
DURF EN. . . 
JJet bericht dat drie grote petroleummaatschappijen van plan 
zijn een pijpleiding Rotterdam-Antwerpen aan te leggen heeft 
PTOte beroering gewekt in Vlaanderen en ook daarbuiten. Waar
schijnlijk onder de indruk van de reakties poogden de betrok
ken maatschappijen in een persmededeling het plan te herleiden 
tot een studie en werd als doekje voor het bloeden gezegd, dat 
er nog andere oplossingen zijn, o.a. een pijpleiding Antwerpen-
Zeebrugge, na ge schikt making van deze haven voor 100.000 ton
ners en zelfs meer. Deze logenstraf f ing overtuigt niet, schrijver 
dezes heeft de nota zelf gezien, waarin zoveel technische bij
zonderheden voorkwamen, dat men slechts kan spreken van de 
konkluzie van een studie en ook wel degelijk van een plan. Dat 
maakt dat het touwtjestrekken in verband met de rush naar 
grote oliehavens in of buiten Vlaanderen wel degelijk is begon
nen. Men kan deze onthullingen en logenstraffingen immers 
slechts zien in het kader van de strijd tussen Antwerpen en 
Roterdam en van de sti ijd voor het benutten (of niet) van een 
kort geleden nog onverhoopte kans op reusachtige industrialize-
ring voor Vlaanderen. 

de van Sidmar zei zelfs, dat de 
heren zich van koefficient 100 
hadden vergist... 

Met deze 17e eeuwse menta
liteit komt men er natuurlijk 
niet. Het gaat hier niet om een 
pleidooi voor een superkanaal 
kust-Antwerpen met de daar
uit voortvloeiende noodzake
lijkheid van havenaanpassing. 
Doch wanneer men zelfs geen 
ernstig onderzoek wijdt aan 
de mogelijkheid van dergelij
ke oplossingen is het niet ver
wonderlijk dat de petroleum
maatschappijen, die zich op 
een strikt zakelijk standpunt 
stellen — wat hun recht en 
hun plicht is — naar andere 
mogelijkheden uitzien. Dat 
dan deze andere mogelijkhe
den opschudding verwekten in 
de Vlaamse havenkringen 
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Deze logenstraffing bevat 
echter een element, dat een 
nader onderzoek waard is. De 
aanpassing van Zeebrugge tot 
supertonnematen is een zeer 
omstreden punt. Velen achten 
zoiets volledig onuitvoerbaar, 
anderen wel. Wanneer de 
maatschappijen (zeer schuch
ter) naar deze mogelijkheid 
verwijzen, dan kan men dat 
op verschillende manieren uit
leggen : verwijt, uitwijkmaneu-
ver of doekje voor het bloeden. 
Wat moet men echter dan 
zeggen wanneer men weet, dat 
onlangs een vooraanstaand 
ambtenaar van de dienst der 
waterwegen officieel door zijn 
chefs belast werd met het op
stellen van een rapport onder 
de titel « Ekonomische verant
woording van de uitbreiding 
der haven van Zeebrugge om 
ze toegankelijk te maken voor 
schepen van 200.000 t o n » ? 
Deze ambtenaar heeft een 
zeer uitgebreide enquête ge
houden, tot zelfs in Luik en is 
vandaag met dit verslag klaar. 
Indien een dergelijke aanpas
sing ao illusoir z«u zijn dan 
vraagt men zich toch af, op 
grond van wat de algemene di-
rektie der belgische waterwe
gen een onderzoek in die rich
ting beval ? Is het trouwens 

...VERBEELDING ZOEK 
niet een eigenaardig toeval dat 
deze ambtenaar vlak vóór het 
beëindigen van zijn onderzoek 
een bevel van zijn minister 
ontving, om het stop te zet
ten ? Dit bevel ging uit van 
minister De Saeger in hoogst-
eigen persoon omdat hij zich 
bij het geven van de opdracht 
voorbijgezien achtte! Het 
valt precies samen met de be
richten over de pijpleiding 
Rotterdam-Antwerpen, die op 
hun beurt samenvielen met de 
belgische havenkonferentie op 
het koninklijk paleis te Brus
sel en waar de belgische ha
venautoriteiten het erover 
eens werden, dat er een kanaal
verbinding kust-Gent-Antwer-
pen moest tot stand komen 
voor... 2000-tonners ! In hoge
re zakenkringen heeft men 
toen toch even met de ogen 
geknipperd. Een vooraanstaan-

5 NOVEMBER 1967 
Het besluit om op 5 november a.s. te Antwerpen te 

betogen voor de konkrete strijdpunten van de hindige 
Vlaamse beweging : Brussel en Leuven, betekent een 
vei zwaï ing va)i de tegendruk die Vlaanderen op de brus-
selse uitdaging kan uitoefenen, waar men geen vrede 
meer neemt met 11-juli-verklaringen, redevoeringen en 
artikels van kleurpartijprominenten, die ze toch niet 
waar kunnen of wdlen maken. De V.U. als zuurdesem 
van de Vlaamse Beweging is aan deze frontvorming van 
de bazis niet vreemd, doch we weten uit ervaring en 
zonder dat we daarbij de waarheid geweld moeten aan
doen, dat we andermaal als partij en strijdbare bewe
ging de stoot hebben gegeven en zullen blijven geven, 
zowel in de toon als in de vele inspanningen, die we 
tans gelukkig als appaiaat kunnen leveren. 

De uitgestoken liaiid van de V.U. in de Magdalenazaal 
te Bnissel, om op bazis van een minimumprogram-
ma het vlaams verzet tegen de frankofone plannen 
i.v.m Brussel en Leuven te verstevigen blijft uitgesto
ken Nu maai zien, wat de andere politieke partijen er 
in Vlaanderen zullen mee doen Recente ll-julifeesten 
hebben aangetoond dat ze van hun schizofrene V.U.-
koinplekseii nog met genezen zijn Doch we gaan daar
aan vnoihii en wei ken voort, alleen waar het moet, sa
men met anderen waar het kan. Daarom zullen de V U.-
kaden nmeschakeld worden voor hel objektief : Ant
werpen 5 november 1967. 

heeft men uiteindelijk slechts 
aan zich zelf te wijten. De ge
meentebesturen van de betrok
ken havensteden worden ove
rigens geleid volgens opvattin
gen van een ortodokse ambte
narij, gaan gebukt onder een 
partijpolitieke onderhorigheid 
aan Brussel, waar men de mo
gelijkheden onbenut laat uit 
unitaristische weegschaalge
woonten en uit schrik voor 
waalse reakties. Indien er van
daag een vlaamse achterstand 
in europees havenverband is 
dan hebben we dat te wijten 
aan het gebrek aan verbeel
ding en durf van de verant
woordelijke mandatarissen, 
stuk voor stuk gerekruteerd 
uit vermolmde kleurpartijen. 
Ook heeft de rivaliteit onder 
onze havensteden tot noodlot
tig gevolg, dat men een achter
stand oploopt, die definitief 
dreigt te worden. 

In Nederland zijn na de 
jongste havenkonferenties 
stemmen opgegaan om de ha
vengebieden als een geheel te 
beschouwen, want ook daar 
heeft men de onderlinge riva
liteit gekend. Ten onzent is 
men teoretisch eveneens tot 
dit inzicht gekomen, doch in 
de praktijk komt daarvan nog 
niet veel terecht. We leven nog 
steeds in het tijdperk der na-
ijverige zustefsteden, naijve-
rig zoals het blijkbaar in alle 
goede families past. 

Dat we er met een dergelij
ke mentaliteit niet komen 
spreekt vanzelf. Men moet in 
elk geval het havenprobleem, 
ons voornaamste middel om 
tot een sterke industriële « mo
gendheid » uit te groeien, her
denken, zoniet moeten we dan 
ook geen verwijten maken aan 
Brussel, waar men het vraag
stuk fundamenteel en traditio
neel onderschat, overigens be
wust maar ook verkeerd, ver
mits de juiste oplossing van 
het vlaams havenprobleem 
evenzeer ten goede komt aan 
Wallonië als aan Vlaanderen. 
Tot dit inzicht schijnt men 
nog niet te zijn gekomen, hoe
wel juist de recente ontwikke
ling Wallonië de oren doet 
spitsen, veiTnits deze ontivik-
keling voor het eerst geen re-
kenin" meer houdt met waal-

se industriële belangen, wat in 
het verleden wel het geval was. 

Een federaal België zou de
ze zaken anders en beter aan
gepakt hebben. De opgelopen 
achterstand kan echter nog in
gelopen worden, des te sneller 
naarmate het vlaamse beslis

singsrecht toeneemt. In deze 
guldensporentijd hebben we 
geluiden gehoord, die de gul-
densporenrealiteit van van
daag belichaamden. Laten we 
er in onze strijd ons voordeel 
mee doen. 

Sw. 

In de nacht van 10 op 11 juli hebben onbekenden 2000 Leefven 
op de openbare weg aangebracht tn de Rupelsireek. Zo zal het 
wellicht geboekstaafd zijn in de processen-verbaal, doch vele 
Vlamingen zullen grinniken Sinds jaien vnmen vinden de he
ren van Rumst en Terhagen het oveibodig op 11 juh de Leeuw 
te laten klauwen aan de openbaie gehouwen. Waar ze in hun 
fanatieke bekrompenheid te kort scholen hebhen nu enkele jon
geren hun taak overgenomen terwijl een andere ploeg geest-
driftigen duizenden'Leeuwen aanhiach' m gans de streek. 
Aldus droegen ze het hunne /';/ lot het vlaams gelaat van een 
heel i;e\\est Deze aklie was een dei vele taceilen van II lul* 
1967 in Vlaanderen : de bewustwording van de Vlaamse Halte l 
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een kamer te betalen in een rust
huis, het verschil is waarlijk 
groot maar ja middenstanders 
zijn geen Belgen, want anders 
zou onze « kristelijke » eerste 
minister dat niet dulden, want 
dat is tegen de kristelijke lering, 
waarvan hij de vertegenwoordi
ger is. 

R.R., Torhout. 

BRUXELLOiSYOLK 

BASTAARDWOORDEN 

Ik ben blij dat lezer .JB. uit 
Kraainem het zijne zegt over uw 
woede om toch maar bastaard
woorden te gebruiken. 

Overal lopen uw wegen recht 
wat onze vlaamse strijd aangaat 
en wij kunnen er u enkel om lo
ven, maar die franse woorden ? 
En dan maar jammeren (zie 
< WIJ » blad 5) dat de franskil
jons of liever de fransdollcn zeg
gen dat het nederlands geen kul-
tuurtaal is. 

Wat men die Walen moet toe
geven is dat zij eerbied hebben 
voor hun taal. Geef dan in «WIJ» 
ook het goede voorbeeld en ban 
de bastaardwoorden ! 

V.A., Vorst. 

SPELLING 

Iedereen is de eerste schok, 
veroorzaakt door de « ies », de 
« k's » en de « sitroen », nu wel 
at te boven menen wij. De « ode-
klonje » blijft nog wel ondrink
baar voor het Zuiden, maar dat 
is kwestie van een reeds oudere 
gewoonte in de uitspraak zoals 
de < ranje » en de « zuderans », 
waar wij ons misschien met fier
heid zouden bij aansluiten moes
ten wij anderhalve eeuw onaf
hankelijke eigenaardse en onver
mengde kuituur méér hebben 
dan nu. 

De pro-mensen schrijven nu al 
betrekkelijk vlot de nieuwe en 
logiese klankbeelden. Ik zie niet 
in waarom wij nu zouden strui
kelen over een zogezegde « lange 
ie > ; vroeger was die « ie » ook 
in andere woorden zo geschre
ven en werd ze kort uitgespro
ken, niet ? Behalve door de m/fn-
sen met hardnekkige dialektres-
ten in hun uitspraak misschien. 
Integendeel doet deze schrijf
wijze ons meer dan vroeger op 
de juiste klemtoon letten. Bij mij 
doet de « isch s. (vooral in « bel-
gisch ») reeds denken aan de 
bolletjesgordijnen en de glazen 
stolpen (waaronder Sint Anto-
nius van Padua) uit het oude he
renhuis waar Toon Hermans bij 
zijn grootje op de piano tjingel-
de. 

De tegen-mensen komen meer 
met dwaze argumenten dan met 
zinvolle opmerkingen \oor de 
dag. .\Is wij het gemiddelde van 
alles trachten te maken, dan me
nen wij dat er voor die nieuwe 
spelling enorm veel te zeggen 
valt en wij hopen hartsgrondig 
dat ze er. zij het dan nog gedeel
telijk, snel doorkomt. 

Schrijven zoals men het in zijn 
eigen taal hoort en voelt is niet 
enkel gemakkelijker, maar het 
geeft een gevoel van ontvoog
ding. Alle « xen » en alle « c"s » 
zijn v(K)r ons maar een herinne-, 
ring aan gesproken « x-en » en 
« e's >. en \crkeerde klemtonen 
uit de tijd dat enz. enz... De 

latijnse wind heeft onze vingers 
verkleumd, de brusselse bries se
dert 1830 ons talrijke verkoud
heden bezorgd en daar kunnen 
wij nu zomaar van verlost gera
ken als enkele zwakkelingen 
maar even hun neus zouden wil
len dichtknijpen (voor de « ode-
klonje > ü.a.). 

H.S. 

MAASLAND IN NOOD 

Op de voorlichtingsvergaderin
gen « Maasland in Nood » stel
len wij steeds opnieuw de schit
terende afwezigheden vast van 
de heer Frans Robijns, gekoöp-
teerd senator (CVP) voor de 
Maasstreek. 

Reeds jarenlang vertegenwoor
digt hij. in naam tenminste, het 
Maaslandse volk in kamer en 
senaat. Wij vragen ons dan ook 
terecht af waar het verstand van 
de liniburgse CVP is, om zo'n 
man af te vaardigen voor het 
verdedigen van onze problemen 
die nu, helaas, zo scherp gesteld 
worden. 

De huidige krizis is te wijten 
aan de laksheid van zulke « he
ren », die noch in het verleden, 
noch in het heden de ware verte
genwoordigers van hun volk wa
ren of zijn, maar de willoze ma-
rionnetten en de zwaarbetaalde 
profijtenjagers van een korrupte 
politiek. 

Maar ja, deze heer moet im
mers niet meer gekozen worden 
om de « centjes », die zijn waar
schijnlijk veilig belegd in buiten
landse industrieën. 

B.J., Maaseik. 

YLAANDERENS TOEKOMST 

Door de Vlaams Nationale uit
zending op TV van 26 iuni wordt 
het bewijs geleverd dat Vlaande
ren op gebied van industrialize-
ring nog een lange weg heeft af 
te leggen. Allen, medewerkers 
zowel als V.L'.-mandatarissen 
hebben hun uiterste best gedaan 
om een duidelijk beeld te schet
sen van de werkelijke toebtand 
in Vlaanderen. 

Het gaat niet op dat er in Lim
burg, waar zovele arbeidskrach
ten beschikbaar zijn, geen nieu
we ondernemingen gevestigd 
worden. Dat de arbeiders en be
dienden, wegens liet sluiten van 
mijnen en andere bedrijven moe
ten pendelen, en naar Wallonië 
gaan werken. Ook de midden
standers ondervinden hierdoor 
nadeel en financieel verlies. 

Hopelijk zijn de Vlamingen 
door deze uitzending v, akker ge
schud en verzetten ze zich tegen 
deze toestand. Want strijdvaar
diger geworden en meer bewust 
van hun macht, zullen ze tevens 
inzien dat hun eisen slechts in
gewilligd woi-den door federalis
me of zelfbestuur. 

L.V.H., Eve re. 

IJZERMQNUIVENT 
IJZERMONUMENT 
IJZERMONUMENT 
UZHRMONUMENT 
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 
L 

REGERING VOOR MILJONAIRS 

Onze C.V.P.-diktatuur-regering 
met medewerking van fe verte
genwoordigers der miljonairs 
heeft weer eens een besluit uit
gevaardigd waarbij de kleine 
man getroffen wordt. De volks-
sigaretprijs wordt verhoogd met 

3 tot 3,50 fr. het pakje, de sigaar 
laat men met rust ! Ook de grote 
winsten worden niet belast, 
kwestie van de grote baas niet te 
mishagen. Volgens mijnheer De-
clercq zijn de sigaretten in het 

vbuitenland duurder dan bij ons, 
"maar hij vergeet te zeggen dat de 
pensioenen daar ook hoger zijn 
vooral voor de middenstand, in 
Holland b.v.b. krijgt men 72.000 
fr. zonder onderzoek naar de be-
staaniniddelen. Men moet het 
zelfs niet aanvragen ! Hier in 
België is dat wat anders : men 
moet het pensioen 8 maanden 
voordien aanvragen en 11 maan
den later krijgt men dan een 
paar formulieren die door de 
burgemeester en kontroleur der 
belastingen moeten ingevuld 
worden om te weten als ge niet 
te veel spaarcenten hebt. Onze 
volksvertegenwoordigers kunnen 
niet leven met 300.000 fr., het 
moeten er .lOO.OOO fr. zijn. Wij 
middenstanders moeten het doen 
met 30.000 fr., niet genoeg om 

De tijd van de grote ontdek
kingen is nog lang niet voorbij ! 
Zekere heren Coreanan.sse, Jans-
sènsse en Risopoulos (oudheid
kundigen met specializatie in 
« belle époque »-zaken) hebben 
zopas een opzienbarende ontdek
king den waereldt kond gedaan. 
Wie meende dat alle tegenwoor
dig bestaande volkeren en kuitu
ren gekend waren heeft het mis 
voor. Er bestaat een Bruxellois-
Vcjlk ! Deze merkwaardige kui
tuur schijnt te stammen uit de 
zgn. belgische kuituur. die tot 
ons aller glorie rond 1830 werd 
o n t d e k t . Het Bnixelloisvolk 
spreekt belgi.sch,' t.t.z. een soort 
frans met zeer dikwijls een 
zwaar vlaams aksent. Het is wel 
bevreemdend dat deze grote kui
tuur pas nu en speciaal nu wordt 
ontdekt. En dat in de twintigste 
eeuw ! Evenzeer ^vo^dt de au-
tenticiteit van dit belgisch .spre
kend volk in twijfel getrokken, 
dagelijks, door de Bruxellois en 
hun grondgebied zelf. Want zeer 
velen van hen en hun gebouwen 
wijzen duidelijk in de richting 
van een andere (echte en eeu
wenoude) kuituur : de neder-
landse. Vreemd... 

Maar ja, verlichte (belle épo
que-) geesten als de heren Core-
mansse en Janssènsse zien im
mers véél scherper dan wij, 
doodgewone stervelingen. Het is 
ook reeds algemeen bekend dat 
deze heren (met een zekere heer 
Woitrin, ook Bruxellois) al op 
het spoor zijn gekomen van een 

tot nog toe onbekende zijtak van 
de Bruxellois-kultuur. De opzoe
kingen vorderen snel en zij wij
zen in de richting van Vlaams-
Brabant. Maar niet die ontdek
king zullen de heren waarschijn
lijk toch nog zweten ! 

A.D.S., Leuven. 

VLAAMSE PRIMITIEVEN 

In een grote « Europese » erj 
eentalig franse kunsttentoonstel
ling onlangs te Brussel gehou
den, prijkte op een tafel een hoeft 
van een zekere Piron over «L'art 
wallon». 

Uitgaande van Destrée's be
ruchte zin : « lis nous ont pria 
nos peintres... » poogde de au
teur zijn lezers wijs te maken 
dat de beroemde Vlaamse Primi
tieven grotendeels geen Vlaiiiin-j 
gen waren ! Weliswaar hebben ' 
waalse meesters als Campin, Ciosj .̂ 
sart. Patenier en de la Pas ture , 
tot de roem van de noordelijke' 
schilder.school machtig bijgedra-l 
gen, doch uit het feit alleen daï 
de laatsgenoemde schilder zelf,. 
zijn naam vertaalde tot Van der 
Wevden, blijkt reeds overvloedig 
welke luister de vlaamse inees-^ 
ters toen reeds bezaten. En als 
nu dezelfde auteur op grond \an 
de voornaam Lanibrecht durft 
beweren dat de Van Eycks Lui-
kenaar waren, dan kan ik maar 
misprijzend glimlachen over zo
veel dwaasheid. 

Xeen, die meneer kan het ze
ker niet opkroppen dat de Ita
lianen het slechts hebben over de 
« Fiammingi T> en de Fransen 
over « la prestigieuse culture fla-
mande » ! 

H.V., Rru.'sel. i 
m 

De redaktie draagt geen ytx» 
antwoordelijkheid voor de ia* 
houd der gepubliceerde lezers» 
brieven. Ze behoudt lich hel 
recht ran keuze en inkorting 
Toor. Orer de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling g«« 
Toerd.. Jl 

van de redoktie 

Brussel, 12 Jul i 1967, 
Betr . : rakantie» 

De 11 jul i - feesten zijn achter de rug en zelTs 
de hardnekkigste flaminganten kunnen nu - in af
wachting van de IJzerbederaart in augustus - aan 
vakantie gaan doen. 
Zo v i j dus ook I Het nummer van "Wij" dat u nu in 
handen hebt, i s gemaakt door het paar v r i j w i l l i -
^ r s van de drukkeri j , die een weekje van hun be
taald verlof hebben afgepitst om deze l6 bladzijden 
in mekaar te gooien. Vanaf vandaag blazen ook 
zi j u i t ergens in ras t iger en zonniger oorden. En 
ze zijn vastbesloten, het daar vol te houden to t 
aan het einde der maand. 
Meteen betekent zulks, dat we weer eens aan onze 
jaar l i jkse rastperiode toe zijn : volgende week 
en de week nadien verschijnt er geen ""^i j" . 
Ieder jaar zijn er een paar mensen die ons in de 
tweede helf t van j u l i een briefje schrijven om te 
zeggen Mat z i j hun blad niet hebben gekregen". 
We hopen u i t de grond van ons har t , dat ze d i t 
rubriekje niet over het hoofd hebben gezien van
daag en dat ze zichzelf dus de moeite van het 
schrijven en de kosten van een postzegel hebben 
bespaard. 
Öas rest niets anders dan a l de lezers van "Wij" 
een pret t ige vakantie waar ook te r wereld te wen
sen. Van onze kant nemen we ons voor, met gebron
sde huid, gekalmeerde zenuwen en gestaalde ener
gie terug te keren naar onze schrijftafelen als 
de klok op augustus s t aa t . We zullen ons, zonder 
a l te veel heimwee naar ons zuiders viswater, te
rug SAn het schrijven zetten. Mj 
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Zwendel van formaat 

duflel 
aan 
de 
beurt ? 

