
Negende europese beker voor 
zangvoordracht 

Z O N D A G 9 JULI 

17 u 00 Brussel Ned. 
Evokattef massaspel (Op de 
Giote Maikt te Kortrijk op 
initiatief lan het Nationaal 
Guldenspol enkomitee, uitge
zonden op 11 juh 1966) 
20 u 40 Brussel Ned. 
Stenen stialen met (Hinier 
den Sternen - reeks tvieporta-
ges) 
21 u 40 Brussel Ned 
Negende euiopese beker voor 
zangvoor dl acht 

M A A N D A G 10 JUL I 

21 u 00 Dui t s land I 
Liaiien — Lnd wie man sie 
kriegt oder nicht 
21 u 10 Brussel Fr . 
Le monde pai allele (De waar
heid o\'ei spionage) 
21 u 20 F r a n k r i j k I 
De vrouwen ook (Uitzending 
van Ehane Victor). 
21 u 30 Brussel Ned. 
Negende europese beker voor 
zangvoordiacht 

D I N S D A G 11 JULI 
20 u 20 Neder land I 
Oude draaidoos (Kiontek van 
de oude films) 
20 u 40 Brussel Ned 
11 juh-koncert 
21 u 30 Brussel Ned. 
Negende europese beker voor 
zangvoordiacht 

W O E N S D A G 12 JULI 
20 u 30 Brussel Fr . 
Hollywood panorama (Om te 
lachen - 1ste deel met Mack 
Sennett, Charlie Chaplin, Fat
ty, Ben Tui pin, Harold Lloyd, 
Buster Keaton, W C. Filds, e a.) 
21 u 05 F rank r i j k I 
Euiovtzie Spel zonder gien-
zen (in Locaino Zwitseiland) 
21 u 10 Brussel Ned. 
Ann (Amuzementspiogiamma) 
21 u 20 Neder land I 
' / confess (Engelse f dm). 
21 u 20 Neder land I I 
Japans landschap (Dokiimen-
taire) 
•21 u 35 Brussel Ned. 
Negende euiopese beker voor 
zang\ 001 dl acht 

D O N D E R D A G 13 JULI 
20 u 40 Biussel Fr 
L'auieole de plomb (De zaak 
Van Meegeren) 
21 u 30 Brussel Ned. 
Negende euiopese beker \oor 
zangvoordracht (Finale). 
21 u 40 F rankr i jk I 
Emission medicare 
21 u 55 Neder land I 
Brandpunt (Aktuahteitcn). 

V R I J D A G 14 JULI 
20 u 40 Biussel Ned 
Jeroom en Benzamten (II) 
20 u 40 Brussel Fr. 
Van muizen en mensen (Film 
van Lewis Milestone). 
22 u 25 Dui t s land I 
Caspar Van o's lecht (\an Ju-
luis Hay). 
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V « 

KOMMERCIEEL, 

MAAR B O E I E N D 

Daarmee is de tour dan ver
t rokken . 

Men kan inr ichters , pers en 
andere geïnteresseerden moei
lijk verwijten dat ze zich niet 
zouden ingespannen hebben 
o m de belangstelling van het 
publ iek op te wekken. Voor 
zover we konden zien op ons 
teeveetje — want WIJ is weer 
te gierig geweest om ons de 
ronde lekker in een wagentje 
ki lometers achter de renners 
te laten volgen — was er aan 
de aankomsten redelijk veel 
volk, al moest men soms, zoals 
te St. Malo, in afwachting van 
de r i taankomst , een voetbal
ma tch laten betwisten. 

Wij zijn er zeker van da t de 
lezers van WIJ meer interesse 
hebben voor de ronde van 
Vietnam — zoniet raden wij 
Spor t '67 aan — m a a r het is 
toch een feit dat een ronde van 
Frankr i jk altijd weer een boei
end spektakel is. 

Wij geloven niet da t het 
sport ieve element daar in de 
hoofdrol speelt. Wij houden 
he t liever bij de publiciteit, die 
ons ook in verband met de 
ronde bij de neus neemt, zo
wel degenen die p ro als dege
nen die contra zijn. Maar ook 
da t kommerciële aspekt kan 
boeiend zijn. Wacht nog enke
le ri t ten, en het wordt span
nend als een verhaal van Aga
tha Christie om te achterhalen 
waarom wie wie hielp of pest
te. De sleutel dient echter al
tijd gezocht onder het op
schrift : kommerce . 

G E E N K O M P A S S I E 

In de kroeg van de Charel, 
w a a r wij een paar keren per 

week van de late avond tot de 
vroege morgen onze rechter
a r m en onze s lokdarm aan een 
intensieve t ra ining plegen te 
onderwerpen, heeft men ons 
verweten in de ronde van 
Frankr i jk teveel de kommerce 
te zien, en te weinig de spor
tieve pres ta t ies van de renners . 
Wat heel lelijk is voor i emand 
die « de pre tent ie heeft van in 
de gazet te schrijven, en een 
bo te rham méé te verdienen op 
de rug van de koereurs ». 

Dat verwij t grieft ons, want , 
r ap moe als we zijn, hebben 
wij wel degelijk diep respekt 
voor mensen die in 23 dagen 
bi jna 5000 km afleggen met de 
fiets, vooral omda t zulks moet 
gebeuren over wegen die langs 
de hogste bergtoppen tot in de 
wolken kronkelen, en aan een 
snelheid van bijna veertig ki
lometer pe r uur , in een zenuw
slopende, jachtige sfeer, ver 
van huis , en dan nog zonder 
de t roost die wij bij de Cha
rel kunnen kopen aan 7,50 fr 
de port ie . Respekt hebben wij 
voor die mannen , m a a r kom-
passie van ocherme die joen-
ges, nee, die kunnen wij niet 
opbrengen. Zij hebben die job 
gekozen, en er zijn er al t i jd 
die wat graag met hen zouden 
willen ruilen. 

De meedr inkers bij Charel 
vonden t rouwens ook niet dat 
zij kompassie moes ten hebben 
met ons, omda t wij 's avonds 
nog bi jna 5000 woorden uit 
ons inspiratieloos brein moes
ten wringen over het verduldig 
m a a r blank papier . Zij vonden 
ons zelfs « n e gelukkige tep-
pe » dat wij op die gemakkeli j
ke manier aan een stukje kaas 
op ons bo te rhammeke kunnen 
komen. Hewel, wij denken het
zelfde over die renners in de 
tour . Vooral omdat de kilome

ters meer opbrengen dan de 
woorden. 

GEEN PRIJSKAMP 
Zoals iedere publ ikat ie die 

zich respek teer t had WIJ u , 
te r gelegenheid van de r o n d e 
van Frankr i jk , een grote prijs
k a m p moeten brengen. Wij 
hebben he t aan WIJ voorge
steld, m a a r er valt me t die 
mensen niet te handelen. Ze 
zijn té gierig. 

E n nochtans , we hadden e r 
een schone cent kunnen aan 
verdienen. Wat de andere ga
zetten, zoals tussen de regels 
te lezen staat , b l i jkbaar niet 
kunnen . Of be te r gezegd, niet 
willen. 

Overigens voelen wij niet erg 
veel voor da t soort pr i j skam
pen. Afgezien van he t feit da t 
he t een b ron van inkomsten is, 
hetzij door verhoogde oplage, 
hetzij onder de vo rm van pu
bliciteit, en da t he t de belang
stelling voor de tour en de er
mee verweven rek lame st imu
leert, vragen wij ons af wan
neer we eens gaan moeten ra
den hoeveel p inten de Charel 
volgend j aa r gaat tappen, hoe
veel hij er daarvan zelf zal leeg-
slabberen, en als schriftings-
vraag hoeveel me t e r b ier dat 
zal vertegenwoordigen. 

Of is he t beroep van stami-
neebaas minder in teressant 
dan dat van wielrenner ? 

Wij denken van niet, en on
ze s tam( kroeg )broeders even
min. 

Zodat we alles samen het 
veto van WIJ nog kunnen 
waarderen . 

H O E MEER H O E LIEVER 

Tijdens de ronde van Frank
r i jk kan men in Het Nieuws-

SILVEER MAES, laatste vlaamse winnaar van de Ronde van 
Frankrijk... 

blad een rubr iek lezen onde r 
de titel « Vraag het m a a r over 
de ronde ». 

Soms vindt m e n daar wel 
in teressante dingen. 

Zo was er een meneer die 
wilde weten hoeveel een ge
middelde r enne r wel verdient 
aan zo'n ronde van Frankr i jk . 

De an twoorden zijn nogal 
ui teenlopend, zodat we vrezen 
da t de lezer het nog niet zo 
heel precies zal weten. 

Georges Vandenberghe , die 
aan zijn derde ronde toe is, 
vergelijkt dat inkomen me t 
da t van een goed vakman en 
een middelmat ige bediende. 

