
Nu er elndelljfi een nieuwe regering 
gevormd werd na de langste regeringskrizis 

die ons land ooit kende, is het ogenblik gekomen om 
enkele beschouwingen te wijden aan het 

verloop van de krizis en de omstandigheden waarin 
deze regering en het regeringsakkoord tot stand 

kwamen. 

Het is met zeer gemengde gevoelens dat 
wij de maneuvers gevolgd hebben die vooral van C.V.P.-

zijde op touw gezet werden na de verkiezingen. 

Dan wanneer de vlaamse C.V.P. zich aangediend 

had als een autonome vlaamse partij, met een 

eigen lijstnummer, met een eigen 

programma, trad reeds de avond zelf van de 

verkiezingen de heer Houben als voorzitter van de 

unitaire C.V.P. terug op het voorplan en verdween 

zowel de autonome vlaamse C.V.P. als haar pro

gramma van het toneel. Dit is een eerste 

belangrijke vaststelling die bewijst dat het vlaamse 

kiezerskorps mls'eJd werd door een grof 

verkiezingsmaneuver. In zijn onts'agbrief als 

volksvertegenwoordiger heeft prof. Derine zijn 

ontgoocheling en zijn verontwaardiging hierover 
openlijk uitgesproken. 
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N I E U W E REGERING 
Tweede belangrijke vaststelling : de 

door het soevereine volk gekozen manda
tarissen kregen praktisch geen gelegen
heid, enige medezeggingschap te hebben 
in de door de C.V.I'.-leiding gevolgde po
litiek. Onmiddellijk na de verkiezingen 
trokken enkele C.V.P.-leiders het initia
tief tot zich en voerden eigenmachig een 
eigen poliiek. Deze taktiek leidde tot een 
toestand waarin de C.V.l'.-bazia en de 
C.V.P.-mandatarissen ten slotte gekon-
fronteerd werden met een akkoord en 
een programma die buiten hen tot stand 
gekomen zijn en die zij onder chantage 
goed te keuren hadden, zonder er iets te 
mogen aan wijzigen. Het is wel moeilijk, 
de C.V.P. nog als een demokratische par
tij te beschouwen, onderworpen als zij is 
»an de diktatuur van een oligarchie. 

Het verloop der gebeurtenissen bewijst 
dat de C.V.P.-Ieiding het onmogelijke ge
daan heeft om hetzij een nieuwe koalitie-
regering met de P.V.V. hetzij een driele
dige regering C.V.P.-P.V.V.-B.S.P. tot 
stand te brengen. 

Het is zonder meer duideljk dat van 
Vlaams standpunt uit deze politiek ver
werpelijk was, omdat op de P.V.V. zeker 
niet kan gerekend worden voor de ver
wezenlijking van een programma dat de 
Vlamingen voldoening zou kunnen geven. 

Integendeel kon de deelneming van de 
P.V.V. aan de regering slechts nefaste ge
volgen hebben. Toch heeft de C.V.P., on
der invloed van de heer Van den Boey-
nants, gedreven in deze door persoon
lijke elektorale overwegingen en per
soonlijke voorkeur, hardnekkig en tot het 
laatste toe vastgehouden aan de idee, de 
P.V.V. in de regering op te nemen. 

Het voorwendsel dat men de P.V.V. no
dig had om tot een tweederde-meerder
heid in het parlement te komen was mis
leidend, omdat de P.V.V. toch geen mede
werking zou verleend hebben om de door 
Vlamingen én Walen geëiste hervormin
gen door te voeren. Het unitaristisch 
standpunt, ingenomen door de P.V^V., liet 
daarover geen twijfel open. 

Ik heb er dan ook op het gepaste mo
ment de aandacht op gevestigd dat de^ 
Volksunie in staat was de vereiste stem
men te leveren om tot een tweederde-
meerderheid te komen. Van C.V.P.-zijde 
heeft men deze mogelijkheid niet eens 
onder ogen willen nemen, alhoewel het 
duidelijk is dat het van vlaams standpunt 
aangewezen is veeleer op de steun van 
de Volksunie als op deze van de P.V.V. te 
rekenen. 

Zo komen we tot het programma van de 
heer Van den Boeynants. Wij hebben op 
dit programma grondige kritiek uitge
bracht en ik zal deze niet herhalen. Een 
eerste vraag echter is, in ho«>er dit pro

gramma waarmee de heer Van den Boey
nants voor de dag gekomen is, van hem 
was. Het is pas op 7 mei dat de Koning 
de heer Van den Boeynants gelastte met 
de vorming van een regering. Doch reeds 
op 2 mei had de heer Houben medege
deeld aan de pers : « Wij hebben een re
geringsprogram gereed ». Het is dan ook 
uitgelekt dat dit plan in de schoot van de 
C.V.P. door een beperkt komitee opge
steld was en aan de goedkeuring van de 
topfiguren, o.m. ook aan minister De Sae-
ger, maar niet aan Jan Verroken, voorge
legd was vooraleer Van den Boeynants 
het publiek maakte. 

Het is dan ook belangrijk vast te stel
len dat het de C.V.P.-top is die voorge
steld heeft de Voerstreek terug naar Luik 
over te hevelen. Nadat dit voorstel pu
bliek gemaakt was, kon het niet anders 
dan de Walen zouden er zich aan vast-
Jdampen. 