'(red.) Tijdens zijn interpellalie in de se
naat de laatste week \an juni onthulde se
nator De Paep van de Volksunie de erger
lijke praktijken van hef fians kapitaal te 
Burcht in de < Laminoiis de l'Escaut >. 
Volgens hem was de sluiting een kapitalisti
sche zwendel van foimaat. 

De senator die ook de sluiting \an Sidal 
te Duffel \oorziet binnen de 3 jaar begon 
met het voorbeeld van Umal te Burcht aan 
ïe halen, dat afhankelijk was van « Lami-
noirs » en dat eveneens sloot. 

Wat gebeurde er? Een paar jaar geleden 
verklaarde die fabriek zich faljiet. 

De direktie kocht een oude schuur te 
Quaregnon. Men legde er een betonnen 
vloer aan. De oude maihines van Burcht 
werden opgepoetst en naar ginder ge\oerd. 

De direktie vroeg een krediet van 41 mil
joen aan bij de Nationale Maatschappij 
voor Krediet aan de Nijverheid en kreeg 35 
miljoen l 

Ook de < Laminolrs > te Burcht kregen 
koninklijke kredieten en wel 385 miljoen ! 

Op het ogenblik dat de sluiting bekendge
maakt werd waren nog nieuwe machines 
aan het proefdraaien en stonden andere op 
gcbuiik te wachten. 

Zullen die machines, betaald met het geld 
van Vlaamse spaarders, nu voor een appel 
en een ei verkocht worden aan een zuster
firma en in het buitenland te Kameroen of 
te Vlissingen ingezet worden ? 

Als oorzaak van de sluiting werd opgege
ven dat de grondstoffen te duur waren. Wie 
le\crde nu die grondstoffen ? 

Eigenaar van de fabriek is de financiële 
groep Pechiney. De grondstoften werden 
geleverd door dezelfde groep Pechiney, ui
teraard tegen de duurste prij/en 1 

Terecht stelde senator De Paep de vraag 
of na Umal en Laminoir beide te Burcht, 
de andere fabriek van deze nederlandson-
kundige en antisociale parijse kapitalisten, 
Sidal te Duffel, binnen korte tijd dezelfde 
weg zou opgaan. Hij achtte dit meer dan 
waarschijnlijk, vermits niemand in dit land 
aan die franse groep, die ons honderden 
miljoenen gevraagd ze ook gekregen heeft, 
iets te zeggen heeft. 

Die honderden miljoenen vlaamse spaar
gelden zijn voor ons verloren en zullen in 
de ziïkken van die kapitaalkrachtige parij-
zenaars verdwijnen. 

Senator De Paep vroeg dan ook een on-
derzoekskommissie te willen samenstellen 
uit betrouwbare personen enerzijds, ander
zijds duidelijke waarborgen te eisen van de 
kapitaalbezitters, die de staat geld komen 
VI agen. 

In zijn antwoord zei de minister dat die 
onderzoekskommissie opgericht werd. Maar 
wat de kontrole betreft bleef de minister 
vaag. Een PVVer hoort nu eenmaal niet 
graag praten over gelden in verband met 
zijn vTienden en geldschieters-kapitaalkrach
tigen. Maar dat hier bedrog gepleegd wordt 
op grote schaal is duidelijk, bedrog waar
van de Vlamingen het gelag dubbel beta
len, eenmaal door het klakkeloos vergooien 

van hun spaargelden, een ïweede maal door plus nog een slordige 150 miljoen die de 
de kunstmatige verwekking van weikloos- minister er zo maar bijdoet, uit eigen bewe^ 
heid in Vlaanderen 1 ging,... en uit onze zak. 

• Platbroeken in de Wetstraat 

Vlaams-

ministeriële 

kordaathei 
(m.v.d.b.) Ik heb het gelezen in een frans-
talige krant, en geen spoor er van terugge
vonden in ecu \l,ianis l)lad, een ogenschijn
lijk niks-niemendallelje, maar toch niet he
lemaal zó onschuldig. Verleden week is-*en 
afvaardiging van waalse CVP-parlcmentari-
ers minister De Saeger gaan vinden om hem 
aan het verstand te brengen dat « la Wallo
nië 1 » onmogelijk kan aanvaarderrdat op de 
schijf '1968 van het vijfjarenplan 5 miljard 
100 miljoen zou uitgetrokken worden voor 
de E3-weg, en slechts 4 miljard 250 miljoen 
voor «la Route de Wallonië >. 

De « vlaamse > minister heeft onmiddelijk 
begrepen dat zo iets inderdaad niet door de 
beugel kon, en heeft zijn waalse vrienden 
toegezegd dat de beide grote werwerken een 
gelijke behandeling zal te beurt vallen. Voor 
beide zal "n gelijk krediet van 4 miljard 750 
miljoen worden uitgetrokken. Et voili ! Van 
de vlaamse autoweg zal 350 miljoen worden 
afgenomen, om aan de waalse te besteden. 

Een ander voorbeeld van vlaamsminis(eri-
ele kordaatheid is onlangs ook gegeven door 
minister Grootjans, die in volle schooljaar 
het licht op groen heeft gezet voor de frans-
talige lagere school te Weramel, welke dreigi 
na de vakantie met een veel groter aantal 
leerlingen van wal te zullen steken. Zal Jan 
Verroken nu nog durven beweren dat het in 
de brusselse randgemeenten enkel om trans
mutatieklassen zal gaan ? • 

Dat de vlaamse excellenties steeds bereid 
zijn om voor frankofone eisen te kapituleien 
wisten wij reeds lang, maar dat Walen en 
^ankofonen zó gemakkelijk hun slag tuisha-
len, wil er bij ons toch niet in. 

Wanneer gaan wij nu ook eens in de 
kranten kunnen lezen, dat een afvaardiging 
van vlaamse CVP-parlementariërs is ontvan
gen door minister Poswitck, en dat deze hun 
beloofd heeft in 1968 enkele tientallen frans-
talige generaals en kolonels ie vervangen 
door evenveel nederlandstaligen, ter bewer
king van de absolute gelijkheid van de 2 
ojtgelijke taalgemeenschappen (55 t.h. Vla
mingen tegen 33 t.h. Walen). Of dat minis
ter Harmei, op verzoek van een afvaardiging 
van vlaamse CVP-ers, toegezegd heeft in 
1968 enkele tientallen franstalige ambassa
deurs op belangrijke diplomatieke posten de 
plaats te doen ruimen vt)or een zelfde getal 
Nederlandstaligen ? 

Van de vlaamse CVP moeten wij dergelij
ke prestaties niet verwachten. Toen voor een 
paar jaar senator De Boodt een voorstel had 
ingediaid om via taalkaders de pozitie van 
de Vlamingen in het leger te normalizeren, 
werd hij gecounterd door het hooghartige 
non possumus van zijn eigen CVP-minister 
Segers. 

En van voorzitter-blunderaar Hoiibea 
valt al niet meer te verwachten. 

De betrekkelijke inzinking van 
het politiek bedrijf (er is evenwel 
Kongo !) laat ons een terugblik 
toe op de voorbije parlemen
taire zittijd. De eerste zes maanden 
van het jaar hebben de slijtage van 
de regering versneld. Van de stijl-
krachtpatserij is niets meer overge
bleven, de vaart is er uit en de pro
minenten van de geel-blauwe ploeg 
zijn vermoeid en missen al'c ver
beelding. Hun laatste optreden voor 
de TV was zelfs zoveel als een be
kentenis van onmacht. Het is dan 
ook verre van een schitterende ja -
lans, hoezeer de PVV ingenomen 
blijkt te zijn met het regeringsbe
leid. De PVV-top is trouwens de 
enige in dit land (en dan nog). De 
talloze bedrogen PVV-kiezers den
ken er anders over. Onder deze laat-
sten zijn vooral nog eens de zelf
standigen en middenstanders het 
kind van de rekening geweest... 

Semi-katastrofaal ? Zeer zeker, 
niet alleen op financieel, doch ook 
op soeiaal-ekonomisch vlak zonder 
van de politieke problemafiik te ge
wagen, die volop in beweging is, 
ondanks het zgn. taaibestand en 
zelfs juist daarom Het leven stoovt 
zich immers niet aan opgelegde 
maatregelen, het laat zich altans in 
ons land niet dwingen. Het eerste 
bestaansjaar van deze regering 
heeft integendeel de volkse en so
ciaal - ekonomi.«<-he tegenstellingen 
doen toenemen, omdat deze typif'ch 
klassiek-belgische regering niet in 
staat is geblekejn de problemaliek 
waarvoor ze :iesteld i.<; te begriipen. 
laat staan za te beheersen Van na
ture uit kan ze dat niet. ze kan al
leen de ene onhandisheid op de an
dere stapelen en het proces versnel
len, dat ze zou willen vertragen of 
zelfs wegwerken, een wel overdwa-
ze ilhizie, die aleen maar in het 
hoofd kan opkomen van wie ziende 
blind en horende doof is. Dat daar
bij de V'IJ als slagvaardifife en enige 
oppozitieparti; — de BSP maakte 
verstek door inwendige verdeeld
heid en haar onverholen verlangen, 
zo vlug mogelijk opnieuw met de 
CVP scheep te gaan, hetgeen haar 
uiteraard 'n scherpe oppozit'e tegen 
de CVP onmogelijk maakt, waarbij 
haar ideologische en volkse gesple
tenheid haar tot onmacht doemt — 
een niet te onderschatten rol speelt, 
hoeft wel geen nader betoog. De 
Volksunie is de volkse, jonge mili
tante partij gebleven en is vooral 

tijdens de lopende legislatuur ter-
zelfdertijd een parlementaire oppo-
zitiepartij van formaat geworden. 
Het is een huwelijk dat weinig par. 
tijen haar zullen nadoen. 

De problemen van Leuven en 
Brussel bleven onverminderd en in 
groeiende mate gesteld. Op finan
cieel vlak slaagde de regering er 
niet in, aan de fatale kringloop van 
prijzen en lonen te ontsnappen en 
heeft ze door haar uiterst zware lis-
kale druk de ekonomische herople
ving niet kunnen bewerken. De be
drijfssluitingen gaan hun gang, de 
elementairste beschermingsmaatre
gelen bleven uit (textiel) ondanks 
de volmachten, de begrotingspoli-

mografische explozie. Er Is van een 
werkelijke planning ter zake geen 
sprake. De eerste schuchtere pogin
gen, om een kredietvoorziening met 
het oog op ekonomische expansie 
en rekonversie vast te leggen, dui
den zoals gevreesd op de traditio
nele bevoordeliging van Wallonië. 

Het dubbelzinnig spel van de 
CVP i.v.m. de universitaire expan
sie ligt te kort in het geheugen om 
er hier nader op in te gaan. Toch 
wensen we er aan te herinneren dat 
Houben zich tijdens de stemming 
over de inoverwegingneming van 
het wetsvoorstel Verroken inzake 
Leuven heeft onthouden. Het kwam 
echter precies op zijn stem aan en 

beroepsHALVE 
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tiek is aan de grootste twijfel >n-
derhevig (ook in eigen rangen), de 
fiskale ongelijkheid werd nog ver
sterkt (want de diskriminatie van 
de arbeidende klasse is uiteindelijk 
nog groter geworden dan deze ten 
opzichte van de zelfstandigen op fis
kaal vlak, een belofte van gelijkheid 
werd andermaal door de PVV inge
slikt, ze was zelf.'- de hardste tegen
stander van enige poging in die 
richting), kortom we blijven in het 
financieel luchtledige zweven. 

Ekonomisch is er geen vooruit
gang genoteerd. De stagnatie houdt 
aan. Van deskundige zijde werd het 
zwaar vermoeden bevestigd dat de 
mijnsluitingen zullen voortgaan, in 
een onrechtvaardige verhouding 
voor Limburg, dubbel benadeeld 
door het ontbreken van een enige 
vervangingsoplossing en door de de-

door zijn onthouding werd de in
overwegingneming verworpen. Hou
ben heeft dat niet alleen gedaan om
dat hij CVP-voorzitter was, doch 
ook omdat hij principieel tegen de 
overheveling van Leuven Frans 
naar Wallonië is. Nu is de aap uit 
de mouw gekomen, want zijn plaift 
bewijst dat hij de partij der fran-
kofonen kiest. Eens te meer heeft 
deze partij zich laten ontmaskere» 
als een anti-vlaamse machine, waar. 
in de zoetwaterflaminganten alleen 
dienen als voetmat (vlaamse CVP) 
of als instrumenten voor afleidings-
maneuvers (CVP-Jongeren). 

Zo kunnen we dit bondig over
zicht sluiten met de vaststelling : 
deze regering heeft lood in de vleu
gels, is een der onpopulairste van 
de jongste twintig jaar, vooral door 
haar a-sociale politiek, die elke be

schrijving tart. Haar bestaan zal 
zeer waarschijnlijk in de lente van 
volgend jaar dan ook zeer proble
matisch worden, omdat aiets wijst 
op een kentering ten goede. 

De jaarlijkse 11 juli-oprispingen 
der klenrpolitiekers nemen we voor 
wat ze waard zijn. Ze nopen tot een 
grondig wantrouwen. De keuze van 
de Leopard-tank was « krijgshafti-
ger » kost. Sommige frankofiele sja-
cheraars hebben nu het nakijken. 

Wat de betrekkingen met Kongo 
aangaat, de belgische regering moet 
nu klare wijn schenken. Wij kun
nen niet langer de halfslachtige 
politiek aanvaarden, die sinds de 
onafhankelijkheid van Kongo te 
Brussel overheerst. Het is in het ka
der van dit wekelijks overzicht niet 
mogelijk, om te gaan puren, hoe de 
toestand in Kongo nu eigenlijk is 
De opstand schijnt een soldijkwes
tie te zijn (zoals bijna steeds, afge 
zien van de katangese secessie). 01 
er verband is tussen Tjsombé's ont
voering, d • verwikkelingen om df 
Union Miniere, de zaak Van den 
Steen, de sabotage en de opstan 
djge beweging (waaroij tussen 
Briissel en Kinsjasja ook de dubbel 
zinnige werving van huurlingen aar 
de kaak dient gesteld : indien ei 
geen huurlingen voor Tsjombé of 
subversieve elementen mogen ge 
ronseld worden dan zeker ook niet 
voor rekening van de kongole'-e re 
gering !) dit alles kan men nu nop 
niet met zekerheid uitmaken. Wel 
staat één ding vast : dat de bel
gische regeringen moeten ophouden 
het geld van alle belastingsbetaler---
in een bodemloze put te gieten, zon
der dat daarover rekenschap wordt 
geseven doch waarbij de korrelatic 
met zekere privé-belangen duidelijk 
is, en met het omspringen op licht
zinnige wijze met het leven van zo
veel landgenoten 

De « muizeval Kongo » moet ver-
«angen worden door een multilate
raal hulpprogramma, met daling 
van het belgisch aandeel en sprei
ding van het geschrapte aandeel 
over andere ontwikkelingslanden. 
Te Brussel zou men nu eindelijk 
moeten inzien, dat Kongo als exklu-
zieve belgische aangelegenheid to
taal is voorbijgestreefd ! 

P.D. 
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D E R MINISTERIES » 

Een folder voor deze « gids » 
die zogezegd tweetalig is be
wijst dat de « guide des minis
tères », onmisbaar voor alwie 
terecht wil in de hogere regio
nen, verschijnt eentalig in het 
frans. Alleen de namen van de 
ministeries worden ook in het 
neder lands vermeld. Dat noe
m e n de Brusselaars tweetalig
heid, onthaalregime, noem 
m a a r op uit het idiote voka-
bular ium der hoofdstedelingen. 
In een toelichtende nota heet 
he t dat deze eentaligheid te 
•wijten is « aan budgetaire re
denen ». 

De «gro te Vlaming» De 
Saeger staat er dan ook in met 
zijn depar tement (de neder-
landse titel heel klein) . Wat 
wilt ge van een minister , die 
meer geld heeft voor openbare 
we rkep in Wallonië dan in 
Vlaanderen en die niet kan 
verdragen dat er door zijn 
diensten een ekonomische stu
die werd gemaakt voor de aan
passing van Zeebrugge voor 
200.000-tonners... 

V A N D E N S T E E N . . . 

De TV-beelden en de pers
verslagen over wat Moboetoe 
he t « incident » Van den Steen 
noemt hebben zeer vele kij
kers en lezers tot in het diepst 
van hun har t geschokt. Mede
lijden en verontwaardiging 
welden om str i jd op bij het 
zien van deze beklagenswaar
dige volksgenoot, die op de 
mees t lichtzinnige wijze door 
de kongolese soldateska be
schuldigd werd van sabotage 
en op een barbaarse wijze 
werd gefolterd. De konfronta-
tie met de internationale pers 
is in deze zaak voor Moboetoe 
op een fiasko uitgedraaid. 
Voor ons Vlamingen komt 
daarbi j nog het bijzonder 
pr ikkelende affront dat de 
Vlaamse joernalisten verbod 
werd opgelegd, Van den Steen 
in het nederlands te onder
vragen. Zijn enige getuige ten 
laste mocht echter in het Lin-

gala getuigen, wat niet belet 
dat dit getuigenis nee rkwam 
op een verwarde aaneenscha
keling van leugens, waardoor 
de beschuldiging tegen Van 
den Steen als een kaar tenhuis-
je ineenstor t te . 

. . tEN ' 

K O N G O L E S E 

« JUSTITIE » 

Nu zou men gedacht hebben 
dat de kongolese autor i te i ten 
ten minste hun verontschuldi
gingen zouden hebben aange
boden. Integendeel, er werden 
tegenbeschuldigingen geuit en 
ligt scheelt weinig of het is 
Brussel dat zijn verontschul
digingen moet aanbieden. Men 
vraagt zich af wat er in Kon
go nog moet gebeuren vooral
eer Brussel een wat korda te r 
houding zal aannemen en zo
als we vorige week en vroeger 
al schreven : wanneer Brussel 
de 'exkluzieve hulp aan Kongo 
zal vervangen door een ge
spreide hulp aan andere ont
wikkelingslanden, waar men 
deze hulp niet zoals Kongo zal 
bestraffen doch ten minste be
gripsvol zal aanvaarden. Zoals 
het nu is gaat het niet langer 
met de belgisch-kongolese be
trekkingen. Niemand verlangt 
verbale of andere krachtpatse
rijen vanwege de regering, da t 
zou slechts de zaak en de toe
s tand van onze in Kongo tans 
letterlijk gevangen landgeno
ten verergeren. Maar het 
minste dat men kan vragen is 
dat men elke aanwerving zou 
stopzetten (Kongo heeft dan 
nog de lef belgische ingenieurs 
te vragen om de gesaboteerde 
brug te komen herstellen, 
doch roept anderzijds een an-
ti-belgische sfeer in het leven) 
en dat men geleidelijk de bel
gische technische en financië
le hulp zou verminderen. Kon
go is voor België een verloren 
zaak. Het zijn alleen de kleine 
minderheid kapitalist ische 
neo-kolonialisten die dat niet 
willen inzien, doch die met het 
geld van alleman en met het 
leven van onze landgenoten 
hun smerige belangen tegen 
alle logika in verder willen 

J' -**«N«. 
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« MEID » VOOR ALLE WERK — De « Sumpfsteinbock » (letterlijk vertaald : de moerassteen
bok) is een tuig op 4 reusachtige wielen, dat op gelijk welk terrein rijdt, greppels graaft, bomen 
uitrukt en auto's voorttrekt. Het in Duitsland gebouwd tuig is ideaal voor pionierswerk in agra

rische streken. 

doen beveiligen. De regering 
der kapital isten te Brussel kan 
niet eeuwig met dit s inistere 
spel doorgaan. De tijd voor 'n 
grondige hervorming van de 
technische en financiële bij
s tand is aangebroken. Zoniet 
zullen we moeten vaststellen 
dat de stijl-regering i.z. de be
trekkingen met Kongo even
eens hopeloos heeft gefaald. 

BIDAULT WEL. . . 

Het bericht da t Georges Bi 
daul t politiek asiel verkrijgt 
in België, heeft verrassing ge
wekt . Niet zozeer omda t Brus 
sel — onderdanig als steeds 
tegenover Ie Grand Charles — 
eerst advies inwon te Parijs 
dan wel omwille van het vals 
aureool waa rmee de belgische 
staat zich als humanis t ische 
staat wil omringen door die 
« a rme politieke balling » Bi-
dault de genade te gunnen die 
zijn eigen regering hem blijft 
ontzeggen : heel dicht bij zijn 
vaderland zijn waarschijnli jk 
laatste levensjaren te komen 
slijten. Deze valse indruk 
steekt de ogen uit omda t de 

belgische staat zelf enkele ja
ren geleden de verjaringster
mijn van polit ieke misdri jven, 
begaan onder de bezetting, met 
ins temming van humanis t i sche 
en katolieke part i jen met tien 
j aa r verlengd heeft en daar
door aan ettelijke landgenoten 
de terugkeer uit ball ingschap 
blijft ontzeggen. Deze wetsver-
lenging werd vooral ingegeven 
uit vrees voor een terugkeer 
van Leon Degrelle, die te veel 
weet over bepaalde politieke 
beunhazen die tans nog in ons 
land belangrijke ambten be
kleden en zich voor superpa 
t r iot ten uitgeven. 