G. Driessens en F. Cools, de 
technische leiders van de bel-
gische ploeg, spreken van een 
100.000 a 150.000 frank. 
,Ofwel overdrijft een van be ide 
par t i jen nog geen klein beet je , 
ofwel verdient de « middelma
tige » bediende inderdaad zo'n 
slordige 100.000 ballen per 
maand . Maar dat geloven wij 
niet . 

In ieder geval hopen wij da t 
de jongens uit de ronde voor 
hun m a a n d ha rd werken be
hoorl i jk betaa ld worden . Wij 
hoeven daa rom niet te we ten 
hoeveel : he t zijn onze zaken 
niet . 

• 

De René heeft ons gisterenavond 
— beter gezegd vanmorgen — de 
oren van het hoofd gezeurd Hij had 
hem een « betteje vlaggen >. zoah 
men dat btj ons zegt Daardom was 
hij wat weemoedig wat trtesttg en 
wat at te spraakzaam 

Het begon met een jeremiade over 
zijn sociale status Om drie kinderen 
groot te brengen was zijn preeke van 
bediende veel en veel te klein. 

Vooral omdat men van hem ver
wachtte dat hij nog een zekere stoef 
ten toon spreidde. Een witte € kol 
met plastron >. Een proper kostuum. 

brotnver. De dikkoppen van 't be
stuur. Terwijl die foto gemaakt was, 
kon de René, de duivel-doet-al, zoals 
in het verslag te lezen slaat, met een 
rooie vlag ergens op een kruispunt 
aan de rand van 't doip gaan staan. 

« Maar ik heb het door, brult de 
René, 't zal niet tang meer duien. 
Wat denken die wel ? ». 

En hij vertelt hoe hij verteden 
week alle cafe's van de gemeente 
heeft afgedweild om een premie te 
vragen voor de koers. Overal moest 
hij teruggaan, ivant de baas moest 
er eens over nadenken. Hij gaf de 

DE DUIVEL - DOET - AL 
Kollege voor de kinderen, twintig 

kilometer ver, terwijl er een rijks
school naast de deur is. Ja, ja, de 
kollege's zijn nu ook gratis... 

En dan kwam de gazet ter sprake. 
Hadden wij het verslag gezien van 
de koers gisteren, hier in ons dorp ? 
En de foto 7 Hadden wij hem, de 
René, op die foto gezien f Neen, hé, 
want hij stond er niet op. Wel de 
beenhouxuer met zijn dikke kop. De 
prezident van de klub. En de coif
feur met zijn zat gezicht. En de 

premie — honderd fiank, een tube, 
een blote negerin in gips. De René is 
ook geen beest, en hij heeft twee ke
ren een rondeke betaald. En dat in 
alle herbergen van het dorp. Precies 
of hij geld te veel heeft, en hij kan 
verdomme dees maand nog geen 
nieuw kostuum kopen. 

Veertien dagen lang is hi] iedere 
avond op de draf geweest. ledere 
keer w hij een stuk in de nacht thuis
gekomen, ruikend naar bier, want 
alle koersaangelegenheden worden in 

herbergen geregeld. ledere keer is er 
een bedsei moen gevolgd. En wanneer 
gaat ge nu die droogdraad eens her
stellen? En de tuin opkuisen? En 
ons Anneke wat helpen met haar al
gebra, 't Is al goed, meiske, deze 
avond, zonder fout. 

Maar 's avonds, roefel, telefoon. 
De beenhouwer, om te vragen of de 
René niet dit of dat kan gaan doen. 
Hij, de beenhouwer, zou het zelf xvel 
doen zulle, maar hi] zit daar met die 
kommerce, ziede gi] dat, en de René 
verlet toch niet, nietwaar. En de Re
né weg. 

Hi] heeft ook de renners opge
zocht. Die hebben ook allemaal ca
fé. Daar moet hij ook nog eens te
rugkomen. De renner heeft het zo al 
halvelings toegezegd in... En zou er 
wat te vet dienen zijn ? Nee, nee, de 
prijzen niet. Het startgeld. Vijftien-
duizend. Hewel, ik kom. Ja, ge moogt 
er op tellen. Maar ge moet verstaan, 
't is 's anderendaags weer rijden, ik 
kan niet beloven dat ik de hele koers 
zal ri]den. Maar ik laat me zien. Gij 
zijt alleman niet, dat plezier wil ik u 
doen, en ik moet daarvoor de laatste 
cent niet hebben. 

En wat kan de René doen dan een 
rondje betalen, en denken dal die 
renner meer verdient met eens op 
zijne velo te kruipen dan hij, de Re
né, met een heel maand tabellen ma
ken. En dat hij, de kwibus, dan nog 
rondjes staat te betalen. 

Zeker, hij moet zijn onkosten maar 
inbrengen bij de kassier. Hij moet 

daar geen geld insteken. Maar ja, dat 
is waar ook, gij rijdt overal met de 
fiets naat toe hé René. We komen 
d' er goedkoop van af. 

De dag van de wedstrijd zitten 
brouwer, "beenhouwer en coiffeur dan 
met de journalisten in 't café, en ze 
spreken over hun koers, en ze verge
ten niet, en dat is schoon van hen, 
van te zeggen dat de René, een ech
te duivel-doet-al, bergen werk verzet 
heeft. Ne gedienstige « joeng > dat 
dat is. Geen gedachte van. Een echte 

, sportman. Een juweel voor de klub. 

En vandaag, zegt het juweel, heb ik 
alles mogen afbreken en opruimen. 
Die andere mannen kunnen niet weg, 
met hun kommerce, ziede. 

En voila, besluit de René, de koers 
is VOO) bij. 't Is goed geweest. 

De brouwer, de handelaars, de her-
bet giers zijn kontent. Er is veel volk 
geu'eest, en veel verteer. Maar het 
meest heb ik verteerd. Een halve 
maand pree. Ons vrouw gaat wat 
doen als ze 't weet. Maar wat wilt ge, 
hoe kan de sport blijven bestaan als 
niemand het zich aantrekt ? 

Gelukkig dat er in ieder dorp van 
Vlaanderen zo'n René is. Wat zou
den wierlerklubs, herbergiers, ren
ners en brouwers moeten gaan aan-
zangen zonder zo een echte duivel-
doet-al, een echte sportman T 

Zeker, zegt de René, en een echte 
kwibus. 

Daarmee was 't laatste luootd ge
vallen. We zijn gaan slapen. 



SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreveleerde 
bedekkingslagen 

RESSORTMAÏRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveleerde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

STAK̂  
(Brevet : 512767) 

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

Indien ü 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 6RAU 
HOVEN 

Al fle srote gekende Dnltse en Belgische 
orkesten zullen er zorgen voor tie stemming 
In al onze lokalen Is er altijd : originele 
Brengeliaanse stemming - deltlge lente en 
plezier • goede bediening • beste draüken 
goed en niet dnnr. 
N.a Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals • Banketten • Ver
gaderingen, enz.» 

- . LEUVEN I 1.000 plaatsea 
— AALST t 1.000 plaatsen. 
— HULSTK - KORTKIJR • 1.000 pi. 
— ANTWEBPEN . ÏOO plaatsen. 

KOOP 

BIJ ONZE 

ADVERTEERDERS 

DORTMUNDER THIER BRAU 

mPORT A B T S 
Tlensestecnweg 128, Korbeek-Lo. 

TeL I (018) 163.U. 

Voortverkopers worden gcvraaed vooi 
— Dortmnnder Thler. 
^ Tonlsteinet 5 .irndeL 
— Rijnwijnen S( JACOBS-EELLERBJ 

Oaa-Algesbelm. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

koopt — bouwt en hnnrt cafés ln gant het 
land. — Medewerkers worden gevraagd 

LB 1(» 

W E N T E L P O Ö R T 

type ALUGA 

Standaarduitvoering Q D C \ / C T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V C | 
in gephoafateerde staalplaat. O ' ^ O Q R 
Zeer lichte bediening. ^ O W » O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tel. 0 1 1 / 1 3 2 . 3 1 & 132.36 

U3 108 

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

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

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

Ga mee met je tijd ! Stel je buren niet langer teleur. Van 'n Vlaams-nationalist 
verwachten ze dat hij het voorbeeld geeft. 
Sticht een KERN in je woonplaats. Vraag folders '67 ter verspreiding. 

1. BEDRUKTE VLAGGEN katoen 
(klassieke én bedrukte leeuw) 

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

I GEBORDUURDE VLAGGEN' nylon 
(klassieke én moderne leeuw) 

1 m. X 1 m. 460 fr. 
1.45 m. X 1.5 m. 880 fr. 
1,45 m. X 2 m, " 990 fr. 
2 m. X 2 m. 1430 f r. 
2,5m. x 3 m . 2420 fr. 
Sm. x 3 m . 2750 f r. 
4m.x2,4m. 3740 f r. 
4m.x4m. 4290 fr. 