. . .WIES M O E N S NIET 

De Lex Degrelliana trof niet 
alleen «Ie chef» doch ook ande
r e ballingen zoals Wies Moens 
e.a. Het verschil tussen een 
Moens en een Bidault steekt 
nochtans de ogen uit. Bidault 
de kleine, pre tent ieuse geschie
denisleraar uit Valenciennes 
(niet zover van Vlaanderen ge 
legen) die als de grote baas v.d. 
franse weers tand indirekt ver
antwoordel i jk mag gesteld 

worden voor vele misdaden die 
de Resistance na de bevri jding 
in naam van het vader land be
ging en die als «kristelijk» po-
litikus niet aarzelde de Gaul
le's f l i r tpart i j met Moskou te 
beamen (2 dingen die hij me t 
o.a. vele belgische kr is tende-
mokra t en gemeen heeft, zij 
het in mindere mate bij deze 
laats ten) is een man, die ook 
later onrech ts t reeks voor 
bloedvergieten verantwoorde
lijk is. Nadat hij met de Gaul
le b rak omwille van diens alge-
rijnse politiek werd Bidault 
een van de kops tukken van 
het verzet tegen deze politiek, 
verzet dat roemloos met het 
O.A.S. eindigde. 

Wies Moens daarentegen is 
een zuiver ideologische bal
ling, wien men al lerminst ge 
weiddaden voor de voeten kan 
gooien. Hij moet volgens BruS' 
sel in neder landse ballingschap 
blijven, een machtswel lus te 
ling als Bidault is hier echtei 
welkom. Brussel zal « la douce 
F rance» nooit iets kunnen 
weigeren, zelfs de poli t ieke af
val niet, waarvoor Pari js de 
neus ophaalt. . . 

NOODZAAK VAN 

SOCIAAL GRONDBELEID 
De Volksunie heeft herhualdelijk gewe

zen op de dringende nood/ank om in Bel
gië een politiek van echte ruimtelijke or
dening te voeren. 

Afbakening van grootruiraten en 'stre
ken, interregionale samenwerking, inte
gratie van de ruimtelijke en de sociaal-
ekonomische ordening (zie Tienjarenplan 
2e druk, pagina 79). 

Een zeer .schrijnend aspekt van het pro
bleem is wel de evolutie van de grond
prijzen gedurende de jongste decennia. 
Het « Gewestelijk Komitee voor de Huis
vesting \an de provincie Antwerpen » 
heeft een gedetailleerde studie uitgewerkt 
over deze evolutie gedurende de periode 
li).ïfi-l'.)()6. 

VVat waargenomen werd voor de pro
vincie Antwerpen geldt in meerdere of 
mindere mate ook voor het ganse land. De 
wanordelijke toestand, de woekering der 
prijzen, de nefaste gevolgen voor een so
ciaal woningbeleid, zijn in dergeliike 
mate verontrustend, dat door de overheid 
zeer snel moet ingegrepen worden. 

Wijzen we terloops op het nationalis
tisch aspekt -san de /aak : de bodem be
hoort niet in onbeperkte mate aan enke

lingen of kapitaalgroepen, doch aan de 
volksgemeenschap, die er een onver
vreemdbaar recht op heeft. 

Daar waar de lonen met ongeveer 100% 
stegen in de beschouwde periode, stegen 
de grondprijzen met een twee- tot een 
tienvoud ! 

Waar liggen de oorzaken van dit ver
schijnsel ? In de rezultaten van de studie 
van genoemd komitee worden volgende 
punten opgesomd, nadat werd uiteengezet 
dat de vraag het aanbod in grote mate 
overtreft. 

« In het centrum van de meeste gemeen
ten is (Ie bouwgrond uitgeput en deed de 
konkurrentie de prijzen abnormaal stij
gen. Sommige gemeentebesturen lieten 
toe te bouwen aan niet-uitgeruste wegen, 
met het gevolg dat de prijs van de aan
grenzende percelen onmiddelli|k tot een 
drie- en viervoud steeg. 

De recente verplichting om te bouwen 
langsheen volleilig uitgeruste wegen be
perkt het aanbod nog meer, en verhoogt 
opnieuw de prijs van de gunstig gelegen 
percelen. 

Deze algemene beschouwingen zijn ech
ter onvoldoende om de abnormale prijs

stijgingen in sommige streken te verkla 
ren. De werkgroep maakte dan ook een 
inventaris van de verscheidene oorzakeii 
die plaatselijk de duurte van de grond in 
de hand werkte . 
1. Het gebrek aan ruimtelijke ordening 

in sommige gemeenten en de passieve 
houding inzake sociaal grondbeleid ; 

2. Het in aktie treden van talrijke imiuo 
biliënvernootschappen, welke trachten 
de bouwgronden te verkopen met een 
zo hoog mogelijke winstmarge. Deze 
vennootschappen trekken kleinere spe-
kulanten aan die hun grond in enkele 
bouwpercelen beleggen, om deze dan 
na enkele jaren tegen nog hog'ere pr i j ' 
zen te verkopen ; 

3. De gedwongen non-aktiviteit of de af
geremde werking van de erkende 
bouwmaatschappijen van openbaar nut 
(Nationale Maatschappij voor de Huis
vesting en Kleine Landeigendom), bij 
gebrek aan kredieten voor woning
bouw ; 

4. Grootgrondbezitters, die gronden lig
gen hebben langs wegen die uitgerust 
worden door de openbare besturen — 
soms zelfs in het centium van de ge
meente — en die stelselmatig weigeren 
te verkopen ; 

5. De industrieve.stiging in sommige ge
meenten. Oprichting van nieuwe indus
trieën veroorzaakt vraag naar nieuwe 
woningen ; vandaar stijging van de 
prijzen ; 

6. De onteigeningen in verschillende ge
meenten döor de Staat of andere open
bare instanties (o.a. \oor scholen, 
autowegen, enz.) tegen prijzen die ver 

bo\en het normale liggen. Bijvoorbeeld 

in een kempische gemeente : 1.000 fr, 
per m2 terwijl de duurste grond in die 
gemeente toen 500 Ir was , 

/ De grondspekulatie in sommige ge
meenten door personen die door huD 
ambt of relaties het grondbeleid van de 
gemeente voorafgingen of naar hun zin 
forceerden of beïnvloedden ; 

s De gehechtheid aan de streek, vooral in 
de landelijke gemeenten waar weinig 
bouv.grond ter beschikking is : men 
betaalt liever een hoge prijs in eigen 
gemeente dan een lagere in een aanpa
lende gemeente 3>. 
De enkele gemeenten waar een sociaal 

grondbeleid wordt gevoerd, blijven uit
zonderingen. Hier dringt zich een alge
mene overheifispolitiek op die een globale 
aanpak mogelijk moet maken. 

Terecht wiist hst komitee er op da' 
voor tal van levensnoodzakelijke produk 
ten een maximumprijs werd opgeleg( 
(brood, suiker, diensen, enz.). Ook voo' 
andere goederen en diensten bestaat i) 
feite geen vrije prijsvorming daar de dik 
wijls sclierpe konkurrentie niet toelaa 
veel hogere prijzen te vragen dan doo 
mededingers wordt gedaan. 

Alleen de prijs van de bouwgront 
vormt hier de enige uitzondering, dii 
buiten elke overheidsbemoeiing valt. 

De prijs van de bouwgrond, met di 
daarmee gepaard gaande spekulatie, ii 
een .sociale onrechtvaardigheid, waarte 
gen dringend moet gereageerd worden 
Het vraagstuk der huisvesting kan onmo 
gelijk worden opgelost wanneer eerst da 
van het grondbeleid niet wordt aange 
pakt. 

E. SLOSSE. 
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V E R K E E R D E 

VERONTSCHULDIGING 

Een boekhandel uit Turn
hout had een eentahg franse 
brief van de brusselse vrije 
universiteit te rugges tuurd m e t 
de vermelding « In Vlaande
ren Vlaams ». De be t rokken fa-
kultci t (Sociologie) beant
woordde deze reakt ie me t een 
eveneens eentalig frans schri j 
ven, waar in als a rgument w e r d 
aangehaald, dat de be t rokken 
boekhandel op de lijst ver
meld s tond van de firma's die 
bij de fakulteit franstalige 
werken had aangekocht . Uit 
deze lijst kon de fakulteit niet 
opmaken, in welke taal de kli-
enten bij voorkeur handelden. 
Het is nochtans zo eenvoudig: 
Turnhout ligt in de an twerp-
se Kempen, in Vlaanderen dus 
en zelfs dicht tegen de neder-
landse grens... Maar te Brussel 
kent men zelfs in universi
tei tskringen noch geografie 

noch logika. Vooral als he t e r 
op aan komt , een neder landse 
brief te schrijven... 

FRANKOFONE 
PLANNING 

In een pro tes tmot ie van he t 
Vlaams Aktiekomitee voor 
Volksgezondheid uit Antwer
pen — tegen de voorgenomen 
koehandel i.z. universi taire ex
pansie — zien we de bevesti
ging van het zwaar vermoeden 
en zelfs van de quasi-zekerheid 
dat de frankofonen in overleg 
m e t akademische overheden 
en regejring alles op alles zet
ten om Vlaams Braban t te ver
fransen. Deze mot ie is in die 
zin in teressant da t ze verwijs t 
naa r p lannen van de Universi-
té Libre van Brussel om te St. 
Lambrechts-Woluwe een kam-
p u s op te r ichten « schandeli j
ke inbreuk op de homogeni
teit van de taa lgebieden» en 

Dit is geen fabriek in opbouw — 
gezicht op de huidige stand van 

op p lannen om de KOO-zieken-
huizen van Brussel aan de uni
versi tei t van de hoofdstad 

hoe nodig dit in de vlaamse noodgebieden ook is — doch een 
zaken van de tunnelwerken te Antwerpen. 

MOBOETOE 
Jozeph Moboatoe, prezident van de kon-

golese republiek, is een veel omstieden ii-
guur, die in zijn raadselachtigheid vooral 
tijdens de eerste jaren van de kongolese 
onafhankelijkheid de aandacht van de 
waarnemers wekte. Hij is toch de levende 
illiistiatie van het gezegde « Twee honden 
\ echten om een been, een derde loopt 
er mee heen ». Er zijn weliswaar in de 
kongolese republiek verschillende tweelin
gen van « honden » geweest, die om het 
bekende been (in casu de macht en zelfs 
de alleenheeischappij) vochten. In het be
gin waren ze zelfs met drie : Loemoemba, 
kaza\ocboe en Tsjombé. Deze laatste is 
het langst van de diie in het stiijdperk 
gebleven en op het ogenblik dat we deze 
kroniek sein ij ven hangt zijn leven aan een 
diaadje. Moise Tsjombé heeft in zijn le
ven trouvvens al zo vaak voor hete vuren 
gestaan, dat men tot het laatste ogenblik 
tw ijfclde of het nu echt met hem zou ges-
daan zijn. 

Moboetoe is begonnen als soldaat bij 'de 
toenmalige kongolese weermacht en klom 
op tot de graad van sergeant boekhouder. 
Hel gaat tans niet op, hem daarvan een 
verwijt te maken, zoals bepaalde pers, die 
voor scherp/innig wil dooigaan doch meer 
stompzinnig dan scherpzinnig te werk 
gaat, dat nu doet Vooi de onafhankelijk
heid had geen enkele Kongolees een kans 
om enige ernstige piomotie te maken Bel
gië heeft de onafhankelijkheid niet voor 
bereid en had dus ook voor geen kongo 
lese kadeis gezorgd Daags van de onaf 
hankcli]kheid tcUle Kongo zegge en schrij 
ve één akndcmikus, een dokter in de ge
neeskunde 1 Het gaat dus niet, er Joseph 
Moboetoe een veruijt van te maken, dat 
hi| slechts seigeant v\as toen de « dipen-
da» aanbiak. Hij had heel eenvoudig 
geen kans gekregen, om hogere studies te 
doen Uit de tijd van de « évolué » da
teert tl OU wens zijn joemalistieke bedrij
vigheid, o l.v. Pierre Davister, de huidige di-
rekleur van Spécial Deze joemalistieke pe
riode deed hem in de politiek belanden nl. 
als sckictaiis \an Patrice Loemoemba, wiens 
ster toen snel aan het kongolees firma
ment rees En meteen begon de weg van 
Moboetoe naar de alleenheerschappij. 

In de machtstrijd die woedde tussen Loe
moemba, Kazavoeboe en Tsjombé heeft 
-Moboetoe zov\at de lol van Tallejiand ge
speeld hij heeft deze drie prominenten 
beuitelmgs gediend en tegengewerkt, in 

het begin stellig in een besef van een ho
ger belang, later meer en meer in de op
tiek van zijn persoonlijke machtshonger. 
Toen de toestand onder Loemoemba in een 
chaos ontaardde liet Moboetoe zijn mees
ter in de steek en koos hij de zijde van 
Kazavoeboe. Eens Loemoemba ontzet uit 
zijn ambt weid deze door Kazavoeboe en 
Moboetoe overgeleverd aan Tsjombé met 
het gevolg dat men kent. Intussen had Mo
boetoe reeds de militaire loopbaan gekozen 
en was hij tot de spilfiguur van het kon
golese leger opgeklommen. Hij zag immers 
duidelijk dat in het Kongo van na 1960 
slechts het leger de enige houvast bood, hoe 
zwak het als operationeel lichaam ook is 
en hoe onbetrouwbaar meteen. Doch als 
politie-apparaat is het momenteel voor de 
eenheid van Kongo onmisbaar en onver
vangbaar. Moboetoe greep als legerchef 
een eerste maal in, door de regering na 
Loemoemba af te zetten en een bewind van 
kommissarissen in te stellen. Hij bleef op 
de achtergrond als deus ex machina. Na 
dit interregnum kwam Tsjombé, heelhuids 
geied uit de katangese secessie, op het kon
golese voorplan. Het kwam tot een macht
strijd tussen hem en Kazavoeboe. Toen de
ze snijd (de rivaliteit in de wedloop naar 
prezidentschap tevens premierschap) met 
wederzijdse afzettingen dreigde te ontaar
den in een nieuwe poiltieke chaos zette 
Moboetoe beiden af en nam hij zelf het 
bewind in handen. Hij was gekomen op de 
plaats die zith geleidelijk in zijn verbeel
ding had afgetekend : deze \an alleen
heerser. 

Blijkbaar is ook Moboetoe niet bij mach
te geweest de sociaal-ekonomische achter
uitgang van Kongo te remmen en enige 
vooruitgang te boeken. Het is een klassie
ke legel dat men om de aandacht van stij
gende binnenlandse moeilijkheden af te 
leiden met buitenlandse uitpakt. Moboetoe 
hoeft daarvoor slechts bij de geschiedenis 
in de leer te gaan en dichter bij ons bij 
vb. Nasser of Soekarno. Het lot van deze 
laatste toont echter aan, dat men deze af-
leidingsmaneu\ers niet eeuwig kan gebrui
ken. Zonder hieiin pertinente gelijkenissen 
te willen zien wijst veel er op dat Kongo's 
toekomst en deze van zijn machtshebbers 
onzekerder dan ooit is. Het mag zijn dat 
Tsjombé's leven aan een zijden draad 
hangt, ook het pad van Moboetoe schi)nt 
meei en meer langs de rand van een af-
giond te lopen. 

INTERIM. 

over te maken, om aldus offi
cieel aan de toepassing der 
taai-wetgeving ( tans onvermij
delijk geworden na het V.U.-
offensief te r zake) te kunnen 
ontsnappen. Alle middelen 
zijn goed voor de frankofonen 
om de wet te omzeilen en om 
hun imperial is t ische plannen 
door te voeren. Ze hebben 
echter zonder de waard gere
kend, want de v laamss open
bare mening word t t e l i e n s tij
dig ingelicht. Het plan Houben 
pas t overigens wonderwel in 
deze plannen. 

KOUD EN WARM 

Het is nut t ig en noodzake
lijk te wijzen op de tegenstri j
digheid in de katolieke pers 
na..v. het plan Houben. Het 
Volk heeft zich bij monde van 
zijn hoofdredakteur onver
wacht scherp tegen dit plan 
ui tgesproken. Dit belet niet 
da t het blad nadien poogt het 
gezicht van de vlaamse C.V.P. 
(na deze eerst in bedekte be
woordingen verwijten toege
s tuu rd te hebben) te redden 
door de s t rekking van het 
plan Houben te minimalizeren 
en te wijzen op de «onverzet
telijkheid » van de vlaamse 
C.V.P. i.z. Leuven. Alle tegen
gestelde geruchten « zijn klak
keloos uit de lucht gegrepen » 
aldus Het Volk. Ook de arti
kels van Emiel Van Cauwe-
laert over het geval Houben 
en het geval Verrokerl, waarde 
konfra ter ? 

B R U S S E L S E 

TAALTOESTANDEN 
Kamerl id Coppieters inter-

pelleerde onlangs de minis ters 
van ku i tuur over de taaitoe
s tanden in het Kon. muziek-
konse i^a to r ium te Brussel, 
meer bepaald over klachten op 
administrat ief en pedagogisch 
vlak. In een mondelinge vraag 
vroeg hij onlangs of het waar 
was dat de besprekingen in de 
jur3's, ook voor nederlandsta-
lige kandidaten, ui ts lui tend in 
het frans gehouden werden; 
of het juis t was dat vlaamse 
laureaten ui ts lui tend franstali
ge diploma's of getuigschriften 
ontvingen; dat door de admi
nis trat ie aan de nederlandsta-
lige laureaten werd meege
deeld dat ui ts lui tend de frans
talige diploma's en getuig
schriften rechtsgeldig zijn, 
doch dat ze een nederlandsta-
lig afschrift kunnen bekomen. 

gelijke prakt i jken rechtsgeldig 
en duldbaar zijn en of er mi
nisters ter zake reeds ingegre
pen hebben. 

Deze vraag, die wat de g rond 
der zaak aangaat niet w e r d 
aangevochten is een zoveelste 
bewijs van wat de brusselse 
regenten onder onthaalregime 
verstaan en welke hemelter
gende toestanden (cfr. zieken
huizen) hen niet beletten te be
weren, dat de Vlamingen te 
Brussel geen grieven meer 
kunnen doen gelden. 

STERK, ZEER STERK 

Vermits er deze week geen 
persspiegel verschijnt willen 
we in deze rubr iek een zeer 
s terk verhaal, verschenen in 
't Pallieterke van vorige week, 
aanhalen. Het gaat o m de 
fransdolle onderpas toor van 
een parochie te Jet te , die ge
zworen schijnt te hebben de 
vlaamse parochianen het leven 
zo zuur mogelijk te maken, 
ten einde de verfransing van 
zijn « kudde » zo vlug moge
lijk te verwezenlijken. He t 
s terk verhaal komt hierop 
neer : t i jdens een in het ne-
der lands door een vreemde 
pa te r opgedragen mis in de 
O.L. Vrouwkapel van Lourdes 
hoorde de onderpas toor in 
kwestie biecht. Hij vond e r 
niets be ters op, dan op zeker 
ogenblik vanuit z'n biechtstoel 
te roepen « en frangais s:v.p. » 
wat echter geen reaktie uitlok
te, tenzij verbaasd ki jkende 
gelovigen. Daarop schoot de 
biechtvader in een franse ko-
leire, s tapte uit zijn biecht
stoel het a l taar op, ruk te he t 
misboek van de heilige tafel 
en smeet het tegen de grond ! 

Men kan zich de verbijste
ring van de celebrant en gelo
vigen voorstellen. Het onge
hoord incident kreeg een dik
ke s taar t in de sakrist ie tus
sen de celebrant en de razende 
roeland. 

Het verwondert ons echter 
niet in een diocees, die geleid 
wordt door een Vlaminghater , 
wiens mentali tei t doordringt 
tot op het vlak van de onder-
pas toor ( s t r aks van de gehuw
de diakens) . Het veroordeelt 
meteen deze antikris tel i jke 
mentali tei t van haat en min
achting en berokkent aan de 
kerk in het brusselse d e 
grootste nadelen. De kerk 
heeft a ldaar uiteindelijk de be
dienaars die ze verdient. In
dien er geloofsafval van k o m t 
dan zal ze dat zelf gezocht 

De h. Coppieters vroeg of der-hebben., 
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WERE-DI-GULDENSPOREN TE ANTWERPEN 

ill 
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Er was zoveel volk opgckoiuen voor deze Guldeii'iporenherdeii-
king te Antwerpen die deze Tceer niet meer kon verboden worden, 
dat de inrichters verplicht waren in der haast nog zitplaatsen in 
de gang te plaatsen. Tientallen were-di-leden, die geen plaats 
meer vonden, wachtten het einde van de vergadering af op de 
Groenplaats. Gloedvolle toespraken werden gehouden door dr. 
Anciaux, dr. Goemans, Karel Dillen en de h. Van Boghout. De 
laatste spreker, de h. Verbist, erkend weerstander, werd minu
tenlang toegejuicht na zijn opmerkelijke toespraak (zie joto). 

I 

ONVrNDBAAR 

Uit een lezersbrief, versche
nen in een franstalig blad, 
bli jkt dat grammofoonplaten 
met de « Brabangonne» op 
de markt onvindbaar zijn. Het 
gaat natuurl i jk om een frans-
taligc opname van het « vader
lands lied ». Ook van « Vers 
l 'Avenir» schijnt er geen 
plaat in de handel te zijn. 
Bli jkbaar omdat niemand 
naa r die platen vraagt. Er zijn 
des te meer vlaamse leeuwen
en Vlaamse liederplaten in de 
handel . Simptomatisch voor 
de veranderende tijden ? 

DISTRIGAZ 

In het artikel over de natio-
nalizering van de energiesek-
to r sloop een storende fout : 
he t kapitaal van Distrigaz, de 
maatschappi j die het nedcr-
landse aardgas zal verdelen, 
bestaat uit 1/3 werd voor 1/3 
door de Staat , 1/3 door Ebes 
en Intercom, en tweemaal 1/6 
door Shell en Esso bijeenge
bracht . En niet 1/3 door Esso 
zoals verkeerd vermeld stond. 
De slimme le/cr weet ook wel 
dat in 1 maar 3/3 gaan... 