3. GEBORDUURDE WIMPELS nylon 
(klassieke én moderne leeuw) 

1 m. x 2,5 m. (met lussen) 900 fr. 
1 m. X 2,5 m. (met sloof) 850 fr. 

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

wollanyl 

430 fr. 
750 fr. 

wollanyl 

495 fr. 
925 fr. 

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

wollan, 

990 fr. 
935 fr. 

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

BEZIN EER JE BESTELT: 
1. Van dit jaar af zijn ook bedrukte vlaggen mef 
'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 

^1 ^ _ ^ ! ^ ^ .* KERN van uw woonplaats. 
'f^udS^i ^' ̂  betaalt, na ontvangst van de vlag, aan de firma 

> . ^ L ^ ^ % C die u de vlag mét de rekening toestuurde. De ver-
jLdta ^*lKk 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 

A. Ortsstraat 22 
Brussel 1 
TEI.F.FOÜN ; 11.25.25 

MET DEZE ZOMERBON 
VAN EEN TEATERZOH 

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

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

VOOR EEN MUSICAL VAN FORMAAT 

minister zonder moeite 
een zomers spektakel van internationale 

allure 
TOT EINDE JLNI 
ELKE VRIJDAG, ZATEHDAG EN MAANDAG 
TE 20 UUR : 
ZONDAG TE 15 EN 20 LUR. 
• 
Voorbespreking dagelijks van 10 tot 18 uur 
Tel. : 11.25.25. 



PERS 

CVPeetje lacht, CVPeetje schreit. Het is 
zowat een spelletje van een weermannetjes-
barometer geworden. De CVP heeft niets ge
zegd, de CVP heeft wel iets gezegd over « de 
ontsluiting » van Brabant. Uiteindelijk heeft 
Houben het dan gezegd. Die kan dan dienen 
voor de Walen en de Brusselaars. De CVP-
jongeren mogen tegen 11 juli dan weer wat 
omgekeerde praat vertellen, om het slijkef-
fekt van voorzitter Houben wat weg te spoe
len. Wat een voorzitter, wat een jongeren. 
Nu de vlaamse jeugd de vakantie intrekt, 
camen met de Wetstraat hebben we ons eens 
ondergedolven in een aantal jongerenbladen 
waar over diverse meningen van die jeugd 
wel iets te leren valt voor ons a ouderen ». 

DE STANDAARD 

Waar de Gazet van Antwerpen het poli
tieke jachtgebied van haar « Vrije » Tribune 
nog steeds aan De Heilige Lodewijk Kie-
booms voorbehoudt, kreeg onze voorzitter 
Mr. Van der Eist de gelegenheid om in de 
Vrije Tribune van de Standaard een uitge
breide bijdrage over de VU-vizie op het pro
bleem Brussel te geven. De psichologische 
kentering te Brussel zal komen als in een 
federalisme met twee, wijzelf de vlaamse 
gemeenschap te Brussel kunnen stutten. 

« Het l^ewerken van een kentering in de 
mentaliteit van de grote massa van niet-mili-
tante Nederlandssprekenden en niet-militan-
te Franssprekenden van Vlaamse afkomst is 
dan ook vooral een psychologisch probleem. 

Ofschoon de oplossing over de verdere ont
wikkeling zal beslissen, hebben de Vlamingen 
(voornamelijk die van bniten Brussel) ze nog 
niet gevonden. Het argument van de gelijk
waardigheid van Frans en Nederlands bijv. 
heeft geen zin zolang de gewone man dage
lijks ervaart dat men zonder Frans nergens 
terecht kan maar zonder Nederlands overaL 
Zonder één woord Nederlands kan men de 
hoogste fuiikties in de administraties van ge
meenten en het rijk en in de partikuliere 
sektor bereiken. Maar de kleinste bediende 
en arbeider, zelfs de straatveger, die bij de 
stad Brussel in dienst wil komen, moet in 
een eksamen zijn kennis van het Fians be
wijzen ! Dat is de verfransingsdruk die de 
gewone man obsedeert en hem de dwangge
dachte heeft bezorgd dat zijn kinderen voor 
alles Frans moeten kennen. Daarom, en ook 
om de aantrekkingskracht van liet prestige 
der (Franssprekende) « hogere standen » 
stuurt hij zijn kinderen bij voorkeur naar 
een Fran.se school. » 

Ondanks alle CVP-gepraat a dat er niets 
Van aan is », bleef De Standaard ook radi-
kaal uit blijkbaar goedingelichte bron de 
CVP-pIannen beschieten i.v.m, de zaak Leu
ven. 

ff Het lijdt geen twijfel, dat de kwestie-
Leuven tot t «ee maal toe werd besproken 
in de audiënties die paus Paulus VI heeft 
verleent' aan preinier Van den Boeynants en 
dat vrije vestiging in Brabant één van de 
\ 'at ikaanse wensen is. Iets heel anders is, 
dat de C.N' P. die suggestie schijnt te slikken 
zonder correctie; uit de jongste geschiedenis 
had het nationaal komlté nochtans, moeten 
leren, dat een herhaling van de zaak-Leuven 
elders in Brabant ongewenst is. 

Men hoopt die ontgrendeling te ruilen te
gen een V.U.B.-kampus op het oefenplein in 
Eisene. Geen bezwaar, dat de U.L.B, zich 
daar sestigt — op één % oorwaarde : dat zij 
een volledig verdubbelingsplan inet bijhoren
de timing indient L'it de historie van de 
wet van i96.ï en van het daarbij aansluiten
de boekhoudplan hebl>en wij althans geleertl, 
dat er ondubl>el/innige wetteksten nodli; 
zijn. Dat wisten wij trouwens al sedert de 
oprichting van de Franse l'.CL.-school (H 
He\ei lce. » 

HKT VOLK 

Houben heeft hel ook verkorven bij Miei 
Van Cauwelaert, die op dal vlak konsekweut 
is met vroeger ingenomen stellingen. 

« Zoals het plan-Hoiiben zich nu voordoet 
is het on\olle<lig en een/.ijdig. Het kan be
slist niet de bedoeling zijn \ an de CVP-\oor-
zilt<T, maar het zou hooid<^akelijk ten goede 

komen aan de franstalige sektie. die op den 
duur op alle tableau's zou winnen. Zij zou 
te Leuven blijven en bovendien de Brusselse 
agglomeratie en gans het arrondisseiijent-
Nijvel tot wingewest krijgen. Waarbij dan 
rekening moet worden gehouden met het 
feit, dat zij reeds met haar inplanting te 
Brussel (NA'oIuwe) is begonnen. Dat zou vol
ledig stroken met de noodlottige driehoek, 
die prof. ^^'oitrin al maanden geleden heeft 
ontworpen en die aan de oorsprong is van 
de krisis rond Leuven. 

Wij zien ons dus verplicht te herhalen wat 
wij reeds schreven. Het plan van de h. Hou
ben onthutst ons en wij begriji>en het nut 
ervan niet. 

Wij geven graag toe, dat het redelijk is 
de Brusselse agglomeratie, die een Europese 
betekenis heeft verworven, niet langer te 
liandhasen als een louter wingewest voor de 
\rije unixersiteit van Brussel, die trouwens 
overwegend franslalig is. Maar, dat is slechts 
één facet van het universitair probleem in 
ons land. 

De imiversitaire overbevolking van Leu
ven is eeri ander facet onder de \ele. Men 
zou er zich echtei eindelijk overal goed moe
ten van doordringen, dat de uni\ersitaire ex
pansie en inzonderheid het probleem, da t 
door de overbevolkte Leuvense Alma Mater 
wordt gesteld, geen bevredigende en vreed
zame oplossing kunnen krijgen, zolang men 
poogt de geleidelijk groeiende autonomie van 
de twee sekties van Leuven en de noodza
kelijke overheveling van de franstalige sek
tie naar Wallonië te omzeilen. 

Het spijt ons voor de CVP-voorzitter, maar 
ook vAJn plan is wegens dit tekort slechts tljd-
\erlies. » 

DE GAZET VAN ANTWERPEN 
De CVP-jongeren van Leuven werden op

geschrikt door het onweerverwekkend plan 
van hun voorzitter Houben. Zij waagden een 
motie. De PVV-voorzitter is opgeschrikt dooi-
het veldwinnend federalisme, zo blijkt uit 
Omer de bloeddorstige zijn rede in het kon-
gressenpaleis. Maar Omer belooft het ons 
c Er kapituliert nie >. 

« In zijn openingstoespraak verklaarde de 
partijvoorzitter dat de resultaten van dit eer
ste jaar PVV-deelneming aan de regering 
pozitlef waren. Waa r de financiële toestand 
als gezond en be\redlgend kan worden be
schouwd, blijft het vraagstuk van de betrek
kingen tussen de gemeenschappen onvermin
derd bestaan. 