11 J U L I - O N T W A K E N 

Anlwcrpcns burgemeester 
Lode Craeybeckx heeft te Brus
sel in het Paleis voor Schone 
Kunsten tijdens een 11-juli-
feest- nog eens beklemtoond 
dat Antwerpen Biussel niet 
loslaat We hopen dat hij nu 
ook eindelijk de tijd zal rijp 
achten, om dit niet-loslatcn 
met te rdaad in het parlement 
te beoelenen. De tekst van de
ze rede verscheen maandag in-
tegiaal als hooldart ikel in 
Volk.sgazet, waar tot dan toe 
alle 11-juligeluiden taboe wa
ren en waar op 11 juli zeil 
geen enkele eigen redaktionele 
bi jdrage aan ons nationaal 
feest was gewijd. Gaan \^e er 
nu op x'ooruit, ol gebeurde de
ze bevlieging omdat Jos Van 
Eynde nog met ziekteverlof ii? 

Ook de vlaamse CVP liet of
ficieus iets horen n.a.v. 11 juli , 
o.a. door een art ikel van vleu
gelvoorzitter Van de Kerckho-
ve in het CVP-partijblad. Daar
in werden de bekende vlaamse 
CVP-slandpunten ter zake van 
Brussel en Leuven nog eens 
toegelicht. Ook voor dit arti
kel geldt echter de vraag : 
wanneer worden deze woorden 
door daden gevolgd, op de 
plaats waar ze moeten gesteld 
worden ? 

4 0 JAAR VLAAMS KRUIS 

Deze vlaamse organizatie 
herdacht haar 40-jarig bestaan. 
Her werk onts tond uit reaktie 
tegen het fransdolle belgische 
rode kruis, dat indert i jd met 
veel franse chichi in Vlaande
ren velen tegen de borst stoot
te (en ondanks de pretent ie in 
1940 o.a. beneden zijn taak 
bleef). Het past bij deze ver
jar ing even daaraan te herin
neren en onze gelukwensen bij 
de vele reeds toegestuurde te 
voegen. 

DUITSE TANK 

Tol ergernis wellicht van het 
« dernier e a n é » van aulentie-
ke vaderlanders, gelijkgestcl-
den, rechthebbenden enz. 
heeft de regering geopteerd 
\ o o r de duitse tank Leopard, 
i.v.f). de franse tank, omdat 
hij beterküop is, vlugger 
wordt geleverd en omdat er 
kompensaties zijn voor onze 
eigen industrie. A's tegcnge-
wicht zou men echter franse 
Mirage-vliegtuigen kopen i.p.v. 
amerikaanse straaljagers (het 
Sinaï-kompleks schijnt onze 
legeerders hier perten te spe
len). Zelfs in haar buitenland
se bestellingen schijnen onze 
regenten hun gewoonte \ a n 
«elk het zi jne» (ongeveer) op 
binnenlands vlak niet te kun
nen kwijtspelen. 

Inmiddels hebben / i j , die 
met de Iranse tanks r,Hakjcs 
wilden doen, in legei en !»dmi-
nislralie, hel nakijken. Mis
schien zullen ze nu echter hun 

schade inhalen met de Mira
ges, die echter een polit ieke 
moeili jkheid stellen : wat ge
beur t er nl. wanneer België in 
bepaalde kwesties een stand
p u n t zou innemen, dat .de Gaul
le niet bevalt ? Zouden er dan 
ook geen onderdelen van Mi
rages gele\'erd worden ? 

T S J O M B E BELG ? 

In brusselse kringen wei'd 
na de schaking van Tsjombé 
op zeker ogenblik overwogen, 
hem de belgische nationali tei t 
pe r spoedprocedure toe te 
kennen, ten einde te Algiers 
om zijn vrijlating te kunnen 
vragen. Men moest spoedig 
van dit opzet afzien, omwille 
•\'an de omslachtige procedure 
(par icmentsbi jeenroeping) en 
omwille van de weerslag in 
het bui tenland die een derge
lijke s tap onvermijdeli jk zou 
uitgelokt hebben. Sommige 
brusselse betweters zijn wer
kelijk onbeleerbaar, zoals som
mige kapital is ten evenmin 
voor gelijk welke onzinnigheid 
terugschr ikken. Onze zalvende 
minis ter van bui tenlandse za
ken zou echter dadelijk deze 
mogelijkheid kordaa t van de 
hand gewezen hebben. Is een
maal geen gewoonte men kan 
er zich slechts gelukkig om 
prijzen, dat zijn excellente 
« mildheid » er deze keer een 
« basta » aan toedeed. 

BSP-BESTAND 

BSP-voorzitter Collard is het 
e rmee eens, dat er t i jdens het 
verlof geen « oorlog word t ge
voerd met de meerderheid ». 

Hij is dus voor een polit iek 
N'crlofbestand doch stelt een 
BSP-offensief in uitzicht tegen 
de a.s. herfst . We vragen ons 
af, waar de h. Collard het haal t 
over een « bes tand » te spre
ken. Zijn par t i j heeft immers 
tot op vandaag de oppozitie 
aan de Volksunie overgelaten. 
Waar er geen stri jd werd ge
voerd kan men toch moeilijk 
van een bes tand of een pauze 
spreken, vermi ts er niets te 
onderbreken valt. Heel de 
BSP-houding is s inds de rege
ring VDB één bes tand geweest, 
één aarzelen, ééq wikken en 
wegen en niets doen. Om van 
de vlaamse BSP maar te zwij
gen, die onder nationale-een-
heid-kampioen Van Acker in 
september a.s. tegen haar goes
ting een kongres zal houden. 
Vermoedeli jk in het teken van 
de « eenheid van het land «... 

A L U M I N I U M F A B R I E K 

T E D O E L ? 

De franse a luminiumfirma 
Pcchiney, die de fabriek te 
Burcht sloot, wou zich aan
vankelijk te Vlissingen \'«sti-
gen, doch kan er niet van de 
goedkope aardgaslevering ge
nieten, omdat er te Delfzijl 
een neder lands a luminiumbe-
drijf gevestigd is. De neder-
landse wetgeving sluit vreem
de ondernemingen in dergelij
ke gevallen van faciliteiten uit 
(een goede les voor Be lg ië ! ) . 
Nu zou Pechiney besprekingen 
aangeknoopt hebben om in het 
Waasland een aluminiumbe-
drijf te vestigen en onderhan
delt ze met E B E S voor goed

kope levering van elektriciteit . 
Indien er een akkoord zou ko
men zou Pechiney zich te Doel 
vestigen ! 

Gaal men deze franse kapi
talisten andermaal met t iental
len miljoenen bedenken, zon
der waarborgen te eisen ? H e t 
geval Burcht , dat s terk n a a r 
kapital ist ische roof prakt i j ken 
riekt, zou zich kunnen herha
len. Dat men zich aan het ne-
der landse voorbeeld spiegeld, 
hoewel de vestiging van een 
n i euw-Pech iney -bed r i j f na 
Burcht , tans in Vlaanderen al
les behah 'c s impatiek aandoe t . 

Z E L F S T A N D I G E N 

W A N D E L E N G E S T U U R D 

De 200.000 zelfstandigen die 
bij de Spaarkas aangesloten 
waren voor hun pensioen\ 'or-
ming worden bij een\ 'oudig 
besluit \ a n de regering over
geheveld naar een kas, die in
tussen met de kas voor kinder
bijslag, -waarbij ze eveneens 
aangesloten waren, zogoed a l s 
versmolten is. De Spaa rkas 
kan hun ingevolge ver ru iming 
van opdrach t (konkur ren t i e 
aan de b a n k e n ! ) de vroegere 
waarborgen niet meer b ieden. 
Dat maakt dat de zelfstandi
gen in politiek gekleurde kas
sen zullen terecht komen, voor
al van CVP-obedicntie, instel
lingen die zoals bekend zowel 
gelden van arbeiders als mid
dens tanders en zelfstandigen 
in één pot beheren en er n a a r 
willekeur over beschikken. 
O.m. vaak om tegen de belan
gen - van de zelfstandigen te 
ageren... 

ONVERMIJDELIJK? 
De niiddck'ii wn!n'o\er de mensen kun

nen beschikken om zich uit te drukken 
verschillen in sterke mute. De woorden
rijkdom van de verschillende talen is zeer 
ongelijk ; sommige talen bcscliikken over 
hondeiddui/cnde woorden en mogelijke 
nieuwe woordvormen, andere talen heb
hen slechts enkele honderde woorden,. 
sommige mensen, of ze nu nauwelijks 
sprekende kleine kinderen of lichamelijke 
rcu/.en en tegelijk geestelijke dwergen 
yijn, kennen maar enkele woorden, an
dere mensen hebhen een ongemeen rijke 
woordenschat. Onze uitdrukkingsmoge
lijkheden kunnen aangroeien of afnemen. 
We kunnen ook in dit opzicht rijker wor
den of ten onder gaan. 

Wie echter deze mogelijkheid erkent en 
aanvaardt, ziet als het ware ook tegelij
kertijd dat hoe rijk onze taal ook is, hoe 
groot haar uitdrukkingskracht, de werke
lijkheid zelf steeds groter is. Misschien 
komt dit het duidelijkst aan het licht als 
nicu de menselijke werkelijUheid tracht 
weer te geven, i^en menselijke werkelijk
heid die steeds een opeen\olging is van 
gebeurtenissen, een \aak onontwarbare 
samenhang \an invloeden en toevallighe
den. Tracht men écht de geschiedtMiis te 
raken, dan bereikt men ook de grenzen 
\:in ons iiien.selijk begrijpen, de grenzen 
N.in on/e mogelijkheden uit te drukken 
w.it men waarnemen en \ermoeden kan. 

Bijna vijftig jaar geleden had de mili
taire staatsgreej) plaats waardoor Trotsky 
en Lenin J)egonnen van Husland de 
.S()\ ielunie te maken. De propaganda 
heelt \an die staatsgreep reeds een revo
lutie gemaakt alsof niet enkele gewapende 
groepen maar de gehele volksmassa was 
opgestaan tegen de republikeinse rege
ring .. ()\er deze « Oktoberrevolutie > 
werd en wordt eindeloos gepubliceerd. En 
steeds nog kan men nieuwe aspekten ont
dekken. .Steeds nog kunnen nieuwe in
vloeden en nieuwe \cr1ioudingen aange-
dui<l worden die l)eslisl belangriik ziin 
geweest, \l.iar ook bier\oor is al onz« 

woordenrijkdom uiteindelijk toch nog te 
arm. 

Misschien is er toch iets wat niemand 
betwisten kan : de revolutionaire groe
pen die vóór, en naast, en talrijker dan 
de kommunisten in opstand kwamen, die 
er zelfs in slaagden bij de enige en laat
ste verkiezingen volgens het algemeen 
stemrecht de meei-derheid te behalen, zijn 
allen ten gronde gegaan omdat zij er niet 
in gelukt zijn even eenvoudige, even arm
zalige, even misleidende slagzinnen te for
muleren als Lenin. Hij heeft geniaal inge
zien en wellicht ook aangevoeld wat de 
massa verlangde : vrede, verlossing uit 
de armoede, bevri j^ng van alle gezag. 
Daarom heeft hij zonder meer vrede be
loofd, en gegeven — en de nederlaag en 
de spoedig (laarop\ol8ende burgeroorlog 
verzwegen. Daarom heeft hij aan de boe
ren hun grond beloofd en de verdeling 
afgekondigd — om onmiddellijk daarna 
de opbrengst o|i te eisen, en later alle 
grondbezit opnieuw te kollektivi/eren. 
Daarom heeft hij verkondigd dat alle 
macht aan de sovjets toebehoorde — om 
zeer normaal te eindigen in een partij-
diktatuur en later in een persoonlijke dik-
tatuur. 

Lenin's slagzinnen hebben de werke 
lijkhcid onrecht aangedaan. l)e werke
lijkheid was niet zoals hij die voorstelde, 
maar hij heeft haar als het ware h«t i-«cht 
geweigerd, zich uit te drukken. Met zijn 
\ereenvoudiging heeft hij haar monddood 
gemaakt. En daardoor, daardoor alleen 
wellicht beeft hij zoveel invloed gehad .. 
of heeft diezelfde werkelijkheid zich uit 
eindelijk toch op hem gewroken ? 

.Simplilikatie is wellicht onvermijdelijk-
wie te\eel beschouw-ingen maakt komt 
niet tot a.ktie ; maar een al te armzalige 
siinplifikafie leidt tot een al té tijdelijk 
sukses : een armzalige \erstarde formule 
harst niet enkel oiiiwillc van de mense
lijke uitdriikkingsmogelijkhed-en, maar 
\o()ral omwille \.m de oiigriipbare werke-
lijklicid. 

M.MBOn. 
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V 
Het westen heeft geen wereldbeschouwing meer en leeft in angst voor 

elke ideologie. De problemen van mens en maatschappij worden herleid 

tol die van welvaart. Streven naar een fundamenteler inzicht is taboe. 

De afschuw van totalitarisme is zo groot dat men zelfs nalaat, in termen 

van grote nederigheid over de mens te denken. Wat toegelaten is, en 

waarmee het Westen zich annizeeit, is het leeghalen der oude maat

schappelijke strukturen. 

We zitten met lege vormen. Wee hem echter die tracht ze te vullen ! 

Wee hen die hel aldus wagen te pleiten voor een antitotalitair, een plu-

HOE WIJ 
ralistisch, hinnanistisch maar integraal federalisme, dat autonomie aan 

de mens vei leent en hem met verantwoordelijkheid bekleedt overal 

waar het kan. 

Kidtmirfilozofen leggen nochtans de algehele vervreemding en inassifi-

katie van de mens bloot. Maar zij die het maatschappelijk roer hanteren, 

zetten ongestoord hun tocht in he:t naamloze land voort. Zonder thuis

haven, zonder kanker. 

Moge de Volksunie de verbeeldingskracht en de macht verzamelen om 

wegwijzer en weg te zijn. 

Tussen de fabriek en het bed brengt 
de mens zijn « vrije » tijd door. Maat
schappelijke charlatans dokteren aan het 
probleem van de vrije tijdsbesteding op 
een wijze alsof de ideale menselijke be
zigheid er in bestaat niet-te-leven, m.a.w. 
zich te laten leven. Deze mens draagt 
immers geen maatschappelijke verant
woordelijkheid. Zijn inspanning is zijn 
fabrieksarbeid, zijn ontspanning is zijn 
vrije tijd doden. Men geeft hem T.V., 
film, radio, alkohol, sigaretten, kaart
spel, voetbal. Men geeft hem een frigo, 
een automatische was- en afwasmachine. 
Men geeft hem een woning. 

Daarmee zijn we langs een lange maar 
zinvolle omweg bij ons onderwerp : het 
wonen. Wij stellen vast dat onze zoge
naamde sociale woningbouw niet ont
snapt is aan de nivellering van de mens. 

Onze woningen en wijken worden nog 
al te dikwijls gepland en gebouwd door 
mensen en maatschappijen zonder geloof 
in de zending van de mens, zonder eer
bied voor zijn persoonlijkheid. Er is 
daar geen ruimte voor ingetogenheid, 
voor bezinning, voor intimiteit. Ik ga 
trachten, bescheiden en beknopt, dit 
probleem pozitief en konstruktief te be
naderen. Wie de mens liefheeft en wie 
\ ' laandcren wil dienen kan het woon
probleem niet ontwijken. Wij bouwen 
toch aan een betere « woon » voor ons 
volk. We kiezen voor ons a iükcl één 
gezichtshoek. 

waaidige plans. De fout ligt aan beide 
kanten, maar ik heb nogal begrip voor 
de architckt die op geen begrip kan re
kenen 1 

Maar wij, gij en ik en alle mensen die 
bouwen, zouden met wat meer nederig
heid naar onze architekt moeten gaan. 
We zouden hem de kans moeten geven 
werkelijk te plannen ! Natuurl i jk met 
de bazisgegevens die we hem verstrek
ken : situatieplan van de bouwgrond, 
onze budgetaire mogelijkheden, de sa
menstelling van ons gezin... 

Bovendien meen ik dat iedereen die 
bouwt aan zich/clf verplicht is, vooraleer 
definitieve plannen te laten maken, het 
voorontwerp grondig te bestuderen. Men 
moet het gezond verstand laten spreken 
en zich in dat voorontwerp inleven als
of men al in dat huis woonde. Dit wil 
zeggen, alsof men daar zit te eten met 
zijn gezin, vrienden ontvangt, bakt, 
kookt, afwast, opbergt, een bad neemt. 

ker liggen, vrienden ontvangen, bidden, 
nadenken, dromen, feest vieren : wat is 
dit alles anders dan leven en hoe zou 
men dat leven kunnen losdenken van 
het wonen ? 

DE T I J D E N VER. \NDEREN : 

H E T LEVEN EN H E T W O N E N OOK 

Wonen in onze tijd heeft een andere 
betekenis dan vroeger. Mijn vadershuis 
was een boerderij . Dat wil zeggen, dat 
dit huis buiten het wonen nog een funk-
tie had, want er was ook de beroeps-
bedrijvigheid aangekoppeld. Er waren 
stallen, schuren en loodsen. Het huis lag 
tussen de landerijen en aan de weg, met 
het gelaat naar het oosten. 

De graanschuur lag aan de noorder-
zijde, de woning aan de zuiderzijde. Ven-

niet met de ramen nanr de straat, waar 
ge precies wilt weg zijn. waar ge al te 
lang geweest zijt. Keer de ramen ook. 
niet naar uu buren, laat die mensen ook. 
lum leven leven. Schep eigen leven in 
huis. 

Wij leven dus anders dan vroeger. We 
moeten dus anders bou\ven. Vroeger — 
vooral in de steden — als men de hele 
da.; niet cp straat was g«weest, dan stel 
ik nic \oor dat men wel aan het raam, 
dal oog op de straat of het plein, wou 
gaan bitten. Die straal of tiat plein was 
iiouwens toen veel minder druk, veel 
uistiger, veel menselijker. Vroeger ont» 
spande het straatbeeld, nu beklemt het. 

(I Terzake ». n d t U me terecht zeg
den : « waar wilt ge naartoe ? Iedereen 
moet toch aan een straat bouwen en ie
dereen heelt één gebuur. of twee, of drie. 
De ramen moeten ergens geplaatst. Het 
licht moet van ergens komen. Wat u 
voorstelt is'niet verwezenlijkbaar ». 

Welnu, het gaal \vel. Zeg het maar 
eens aan uw architekt dat gij licl zo 
verlangt. Hij zal U wel iets plainien dat 
aan deze eigentijdse opvatting beant
woordt. 

' Ik heb een paar jaar op het « Vlak
veld », een woonwijk te Genk, gewoond. 
Ik was blij daar een huis te krijgen. En 
zo zullen er velen geweest zijn en nog 
/ijn. Welnu deze wijk, uit e%en erva
ring, en de meeste andere, door verge
lijking, hebben me met een grooi onbe
hagen, een ongeru'^theid vervuld en di t 
gedurende vele jaren. Toch ben ik te
vreden er gewoond te hebben, want zo 
ben ik gaan nadenken. Aanvankelijk. 
wist ik alleen dat het zo niet hoorde. 
Maar hoe hoorde het dan wel ? 

Niemand scheen het te weten. Intus
sen ging men verder op de ingeslagen 
weg en bebouwde men vele « vlakke » 
velden met eentonige, naar de straat en 
de buren gekeerde woningen. 

Doch meer en meer gaan er stemmen 
op tegen deze onpersoonlijke woning
bouw en hier en daar verrijst een nieuw 
type van ééngezinswoning. 

Hier gaat men het essentiële woonge
deelte afkeren van de straat en richten 
naar een binnentuin . Deze wordt mee 
opgenomen in het wonen en leven. He t 
wordt een enigermate beschutte kamer 
buiten het huis : opvolger van de voch
tige, koude of oven'erhitte veranda's. 
Deze b innentuin gaat het leven verrui
men, gaat ons toelaten jaar in. jaar uit , 
de wisseling der jaargetijden te volgen. 

i 
\ 

. . . Z O L E V E N IJ 
W O N E N IS O O K LEVEN 

Ik ga het dan wagen in volkse stijl 
over de ééngezinswoning te schrijven. 
De architekten en stedebouwkundigeu 
zullen zeggen : « Leek, blijf van dat ter
rein Het is het onze. Ge kent er niets 
van ». 

Maar ik sla hun raad in de wind. 
Want mijn bedoeling is niet gelijk te 
halen, maar wel hen te prikkelen en li
te doen nadenken. 

Teveel architekten ontwerpen hun 
plannen naar de mode en de smaak van 
het ogenblik en vooral overeenkomstig 
de voorkeur van hun kliënten. Zij oorde
len : (( de klant is koning. Waarom pro
blemen zoeken ? Een architekt die écht 
ontwerpt, d.w.z. een eigen vizie vertolkt, 
die wat kunstenaar is, haalt zich maar 
moeilijkheden op de hals n. Dus besluit 
de architekt : « ik kopieer en varieer 
maar wat naargelang de situatie van 
mijn opdrachtgever; ik heb de mensen 
gauw door en ik geef htm wat ze ver
langen ». 

We trekken hieruit al dadelijk een 
besluit : de architekt wordt niet gewaar
deerd door de « bouwheren »; hij wreekt 
zich daarom en levert bewust minder-

slaapt, studeert, T.V. kijkt, zich verlicht 
en verwarmt en wat weet ik al. Men 
moet zich al deze dingen werkelijk kon-
kreet in denken : alsof het werkelijk 
was. met maten en al. 

Dit is de funktionele zijde. He t is ten 
zeerste aan te raden verder te gaan en 
deze funkties in ruimer perspektief en 
in onderling verband te zien. De ene 
fuuktie kan de andere bevorderen of 
aanvullen (koken-eten), maar ze kan ook 
storend werken (lawaai - geur - bewe
gingsvrijheid...). U moet dat zelf over
wegen, niet om de architekt te belemme
ren in zijn werk, maar om hem te doku-
menteren. He t huis is immers verbonden 
niet alleen met losse funkties, maar ook 
met een leefwijze, met een levensstijl. 
En ieder gezin heeft de zijne. 