\ ' an Waalse zowel als van Vlaamse zijde 
hebben de extremistische groepen vooruit
gang geboekt en de federalistische gedachte 
heeft bij een groot gedeelte van de Vlaamse 
jeugd ingang gevonden. Te Brussel is het 
begilp van een federalisme met drie otit-
staan, en de PVV is daartegen gekant zoals 
zij overigens gekant is tegen een federalisme 
ntet twee. » 

VOLKSGAZET 

Sindikalist in Volksgazet stelt vast dat het 
federalistische water toch naar de zee loopt. 
De Walen in het ABVV vagen hun hielen 
aan alle a protokoUen » over eenheidswer-
king in het A B W en gedragen zich in feite 
als een aparte federatie. 

Wat moeten we doen jammeren de vlaam
se Socialisten die nooit gevi^oon ge"weest zijn 
zelfstandig als Vlamingen te denken. 

<r Thans wordt het protokol voorbijgestreefd 
geacht (zoals vele Waalse socialisten het 
e vergelijk » van 1963 in de B.S.P. voorbij
gestreefd noemen). De Waalse A.B.V.V.-af-
delingen willen nu ook dat op het ekononii-
sche plan de zelfstandigheid van de gewes
ten zal uitgebreid worden. Zij achten dat van 
levensbelang voor de Waalse ekonomie. De 
regionale aktle wordt zo belangrijk dat het 
zwaartepunt niet langer bij de nationale be
roepscentrales kan liggen. En vermits in 
ineerdere Waalse gewesten de/elfde toestan
den tot dezelfde konklusles leiden, ligt het 
voor de hand dat het streven xan de gewes
telijke A.B.V.V.-afdelingen moet gekoncen-
treerd worden. 

Indien dat alles theoretische opvattingen 
— voor dlskussie \ a t baa r — waren, er koo 

over gepraat worden. Maar die kans wordt 
het A.B.V.V. zelfs niet meer gegeven. De fe
deratie van Waalse A.B.V.V.-afdellngen be
staat. Zij vergadert regelmatig, zij bestudeert 
de M'aalse problematiek, zij neemt besllssla-
gen, zij neemt strijdpositle in en zij maakt 
haar stellingen openbaar. Het A.B.N'.V. — 
en de beroepscentrales — kunnen er nota 
van nemen. 

Nergens wordt het woord « federallsine » 
nog gebruikt. Zoals angstsallig elke zinspe
ling op de taaberhoudlngen vermeden wordt. 
Het Is een vorm van « federalisme in prak
tijk ». 

Nu zullen de A'lamlngen zich moeten bera
den o\er de nieuw geschapen toestand. » 

LICHT 
Dit leidersblad van de Chiro kan aan, die 

Volksgazet-janimeraar antwoord geven. Zelf-
respekt. Zoals zij dat zou willen zien in het 
optreden van minister Hulpiau die zich on
langs nog eens liet Lamme Goedzakken te 
Brussel. 

Konkluzie : er zijn hardleerse vlaamse buf
fels. 

« Een Vlaams minister aanvaardde verle
den jaar te spreken op de medische da^en 
van de vrije universiteit te Brussel. Hij werd 
er uitgejouwd vanaf het eerste woord neder-
lands dat hij sprak. Er kwam geen protest 
van de inrichters. De minister verleende dan 
ook toelagen aan deze dagen, en het \ e rhaa l 
kwaiTi in de krant. 

Een Vlaams minister aanvaardde dit jaar 
te spreken op deze medische dagen. 

Het was dezelfde minister, en hij werd op 
dezelfde wijze uitgejouwd door de aanwezi
gen. Weer kwam er geen protest van de in
richters, en weer kwam het verhaal In de 
krant. 

Bij dit verhaal dachten we terug aan het 
verhaal van Saidiah uit de Max Havelaar : 
« Toen deze buffel hem ook was afgenomen 
door het distriktshoofd van Parang-Koed-
jang ». 

Welke Waalse minister zou zoveel lank
moedigheid opbrengen? Of \erklest u 'n an
der woord. » 

NU NOG 
En toch lijkt onze Vlaamse jeugd no^ ge

disciplineerd. Zelfs Westvlamingen als het 
over ABN gaat. Zo toont toch een referen
dum in een kollege te X waar 60 t. h. zich 
uitsprak voor het verplichte ABN school, 

« In het raam van de A.B.N.-week werd 
door de A.B.N.-kernen van het Sint-Jozefs-
kollege te X een referendum onder de leer
lingen gehouden. Dezen moesten zich uit
spreken over de vraag : « Moet het A.B.N. 
verplicht worden op school ? ». 

In elke klas werd die vraag ingeleid door 
een A.B.N.-promotor, waarna een debat volg
de onder leiding van de leraar. Ver\olgens 
had een schriftelijke stemming plaats, die de 
volgende uitslag op!e\erde : 
KIAS \ 'oor Tegen 
7de \oo ib . 61 2.3 
6de 77 30 
5de 80 46 
4de 46 47 
3de 36 37 
2de 44 19 
1ste 24 33 
Totaal 368 237 
t .h . 60,8 t .h. 39,2 t .h. 

Hierbij zij opgemerkt dat ook als tegen
stemmers werden beschouwd zij die blanko 
stemmers werden beschouwd zij die blanko 
stelden dan die welke In de vraag was ge
formuleerd (Ja). » 

VANDAAG 
Het blad van de KSA hield bij 1.124 stude

renden uit hogere klassen katolieke humanio
ra een enk^vest over politieke belangstelling. 
Hier de rezultalen ; 

39 t. h. van de meisjes en 65 t. h. van ile 
jongens lezen regelmatig de krant , terwiil 
60 t. h. en 62 t. h. ook geregeld het nieuws 
volgen in radio en tv. De rubrieken die heu 
in het nieuws Interesseren zijn : 

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

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

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

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

buitenlandse politiek 
binnenlandse politiek 
kultureel leven 

sport 
plaatselijk nieuws 
ruimtevaart 
besprekingen van nieuwe 

films 

M 
18 t.h. 
18 t. h. 
10 t. h. 
8 t. h. 

21 t.h. 
5 t.h. 

13 1. h. 

J 
20t.h. 
16 t.h. 
10 t. h. 
18 t.h. 

91. h. 
13t.h. 

14 t. h. 

Hieruit kunnen wij besluiten dat de hori
zont van de jongens zich meer dan bij de 
meisjes buiten onze grenzen uitstrekt. Wel
licht zien de meisjes alles nog teveel « plaat
selijk » en is ook een « ruimere » visie hier 
w enselijk. 

Sport en ruimtes aart spreken de jongens 
ook meer aan dan de meisjes. 

MEELEVEN MET DE WERELD 
De belangstelling gaat naar volgende pro

blemen : 
Taalkwesties en andere Vlaamse proble

men in ons land (37 t. h. en 31 t. h.); 
^'ietnam (34 t. h. en 30 t. h.); 
De Kerk in kontakt met de wereld (14 en 

16 t. h.); 
Landing op de maan (10 en 13 t. h.); 

(^Problemen van racisme (5 en 10 t. h.). 

W. LUYTEN. 

Warmeluchtkachels 

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

Een betere toekomst voor de kindervenorg-
ster, mits één iaor specialisatie voor PEUTER* 
LEIDSTER. 
Aansluitend op de studie van kinderverzorgster 
en aspirante in de nursing. 
Voor betere toekomstmogelijkheden, zelfston-
dige arbeid -—• geen week-end en geen nacht* 
dienst, meer geschikt ook op latere leeftiid. 
Officieel Brevet van 

KINOERVERZORGSTER PEUTERLEIDSTER 

SCHOOL voor KINDERVERZORGSTERS 
« Hof ter Linden » Evergem (Gent) 
Kandidaten voor het eerste studiejoar K.V Z. 
eveneens toegeloten. 

• 1 • 

••^•••••i 
^HYPOTEKEN 

TOT 100% DID WAADDE VAN S TOT 30 JAAR 
BEKO£PSKREDIBTCN ,ocr llLfSUNDIGEN 
UnBK.ZAAK-AANKOOP MAT - STOCK em. 

MEVEKAN 
Terflivierenlaan. 57 Deurne-C. 
*WJ*0Ul1THUlS-TiLf'/3ST9'?1-'"'/55t 53 I^^BHHBI^HI 

• 1 • 

GIAZÊN «n K<CU7UREM, 
Gratrf voor venelefdeo, 
Hertl«'l.-ig»n tn eigen werVKuu. 