Ik wil nu nog een belangrijke stap 
verder gaan, met U, als ge wilt. Wo
nen is een stuk van uw leven. He t is 
méér dan een groot deel van uw tijd 
in uw huis doorbrengen; wonen en le
ven zijn meer dan broer en zuster, het 
is een huwelijk tussen die twee. Men 
leeft in de woonkomer; men kookt én 
leeft in de keuken, men studeert én 
leeft in een studeervertrek, men baadt 
zich en wast zich in de badkamer. Zich 
baden, koken en bakken, kinderen ver
zorgen, eten, spelen, lezen, slapen, wak-

sters, deuren, poorten waren naar het 
neerhof, naar het werk gekeerd. 

Ik bedoel met dit voorbeeld dat .ar
beiden en wonen vroeger méér samen
vielen. Denk maar aan al die ambachts
lieden en neringdoeners, aan de thuis
arbeiders. Nu arbeidt de mens in de fa
briek, in de mijn, buitenshuis. Zelfs vele 
en steeds meer vrouwen. Vroeger was 
men als het ware altijd thuis; nu keert 
men alle dagen naar huis. Men doet dit 
na vermoeiend werk aan de lopende 
band, op een bureel, onder in de mijn. 
Men gaat naar zijn werk en keert ervan 
terug langs drukke wegen, in lawaaierige 
treinen, in schokkende bussen. Alles ge
schiedt jachtig, snel en overal luidt het: 
oppassen ! De gevaren zijn honderdvou
dig. 

Ais men dan thuiskomt en dat huis is 
geen « thuis », dan wordt het leven toch 
maar een mager beesije. Want als we 
ons al die inspanningen opleggen en ons 
aan al die gevaren blootstellen, is het 
toch ora te kunnen leven. 

Maak daarom van uw woning een 
thuis 1 Bouw uw woning zo dat U zich 
bevrijd voelt van het drukkende, lawaaie-
rioe, rusteloze leven. Dat thuiskeren ook 
een inkeren meebrengt. Bouw een naar 
het leven, naar uw leven, uw wonen ge
keerd huis; dat wil zeggen, keer uw huis 

gaat ons terug aansluiting geven met de 
natuur . Deze binnentuin moet zo in het 
p}an verwerkt dat hij de intimiteit waar
borgt, dat hij voor U is. 

Dit wil niet zeggen dat de nuiren die 
niet naar deze binnentuin gekeerd zijn, 
blinde muren moeten zijn. Het wil ook 
niet zeggen dat hier een bouwwijze be
pleit wordt die de mens van de maat
schappij afsluit. De vwiniug mag en moet 
de binding mens-maatschappij uitdruk
ken, maar ze moet ook en vooral de be
woner dienen. Ze moet hem helpen vol
waardig mens te zijn. 

In onze sociale woningbou^v moeten 
en kunnen de plannen zo opgevat wor
den dat de éne woning de andere haar 
intieme funktie helpt vervullen. 

Nu is het meestal omgekeerd. Wonin
gen met het blikveld gericht naar de 
straat en de buren bieden geen « heem », 
geen thuiskeren en ik zie niet in hoe 
het loeren op straat of bij de buren c.en 
sociale bezigheid zou zijn. Ik keer me 
dus tegen de open en half-open bebou
wing zoals die nu meestal door onze ar
chitekten en maatschappijen wordt ont
worpen. Deze opvatting van wonen is 
verouderd en stamt uit de voorbijge
streefde tijd van de huisarbeid en de 
paardentraktie. 

O L A E R I S . 



LEO 
Indien er op de deur van het eenvoudig Herenhuis nabij het Stuivenberg-
gasthuis te Antwerpen geen naamplaatje stond, zou niemand vermoeden 
dat het huis een atelier herbergt van waaruit kunstwerken naar alle delen 
van de wereld reizen, met eronder de handtekening van de schilder-gla-
zénier Leo Vingerhoets. 

Een glasraam dat Antwerpen evokeerde kleurt het aangezicht van de 
kunstenaar op een vreemde wijze met diepblauwe en zachtgele tinten, 
toen hij ons in zijn leefkamer ontving om wat over zichzelf te praten. 
Men merkte dat hij dat niet gewoon i s : hij tracht zijn verdiensten te ver
doezelen, en doet dat zo meesterlijk dat, indien zijn vrouw er niet 
geweest was, wij het nog zouden geloven. 

Hoe komt de zoon van een diamant
bewerker op de idee om glasramen te 
schilderen ? De invloed van zijn groot
vader, een kunstminnend kleermaker, 
was daar niet vreemd aan Als kleine 
jongen (en dat is bijna een halve eeuw 
geleden) gmg Leo naar hem om inge
wijd te worden in de geheimen van de 
tekenkunst. Het ging zo goed, dat het 
niet lang duurde of hij nam het besluit 
kunstenaar te worden En hij werd 
het ! 

Een oude oom, die nu stokoud is 
maar Leo nog steeds komt helpen bij 
het inloden van zijn ramen bracht hem 
regelmatig naar zijn atelier. De ver
schillende kleuren van het glas en de 
reuk van het smeltend lood moeten 
hem door het hoofd gespeeld hebben, 
want toen hij als veertienjarige naar 
de antwerpse akademie trok stond zijn 
besluit vast : hij zou glazenier worden. 

Leo Vingeihoets verstaat ook de 
kunst om met woorden te boeien Als 

hij over zijn studentenjaren vertelt, 
vliegt de tijd voorbij. 

« Het was vroeger de gewoonte om 
aan een student die zich onderscheiden 
had, alle mogelijke eer te bewijzen De 
buren deden geldinzamelingen en 
schonken hem een gouden horloge of 
een fiets of een tekenplank Op zekere 
dag kwam de fanfare van de socialisten 
om te mijner ere een stukje te blazen. 
Met een rood gezicht kwam hun leider 
mijn vader vragen of zij de « interna
tionale » mochten spelen, want buiten 
de « brabangonne » was dat het enige 
muziekstukje dat zi] op hun reperto
rium hadden » 

HIJ glundert als bij aan die anekdote 
terugdenkt Zijn verhaal Het natuurlijk 
onmiddellijk de vraag loskomen of hij 
dan zo'n buitengewoon student was En 
het gesprek dreigt stil te vallen, maar 
zijn vrouw springt bij en zo vernemen 
we dat dat hij, op éénmaal na, in de 
akademie steeds primus was. Hij heeft 

nderen 
trouwens geen tweede jaar gedaan, 
maar sprong onmiddellijk van het 
eerste naar het derde. 

Namen als De Vriendt, Jozef Pose-
naer en Van Beurden komen over zijn 
lippen als hij over zijn leraars vertelt. 
« De laatste heeft nog een atelier gehad 
bij mijn grootouders te Borgerhout 
voor zijn beelden. En vergeten we Felix 
De Bock niet, die mij bij het begin van 
mijn loopbaan geholpen heeft, en in 
wiens voetsporen ik jaren gewandeld 
heb ». 

Hij was twintig toen hij als amateur-
kunstenaar onmiddellijk begon te wer
ken als zelfstandige. Wat wel een uit
zondering is op de regel van de kunste
naarswereld is, dat hij dit zijn ganse 
leven heeft kunnen doen. 

Tijdens de oorlogsjarenvmoest Jaij in 
zijn levensonderhoud voorzien met 
schilderijen. Glasramen waren voor die 
tijd te breekbaar en de mensen wilden 
hun geld investeren in doeken. Ver
schillende tentoonstellingen, en de re-
akties daarop, bewezen trouwens dat 
Leo Vingerhoets even goed het penseel 
hanteert als de dubbele schaar. 

Na de oorlog kende hij — zoals zo
vele andere Vlamingen die als oorlogs
misdadigers werden behandeld — 

moeilijke jaren. Hij trachtte er zich 
door te slaan als binnenhuisarchitekt 
en kende daarbij een betrekkelijk suk-
ses. « En als de binhenhuisarchitek-
tuur het niet meer deed, kwam er 
weer vraag naar glasramen, zodat ik 
eigenlijk nooit heb moeten klagen», 
vertelt de schilder-glazenier, terwijl het 
sigaartje dat schuin uit zijn mond 
naar beneden hangt, op en neer wipt, 
« En zo is het gebleven. Gelukkig maar, 
want ik kan mij het best uitleven bij 
het maken van glasramen ». 

Als het gesprek naar een voor hera 
moeilijk onderwerp glijdt — wij vroe
gen welke zijn best geslaagde werken 
waren — springt zijn vrouw (die \oor 
hem een buitengewone verering bhjkt 
te hebben) bij en uit een niet te stui
ten woordenvloed vernemen wij onder
meer dat de enige katolieke keik van 
Nagasaki op haar man 'n beroep deed 
voor de glasramen. Die vielen zozeer in 
de smaak van de Japanners, dat zij een 
van de bezienswaardigheden van de 
stad geworden zijn En postkaarten 
gaan rond waar op de achterzijde in 
een voor ons onbegrijpelijk taaltje de 
schoonheid van de « buli-maing» be
zongen wordt. 

De St. Walburgiskerk te Antweipen 

VAKMAN EN KUNSTENAAR 

VINGER^ 
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geeft, hoewel zij vóór de jongste oor
log gebouwd werd, een ongewoon mo
derne indiuk aan diegene die ze be
zoekt. De architekt, Flor Van Reeth, 
vatte haar kruisvormig op, zodat de 
gelovigen vanuit de vier vleugels steeds 
naar het centraal opgestelde altaar op 
kijken De architekt heeft de ramen zo 
opgesteld dat op het altaar een bundel 
stralen valt. Leo Vmgerhoets kwam de 
eer toe hiervoor de glasramen te ma
ken. 

« Een glasraam dient niet alleen voor 
kerken, kijk maar ! » en wij zien ont
werpen voor herbergen, een toneelzaal, 
interieurs, tot danslokalen toe. 

Op al die ontwerpen komt één zaak 
naar voor de hand De liefde van Leo 
Vingerhoets voor de hand is groot. Dat 
is wel opvallend als men weet dat de 
meeste kunstenaais de hand in schilde
rij of glasraam trachten te vermijden. 
Zo maakte hij een « handensimfonie » 
die bewondering afdwingt door de sier
lijke lijnen die de naar de hemel ge
richte handen vormen 

Maar de hand is het enige kenmerk 
dat men m vrijwel al zijn werken te
rugvindt HIJ weet zijn stijt aan te pas
sen aan interieur opdrachtgever en 
onderwerp Indien onder al zijn wer
ken zijn naan niet geschieven stond, 
zou men kunnen denken dat velschil
lende kunstenaar"; 3an he^ \\erk 7iin 
geweest 

De glasiamen waarvoor hij ae viije . 
hand kreeg \an zijn opdrachtgevers, 
of die hij voor zichzelf maakt zijn 
gans anders dan de -andere De vormen 
iets overdreven zodar er leit- van uit 
gaat « Gematigd Kspressioni<^me » 
glimlacht lm TIS hu mei kt dat we even 
moeten wennen lan die stnl die op een 
glasiaam vrecma aandoet « dat is wat 
ik verkies In mijn S'^hildenien \ind je 
die ook tei ug » 

En inderdaad, als we bdmon iiici iiein 

en zijn vrouw de muren langs lopen 
die vol schilderijen hangen, merken we 
overal die vreemd-aandoende en toch 
overtuigende kleuren en die harde en 
soms vervaagde lijnen. Opvallend is het 
schilderij van een tunezisch meisje, 
waarin het karmijngeelrood overheerst. 
En zo belanden we op een van de 
hobby's van de glazenier-schilder : het 
reizen. 

Vooral de zuiderse landen trekken 
hem aan. Landen waar de zon de kleu
ren speciale tinten geeft en de vormen 
scherp doet uitkomen, zoals het lood 
in een glasraam. Na elke reis komt hij 
terug met een volle map schetsen, voor 
hem een bron van inspiratie voor glas
ramen en schilderijen. Opvallend is de 
getuigenis die we onlangs van Federico 
Ordinnana, een venezolaans portret
schilder, in dat verband hoorden toen 
hij zegde dat hij een voorliefde heeft 
voor de grijsgetinte kleuren in ons 
land. 

Naast de schilderijen van Vinger
hoets hangen er van Opsomer Wy-
nants en Permeke. Met fierheid haalt 
hij de vriendschapsbanden met die 
schilders aan Wij voelen aan dat schil-

BIJ OE FOIO'8 
Bladzijde 8 onder : 

aan het weik m het atelier. 

BladzUde 9 boven midden : 

glasraam « Antwerpen ». 

Bladzijde 9 rechts : 

Tijl Uilenspiegel. 

Bladzijde 9 onder : 

gezelhe met echtgenote in de 

'itkamer 

leK-r Bert SfEENHOEFS 

Fülos : BRUNO STEVENSe 

deren voor hem méér betekent dan hij 
ons wil doen geloven. Persoonlijk voe
len wij hem meer aan in zijn doeken 
dan in zijn glasramen, maar de reden 
hiervoor dient waarschijnlijk gezocht 
te worden in het feit dat men aan glas
ramen moet wennen om ze te begrij
pen. 

De donkere kamer van een fotograaf 
en het atelier van een kunstenaar zijn 
plaatsen waar de stilte je overspoelt, 
en waar een gewijde sfeer hangt. Wij 
zijn net de trapjes af die naar zijn ate
lier leiden, of we merken aan hem dat 
we het heilige der heiligen binnentre
den. 

Zijn schuchterheid verdwijnt : hier 
voelt hij zich thuis. Op alle mogelijke 
en onmogelijke plaatsjes ligt of staat 
gekleurd glas van alle maten en soor
ten. Rechts, onder een groot raam, 
staat een lange tafel. Op de hoek er
van ligt een grote kaft die uitpuilt van 
ontwerpen voor glasramen, voor schil
derijen, en van houtskoolschetsen Als 
hij die kaft van achter naar voor door
bladert, krijgen we de geschiedenis 
van zijn artistieke loopbaan in beeld. 

Op een andere tafel liggen stukken 
papier. Met enkele vlugge bewegingen 
ordent hij deze en we zien op schaal 
1/1 zijn glasraam in wording. 

Nadat de opdrachtgever het vooront
werp — een klein schilderijtje in wa
terverf — heeft goedgekeurd, schetst 
de glazenier op ware grootte de om
trekken van de figuren. Met een dub
bele schaar snijdt hij langs de lijnen 
waar later het lood komt Daardoor 
worden enkele millimeters papier ver
sneden, zodat er plaats vrij komt voor 
het lood. Het glas wordt vervolgens 
gesneden volgens de patronen 

Op die stukken glas — die allen een 
verschillende kleur dan deze van het 
afgewerkte glasraam vertonen wegens 
de kleurverandering in de oven — wor
den schaduwen getekend en vlakken 
die een kleurschakering moeten te
weegbrengen. Stuk per stuk gaan ze de 
oven in. Na een achttal uur afkoelen 
worden ze tenslotte in lood gevat. 

Buiten de kvmstenaarshand voor de 
goede kleur en de juiste en mooie 
vorm, vergt het maken van een glas
raam ook een degelijke vakkennis. 
Toen Leo Vingerhoets ons demon
streerde hoe hij te werk ging, kwam 
in ons het gevoel dat we steeds ervaren 

als we een vakman aan het werk /Jen ï 
een stille bewondering voor het mooie 
dat van die ogenschijnlijk eenvoudige 
bewegingen voorkomt. 

En zo is Leo Vingei hoet« noch 
kunstenaar, noch vakman hu is 
kunstenaar én vakman, en dat is uxeér 
dan die twee samen. 

file:////erk
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bij een tentoonstelling 

te sint amands 

PAUL JOOSTENS: 

GROOT IN 
EENZAAMHEID 

EN ELLENDE 
Na Albeit Servaes en Piosper De Troyer (wiens abstrakt werk eens te meer 
geheim gehouden werd) die het expressionisme veidedigden, zijn nu twee 
lalen van het stemmige l erhaeren-Muzeum te Sint Amands aande Schelde 
gewijd aan een der markantste figuren van de antwerpse avant garde groep 
van onmiddellijk na de eerste wereldoorlog. Bij gelegenheid van het ver-
schijnen in de Monas reeks van de bundel « Relehwie » van Hugo Claus 
\twaalf gedichten bij twaalf tekeningen van Joostens) worden in het Veer-
huis ïuel een honderdtal grotere en kleinere (tot heel kleine toe) weiken 
van de in 1960 overleden peintre maudit Paul Joostens getoond... een ten
toonstelling die om beslist meer dan één leden het bezoek ovenvaard is. 

• SCHILDER 

De figuur Paul Joostens uittekenen in 
het korte bestek van een weekbladarti
kel is een vrij moeilijke, om niet te zeg 
gen hopeloze onderneming. 

Hoewel Joostens een zeer op zichzelf 
ingesteld mens was onderging hij voor
al in zijn jeugdjaren (en ook later) de 
invloeden van de vele artistieke stromin
gen die in het begin van deze eeuw de 
verdere evolutie van de schilderkunst 
bepaald hebben. De in 1889 geboren 
Paul Joostens maakte zijn schildersde-
buut (nadat hij uit eigen beweging de 
Akademie verlaten had — ik wil auto-
didakt zijn) met sterk impressionistisch 
getint werk. 

Tijdens en onmiddellijk na de eerste 
wereldoorlog leerde hij Paul van Os-
ta\en. Van Dooren, Michel Senphor. Jo
zef Peeters en Floris Jespers kennen... 
stuk voor stuk sterke figuren in wie een 
driftig verlangen naar een nieuwe kunst 
leefde cüe voor goed zou afrekenen met 
het zielloze klassicisme van de twee vo
rige eeuwen Via de boeken van Apoli-
naire en Metzinger verdiepte hij zich sa
men met Floris Jespers in de gedeelte
lijk abstraherende kimstvoim v^n liet 
kubisme. Beide kunstenaais maakten 
trouwens de gaafste werken die er door 
het vlaamse kubisme geschilderd zijn. 
Voor Joostens zou het kubisme slechts 
een overgang betekenen naar het da-
daisme. Zijn houtkonstrukties van de 
twintiger jaren zijn m i. echter met he
lemaal dada (daarvoor zijn ze te bewust 
plastisch) evenmin het dada werk van 
zijn laatste levensjaren .. toch wa« de 
geest van dada erin aanwezig en ik ge
loof dat dit voor het ware dadaïsme 
(meer een levenshouding dan een kunst) 
het voornaamste is. Na 19."0 schildert 
Joostens weer figuratief... een surreële 
vermenging van middeleeuwse madon
na figuren met filmsterallures in een 
sfeer van tot dekadent esteticisme ver
worden gotiek. In de latere « Poezeloe-
zen » blijft deze sfeer behouden maar 
de madonna's worden morbied uitda
gende en toch ergens venassend zachte 
kindvrouwtjes. 

• MENS 

Joostens enkel als kunstenaar zien zou 
(in tegenstelling met wat nochtans voor 

de meeste kunstenaars geldt) zijn per
soonlijkheid fel te kort doen. Zijn uit
erst gevoelige en steeds scherp reage
rende na tuur behoort evenzeer tot zijn 
werk als zijn werk tot zijn natuur . Bei
de zijn onafscheidelijk en beide hebben 
elkaar tot het dramatische einde beïn
vloed. Enerzijds leed Joostens onder zijn 
gebrek aan erkenning, maar anderzijds 
zonderde hij zich af in een trotse hou
ding die het kontakt erg moeilijk maak
te (tenzij voor enkele vrienden en — 
dat woord mogen we inderdaad gebrui
ken — vertrouwelingen). 

Bij enkele van zijn vaak gekommen-
tarieerde tekeningen maakt hij de vol
gende tiperende notities, meestal in het 
Frans soms ook in het Nederlands : (bij 

De Paul Joostens tentoonstelling te Sint Amands in het Veihaeren Museum werd 
geopend door de testamentuitvoei der van de schilder Meester Jas Hemz, door 
Mevrouw Mertens afgevaardigde van het Muzeum voor Moderne Kunst van 
Brussel en door Vlaanderens jongste uitgever Heiin Floris Jespers. 

(Foto Bruno Stevens) 

een tekening van zijn atelier) « Gevan
genis van een aitiest, te trots, te fiti 
(misschien) », verder « De God der Bur
gers zegt : de onnozelaar, als hij niet 
wei kt naar de smaak van het publiek, 
dat hij dan krepeert » en onvertaalbaar 
« De Devoir Vivre est la Dégoütation ». 
Zijn atelier aan de Kolvenierstraat 
noemt hij « Het Kolvenierkeikhof ». De
ze opmerkingen maakt hij bij het einde 
van zijn leven dat even eenzaam, arm
zalig als ellendig was... hij had ze net zo 
goed veel eerder k innen neerschrijven 
(in zijn duizenden pagina' sproza en ge
dichten heeft hij het trouwens gedaan) 
want trots, afzondring en de dood zijn 
(naast de liefde) de hoofdfaktoren van 
zijn leven en zijn werk geweest. 

Wanneer ik hoger schreef dat Joos
tens een scherp reagerende na tuur had, 
dan is het voor de hand liggend dat 
bepaalde gebeurtenissen in zijn leven 
hem blijvend getekend hebben. Zo v\'as 
er in 1907 de tentoonstelling « Het Gul-

Vorige week brachten we een kennismaking met BOTSING 61 het Jazz- en 
kleinkunstfestival te Sint Amands-Schelde op zondag 30 juli. In dit toeristisch 
Scheldedorp werden de zaken zo groots aangepakt dat men gewaagt van een 
Vlaams Comblain. Wij hopen dat de inrichters zullen slagen in hun groots opzet. 
Aan hun uitnodigende glimlach zal het zeker niet liggen zoals blijkt op onze foto 
waarop o.m. tandarts Herbots, architekt Van Doors<;elaer en de spil apoteker 
Delang die blijkbaar in hun zware taak ondersteund wat den door de Bot-sing-

hoslesjes. 

den \'lies » te Brugge, gewijd aan het 
werk van de Vlaamse Primitieven (Ka-
rel Van de VVoestjne schreef hierover 
een tekst die tot de mooiste van onze 
letterkunde behoort). De boergondische 
sfeer die deze tentoonstelling afstraalde 
en de gotiek die de kompozitie van de 
meeste getoonde werken tekende hebben 
Joostens levenslang gefascineerd. Zo was 
er ook zijn mislukt huwelijk met een 
zeventienjarig meisje. Zijn madonna 's 
en later (wanneer de eenzaamheid niet 
erger maar schrijnender werd) zijn er 
de artistieke weerslag van. 

• T E N T O O N S T E L L I N G 

De nu lopende tentoonstelling te Sint 
Amands geeft een vrij duidelijk beeld 
van Joostens oeuvre. Zijn zuiver figu
ratief werk hangt er, de dada-konstruk-
ties, de poezeloezen, de gotische doe
ken .. samen met een veellieid van teke
ningen, teksten, handschriften en foto's. 
Hier en daar schaadt die veelheid, som
mige doeken verdringen elkaar en e r 
woidi van de toeschouwer een zekere 
moeite tot versoberen geëist. . maar, een 
duidelijker beeld van de giote kunste
naar en de grote mens die Paul Joos
tens onbetwistbaar was werd totnogtoe 
niet gegeven. Zeer boeiend zijn in deze 
expozitie ook de vier tekeningen die 
Alfred Ost in 1935 voor Paul Joostens 
maakte... vier troeblerende, nerveuze 
kleurprenien die de eenzame in zijn mo
numenta le grootheid en zijn getormen-
teeid kunstenaaischap verheffen op een 
plaats die alleen een kollega hem geven 
kan, een begrijpend kollega dan 

Een even begrijpend kollega in de 
kunst is Hugo Claus geweest. De in de 
map « relikwie » vervatte tekeningen 
leggen misschien te felle nadrukken op 
het eiotische in Joostens werk, maar 
Claus heeft in de twaalf meesterlijke ge
dichten daarbij aan de figuur Joostens 
een dergelijk menselijk perspektief ge
geven dat het morele oordeel in het niet 
verdwijnt naast het menselijke... en in 
sublimatie daarvan het goddelijke De 
map « relikwie » werd uitgegeven door 
Hen i i Floris Jespers (kleinzoon van Flo
ris Jespers) uitgeverij Monas (in techni
sche samenwerking met De Galge) op 
32 exemplaren waarvan er 20 in de han
del (?) zijn, de nummers I tot X tegen 
.''1 000 fr. per exemplaar, de nummers I I 
tot 20 tegen 4 000 fr. Flke map bevat 
naast de afdrukken van 12 tekeningen 
en 12 gedichten een originele Joostens-
tckcning en een handschiift \ a n Hugo 
Claus. 

NIC VAN B R U G G E N 

file:///twaalf
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de wereld 

LANGE HETE ZOMER... 
I s het U ook al opgevallen dat prak

t isch geen enkele zomer voorbijgaat of 
de UNO-veiligheidsraad krijgt een wel
gevulde agenda ? E r is aldus eigenlijk 
geen komkommer t i jd meer wan t he t 
aantal b randpunten in de wereld «blijft 
op peil » om het zakelijk te zeggen. De
ze b randpunten zijn t rouwens sinds ja
r en prakt i sch de zelfde : Vietnam, 
Kongo, Midden-Oosten, met op lagere 
frekwentie Zuid-Afrika, Rodezië, India-
China (niet voor de UNO vatbaar ver
mi t s China geen lid is ) , Kuba-Latijns 
Amerika, ko r tom zoals men ziet : bij
na de hele ontwikkelingswereld, w a a r 
de klassieke barenweeën meer op ge
weld dan op rust iger evolutie slaan. 

Het konflikt in het Midden-Oosten 
liep ook diplomatiek gesproken spaak 
voor de- arabische landen, voor Rus
land (wiens minis ter van bui ten landse 
zaken, Gromyko, een zeer slechte beu r t 
maak te door op de artikelsgewijze be
spreking en s temming van de rezolutie 
de r niet-gebonden landen aan te drin
gen, wat hem stellig in het Kremlin zal 
aangerekend worden) en voor Frank
rijk, dat weinig sukses kende met zijn 
aktie om de afr ikaanse landen voor de
ze rezolutie te doen s temmen. Frank-
rijks rol is t rouwens het onde rwerp 
van heel wat vraagtekens, nu men vast
stelt dat de Gaulle zich steeds verder 
van het Westen dis tancieert en welke 
politiek in eigen midden tot voor het 
gaullisme zeer ongebruikeli jke wrijvin
gen in de top aanleiding geeft. Frank
rijk neemt t rouwens in elk probleem 
een eigen houding aan, wat op de d u u r 
de indruk van krampacht ige zelfbeves
tiging wekt. 

De UNO-asscmblee moet nu een nieu
we poging doen, om een rezolutie over 
het Midden-Oosten uit te kienen, die 
minder anti-israëlisch is dan deze, die 
geen 2/3-meerderheid kon behalen. In

tussen moest de Veiligheidsraad zich 
me t egyptische en Israëlische klachten 
over schendingen van het wapenbe
s tand bezig houden, die echter auto
mat isch vervallen door 't akkoord , om 
aan weerszij van het Suez-kanaal UNO-
waarnemers toe te laten. In tegenstel
ling met 1956 s temde tans inderdaad 
ook Israël in met UNO-kontrole. Het 
veroverde gebied is immers zoveel gro
te r en de eigen zorgen evenredig. Toch 
bli jkt n u T e e d s vast te s taan da t Isra
el Jeruzalem (zelfs met een bepaalde 
vo rm van internat ionale kont ro le) en 
de Gaza-strook niet meer zal ontrui
men. De mogeli jkheid op een apar t is-
raëlisch-jordaans overleg nam onder
tussen af door de kleine arabische top 
te Kaïro, w a a r Hoessein vermoedel i jk 
op hulp van zijn kollega's zal aandrin
gen in ruil voor het niet aankopen van 
besprekingen met Israël . De kleine ko
ning heeft na zijn tocht van Washing
ton naar Londen, Pari js en Rome te
vens als boodschappers voor zijn ara
bische kollega's aan belang gewonnen, 
die u i t e raa rd alleen van russische zij
de « ingelicht » zijn. 

Dit brengt ons bij de russisch-ameri-
kaanse verhoudingen na Giassboro. De 
pozitie van Amerika is er vers te rk t u i t 
voor gekomen, ook door de uitslag van 
de eers te UNO-ronde. De pozitie van 
Kosygin en de leidende regeringskrin
gen te Moskou is verzwakt, doch den
kelijk mag men pas na de feestelijk
heden van de 50e herdenking der okto-
berrevolutaie met de mogelijkheid van 
een polit ieke krizis te Moskou rekening 
houden . Tegen die tijd kan t rouwens 
Amerika Kosygin geholpen hebben 
door bepaalde toegevingen in Vietnam. 
Want Vietnam is te Washington weer 
eers te objekt . In hoever de dood van 
de noordvie tnamese generaal Tanh (die 
een ha rde anti-westerse was en ook 

Rusland fel kri t izeerde wegens laks
he id) invloed kan hebben op het ver
der verloop van de krizis in Vietnam 
is eerder twijfelachtig. Amerika zoekt 
in elk geval koortsacht ig naa r een uit
weg, nu meer en meer blijkt hoe groot 
de kloof tussen « harden en zachten », 
tussen burgers en mil i tairen i.v.m. 
Vie tnam is geworden. Indien Kosygin 
enig sukses in dit verband best kan ge
bru iken om zich overeind te houden, 
ook Johnson moet de Vietnamese kri
zis in de een of andere zin naar een 
heel of half eindrezultaat kunnen stu
wen in het zicht van de prezidentsver-
kiezingen. Dit toont meteen aan, hoe 
moeilijk een kompromis zal te vinden 
zijn, en hoe zwaar de wereldvrede nog 
op de proef kan gesteld worden. 

Kongo en Hong-Kong zijn andere 
b randpun ten . De zgn. agressie in Kon
go blijkt o.a. een soldijkwestie te zijn, 
al dan niet vermengd met de Tsjombé-
zaak, waarmee Algiers eerder verveeld 
dan verheugd schijnt te zijn, hoewel 
het dagen van Tsjombé voor een in-
tcrafr ikaanse rech tbank een uitweg 
zou kunnen zijn. Wat Hong-Kong aan-

HERVORMINGEN 
IN MIDDEN OOSTEN 

De toestand in het Midden Oosten 
blijft ook na de derde Israeli.sch-ara-
bische oorlog sterk elektri.sch geladen. 
De militaire nederlaag, die echter niet 
op een politieke nederlaag van de Ara
bieren uitliep, \verd in de l 'Nü gevolgd 
door een diplomatieke nederlaag, ver
mits de U.NO-assemblee niet de ver
wachte twee-derde meerderheid kon 
bijeenbrengen voor de motie <ler niet-
gebonden landen, waarin Israël als 
agressor werd gebrandmerkt en tot ont-
rniniing van de veroverde of bezette ge
bieden werd \erplicht. Deze valse ver
wachting steunde op een net van ge
ruchten, die onwaar blijken te zijn 
geweest en gebazeerd waren op een 
overschatting van de riissisch-arabisch-
neutralisti^che in\loed in de UNO. Er 
werd achter de schermen zware druk 
uitgeoefend in diverse richting. Amerika 
en de westerse mogendheden zetten 
Latijns-Amerika. mitsgader nog andere 
landen onder druk, om de/e motie te 
verwerpen. De albanese motie had ove
rigens helemaal geen kans ; ze was ex
tremistisch en irrationeel tot en met. 
Ook I^'rankrijk, dat de franssprckemie 
afrikaanse landen onder druk zette, om 
de niet-gel)onden landen te steunen had 
slechts betrekkelijk sukses (4 onthielden 
zich), zodat ook dit aspekt van de stem
ming in de t'.XO een afkeuring van de 
(iaulle's politiek inbondt. ilie in 1'rank-
rijk zelf op gemengde gevoelens wordt 
onthaald, waar men verschillende ver-
on<Ierstellingcn maakt om te weten, 
waai'om de (iaulle vrij abrupt een pro-

kommunistische koers schijnt te varen, 
floch waarvan men algemeen aanneemt 
dat de Gaulle's gewoonte, gans zijn poli
tiek op de toekomst af te stemmen en in 
onderhavig geval rekening houdt met 
een verslechtering van de toestand in de 
wereld, deze nieuwe politiek bepaalt. 

In de arabische wereld is uiteraard 
deze stemming slecht aangekomen. De 
russische pozitie werd er ook niet door 
versterkt, des te meer daar Podgorny«in 
de arabische hoofdste<len op matiging 
aanmaande, terwijl intussen de wapen-
leveranties aan Egypte in versneld tem
po werden voortgezet, bij zoverre dat de 
schendingen van bet wapenbestan*! tus
sen lïgypte en S>rië eensdeels en Israël 
anderdeels dagelijkse kost dreigen te 
worden. Dit wijst er op. dat I-^gypte dan 
tocli niet zo zwaar militair is verslagen 
als algemeen werd aangenomen, ook al 
houdt men van israclische zijde reke
ning met een jaar, vooraleer er weer 
.s]>rake is van een egyptisch leger dat 
operationeel kan optreden. 

In dit laatste verband is het wel inte
ressant even de kijker te richten op de 
zuivering die tans in Egyjite plaats heeft 
in de legerleiding. Uit betrouwbare 
bronnen verluidt dat ca 2000 officieren 
uit hun funktie werden ontzet, gevangen 
zitten of op een of andere manier wer
den uitgeschakeld. Deze hervorming 
geldt echter niet alleen het leger, xN'asser 
zou ook een begin gemaakt hebben met 
een wijziging in het eigenlijk bestuur 
van zijn land. De egy))tische re\olutie 
van Nasser was gesteund op het leger 

gaat, de rode garde heeft er niet h e t 
beoogde sukses geboekt wegens de af
zijdigheid der bevolking en de ee rder 
onverwachte kordaatheid der br i tse 
overheid, die ook te Aden een ops tand 
kon onderdrukken . 

In Europa ten slotte begon het touw-
om het engels l idmaatschap voorgoed, 
t jes trekken tussen de Vijf en Frankr i jk 
Frankr i jk werd gedwongen kleur te be
kennen, de poging om de zaak op de 
lange baan te schuiven schijnt virtueel 
mis lukt te zijn. Frankr i jk blijft echter 
de dwarsdri jver uithangen, zelfs zijn 
s tudenten doen aan « anti-reaktionis-
me » en verlieten aldus de wereldstu-

, dentenbond « te veel onder de sloef 
van anglo-amerikaanse reakt ionairen 
en van de ... C.I.A. (die volgens som
migen ook in de Tsjombé-ontvoering 
zou verwikkeld zi jn). 

Het s imposium der europese bis
schoppen in Nederland ten slotte kan 
ui tdraaien op een zachte wenk ten ge
rieve van Paulus VI, de konciliair vast
gelegde medezeggenschap der bis
schoppen ernst iger op te nemen dan 
tot nog toe het geval was.., K.V.B. 

Het schijnt wel een godsdienstige plechtigheid : elke dag wordt in China vooral
eer het werk op de velden en akkers begint voorgelezen uit het rode boek van 
Ma Tse Toeng. De H.-bom, de uitschakeling van prominenten en de chinese druk 
op Hong-Kong zijn andere facetten van de voor het Westen mistrieus aandoende 

evolutie van dit grote volk. 

als zijnde de waarborg voor de natie. 
Dat maakt dat gans zijn regeling hoofd
zakelijk op legerfiguren steunde, van 
wie echter tans is gebleken, dat ze tech
nisch gesproken hun burgerlijke taak 
niet aankunnen. Vandaar dat men tans 
in Egypte overschakelt en burgerlijke 
topmensen plaatst op de funkties die 
vóór de oorlog door militairen werden 
bekleed. Norhtans is deze zuivering niet 
louter te herleiden tot een persoonlijke 
afrekening tussen een ontgoocheld 
staatsleider en een verburgerlijkte offi-
cierskaste, die verantwoordelijk is voor 
de nederlaag. Het gaat veel dieper : 
Nasser schakelt tans de vele verburger
lijkte officieren uit, die zijn ekono-
ndsche en sociale politiek remden en 
saboteerden. In steeds groter getale zul
len buigeihjke technokraten de feoda-
listisch belaste officierskaste aflossen. 
Men kan .stellen, dat Egypte niet langer 
meer een militaire diktatuur is in de 
zin zoals 20 jaar geleden door idealis
tisch bezielde jonge militairen bedoeld 
werd, die bijna door bloedsbanden .net 
de I'aïs verbonden waren. Nasser beeft 
blijkhaar uit deze nederk-iag passende 
lessen getrokken, die het hem misschien 
zullen mogelijk maken, i:gypte uit het 
moeras (of liever : uit het zan<l) te 
halen, liet is een werk van lange adem 
en moed, doch de Haïs heeft bewe/.en, 
dat hem dit niet ontbreekt. Men moet 
trouwens erkennen, dat het Westen Nas
ser niet heeft begrepen en in het begin 
van zijn bewind een unieke kans heeft 
gennst, om deze krachtige persoonlijk-
hei<I en dit belangrijke land op zijn kant 
te krijgen. De weigering door het Wes
ten om de Assoeanstuw te fincancieren. 
heeft de Sovjet-l'nie een kans gegeven, 
voet te vatten in het Midden Oosten. 
Deze vergissing moeten de Verenigde 
Staten tans betalen met een hoop moei
lijkheden meer in een situatie, die door 
Vietnam reeds zodanig verziekt is. dat 
ze de 10 jaar oude verstan(lliou<ling tus
sen .Sovjet-IUisland en de ISA in gevaar 
brengt. 

0<jk in S\ rië tekent zich een wijziging 

in de biiiiicnKiiKlsc verhoudingen af, die 
echter niet zo duidelijk is als in Egypte. 
Jordanië is het zwakke element in het 
arabische kamp, ook het zwaarst be
proefd, want het heeft zijn rijkste lands
gedeelten verloren en heeft bovendien 
de in het Midden Oosten z.o belangrijke 
morele nederlaag moeten lijden, de kon
trole over de heilige plaatsen te verlie
zen. Hoessein, die het nooit met Nasser 
kon vinden als feodale vorst (hij is alles 
wat de egyptische revolutie minacht en 
wenst te vernietigen) heeft gemeend, te 
moeten bijspringen, toen een botsing 
onvermijdelijk bleek en men algemeen 
ee;n israë^lLsche nederlaag verwachtte. 
De uitslag van de botsing was precies 
anders en daarvan betaalt vooral Jor
danië het gelag. Vandaar dat Jordanië 
op zeker ogenblik met de gedachte van 
afzonderlijke onderhandelingen speelde. 
Het werd daarvan tijdelijk door een ara
bische topkonferentie afgebracht. 

De diplomatische pozitie van Israël is 
dus na de overwinning op de slagvelden 
en in de UNO. eerste schijf, stellig veel 
.sterker dan vóór de oorlog. Toch wor
stelt ook Israël met moeilijkheden. Zijn 
het bij de .\rabieren de zorgen, voort
spruitend uit de nederlaag, het zijn bij 
de Israëli de zorgen van de overwin
ning : overbevolking, vluchtelingen
vraagstuk, uiteindelijk niet verslagen 
tegenstanders, en ook inwendige lue-
nings\crschillen. ledereen weet f'at 
Dajan, die zijn militaire suksessen zeer 
handig en bijwijlen op een wansmake
lijke wijze in politieke munt weet om te 
zetten, de regering van Jeruzalem in een 
harde pozitie drijft. Hij stelt blijkbaar 
de wet. Het tegenovergestelde doet zich 
hier dus voor van Kaïro. Daar moet de 
militaire ka.ste het veld ruimen voor de 
burger, in Tel Aviv staat het burgerlijk 
gezag zichtbaar onder voogdij van het 
militair gezag, gekroond met het aure
ool \an de onoverwinnelijkheid. Ook dal 
is voor Israël gevaarlijk. 

K.V.B. 
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£ÏJ]©0000 
SENSATIONELE PRIJSKAMP 

"WOON 
BIJ TOON" 

Zoals ieder blad dat zich respekteert 

richtte WIJ ter gelegenheid v.d. ronde 

van Frankrijk een super sensationele 

prijskamp in, met super sensationele 

prijzen en gemakkelijke vragen, die 

iedereen kan oplossen. Speel mee, v^in 

één of meer prijzen, en laat ons een 

cent verdienen. 

1. REGLEMENT 

6. In geval ons meerdere ju is te ant
woorden zouden bereiken, zal de bij
gevoegde foto doorslaggevend zijn. 

2. PRIJZEN 

1. Iedereen mag meedoen, zowel Vla
mingen als Belgen. 

2. Mogen niet meedoen, tenzij op n a a m 
van hun schoonmoeder, lief, v rouw 
of andere vrouwelijke familieleden : 
a. alle medewerkers verbonden aan 

de spor t redakt ie van WIJ 
b. al degenen die de uitslag van de 

ronde op voorhand kennen, als 
daar zijn Giljom Driessens, Mada-

, me Blanche, Fred de Bruyne, alias 
de Spanjaard, Jaak Goddet, Char
les de Gaulle en Rik van Looy 

c. de nog aktieve wit ten of zwarten 
d de deelnemers aan de ronde, ten

zij zij voor het einde van de ronde 
hun schup afkuisten 

3. De oplossingen moeten in ons bezit 
zijn op 25 oktober om 17.43 uur , ver
meerderd met vijf j aar voor e rkende 
weers tanders en rechthebbenden. 
Uw brief moet dus zeker gepost zijn 
vóór 13 oktober, want alle te laat 
b innengekomen antwoorden worden 
gewoon verscheurd. 

4. Over de pr i j skamp wordt niet ge-
korrespondeerd . Wel getelefoneerd. 

5. Moeten bij het antwoordformul ier 
gevoegd worden : 
— een onvervalst biljet van duizend 

tisten 
•— een bewijs van goed gedrag en ze

den 
— een uit treksel uit de geboorteakte 
— een zegel van drie frank 
— alleen voor vrouwelijke deelneem

sters jonger dan 30 en ouder dan 
18 jaar : een recente foto. 

Ie pr i js : een j a a r grat is wonen, kost 
en inwoon volledig, bij onze 
hoofdredakteur 

2e pr i js : een hand van onze hoofdre
dak teur 

3e pri js : een hand van onze spor tme-
dewerker 

4e pri js : een reis naa r Vie tnam (en
kel) 

5e pr i js : veert ien dagen kamperen in 
de Sinaïwoesti jn 

6e pri js : een voetreis door Brussel 
7e pr i js : een kon t rak t voor een krite-

r ium 
8e tot 74e pri js : een pakje s igaret ten 
75e tot 100e pr i js : een job als kolpor-

t eu r van WIJ 

3. VRAGEN 

1. Hoeveel Walen r i jden er in de twee 
belgische ploegen in de ronde van 
Frankr i jk ? 

2. Op de hoeveelste p laa ts zal de eers te 
belg eindigen (in dr ie cijfers a.u.b.) 

3. In welke eeuw werd de ronde van 
Frankr i jk voor de laats te keer ge
wonnen door een belg ? 

4. I n welke eeuw word t de ronde van 
Frankr i jk nog eens door een Belg ge
wonnen ? 

5. Door hoeveel landen r i jdt de ronde 
van Frankr i jk ? 

SCHIFTINGSVRAGEN 

a. Geef in meter , decimeter , cent imeter 
en mil l imeter de omt rek van de 
dikste zweer, gefokt op het achter
werk (L.w. niet op guidon, fourche 
of kade r ) van een Belg. 

b . Geef in hektol i ter de hoeveelheid 
wijn door de belgische journal is ten 
in Frankr i jk t i jdens de ronde gede-
gusteerd. 

GEVAARLIJKE 
STIEL 

Hebt gij met inu wagen al eens een 
kermiskoeis gevolgd? Wij wel. On
langs nog. 