WaKer ROLAND 
-— G*dif^omi«rd Optitkcr *-• 
Kerk*t'd«t, 58 — Antwerpen 
fl^t «.u.b op ^et Suiinummtr I) 

T t M o e n : 35 Bi 62 

10 % Vo-l.i^g op VI 'oon dfi«r. 
>02 

4 i ^ 

Q^ 

C 
^ 

2 <^ 
t"i««^ 

^ 
Qi 

Ik 
*-K 

^ 

• 
betere meubelen 
10 o/o 

alle vloerbekledingen 

•A-
zonneblinden 
• 
voviwdeuren 
• 
tel. rupelmonde 
(03)75.18.79 
• 
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bewegi 

ANTWERPEN 

Antwerpen 

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

en simpatizanten. 
i. Aktie : stuur om de maand 

onder gesloten omslag een bankbil
jet van 20 fr. 

2. Aktie : elk VI. Nationalist 
heeft de plicht te vlaggen met ons 
nationaal simbool. Degelijke kleur-
vaste Leeuwenvlaggen tegen spot
prijs. Afmetingen 1 ni. 33 x 1 m. 50 
250 fr. 

3. Aktie : prachtige sleutelhan
gers met VI. Leeuw op goutien 
veld. 

Koop en verkoop onze sleutel
hangers 25 fr. 

4. Aktie : een boek dat ieder VI. 
Nat. moet bezitten « Lodewijk Dos
fel ï, kultuurflamingant, aktlvist, 
nationalist. Gewone winkelprijs 
350 fr. 

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

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

FINANCIËLE BIJDRAGE 

Om het hoofd te kunnen bieden 
aan eigen propagandawerking en 
aan de hulp voor andere in nood 
verkerende afdelingen zoals b.v, 
Brussel hoopt onze afdeling op de 
medewerking van allen. Stuur ons 
maandelijks onder omslag uw vrij
willige bijdrage. Te richten aan het 
sekretariaat of aan het adres van 
Dr. Delahaye, St. Jansvliet 16, Ant
werpen. Er kan ook gestort wor
den op postrek. van Bergers G., 
Antw. i postrek. nr 6175.11. 

ANTI-P .V.V.-PAMFLET 

Kent een groot sukses. We be
deelden 30.000 exemplaren. Bussers 
hebben we voldoende maar geen 
geld om volledig 80.000 bussen voor 
gans Antwerpen te bedelen. Wie 
stort op postrek. Bergers, Antw. I, 
postrek. 6175.11 een gevoelige bij
drage van 500 of 1.000 fr. opdat we 
gans de stad zouden kunnen bede
len? Voor dit doel ontbreekt ons 
nog 10.000 fr.! 

LEDENSLAG 
Onze afdeling behaalde tot op 

heden 114 nieuwe leden, wat reeds 
120 t. h. bedraagt van het opgelegde 
streefcijfer. We willen het er niet 
bij laten. Gaat u akkoord met on
ze doelstellingen, stuur dan onder 
ondoorzichtig omslag het aanslui
tingsbedrag van 50 fr. met vermel
ding van naam, adres, geboorte en 
beroep. Of vraag inlichtingen op 
het sekretariaat der afd. Oude 
Koornmarkt 28, Antw. 

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

Sektie centrum : Bergers. St. 
Jansvliet 19. 

Sektie Luchtbal : Van L'ftelen, 
Brooklvnstr. 10. 

Sektie L.O. : Van der Vlocdt. 
Waterhoenlaan 7. 

Sektie Oost : Vermeulen, Trans-
vaalstr. 50. 

Sektie Noord : Lanibrechts. Eve-
raerlstr. 17. 

Seklie Zuid : De Laet, Kruishol-
str. 16 

Antwerpen-Stad 
SLEUTELHANGERS 

l.en blijvend sukses Te beslellen 
bil de initiatiefnemers V.U. afd. 
Antwer|)en stad. Oude Koornmarkt 
28. Antwerpen. 

(ïeen plastiek, doch glanzende ko-
Peien sterke sleutelhangers! 25 fr. 

Kan ook gestort worden op per
soonlijke rek. Bergers 61.73.11 Ant
werpen l. 

KLEEFAUTOPLAAT IMET 
VL. LEEUW 

Zehklevende labels 10 \ 14 nn. 
noM VI. Leeuw 13 fr. 

Si rt-enlabels met 14 verschillende 
teksten Zelfklevend. Teksten zoals . 
« Federalisme > - < Anmestie » -

« Leuven Vlaams » - « Brussel 
Rijksgebied » - enz. enz. 

Prijs per screenlabel 5 fr. 
Speelkaarten met nederlandse 

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

len gaat uit van het komitee « Be
devaart naar de graven van de 
IJzer ». Kunnen besteld worden zo
als hierboven voor sleutelhangers. 

Kapellen - Antwerpen 

LEEUWENVLAG 
Koop nu uw leeuwenvlag - 150 s 

150 cm, bedrukt katoenen vlag -
-spotprijs 200 fr. - r aam of stokvlag 
- te verkrijgen bij onderstaande 
adressen . 

Lenaert V., Bevrijdingslei 29, Ka
pellen. 

Schonkereh 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 
inbegiepen. Reisleider Willem Luc. 
Inlichtingen en inschrijven bij bo-
\enstaande adressen. 

Mechelen 
GULDENSPORENHERDENKING 
9 JULI 

Te 18 uur verzamelen alle vlaam-
se verenigingen met hun vaandels 
op het Raghenaplein (bij de Hans-
wijkkerk). 

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

Te 20 uur in zaal a Derby », 
Bruu! : 

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

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

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

BRABANT 

Brussel 
HARIMONIE 

Op zondag 9 juli 1967 te 16 uur 
geeft de Peter Benoit-harmonie 
(xoormalige Vlaamse Harmonie) in 
opdracht vap het brussels stadsbe
stuur haar 2de koncert in de Wa-
lande. 

Het koncert zal onder leiding 
staan van muziekbestuurder de 
beer Karel Pisone. 

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

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-
ren feest in. 

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

Het 11 juli-komitee verzoekt de 
l)e\<)lking van Groot-Bijgaarden 
bun huizen te bevlaggen op 9 en U 
julL 

Landen 
n-JULIFEESTEN 

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

Deze feestelijkheden worden op
geluisterd op 

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

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

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

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

Strombeek-Bever 
NAAR 51ste AFDELING 

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

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

OOST-VLAANDEREN 

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 ! 

Leeuwen\ laggen vanaf 200 fr. zijn 
te bestellen op volgende adressen : 
Herman Souinen, 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 
VLAAMSNATIONAAL 
SPORENFEEST 

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

Feestredenaar Mr. Frans Van der 
Eist, optreden van Will Ferdy. In-
komkaart 25 fr. 

KOLPORTAGES 

Zaterdag 8 juli Veldstr.; zondag 30 
iuli : Merelbeke; zondag 6 oogst : 
Zwijnaarde; zaterdag 12 en 13 oogst 
opnieuw Veldstraat. Verzamelen 
telkens zaterdags om 14 uur 15 en 
zondags 9 uur aan het Vlaams huis 
Roeland. Nieuwe krachten zijn 
steeds welkom. 

Geraardsbergen 
11 JULI VIERING MAANDAG 10 
JULI 

20 uur samenkomst op de markt. 
0|)tocht door de voornaamste 

straten van de stad met vlaggeii-
zwaaiers, muziekkorps en jeugd-
l'anfare. 

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

Feesta\()nd met Kor Van dei Go
ten. 

Lokeren 
GROOTSE 11 JULIVIERING 

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

Wagenspelen worden opgevoerd 
op volgende data en plaatsen : 8 
juli op de «ijk Oudenbos, op 9 juli 
op de wijk Heienede; op 10 juli op 
de vvijk 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. 

Weile 
ZITDAG 

Provincieraadslid Llrbain 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 maal plaats op zaterdag 
8 juli 1967 en in de even traditio
nele reuzetent op het Dorpsplein. 

Te 9 uur : Heilige Mis met offe
rande. 

Te 19 uur 30 : optreden V.NJ. 
Zanger Frans Reineke. 
Prijsultdeling. 
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 in 
Vlaanderen door solidariteit ». 

Ingericht door « de Kontaktgroep 
Merelbeke » waaraan volgende or-
ganizaties samenwerken : Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen, Chiro-
jeugd, komitee voor kulturele aktie 
<r Humanior », Davidsfonds Cen
trum en Flora, Jong Davidsfonds, 
Jong socialisten, K.A.J., K.L.V., 
Kristelijke 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 
BEVLAGGINGSAKTIE 

De Waarschootse textielarbeiders 
betoogden te Gent. Van de regering 
werden beschermende maatregelen 
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 I 

Op 11 juli 67 aan ieder huis in 
\ i aanderen ! de leeuwevlag I 

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

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. 

Wij vragen heren in bezit van 
wagen voor hoge blijvende bijver
dienste met standing, geen verkoop, 
geen verzekeringen. Inlichtingen ; 
G Verhamme na 20 uur. Telefoon 
09-265804. T 153. 

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 ondei letters RAEM 
T 131 

.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 <t Germania » 
(1ste jaargang 1898-99 3de jaar
gang 1900-1906 • 5de jaargang 
1902 - 1903). 
Een aantal losse nummers van 
het maandblad a De Dletsche 
gedachte » (Utrecht) van de 
8ste jaargang (1933) tot de 16de 
jaargang (1941). 
Van het maandblad «De Vlag» 
nrs. 3 en 5 van de 5de jaarga.ig 
(1942), nrs. 1 en 3 van de 6de 
jaargang (1943) en nrs. 10 en 
12 (1944). 
Aankoop ot ruiling. 1 152 

Hoofdredak teur : 
T . van Overs t rae te i i . 

Alle br iefwissel ing voor r e -
dak t i e n a a r : 
Rota typ , Sylv. Dupuis laan, 
110, Brus . 7. - Te l . 23.11.98. 

Beheer : 
Maur ice L e m o n n i e r l a a n 82, 
Brussel 1. - Te l . : 11.82.16. 
Alle k lachten voor n ie t ont
vangen van blad o p di t 
Adres . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F . 
Halfjaarl i jks : 160 F . 
Dr iemaandel i jks : 90 F. 
Abonnemen t bu i ten land : 

450 F . 
S t e u n a b o n n e m e n t : 750 F . 

( m i n i m u m ) . 
Losse n u m m e r s : 8 F . 

Alle s tor t ingen voor het blad 
op pos t r eken ing : 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, B rus . 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

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

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

Mosselen • Paling 
Uitbater : Jan Brugmans. 

_ — LB no 

BIEREN ATLAS 
Alle special i te i ten 

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

Guide Gezel les t raat 39 
ZWIJNDRECHT. T. 52.70.70 

—— LB 112 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Deurne «. 

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

—Z— LB 113 

EURO-DOIVO 
Moderne wooninrichting 

Kruidtuinlaan 6 
(tussen A. Maxlaan en 

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

— LB I H 

BLANKENBERGE 

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

Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

— LB 115 

« Vlaams Huis » Rnokke 
Kamers vol pension 

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

_ .̂  LB 1 '6 

Breydelhof BRUGGE 
Jozef Suvees t raa l 

Celagzaal 120 plaatsen 
Tel 050/350.67 

— — L B 1 W 

bij de meester u u r w e r k m a k e r 
S L A E T S 

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

— — L B 1)8 

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

en m o d e r n e juwelen 
Adolf Maxlaan 10.5. BHl'SSKL 

Tel 12/18.62.62 
- — LB 119 

Fr P ^ R Q I H N P V b a 

Lg Lobroekstraat 44 
ANTWHBPEN 

Telefoon 03/36.1(i.47 
Kuipen en s tape lbakken vo^r 
pekel, d iepvries , verpakking. 
s tocker ing 
Polvethyleen zakken vel 
len en folie op rol 

BAADPLFF.r. (1.\S 
_ « _ ^ LB '20 

file:///enstaande
file:///rouw
file:///iaanderen


baA/egingsLylJJzer 

BERICHT 
De afdelingen worden ingevolge 
een nieuwe werkregcling vrien
delijk doch dringend verzocht 
al hun mededelingen voor Be-
gingswijzer voor maandagmid
dag in te sturen. 
Alleen daardoor is in het ver
volg de verschijning van hun be
richten verzekerd. Ze worden 
eveneens vriendelijk verzocht op 
de omslag te vermelden «i Wij-
Nationaal - Bewegings-wijzer M. 
Dank bij voorbaat, 

REDAKTIE 
BEWEGINGSWIJZER 

ANTWERPEN 

Antwerpen 
ZITDAG 

Zitdac; sociaal dienstbetoon Dr. 
H. Ballet, senator. Maandag 10 iu-
li van 18 uur 30 tot 19 uur 30 bij 
hem aan huis, J. v. Rijs^\iickl. 74 
tf Antwerpen. 

Deurne 
REEDS 151 NIEUWE LEDEN 

Ondanks het feit dat de verlof
periode aangebroken is gaan on/e 
propagandisten nog steeds verder 
met de ledenslag. O p dit ogenblik 
werden er door onze afdeling reeds 
1.51 nieuwe leden aangeworven. Wij 
doen een oproep tot alle vlaanis-
voelenden in on/e gemeente om 
niet te wachten op het bezoek van 
onze propagandisten. 

Stuur naam, voornaam, adres, 
geboortedatum en een bankbiljet 
van 50 fr. naar : de heer Hllven, 
(»en. Slingeneyerlaan 117 Deurne. 
Knkele dagen later ontvangt U uw 
lidkaart thuis onder gesloten om
slag. 

FINANCIËLE 
MOBILIZATIE 

Meer dan 700 simpatizanten wer
den reeds bezocht voor de finan
ciële mobili/atie. De bewijzen van 
simpatie en onbaatzuchtigheid die 
wij van onze mensen ontvingen zijn 
ontroerend en verheugend. De gel
den die rondgehaald vv'orden zullen 
dienen om de VU Deurne de mo
gelijkheid te geven in het najaar 
een groot propaganda-offensief te 
ontketenen. Personen die nog niet 
bezocht zijn en ons willen steunen 
kunnen dit door : 

Ken bankbiljet op te zenden on
der gesloten omslag naar de heer 
Hilven, Gen. Slingeneyerlaan 117, 
Deurne. 

Te storten op P.R. 161.64 Kre
dietbank Venneborg Deurne met 
\emielding op strook <c Voor rek. 
959 van VSAK - VU ». 

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

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

Wü herdenken onder ons in sa
menwerking met de Vlaamse Kring 
(ïroeninghe Vlaanderens hoogdag 
op zondag 9 juli, in Tijl. 

v.o.s. 
iN.a.v de herdenking van de slag 

der Guldensporen met medevver-
king van het gemeentebestuur, bie
den onze vrienden van de Vlaamse 
Oudstrijdersbond een schitterend 
kunstfeest aan alle Vlamingen en 
hun familieleden op zaterdag 8 ju
li te 20 uur, in de mooie zaal xan 
Sint liduardis, Bredabaan 555. 
DIENSTBETOON 

Indien er moeilijkheden zijn, \ an 
welke aard ook, een \an on/e man
datarissen is ieder donderda.gavond 
te spreken in Tijl, vanaf 20 uur. 
\'oor^afspraak kan men telefoneren 
aan : 

Sekretariaat K. Van Bockel 
43ÖJ.77. 

Lieven Kalingart : 45.85.19. 
Leo Michielsen, C.O.O. 4555.90. 

11 JULIMIS 
In « Wij n van \orige weck ya-

st-n wij een \olledig o\erziiht van 

de manifestaties en pleclitigheden 
bij de 11 juliherdenking in onze ge
meente. ^^'ij vestigen nu de bizon-
dere aandacht op de plechtige H. 
Mis, die naar jaarlijkse traditie ge
celebreerd word ter gelegenheid 
van Vlaanderens Hoogdag in de 
dekenale kerk St. Bartholomeus, 
op zondag 9 juli te 10 uur. Kansel
rede door Eerw. Deken C.F. Mast. 

Hoboken 
11 JULIPLECHTIGHEID 

Naar jaarlijkse gewoonte grijpt op 
11 juli een korte bloemenhulde 
plaats aan het gedenkteken. 

Bijeenkomst om 20 uur zaal Breu
ghel, Kioskplein. 

Voor de IJzerbedevaart kan men 
reeds inschrijven bij de h. Peelers, 
Lage weg 168. 

BRABANT 

STEUNFONDS 
ARRONDISSEMENT 
BRUSSEL 
We geven hierna een laatste lijst 
lijst van afdelingen die een bij
drage gestort hebben voor onze 
aktie Brussel : Ramsel, Kapel
len, Opglabbeek, St. Kruis, 
Zwijndrecht, Veume-Adinkerke-
De Panne, Borgerhout, Bras-
schaat en Merkem (W.VI.). 
Aan alle hartelijk dank, even
als aan hen die uit persoonlijke 
naam een milde steun hebben 
overgemaakt. 

Dworp - Huizingen - Buizingen 
II JULI 

De xlaanise verenigingen uit deze 
gemeenten richten op zondag 9 juli 
1967 te 19 uur, op het plein van 
« Ons Huis », Kerkstraat, Dwoi-p, 
een 11 julifeest in. 

Medewerkenden zijn : mr Baert, 
lid van koordinatiekomitee-Leuven. 
Strijdrede, de Lentevogels, vokaal 
trio; de volksdansgroepen van Es-
senbeek,' Huizingen en Dworp. 

Achteraf danspartijtje in open 
lucht. 

Plaatsbespreking : Gildenhuis, 
Dworp, teL 367084. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
GULDENSPOREN-
HERDENKING 

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

Denderleeuw 
n JULI 

Heden zaterdag 11 julivlering te 
Uelle. 