We waren een vriend gaan bezoe
ken in een mooie, landelijke gemeen
te, in volle feeststemming, want het 
was er kermis. Omdat het dorpsplein 
vol molens en kramen stond,' hadden 
we ons wagentje geparkeerd in een 
nog schier onbebouwde straat aan de 
rand van het doip, en van daar wa
ren we te voet naar het huis van on
ze vriend gekuierd, genietend van het 
mooie weer en de feeststemming van 
de dorpskermis. 

In goed gezelschap vliegt de tijd, 
en er waren een paar uren verstreken 
voor we weer op zoek gingen naar 
ons wagentje. " • 

Precies op het ogenblik dat we de 
stille straat bereikten, draaide een pe-
leton wielrenners in volle vaart die 
stiaat in. De schrik sloeg ons om het 
hart, want een renner die niet kort 
genoeg de bocht nam, moest onver
mijdelijk tegen ons karretje te pletter 
slaan. Het is — gelukkig — niet ge
beurd. Toeschouwers hadden trou
wens het geval al een eindje het 
voetpad opgesleept, en enkele man
nen met iode vlaggen en een rijks
wachter verwittigden de renners van 
het gevaar. 

De toeschouivers en de rijkswachtei 
waren kwaad op ons — misschien was 
daarom het spatbord van het wagen
tje verwrongen — maar hoe konden 
wij weten dat door die verlaten straal 
een paar uren later een koers zou rij
den ! M as het dan zo moeilijk ge
weest tijdig te verwittigen dat in de 
straat niet mocht geparkeerd worden? 

De gendarm beval ons dadelijk mêt 
de wagen weg te rijden. Maar daar
mee zaten we in de wedstrijd, en we 
hebben twee-, driemaal de gesloten 
omloop moeten afleggen, eer we door
heen de toeschouwers raakten, en op 
veiliger wegen. Hoewel reeds vele ja
ren chauffeur, hebben we in die 
krankzinnige wedren, tussen de ver
spreide renners, moto's en auto's, en 
met al de op en over de weg staande 
en lopende toeschouwers en kinderen, 
water en bloed gezweet. Wat wij ze
ker niet meer zullen doen, is met de 
wagen een koers « volgen >. 

Waar we nu sterk van overtuigd 
zijn, dat is van de gevaren die de 
renners bedreigen, en van de misda
dige zorgeloosheid en gebrek aan vei
ligheidsmaatregelen die bij wieler

wedstrijden doorgaans worden aan de 
dag gelegd. 

Wij houden er geen statistiekjes op 
na over het aantal ongevallen — 
minder erge, zware en dodelijke — 
die ieder jaar te betreuren zijn, maar 
ook zonder statistieken weten wij dat 
het er veel zijn. En dan zeker voor 
iets dat in de grond ontspanning zou 
moeten brengen. 

De oorzaken zijn verlet lei. 
Er is om te beginnen 't gebrek aan 

veiligheidsmaatregelen op de wegen. 
Wedstrijden worden nog steeds gere
den op ivegen. waar ook het gewone 
verkeer normaal, bij manier van spre
ken dan, doorgaat. Dat verkeer is op 
zichzelf al gevaarlijk genoeg, zonder 
dat er nog een bende jongens op de 
fiets doorheen wordt gestuurd, jon
gens die zich nu niet bepaald over-
diet/en bekommeren om de verkeers
veiligheid. Overal langs die luegen 
staan dan nog wagens zeer gevaarlijk 
geparkeerd. Misschien is dat nog de 
voornaamste oorzaak van ongevallen. 

Er zijn de volgwagens. In iedere 
kiers rijden veel te veel volgwagens 
mee, die voor elkaar, maar vooral 
voor de renners een wezenlijk gevaar 
vormen, ivant ook hier wordt hel niet 
te nauw- genomen met de wegcode. 
Kaast die wagens zijn er de moto's, en 
we zagen reeds koersen waar meer 
brommers meereden dan renners. 

Het publiek kan ook gevaarlijk 
zijn, omdat op de meeste plaatsen 
geen werkelijke afsluiting voorzien is. 
Len paar stangen met een touw of ka
bel moet maar volstaan. En dan moe
ten de rennets aan de aankomst maar 
spurten in een nauw gangetje tussen 
de toescliouwers, zoals het onlangs 
nog gebeurde in de ronde van Italië, 
met het onvermijdelijke gevolg : een 
massale valpartij, deze keer gelukkig 
zonder al Ie erge gevolgen. 

Voeg daar nog aan toe de ontoerei
kende geneeskundige kontrole voor 
de renners, het gebruik van allerlei 
stimulerende, maar zeker niet de 
geest verhelderende middelen, beter 
gekend onder de naam « doping >, 
en last but not least de gebrekkige 
verzekering van de renners, en het 
wordt meteen duidelijk dat het be
roep van wielrenner een te gevaar
lijk beroep geworden is, en dat het de 
hoogste tijd wordt dat er wat aan ge
daan wordt. 
Wij vrezen echter dat HARIN (hulp 

aan renners in nood) nog niet.zo da
delijk een overbodige organizatie zal 
zijn. Maar is het niet erg dut beoe-
fenaais van een sport, die jaarlijks 
honderden miljoenen doet rollen, in 
grote mate nog afhankelijk zijn van 
liefdadigheid ? . 

Want dat is HAIilN toch. 

TV TV TV TV TV TV TV 'TV -TV - TV 
Op de Vlaamse TV 
ZATERDAG 15 JULI 
19 00 : Tienerklanken — l9 30 : Te voet 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Dr K i l -
dare 3e a f i ' De laatste tocht (deel 4) 
— 20 50 . Een avond in het circus Voor-
stel img gegeven door het circus Sorrozani 
te Brussel — 21 45 : Suspens 5e a f l . : 
Overval in Leopard Street — 22.45 : TV-
nieuws 

ZONDAG 16 JULI 
1 1 0 0 : Eucharistieviering in open lucht 
te Terlamen (Zolder) — 15 (X) : Interno-
tionaof landbouwmogazine — Tussen 
15 30 en 17 00 • - Xe Mi l i ta i r carrousel 
van de N A V O te Arnhem - Ronde van 
Frankr i ik Reportage van de laatste k i lo 
meters en oankomst van de 15e etappe : 
Sete - Toulouse — 18 45 : Klem, k lem 
kleuter t je — 19 05 . De Jetsons 3e af l : 
De nieuwe wagen — 19 30 De wereld 
is k lein De t i jd van de Maharodjo's — 
20 00 : TV-nieuws — 20 15 " Sportweek-
end — 20 40 : Speelfilm Testpiloten, 
f i lm avn Victor Fleming met Clark Gabie 
en Myrna Loy — 22 30 ' TV-meuws 

MAANDAG 17 JULI 
Rond 15 30 : Ronde van Fronknik Re
portage van de doortocht op de Port i l lon, 
de laatste ki lometers en de aankomst van 
de 16e etappe : Toulouse - Luchon — 
19 30 : Flipper 59e af l : Het gevaar
l i jke gas — 19 55 De Weermon — 
20 00 : TV-nieuws — 20 30 : Ronde van 
Frankr i jk Filmverslog von de 16e etap
pe : Toulouse - Luchon — 20 40 : De 
vluchtel ing 6e af l : Weer thuis — 

21 30 : De schoteMift, eenakter door Ha 
rold Pinter — 22 20 : TV-nieuws 

DINSDAG 18 JULI 
Tussen 14 30 en 17 30 : Ronde van 
Frankr i jk Reportage van de 17e etappe : 
Luchon - Pau — Rond 14 30-15.15 : 
Doortocht op de Aubisque — Rond 16,45-
17 30 : Laatste ki lometers en aankomst 
— 19.30 : Tienerklanken — 20 00 : TV-
nieuws — 20 30 . Ronde van Frankri jk 
(Eurovisie • Franse Televisie-0 R T F ) — 
20 40 : 001 en de man van Teheran — 
22 00 : Archi tectuur op de Expo te M o n 
t real — 22 30 : TV-meuws 

WOENSDAG 19 JULI 
Rond 16 30 en 17 15 Ronde van Frank
r i jk Reportage van de laatste ki lometers 
van de 18e etappe . Pau - Bordeaux — 
19 30 : Televisum — 19 55 : De Weer
man — 20 00 : TV-nieuws — 20 30 : 
Ronde van Frankri jk Film verslag van de 
18e etappe : Pau - Bordeaux — 20 40 : 
Speelfilm : De oom Psychologische f i lm 
van Desmond Davies met Rupert Da vies 
en Brenda Bruce — 22 05 : Het vri je 
woord Lekenmoraal en - f i losof ie — 
22 35 • TV-meuws 

DONDERDAG 20 JULI 
Rond 16 15 en 17 00 : Ronde van Frank
r i jk Reportage van de laatste ki lometers 
en de aankomst van de 19e etappe : 
Bordeaux - Limoges — 19 30 : iKjk om
hoog —• 20 00 : TV-meuws — 20 25 : 
Veihg weekeinde op de weg — 20 30 : 
Ronde van Frankri jk Filmverslag ven de 
19e etappe : Bordeaux - Limoges — 
20 40 : Dr Kildare 4e af l : Z i jn laatste 
rol (deel 1) — 21 05 : Mun geweten en 
ik Musical op tekst van Stof Knop en 
met muziek van Freddy Sunder en Jean 
Evans — 22 45 : Première — 23.10 : 
TV-nieuws. 

VRIJDAG 21 JULI 
Rond 16 30 : Ronde von Frankr i jk Re
portage van de laatste ki lometers en de 
aankomst van de 20e etappe : Limoges -
Clermont-Ferrand — 's Namiddags : 
Rechtstreekse reportage van het t roepen-
def i lé gehouden te Brussel t .g v de Na 
t ionale Feestdag — 19.30 : De Grote 
M a r k t van Brussel — 19.55 : De Weer
man — 20 00 ; TV-meuws — 20 30 : 
Ronde van Frankr i jk Film verslag van de 
20e etappe : Limoges - Clermont-Ferrand 
— 20 40 : Waarom 21 jul i ? Een docu
mentaire over het leven van Leopold \ — 
21 10 : Avonturenf i lms van vroeger en 
nu : -Aan de grens van Indtê, van Lee J. 
Thompson met Lauren Bacali en Herbert 
Lom — 22 40 : TV-meuws. 

Onze selektie 
ZATERDAG 15 JULi 
20 u 50 Brussel Ned. 
Een avond in het cirkus (Voor
stelling gegeven door het Cir
kus Sarrazani te Brussel). 

21 u 45 Brussel Ned. 
Suspens (Een reeks politie
films - 5de aflevering). 

20 u 30 Brussel Fr . 
La Marseillaise (Film - Frans 
historisch werk van Jean Re
noir, met Pierre Renoir). 

ZONDAG 16 JULI 
15 u 00 Brussel Ned. 
Internat, landboiiwmagazine. 

20 u 40 Brussel Ned. 
Testpiloot (Film met Clark Ga
ble en Mima Loy). 

21 u 30 Brussel Fr . 
De verovering van de zee (Do-
kumentaire). 

22 u 15 Neder l and I 
Signalement (Een programma 
over kunst en kunstenaars). 

MAANDAG 17 JULi 
21 u 30 Brussel Ned. 
De schotellift (Eenakter). 
21 u 10 Brussel F r . 
Le monde parallèle. 

DINSDAG 18 JULI 
22 u 00 Brussel Ned. 
Architektuiir op de Expo 67 te 
Montreal 
20 u 40 Brussel Fr . 
Japanse avond (Selim Sassoti 
en zijn Japanse gaste). 

WOENSDAG 19 JULi 
20 u 40 Brussel Ned. 
De Oom (Psychologische film 
van Desmond Davies). 

20 u 45 Dui t s l and I I 
Onverbiddelijke waarheid 
(Francisco Goya als etser). 

D O N D E R D A G 2 0 J U L i 
22 u 00 Brussel F r . 
Grote prijs van het Franse lied 
(Reclitstreekse uitzending van
uit het Casino te Spa). 
22 u 20 F r a n k r i j k I 
Rugby-wedstrijd : 
Frankrijk - Zuid-Afrika. 

VRIJDAG 21 JULI 
19 u 30 Brussel Ned. 
De Grote Markt van Brussel 
(Dokumentaire). 
22 u 25 Brussel Fr . 
Grote prijs van het Franse lied 

21 u 30 F r a n k r i j k I 
Festival Michel Simon « Les 
Trois font La Paire » (Film 
van Sacha Guitry). 



SCHÜIMRÜBBERMATRASSEN 
met 
Gebreveleerde 
bedekkingslagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Brevet ; 529738) 
met 
'ïebreveleerde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAK' 
(Brevet : 512767) 

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

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

LB 10S 

DORTMUNDER THiER 6RA0 
HOYEH 

AI Ae irrote gekende Dnltse eii Belglscbe 
orkesten znllen er zorgen voor de stemming. 
In al onze lokalen is er altUcl t originele 
Brengellaanse stemming • deftige lente en 
plezier • goede bedlening • beste Orafiken 
goed en niet dnnr. 
N.B. AI onze zalen zUn gans de winter ter 
bcscblkking voor Bals • Banketten • Ver
gaderingen, enz.» 

f LEUVEN I 1.000 plaatsen, 
fi- AALST I 1.000 plaatsen. 
k- HÜLSTE . KORTRIJK i 1.000 pL 
— ANTWERPEN i 700 plaatsen. 

Hotel RuitersJiof 
B R E D E N E A A N Z E E 

Kapellestraat 153 - Tel (059)76936 

• 
Voor een 

IDEALE VAKANTIE 

• 
Vol pension en restaurant 

a la carte 
Een huisprospekt wordt 
op verzoek toegestuurd 

DORTMUNDER THIER BRAU 

[MPORT A B T S 
Tlensesteenweg 128, Korbeek-Lo> 

TeL I <016) 463.11. 

Voortvtrkopers worden gevraagd voo? 
— Dortmnndei Tbter. 
— Tonlstelner E.irndel. 
— RUnwlJnen St JACOBS-BELLERBl 

Gaa-Algesbelm. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

koopt — Oonwt en hnan catés tn gans het 
land. — Hedewerkert worden gevraagd 

LB 1(» 

WENTÊLPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering R R F \ / F T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K C V C I 
in gephosfateerde staalplaat. 0 3 0 9 8 
Zeer lichte bediening. ^ O V/ O 
Automatische sluiting. \ 
Voordelige prijzen. 

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

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 

ts loe 

CfoU ie.is: 
GLAZEN en MONTUREK, 
Gratit voor vericUfdeo. 
Henlellingsn in eig«n werVliuii. 

Walter ROLAND 
— Gidiploméerd Oplielef •-* 
K«rV»ir»et, 58 — Ailwerpej 
lUt e-u b. op h>l hvnmtmmtr ] | 

T<U<ooi>: 3SM.U 
Wit lofting op vtfloon <)•»'. 
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• 
betere meubelen 
10 % 

alle vloerbekledingen 

• 
zonneblinden 

• 
vouwdeuren 
• 
tel. rupelmonde 
(03)75.18.79 

• 

TWEEDE DRUK 

het feest 
van de haat 

WEST POCKET NR 1 

• over kollaboratie, verzet, repressie en am 
nestle 

• door Nemrod, medewerker aan « WIJ » 

• kr^eg een, zeer gunstige pers 

• verantwoordel. uitg. : drs. M. Coppieters 

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

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

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

Hebt 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 ! 



bewegingskjjjjzer 

VAN DE VU-LEIDING 
De Pa r t i j r aad van de Volksunie , in ve rgade r ing samenge

komen, na onde rzoek van de pol i t ieke toes tand ; 
W a a r s c h u w t voor elk m a n e u v e r om de Leuvense f rans -

tal ige univers i te i t n a a r Brussel over te hevelen ; 
Ve rk l aa r t nadrukke l i jk enkel een overheve l ing n a a r Wa l 

lonië te k u n n e n a a n v a a r d e n , en stel t de dubbe lz inn ige hou
ding aan de k a a k van v o o r a a n s t a a n d e CVP-manda ta r i s sen ; 

De Volksunie meen t bovei>dien da t het p rob l eem de r 
overheve l ing n a u w ve rbonden is met dat van de ve r f rans ing 
te Brussel en in Vlaams-Braban t ; 

D r u k t h a a r vas te w i l ui t om in en bu i t en het p a r l e m e n t 
een onafgebroken akt ie te voeren die tot doel heeft Leuven 
en gans Vlaams-Braban t V laams te honden , en in Brusse l 
eerbied af te dwingen voor de Vlamingen ; 

De Volksunie roep t alle Vlamingen op, 11 juli in deze 
geest te h e r d e n k e n , en zegt nu r eed s h a a r vol ledige s teun 
toe aan de be toging die op 5 n o v e m b e r 1967 t e A n t w e r p e n 
w o r d t inger ich t door he t Koörd ina t i e -Komi tee ; 

De Vlaams-na t iona le par t i j geeft h i e rb i j de o p d r a c h t aan 
h a a r mi l i t an ten en kade r l eden alles in he t w e r k te s te l len 
om deze be toging tot een sukses te doen u i tg roe ien . 

ANTWERPEN 

Antwerpen 
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. 1 postrek. nr 6175.11. 

ANTI-P.V.V.-PAMFLET 
Kent een groot sukses. We be

deelden 30.000 e.vemplaren. Bussers 
hebben we voldoende maar geen 
geld om volledig 80.000 bussen voor 
gans Antwerpen te bedelen. Wie 
stort op postrek. Bergers, Antw. 1, 
postrek. 61.73.11 een gesoelige bij
drage van 500 of 1.000 fr. opdat we 
gans de stad zouden kunnen bede
len? Voor dit doel ontbreekt ons 
nog lOJim fr.! 

Antwerpen-Stad 
VAKANTIE 

He t s ek re t a r i aa t de r afd. is ge
sloten van 24 juli tot en met 13 
augus tus . 

SLEUTELHANGERS 
Zijn to taa l u i tve rkoch t . E r 

w o r d e n er geen m e e r ve rwach t . 

LEDENSLAG 
Onze afdeling b e h a a l d e tot op 

heden 124 n i e u w e leden, w a t 
reeds 140 t.h. bed raag t van he t 
opgelegde streefcijfer. We wi l len 
he t er niet bij la ten. S tuur o n d e r 
ondoorz ich t ige omslag het aan
s lu i t ingsbedrag van 50 fr. met 
ve rme ld ing van naam, adres , ge
boo r t e en beroep . Of vraag in
l icht ingen op he t s ek re t a r i aa t 
d e r afd. Oude K o o r n m a i k t 28, 
A n t w e r p e n . 

U kan ook steeds te recht bij 
de afgevaardigden de r verschi l 
l ende sekties : 

Sektie c e n t r u m : Bergers , St. 
Jansvl ie t 19. 

Sektie Luchtbal : Van Uffelen, 
Brook lyns t r aa t 10. 

Sekt ie L .0 . : Van d e r Vloedt, 
W a t e r h o e n l a a n 7. 
Sekt ie Oost : Vermeulen, 

T r a n s v a a l s t r a a t 50. 
Sekt ie Noord : Lambrech t s , 

E v e r a e r t s t r a a t 17. 

Sekt ie Zuid : De Laet , Kru i s -
hofs t raa t 16. 

KLEEFAUTOMAAT 
MET VL. L E E U W 

Zelfklevende labels 10 x 14 cm. 
me t VI. L e e u w 15 fr. 

Screen labe l s me t 14 versch i l 
l ende teks ten . Zelfklevend. Tek
sten zoals : « F e d e r a l i s m e > -
« Amnest ie » - « Leuven Vlaams » 
- « Brussel Ri jksgebied » - enz . 
enz. 

Pr i j s p e r sc reen labe l 5 fr. 
Spee lkaa r t en met n e d e r l a n d s e 

ini t ia len, l innen pe r s ing 20 fr. 
He t geheel dezer v e r k o o p a r t i -

kelen gaat u i t van he t k o m i t e e 
« Bedevaa r t n a a r de graven van 
de I Jze r ». K u n n e n bes te ld w o r 
den bij he t sekre ta r i aa t , An tw . 
Stad, Oude K o o r n m a r k t 28, Ant
w e r p e n . 

VLAAMS VERBOND 
DER G E P E N S I O N E E R D E N 

Dinsdag 18 jul i : k o n t a k t d a g 
voor a l le gepens ionee rden van 
Mortsel en oml iggende in lokaa l 
« Tijl », A n t w e r p s e s t r a a t 59, 
Mortsel , om 20.30 uur . 

Organiza t ie p laa tse l i jke afd. 
Hu lpbe toon pens iqenen . Aans lu i 
t ing n i euwe leden. 

Woensdag 26 jul i zelfde k o n 
t ak tdag voor Merksem in lokaal 
« Tijl », B r e d a b a a n te Merksem. 

Borgerhout 
ONZE MANNEN IN.. DE 
GEMEENTERAAD ! 

Onze drie afgevaardigden de hh. 
Dillen, Dirks en Verbeelen, deel uit
makende van het gemeentebestuur 
te Borgerhout behartigen hun taak 
met wijs beleid. 

In het bestek van dit artikel gaat 
het niet op een overzicht te geven 
van hetgeen reeds werd gedaan; 
houden wij het enkel bij het ou-
dersfeest van zaterdag 26 juni 1.1., 
gegeven n.a.v. de inhuldiging van 
de nieuwe klaslokalen der Gemeen
telijke Meisjes- en Kleuterschool, 
Florastraat. 

In haar welkomgroet bracht de 
direktrice hulde en dank aan allen 
die er toe bijdragen om van « liaar 
school » een prachtinrichting te ma
ken : vier nieuwe klaslokalen, .sa
nitaire installatie, meubelen, her-
aanpassing turnzaal, trappen, gan
gen en heropfrissen van heel de 
school. 