Aanstaande dinsdag 11 juliviering 
te Denderleeuw. 

Verzocht wordt de huizen met tie 
leeuwevlag te tooien. 

Gent 
ONTSPANNINGSREIS 

Ingericht door de N'.M. Spaar
kas op \rijdag 21 juli, naar het 
Zwin, Knokke, de kuststreek en 
Diksmuide. Prijs 123 fr. Inschrijven 
lokaal Rubenshof, Borluulstr. 13. 
GULDENSPORENFEEST 

Zat. 8 juli om 20 uur in de Roe
land. 

Feestrede : mr. F. \ an der Eist. 
Inkom 25 fr. 

Impe - Lede • Mere 
GULDENSPORENFEEST 

De 11 juli\iering van Im^te is 
reeds een bekende gebeintenis ge
worden vooral na de veelbesproken 

viering van vorig jaar, toen de bur
gemeester met 2 PVV-ers het aan
durfde een schone vlaamse traditie, 
opgebouwd door jonge mensen te 
breken en te verbieden, samenscho
lingsverbod uit te roepen en 80 poli
tiemannen in gevechtskledij, 6 wa
terkanonnen en 30 BOB-ers op de 
feestvierenden af te sturen. De vie
ring van 1966 werd een onvergete
lijk sukses. Dit jaar houdt de burge
meester nog steeds de beslissing in 
beraad ! Intussen heeft het jong 11 
julikomitee (bestaande uit 9 onge
huwde afgestudeerden van 24-27 
jaar) in samenwerking met het ge
westelijk 11 julikomitee een pro
gramma op papier gezet dat onge
twijfeld de andere zal overtreffen. 

Feestredenaar is Mik Babylon, 
symbool van de jeugd. 

Programma : 
Zaterdag 8 juli 1967 om 21 uur 

gewestelijk 11 juli-bal te Lede in 
zaal « Reinaert », Kasteeldreef .55. 
Orkest : « Geo Camp and his Mu
sical Rriends ». Inkom 40 fr. 

Zondag 9 juli : om 11 uur : tradi
tionele 11 juli-mis te Impe Kansel
redenaar : E.P. De Caluwé, prior 
Dominikanen, Antwerpen. Aan het 
orgel : Wies Pee. 

Na de H. Mis : toespraak door 
Mik Babyion. 

Optocht der gi-oeperingen. 
In de namiddag : 
Fietsspeurtocht met 20.000 fr. prij

zen. Vertrek te Erondegem, Zand
straal, tussen 13 en 14 uur. Aan
komst te Mere, uiterlijk om 18 uur. 

Inschrijving bij voorbaat bij de 
leden van het komitee : 25 fr. Aan 
de start : 30 fr. Leden V.T.B.-V.A.B., 
Davidsfonds en jeugdgroeperingen 
in uniform genieten 5 fr. verminde
ring. Organizatie : V.TJB. - V.A.B. 
Lede. 

Om 19 uur : 
Avondfeestelijkheden te Mere en 

te Lede. Te Mere in de zaal van het 
klooster : prijsuitreiking fietsspeur
tocht. Daarna gevarieerd program
ma met medewerking van verschil
lende verenigingen en vlaamse ge
zelligheid met A. De Graeve aan 
het hammondorgel. 

Te Lede aan het Kultureel Cen
trum : openluchtviering niet zang 
en deklamatie. Prijsuitreiking van 
de 11 juli-scholenprijskamp. 

Herzele 
GULDENSPORENVIERING 
9 JULI 

In het kader van deze Vlaamse 
feestdag wordt : 

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

2. Voor de match en tijdens de 
rust optreden van de Vendel- en 
V olksdansgroep Reinhoudt uit Den-
dermonde. 

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

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

De opbrengst gaat naar het ar
rondissement Brussel. 

Wichelen 
GULDENSPOREN 
HERDENKING 

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

Toegangskaarten bij de leden 
van het V.N.S. tegen 30 en 15 fr. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge - Torhout 
BRUSSEL — EN 11 JULI — 
AKTIE 

Onze bestuursleden en propagan
disten vragen we bizondere aan
dacht voor volgende aktiviteiten : 

Zaterdag 8 juli te 15 uur vanaf 
Astridpark, Brugge, autokaravaan 
« Brussel : ook onze hoofdstad » 
en « 11 juli : betaalde verlofdag '>; 
deze aiitokaravaan, versterkt met 
mikro-wagens, zal de brugse agglo
meratie doorkruisen. Reeds 25 wa
gens hebben toegezegd ! 

Zaterdag 8 juli vanaf 20 uur .30 
iu « Breydelhof i> : ontspannings
avond in erf juli-geest! 

Zondag 9 juli : elf juli kolportage 
(9 uur Vismarkt) en elf juli sterrit 
met vertrekpunt en inschrijving te 

Jabbeke. Waardevolle prijzen te 
verdienen. 

Dinsdag 11 juli : na de feestver-
toning in de brugse schouwburg 
(ijratis toegankelijk !) : te 21 uur 45 
fakkeloptocht door Brugge. Alle 
\ aandrigs aanwezig ! Samenkomst 
op schouwburgplein, Vlamingstraal, 
Brugge. 

En velgeet niet op 11 juli te be-
vlaggen ! 

De Panne 
EERSTE 11 JULI-FEEST 

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

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

Op woensdag 12 juli treedt op de 
Zeedijk verder ook de 'jeugdgrctp 
K Pro » uit Dendermonde op. Dit 
laatste is een initiatief van de 
Vlaamse Klub van de kusL 

Jabbeke 
AUTOZOEKTOCHT 

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

Het is een oriëntatierit zonder 
tijdsopgave o! behendigheidsproe-
ven. 

Insclirijvingen van 13 uur 30 tot 
15 uur in « De Sparre », Dorp
straat 10 te Jabbeke, eerste s tar t 
om 15 uur. 

Kortrijk 
TENTOONSTELLING 

Van zondag 9 tot zondag 16 juli 
1967 heeft in het jeugdheem Koei-
kop 20, te Kortrijk een tentoonstel
ling plaats, ingericht door de Kor-
trijkse kring van Were Di, over het 
« Bretoens Nationalisme en de We
re Di - arbeidskampen in Bretan-
je ». 

Dagelijks vrij toegankelijk van 10 
tot 12 en van 13 tot 18 uur. Zonda
gen en zaterdag tot 20 uur. 

Ledegem - Dadizele 
VLAGGENAKTIE 

Inlichtingen over leeuwenv laggen 
worden u gaarne verstrekt door 'Ie 
afdelingsvoorzitter Hendrik Van-
denberghe, en door de plaatselijke 
bestuursleden. 
11 JULI-VIERING 

Deze vindt plaats op zondag 9 
juli te 20 uur in de zaal « De 
kring », Hugo Verriesllaan met 
Miei Cools. 

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 gesl9-
ten van 1 tot 13 julL 

Oedelem 
STICHTING VAN AFDELING 

De geplande voorbereidende ver
gadering tot oprichting \ a n een 
V.U.-afd. te Oedelem, moest al her
haalde keren uitgesteld. Deze ver
gadering is lans voorzien voor 
vrijdag 14 juli. Leden en abonne
menten worden nog afzonderlijk 
uitgenodigd. 

Inlichtingen : G. van In, Predik-
herenlei 23, Brugge, tel. 37599. 
ONZE GELUKWENSEN 

Dr. en Mevr. Jos Spevbrouck ver
heugden zich in de geboorte van 
een zoon. 

Kondigden hun huwelijk aan : 
Guido De Soete (Brugge), Lutgard 
De Vriese (St. Michiels), Hendrik 
Gevaert (St. Michiels). 
NA DE JONGSTE ARR. RAAD 

Nadat de nieuwe adresseer-ma-
chine de leden was voorgesteld en 
de opgang van leden-abonnementen 
uit de doeken was gedaan, besliste 
de raad de statutaire erkenning van 
de V.L'.-jongeren voor te dragen en 
v.erd het mandaa t van dhr. De-
niaeght met één maand verlengd. 

Oostende 
RELIGIEUZE TEMATIEK VAN 
ENSOR T O T NU 

Te Oostende had in de konink
lijke Therniengaanderij de voorope-
ning plaats van de tentoonstelling 
« Religieuze thematiek van Ensor 
tot nu », ingericht door de « Vlaam
se Klub Kust ». 

Voorzitter Bert ^'erhaeghen b e . 
lichtte de bekommernis van d e 
Vlaamse Klub voor de kulturele 
verheffing van het Vlaamse voUc. 
De tentoonstelling van deze talrif. 
ke doeken en beelden uit het zo rij
ke erfgoed ons door eigen kunste
naars geschonken, is daarvan een 
voorname en waardevolle bijdrage-

Mgr. Desmedt, bisschop van 
Brugge, zwaaide veel lof toe a a n 
de inrichters. 

Van gans deze merkwaardige 
verzameling is zeker de beroemde 
(verboden) kruisweg van Albert 
Servaes het glansnummer. 

De Oostendse kunstenaars zïjn 
er goed vertegenwoordigd. J a m e s 
Ensor, Constant Permeke, Leon 
Spilllaert, J an De Clercq, Marcel 
Boel, Roland Devolder, GernrtI 
Holmens en Paul Vermeire. Verder 
ziin er werken van Gustaaf Van de 
Woestijne, Georges Minne, RUs 
Wouters, Henri Evenepoel, Louis 
Thevenet, Jakob Smits, Edgard 
Tvdgat. Paid Delvaux. .loe English, 
Felix l>•• Boeck, Rik Slabbinck, 
Marcel iNoicbaert, Willy Bosschem, 
Willem Van Hecke, W a r Van Over-
straeten, Dan Van Severen, Louis 
Verbeeck, Romaïn De Saegher, An-
to Diez, Michiel Martens, Roger 
Bonduel, Jozef Cantré, Lucien D e 
Gheus, André Taeckens, August 
Michiel en Kristien Ballet. 

Het bijeenbrengen van deze r i j t e 
verzameling kunstwerken, meestal 
uit private verzamelingen of uit het 
bezit van de kunstenaars zelf, me t 
een minimum van officiële steun, 
is een krachttoer die de inrichters 
beslist tot eer strekt. Alle lof dus 
voor het organizatiekomitee samen
gesteld uit voorzitter Bert Verhae-
gen, onder-voorzitter Dries Van de 
Velde, en leden Mr. Bob T'Jonck 
en E.H. J a n Ghekiere. 

De tentoonstelling blijft open tot 
einde augustus. 

St Kruis 
Moerkerke • Damme 
EXPANSIE 

Onze V.U.-afdeling heeft a!te 
wind mee : hoewel de gemeente
lijke subsidie voor het plaatselijk 
blad « Vrij en Vrank » werd ge
weigerd (het gemeentebestuur zal 
zich aan deze « regel Ï moeten 
houden !?), is het blad zelf te St. 
Kruis, Moerkerke en D a m m e een 
trouwe verschijning geworden. Alle 
eer aan redaktie-ploeg en busse r s ! 
De aankondiging van de zitdagen 
« sociaal dienstbetoon » in het 
plaatselijk blad betekende meteen 
een stroom van mensen-met-pro-
blemen. Intussen groeide het leden
en abonnementental en wordt zelfs 
de oprichting van de zuster-afd. 
Moerkerke ernstig voorbereid. Le
den en abonnees van V.U.-St. Kruis 
nemen ook in groep deel aan het 
11 juli feest, ingericht door het Da
vidsfonds op zondag 9 juli. Inlich
tingen : afd. voorzitter Omer Dom-
brecht, Engeledale nr 89, St. Kruis. 

Veurne 
GULDENSPOREN ZOEKEN 

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

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

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

De prijzen worden overhandigd 
tijdens het groot overwinningsfeest 
in de danszaal Retorika, feest, t e 
21 luir, opgeluisterd door de Ober-
bayem Kapelle Harry Cogge. Dans, 
jeugd, mu/iek, vlaamse sfeer. 

Toegang 40 fr. 

Westende - Lombardsijde 
n JULIFEEST 

Zoals de vorige jaren brengt d e 
plaatselijke Dav idsfondsafdeling op
nieuw een hoogstaand Guldenspo-
renfeest op zondag 9 juli te 20 uur 
iu het Parochiaal Centrum, Dorp
straat 66 te Westende. 

Met optreden van de volledige 
groep « Die Scalmeye ». Ook de 
badgasten zijn welkom. 
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ZOJV : LEmE... PRACHTIGE TVm... JiV UW EIGENDOM... 
OOK /N VW BEREIK IN HET GANSE VLAAMSE LAND 

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

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

bergplaatsen. 

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

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

PROBLEMEN M E E R ! 
_ vooraf volledige financiële r aming op bazis van de duizende realizaties. 
— grat is f inancieringsdienst die U op de voordel igste manie r aan geld helpt . 
— honderde on twerpen ter inzage - een a rch i t ek tenburee l tot u w dienst. 
_ technisch bes tudeerde ui tvoering - specialisten m e t jarenlange e rvarmg s taan U bij met raad en daad. 
— steeds UW projek t : ui t ing van u w eigen persoonhjkhe id . 
— kuns t enaa r s s taan U bij voor dekorat ie en s ie rschouw. 

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

INFORMEER NOG VANDAAG BIJ ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 

ANTWERPEN 
MEIR 18 

03/31.78.20 

GENT 
ONDERBEUGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 23 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel : 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. • 016/459.28. 

Tot uw 
dienst.*' 

... te ANTWERPEN : 
met duizenden mooie botiwgronden 
•e EKEREN, BRASSCHAAT, MARIA
BURG, MÜRTSEL, EDEGEM. KON-
TICH. enz... 

(/OORAF BESTUDEERDE BOUW-
PROJEKTEN ZIJN NIET DUUR. 

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

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

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

Ik 
ben 

Uitgeslapen 
want... 

W I M M A E S 
vraagt ü rijn militanten in meel 
lijke ogeab'ikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten Stort ^D 
verwijld uw steun op eén der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van aw gemeente : 

- rek. ar. 1100/37.305 van bei 
V.M.0. Antwerpen ol 

- rek. ai. 1100/36.971 van het 
Vlaams Solidariteitsfonds 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan inder mijn oersoonlijk toe 
licht 

VERSE Z E E V I S 
Visvcrdelers en diep
vrieshouders, vraagt 
inlichtingen es ori]» 
Ujst 

FIRMA DEPREZ 
Vismijn 104 
O O S T E N D E 
Te! : 059 717 15 

Dïiniopillo 
STRR 

. . . ik koop bii 

MATTHiSWS BiOOSNBSORIJf 
T U R N H O U T S E B A A N 1 0 2 , i O R G E R H O U T i T t l . 35.17.83 

IIJHUIZCN : Oi.^.SIraM »4.»6, *ti.lw..T«l.31.01.1» - . ,^ 
• lliinansiraar 39.41. Antv.. Iel-33.47.24 - Gillitörll., éO,'4)«Urn.,t.l. 36,25.22 

U3 124 

ATK 
v.z.w 
Hel 

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

M.B V 22/2/62 

V L A A M S KEI HINGSORGAMSME 
voor de ifficièle knntroles van : 

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

RIJMEN AMSESTEEN WEG 109, 
BONHEIDEN ~ Bii Mechelen 
Telefoon : (015) ^26.77 

Agenten over GANS VLAANDEREN 
UB 101 

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

(3x2 m^ Hoog 2 m.) 

SLECHT 2 . 9 9 5 FR. 

Firma Cortvriendt 
Diepestraat 29, Antwerpen teL : (03)32.4430 

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geïllustreerd prospektus 

PERZISCHE TAPIJTEN 

Fft L LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem Iel 03/53.05.71 
LB ItM 

HERMES 

SCHI l /C /L 54 ûidlaan 
211 M. Lemonnierlaan 
rel. 11.00.3a 
Brussel 

VOLLEDIGH 
SEKHE'IARIA.AT-
KL'USLS IN 2 JAAR 

Sléno- en 
daktylografi» 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale v^'etgeving 
Moderne talen 
Handels 
correspondentie. 

Dag- en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
«ich thuis voelen. 

Beter en voordeliger 

LB IOC 
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BRRSècn ZIET DE RONDE VAN FRANKRIJK 

— Nog geen verbetering met je zitvlak ? 
De belangrijke ontmoeting De Gaiille-Kosygin (DE KRANTEN)^ 

De Gatdie — ...en welk favoriet hebt u voor onze Tour ? ? ? 

SOVJETPRIJS VOOR DOMINEE 
Lenienmöller. 

ARABIEREN VERLATEN DE STAD 
Jeruzaleniigratie. 

BESPARINGEN MOGELIJK ? 
Schoolstoptimisme. 

ARTIEST OP ARABISCHE « ZWARTE LIJST » 
Rubinstein des aanstoots. 

JAPANNERS DOL OP ZWITSERLAND 
Helvetiapan. 

onger feld... 

ERASMUSPRIJS VOOR 
PROF. VAN TINBERGEN 
Blij met een dooie Erasmus. 

OPSTAND EN MUITERIJ 
Adenbenemend scliotiwspel. 

NASSER WIL HERVORMINGEN 
Egyptering naar de nering zetten. 

ISRAELI NOEMEN HUIDIGE GRENS... 
...Jordaanfltiiting van het gezond verstand. 

NATIONALIZATIES IN PERU 
Perusland ? 

INTERNATIONAAL STATUUT GEWEIGERD 