De ot motor » van dit alles was 
zeker en vast de h. Dillen, V.U.-
schepen van gemeente-eigendom
men, die nooit afliet tot hij voldoe-
ning bekwam, alles op de voet volg
de en zoals schepen De Fleurquin 
in zijn korte toespraak onderlijnde 

D'é6 TE VAALBEEK OP STUDENTENFORUM 
Voor de eers te keer s inds haa r bes taan zal de jonge en 

suksesr i jke Nede r l andse par t i j I)'66 een konferen t ie geven 
in ons land. Op het vijfde s tudentenforura dat van 17 tot 22 
juli e.k. zijn lus t rumui tgave zal beleven te Vaalbeek, zal het 
woord worden gevoerd o.a. door de h. D.J. Van Li tzenburg , 
ve r t egenwoord ige r van D'Gti. Op dit s tudcn ten fo rum zullen 
namens hun par l i j ve rder sp reken de w o o r d v o e r d e r s van 
B.S.P. : Galle, G.V.P. : Wilfr ied Mar tens , P.V.V. : E . De 
( luyper , V.U. : Hugo Schiltz. Verder zal ook een ver tegen
woord ige r van de Vlaamse Demokra t en van de g roep L inks 
en van de Jong-C-V.P.. hun pol i t ieke houd ing toel ichten. 

Insclirijvinjïcn op het ad res : S tuden tenforum, P r o s p e r -
dreef 9, te Vaalbeek (post : Korbeek-Lo) . Dee lname in de 
onk().sten 5C0 fr. Voorzi t ter van het p res id ium is Louis 
r .oppe j r . 

de ware Big-Boss was en praktisch 
dag en nacht in het gebouw om 
van deze school een modelinrich-
(ing te magen. 

Door deze herinrichting bewees 
het gemeentebestuur van Borger
hout oog te hebben voor de toe
komst en vooruitziend te zijn, want 
eens de gezondmaking van de wijk 
Foorplein - Biiurtspoorweglei door
gevoerd zal de school van de Flora
straat nog groter diensten bewij
zen. 

HULP AKTIE OOSTMALLE! 
De maandag volgend op de ramp 

die Oostmalle teisterde deed de ge
meenteraad van Borgerhout reeds 
een gift van 50.000 fr. 

Door heel de jeugd van welke 
strekking ook werd een kolportage 
in de gemeente gehouden. Ook de 
gemeenteraadsleden aarzelden niet 
en gingen met de bus rond. 

Deurne 
LEDENWERVING 

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

Kapellen - Antwerpen 
NAAR DIKSMUIDE 

Vlaamse Vriendenkring Kapellen 
richt op 20 augustus zijn jaarlijk

se reis in naar de IJzerbedevaart 
te Diksmuide. Deelname in de on
kosten 140 fr. Kenteken bedevaart 
inbegrepen. Reisleider Willem Luc. 

Merksem 
DIENSTBETOON 

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

Sekretariaat : K. Van Buckel 
13.57.77. 

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

Sint-Job-ln-'t Goor 
GULDENSPORENFEESTEN 1967 

Zondag 16 juli te 11 u Mis in 
de kerk van de H. Man Job, te 12 
u. : Turndemonstrat le en volksdans 
door de Socialistische Turnkring 
« Heidekracht» op het plein. Te 15 
u. : In de zaal «F lo ra» feestkon-
cert door « D e Ware Vrienden». 
Te 16 u. : Optocht naar Kultureel 
Centrum a Reinaert». Te 16.30 u. : 
Forumgesprek in « Reinaert » over 
«De eendracht onder de Vlamin
gen ». Te 20 u. : Guldensporenfeest 
in de zaal van het Parochiehuis. 
Kleinkunst en kolderliedjes door 
Kor Vandergoten. Feestrede door 
I'aniel Van Hemeldonck. Bal met 
« The Devils ». Toegang gratis. De 
bevolking wordt verzocht de hul
zen te bevlaggen. 

BRABANT 

Hofstade 
40e IJZERBEDEVAART 

Onze V.U.-afdeling legt in samen
werking met de afdeling Weerde 
een autobus in aaar Diksmuide. In
schrijvingen bij Jos Neveux, Am-
broossesteenweg, 161, Hofstade (Br.) 
Voor Weerde bij de h- W. Claes-
sens, Bloenienstraat, 8, Weerde. 
KERAMIEKTEGELS 

Onze V.U.-afdeling heeft nog een 
reeks keramiektegels met vlaams-
nationale leeuw ter beschikking te
gen 30 fr. Belangrijke reduktie, bij 
minimumafname van 23 stuks. Vik
tor Mispellers, Tervurensteenweg, 
133, Hofstade - Tel. 615.48. 
BROCHURES 

Op ons sekretariaat zijn nog een 
bei>erkt aantal brosjures van het 
« Sociaal-Ekononiisch ontwikke
lingsplan 19<i6-1967» van de V.U. te 
\ erkrijgen. 

HYPOTEKEN 
1'^'•2'''ens'" RANG 

• Tor woxDEU WAAaoe VAN S TOT SO JAAR : 
: BlROEPSkREDIETEN voor mfSTANDIGlN 

WTBD.IAAK AANKiV MAT. • STOCK enz 

MEVEKAN 
Tér Rivierenlaan. 57 Deurne-C. 
• Wil KOMIN THUIS • TEL •'•'JS J9 T- "VSV Si 

OOST-VLAANDEREN 

Beveren-Waas 
BLIJDE GEBOORTE 

De afdeling feliciteert zijn ge
meenteraadslid de h. Van Remoor-
ter en echtgenote bij de geboorte 
van hun eerste kindje dat Koen-
laad gekerstend werdt. 

Gent 
ONTSPANNINGSREIS 

Ingericht door de V.M. Spaar
kas op vrijdag 21 juli, naar het 
Zwin, Knokke, de kuststreek en 
Diksmuide. Prijs 125 fr. Inschrijven 
lokaal Rubenshof, Borluutstr. 13. 
VOLKSUNIEJONGEREN 

Tijdens de vakantie kunnen de 
Vujo's elkaar elke zaterdag- en zon
dagavond ontmoeten in hun kelder 
in de Roeland. Nieuwe lezen zijn 
steeds welkom. 

Met het oog o p \ d e uitbouw van 
de Volksuniejongeren in Oost-
Vlaanderen zoeken wij kontakt met 
jongeren die in hun streek aan de 
Volksuniejongeren-organizatie wil
len meewerken. Momenteel zoeken 
we dringenii'" belangstellenden te 
Zelzate, Zottegem, Eeklo, Dender-
monde, Aalst en Weiteren. 

Een briefje aan de Volksunie
jongeren, Korte Kruisstraat 3 te 
Gent kan ons snel vooruit helpen. 
G E W I J Z I G D E 
KOLPORTAGE-AGENDA 

Zondag 6 augus tus : Mere lbeke ; 
zondag 13 augus tus : Z w i j n a a r d e ; 
za t e rdag 19 augus tus : Gent ; 
zondag 27 augus tus : St Deni js -
W e s t r e m . 

Verzamelen t e lkens aan he t 
Vlaams Hu i s Roe land , op zondag 
om 9 u u r en op za t e rdag o m 
14 u. 30. 

Merelbeke 
AANDACHT K O L P O R T E U R S 

De k o l p o r t a g e gaat n ie t d o o r 
op zondag 31 juli zoals voorz ien , 
m a a r zondag 6 augus tus . Bijeen
komst aan he t café « I J ze rhek -
ken », Heemde lgemse s tw . 

WEST-VLAANDEREN 

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-
ie ». 

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

Ledegem - Dadizele 
HUWELIJK 

Hartelijke gelukwensen aan orga-
nizatieleider Georges Raes, n.a.v. 
zijn huwelijk met mej. Cécile Van-
groenweghe op donderdag 20 juli 
c k. te Moorslcde. 

ZOEKERTJES 
Gediplomeerd filoloog houdt zich 

ter beschikking voor vertalingen 
uit en in Slavi.sche en Germaanse 
talen. Schrijven kantoor blad onder 
lORMÜ. T. 1.37. 

Zoekt werk, als bediende, studies 
moderne humaniora, ekonomische 
afdeling, daktylo, 4 " talen, neder-
lands, frans, engels en duits, T 155 

Gevraagd : Denionstreersters voor 
huishoudelijke toestellen voor de 
sektoren Antwerpen en Limburg. 
Geen leur- noch verkoopwerk. Zeer 
goede verdienste. Aangename 
werksfeer. Schrijven naar : IRIS. 
4a, Aldenhoveweide, Kuringen 
(Limburg). T. 1.36 

\Vest\ laming ni grote nood, .39 jaar 
oud, vraagt dringend werk. Wie 
helpt mij ? Opgave p.a. Van In, Pre-
dikherenrei 23, Brugge - Tel. (030) 
37399. T 158 

Ik stel mij giatis ter beschikking 
voor alle Vlamingen die zich wen
sen te vestigen in of rond Brussel, 
als voor het huren of aankopen 
van bouwgronden, appartementen, 
hui/en, villas, enz. Voor inlichtingen 
tel. 229315 - T 150. 

i loofdredt ik teur : 
T . van Ove r s t r ae t en . 

Alle b r ie fwisse l ing voor re-
dak t i e n a a r : 
Ro ta typ , Sylv. Dupuis laan 
110. Brus . 7. - TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice L e m o n n i e r l a a n 82, 
Brusse l 1. • TeL : 11.82.16 
Alle k lach ten voor n ie t ont
vangen van b lad op dit 
Adres . 

l a a r a b o n n e m e n t t 280 P . 
Halfjaarli jks : 160 F . 
Dr iemaande l i jks : 90 F . 
.Abonnement bu i t en land : 

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

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

\ l l e s to r t ingen voor he t blad 
op p o s t r e k e n i n g : 171139 
« W I J > - Vlaams-na t ionaa l 
weekblad . 

Veran tw. ui tg. Mr. F . Van der 
EJst, Beizegemstr . 20, B r u s . 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

R E I S B U R E A U 
Vlaams R e i s b u r e a u n,v. 

Maatsch . zetel : A n t w e r p e n 2 
Te l . : 03/49.30.46 - 49.15.94. 

B e z o e k < D e v e e r m a n » 

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

Ui tba t e r : J a n Brug raans . 
. — - — - LB tlO 

BIEREN ATLAS 
Alle specia l i te i ten 

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

Guido Gezel les t raa t 39 
Z W I J N D R E C H T . T . 52.70.70 
_ — LB 112 

De specia l i s t d e r 
s t a n d a a r d d e u r e n 

J. LEEIVIANS, Deurne l . 
Van Havre le i 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene • Kor t r i jk 

— — _ LB 113 

E U R O - D O M l 

Moderne w o o n i n r i c h t i n g 
K r u i d t u i n l a a n 6 

( tussen A. Maxlaan en 
E. J a c q r a a i n i a a n ) - BRUSSEL 

Tel . : 02/18.17.17 
LB I M 

B L . \ N K E N B E R G E 

« R u b e n s h o f > 

VVeststr. 79. - T . : (050)41571 
Lokaa l Volksunie 
Kamers -pens ion . 

LB 115 

« V l a a m s H u l s > K n o k k e 
Kamers - vol pens ion -

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

LB 116 

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

Jozef Suvees t r aa t 2 
Celagzaal - 120 p laa tsen . 

Tel . : 050/350.67 
LB 117 

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

D e w i n t e r s t r . 11 - Oudergem 
T. 72.45.43 T e r m i n u s t r . 35. 
10 % k o r t i n g v. leden V.U-

LB J18 

D E S I G N S H O P 
Geschenken 

en m o d e r n e j u w e l e n 
Adolf Maxlaan 105, BRUSSEL 

Tel . ; 02/18.62.62 
LB J19 

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

Lg. L o b r o e k s t r a a t 44 
A N T W E R P E N . 

Telefoon : 03/36.16.47. 
Kuipen en s t a p e l b a k k e n voor 
pekel , d iepvr ies , ve rpakk ing , 
s tocker ing . 
Po lye thy leen : «akken, vel
len en folie op ro l . 

RAADPLEEG ONS. 
LB «20 
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ZOT^.- LENTE... PRACHTIGE TUIN... IN VW EIGENDOM... 
OOK IN VW BEREIK IN HET GANSE VLAAMSE LAND 

{ 

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

vanaf 655.000 fr. 
Standingvol en luxueus. Ma-
jestueuse hall, prachtige ruime 
eet^atner, 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 konfortabeU 

\ 

PROBLEMEN MEER: 
— vooraf volledige financiële raming op bazis van de duizende realizaties. 
— grat is f inancieringsdienst die U op de voordel igste man ie r aan geld helpt . 
— honderde on twerpen t e r inzage — een arch i tek ten bureel tot uw dienst . 
— technisch bes tudeerde ui tvoering — specialisten m e t jarenlange ervaring s taan U bij met r a a d en daad. 
— steeds UW pro jek t : u i t ing van u w eigen persoonl i jkheid . 
— kuns t enaa r s s taan U bij voor dekora t ie en s ie rschouw. 

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

Tot uw 
dienst». 

I . . . ' te ANTWERPEN : 
met duizenden mooie bouwgronden 
;e EKEREN, BHASSCHAAT, MARIA
BURG, MORTSEL, EDEGEM. KON-
TICH, enz... 

«rOORAF BESTUDEERDE BOUW-
PROJEKTBN ZIJN NIET DUUR. 

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

MEIR 18 

03/31.78.20 

GENT 
ONDERBERGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel : 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. • 016/459.28. 

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

... te GENK : 
de streek der uitzonderlijke beleg-
gingsgronden met prachtige toe
komstpercelen 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 
wan^ . . . 

T U R N H O U T S E i A A N 1 0 2 , t O R G E R H O U I - T i l . 35.17.83 
•IJHUIZtN : DUrèUraêt t*-tt>, *nlw. Iel. 31.01.1» 
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LB 124 

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

(3x2m. Hoog 2 m.) 

S L E C H T 2 . 9 9 5 F R . 

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

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geïllustreerd prospektus 

W l M M A E S 
vraagt U zi]n militanten in moei
lijke ogeob'ikken (boete en gevang) 
niet i s de steek te laten Stort -in 
verwijld uw steun op eén der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente : 

- rek. ar . 1100/37.305 van het 
VJVI.0. • Antwerpen oJ 

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

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan >nder oiijn ocrsoonlijk toe 
richt 

ATK 
V.I.W. 

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

MB V. 22/2/62 

flet 
V L A A M S KEURlNGSORtiANISMb 
voor de officiële kontroles van j 

—- uw stoomketel ; 
— uw kranen, liften e.d ! 
— uw zwierder ; 
— OW elektrische installatie 

RIJMENAMSESTEENWEG 109, 
BONHEIDEN - Bii Mechelen 
Telefoon : (015) 526.77. 

Agenten over GANS VLAANDEREN. 
LB 101 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Irooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem. Iel . 03/53.05.71 
LB 101 

VERSE Z E E V I S 
Visverdeleri en diep-
rrieshonder», vraagt 
Inlichtingen «i prlj> 
Ujst 

FIRMA DEPREZ 
Vismijn 104 
O O S T E N D E 
Tel : 05» 717 15 

a 109 

HERMES 
SCH©©L54 /^uidlaar 

211 M. Lemonnierlaan 
l'eL lli)0.3a 
Brussel 

VOLLEDIGH 
SEKl^h'JAHIAAT-
KLRSUS IN 2 JAAR 

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

Dag- en avondlessen. 
Oe school waar Vlamingen 
cicb thuis voelen 

Beter en voordeliger 

LB roe 

http://34.25.-2J
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Eventjes glimlachen a.u.b.!! ! 

^ x 

ysRRe/-m 

V.S.-SENATOR IN DE RATS 
e Dodd man out ». 

NIEUWE AFCENT-CHEF : BRUIN VERLEDEN ? 
Generaal Schnezi. 

BIAFRA LEIDT SABOTEURS OP 
Biafranc-tireurs. 

GROOT-HERTOGDOM ZONDER LEGER 
Allemaal Luxeburgers. 

TSJOMBE GESCHAAKT 
« Moise t(sj)ombé du ciel », 

ongel feld... 

« LAMINOIRS » ZULLEN SLUITEN 
Arbeiders afgescheept met aluminium-premie. 

MINIROK GEWEERD OP RENBAAN 
Te Ascort. 

SVETLANA'S MEMOIRES VERSCHIJNEN 
IN OKTOBER 
Nieuwe oktoberrevolutie. 

VERDOVINGSMIDDELEN IN BRITSE NOR 
Dragelijke seLSDiaf. 

MINISTER BROWN TEGEN 

ISRAEL'S ANNEXATIE-EISEN 
Brownhemd, natuurlijk ! 

SEKOE TOERE DOET AAN KERKVERVOLGING 
Is over zijn Toere heen. 

PAARDEN 
—III— 

Barbra parkeerde de Jaguar tus
sen de rozen. Ze had zich voorge
nomen om het traditionele avondje-
uit met Clifford, tegen de gewoonte 
in, per taxi te vervolgen : « ... met 
al die kontinentale toeristen die het 
met links en rechts niet zo nauw 
nemen... ik wil niet dat John (de 
naar bovenbuur Beatle John Lennon 
genaamde Jaguar) door een van 
die verkeer&idioten geslachtofferd 
wordt ». 

Clifford die op die dag een direct 
mail kampanje aan de drukkerij 
Penthouse verkocht had, was in een 
bovenstebeste bul en stelde de Play 
Boy Club aan Hyde Park Lane voor. 
De bunnies vond Barbra niet zo 
fraai « te veel vrouwelijke vormen 
en te weinig vrouw », maar des te 
meer hield ze van het baccara-spel 
en toen ze rond 2 uur in de ochtend 
de club verlieten (de opnamen be
gonnen alweer om 9) had ze 80 
pond gewonnen, al moeten wij toe
geven dat de bankier bij het tegen-
bieden vrij mild was geweest 
(waarschijnlijk had hij in haar het 
topmodel herkend wier aanwezig
heid 's anderendaags ongetwijfeld 
in de society-pers zou vermeld wor
den .. wat een public relations in
vestering van 80 pond ruimschoots 
verantwoordde). 

Het laatste slaapmutsje dronk 
Barbra bij Clifford. Een uitstekende 
Napoléon. « Het enige goede » zei 
Clifford « dat aan die naam verbon
den is, hoewel ik niet geloof dat 
Hitler-sekt me zou smaken, of Sta-
lin-wodka, of Moa-tec, of Westmore-
land-bourbon... enfin, op je gezond
heid ». 

Ze spraken zelden veel tijdens dit 

laatste glaasje. Barbra draaide wat 
nerveus met haar glas in de handen 
en Clifford zag dat er iets scheelde. 
Hij wachtte geduldig. 

« Er is me vandaag iets vreemds 
overkomen » begon Barbia « ik 
kocht wat make-up bij Mary Quant 
in Sloane Street. Toen ik buiten 
kwam zag ik dat een man me volg
de. Bij de Beaufort Gardens 'sprak 
hij me aan, een lichtjes grijzende 
veei tiger. Ik zie u elke dag, zei hij. 
Vanuit het raam van mijn kantoor 
zie ik op een enorme affiche waar 
u in badpak opstaat. U glimlacht 
steeds en het is precies of die glim
lach voor mij bestemd is. Weet je, 
of het nu een goede dag is of een 
rotdag, jouw glimlach maakt hem 
wel goed. Eerlang gaan ze die af
fiche overplakken... Wilt u mis
schien met mij dineren vanavond. 
Ik geloof dat ik .. nou ja, het is 
alsof ik u al heel lang ken ». 

« De riziko's van het beroep, 
meisje » zei Clifford kalm « wat 
heb je hem geantwoord ? ». Bijna 
fanatiek zei Barbra « Ik zei, meneer 
ik ken u niet ». 

Het was alsof dit antwoord Clif
ford ontstelde. Hij keek wat pein
zend voor zich uit, stak een sigaar 
op. «Heb ik iets verkeerds gezegd?» 
vroeg Barbra onzeker. « Neen, na
tuurlijk niet... maar je antwoord 
herinnert me aan iets. Het was in 
1929, het begin van een vreemde 
en dramatische tijd. Een tijd die jij 
natuurlijk niet gekend hebt. Jose
phine Baker vierde haar eerste suk-
sessen, men begon met de bouw 
van de Empire State Building. 
« Manassa Maurer » Dempsey bok-
•ste zich wereldkampioen, Lindbergh 
vloog over de oceaan en de Duitsers 
deden het met een bestuurbare Zep
pelin. Hier in London hield Ramsay 
Mc Donald als eerste minister zijn 
Labour-donderspeeches. Maar ik 

woonde in New York. En als deken 
van de reklame-jongens aldaar was 
ik voorzitter van het eerste interna
tionale reklame-kongres, dat gewijd 
was aan de psychologische reklame-
voering en in het biezonder aan het 
al dan niet toelaatbare van de mani
pulatie van de menselijke geest. 

Tussen de kongresleden zat een 
klein, nerveus mannetje. Hij meng
de zich zelden in de paneeldiskus-
sies, maar nam steeds ijverig notitie 
van alles wat er gezegd werd. Hij 
had felle oogjes en stapte met har
de, onregelmatige, bijna gebrekkige 
pasjes. Zijn stem was scherp en af
gemeten. Hij maakte een erg onsim-
patieke indruk en zijn weinige, 
maar bijna steeds gesnauwde op
merkingen leken meer op een een
zijdige ondervraging dan op een 
open gesprek. Hij nam nooit deel 
aan de recepties, behalve aan de 
laatste omdat daar de kongresbe-
sluiten uitgedeeld werden. Deze be
sluiten kwamen neer op een on
voorwaardelijke veroordeling van 
het door middel van de kommuni-
katiemiddelen manipuleren van de 
menselijke geest. Na de afkondi
ging kwam hij naar mij en vroeg 
me : wie heeft deze besluiten gefor
muleerd ? Ik, zei ik. Het mannetje 
lachte schamper en beet me toe : 
meneer Clifford Montrose, u bent 
een onrealistische gek. Het enige 
wat ik toen antwoordde was : me
neer, u ken ik niet. Waarop het 
mannetje zich stroef van me afkeer
de en brutaal riep : dat komt nog 
wel ». 

Barbra had Clifford nog nooit zo 
opgewonden gezien. « Hebt u hem 
later leren kennen ? » vroeg ze-
« Ja » zei hij somber. « Wie was 
hij ? ». Clifford zei het zacht, Bar
bra kon het nauwelijks horen : 
Goebbels. 

NIC. 
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