Uit dit alles blijkt afdoende de onbe
trouwbaarheid, van vlaams standpunt uit, 
van de C.V.P.-Ieiding, de onbetrouwbaar
heid van de vlaamse C.V.P.-leiders die 
deel uitmaken van de partij-oligarchie. 

Eens te meer werd bewezen dat de uni

taire struktuur van de C.V.P. dient om de 
politieke invloed van de vlaamse C.V.P. 
te fnuiken : de paritaire samenstelling 
van de topleiding is een aanfluiting van 
de demokratie. De politieke invloed van 
de grootste homogene groep in het par
lement, de vlaamse C.V.P., wordt op un
faire en ondemokratische wijze gebro
ken. 

Tegen wil en dank wordt de vlaamse 
C.V.P. aldus meegesleurd in een politiek 
die voor haar én voor de vlaamse belan
gen nefast is. Eens te meer, zoals ook Jan 
Verroken onderstreepte, worden van de 
Vlamingen offers gevraagd. Men zegt dat 
een kompromis wederzijdse toegevingen 
vereist. Doch men vraagt zich tevergeefs 
af welke offers, welke toegevingen van de 
Walen gevraagd werden ! ^ 

De waarheid is, dat machtige invloeden 
achter de schermen te allen prijze de uni
taire staatsstruktuur willen in stand hou
den. Op de rug van de Vlamingen. De Vla
mingen zouden dan ook ontzettend naïef 
zijn, zich door schijntoegevingen te laten 

(vervolg op biz. 3) 

mr. F. VAN DER ELST. 

MOET 
DAT? 

We herinneren ons de dag — 
praktisch liciulig jaar geleden —• 
dal ice ais jonge bediende op een 
luink een half miljoen moesten aj-
l'alen. In een boekentas. Geiooon-
weg met de fiets, vier kilometer 
lieen en eiienveel.terug, langs een 
eenz/ime trekweg. 

We dachten er aan lenig loett 
dezer dagen te Bercheni bij Brus
sel een bankloper werd doodge
schoten. 

\iel de eerste. Kiel de laatste. 
Overbodige doden ! 

Het is zvaanzinnig, lioe roeke
loos ook grote bedriji'en te werk 
oaan hij het transporteren van 
aanzienlijke geldbediagen : een 
u'gelrechte uitdaging voor de 
i^angster die een slag ifil slaan. Dat 
'odoende met geld gespeeld wordt, 
IS z/iiik van die bedrijven. Dal zo-
(loeiiile niet rnensenlei'ens wordt 
gespeeld, is zaak van ons allemaal. 

Zelfs een leek zal voor de vuist 
-weg een aantal maatregelen kun
nen opsommen, die het riziko ver
minderen. 

Nooit ofte nimmer geld in 
handtassen : het is te gemakkelijk, 
de drager met één slag of één 
schot uit te lellen ,en mei de buit 
aan de haal Ie gaan. Er bestaan 
speciale jakken voor geldtransport. 
Is het te veel gevraagd, dat de so
ciale organizalies staan op de aan
schaffing ervan en op de veiligste 
manier om geld te transporteren? 

Wcunom ricliten de banken — 
eventueel in samenwerking met 
een gespecializeerd bedrijf — geen 
seiuice voor geldtra)isport in? Hun 
ivinslinarge zou een tikkeltje ver
kleinen. Maar weegt dal op tegen 
een nicnsoih'i'cn ? 

En tenslotte : wanneer geeft de 
X at ion a Ie Bank eens briefjes uit, 
die aangcjyast zijn aan de noden 
van vandaag? Het bankje van 
1.000 fr. bestaat van voor de eer
ste wereldoorlog; het is nog steeds 
de grootste coupure. Met bankjes 
van 5.000, 10.000. 50.000 of zelfs 
100.000 frank zou het probleem 
van het geldtransport voor een 
goed deel opgelost zijn. 

Er zijn verantwoordelijkheden, 
die slechts door misdadigers wor
den ontvlucht. En niet alleeii de 
man met het pistool is dan mis
dadig... 

VAST
HOUDEN, 
JONGENS! 
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BALDUINUM 

Is het u ook reeds opgevallen 
dat, sinds een paar maanden, 
ons aller Baudouin weer onaf-
Btheidelijk verbonden is met de 
zondagsmis ? Nadat we een lan
ge tijd zijn naam niet meer hoor
den noemen tijdens de mis is hij 
plots weer opgedoken, alsof de 
bisschoppen het feit dat de hei
lige alliantie tussen kroon en 
kromstaf nog steeds van kracht 
is, o|)nieuw willen benadrukken. 

Ik woonde onlangs een mis 
bij in Xederhind. Daar kwam de 
vorstin helemaal niet ter sprake. 
De eenvormigheid van de mis
teksten voor het hele neder-
landse taalgebied heeft blijkbaar 
dit belgisch fantazietje niet kun
nen beletten. Het toont aan dat 
men in kerkelijke kringen wel 
de mond kan vol hebben over 
vernieuwing en her-denking,' 
maar er anderzijds voor terug
schrikt de konsekwcnties te 
trekken. 

Men kan zich werkelijk afvra
gen wat deze man met de euka-
ristie\ lering te maken heeft. 

M.R., Mortsel. 

DUBBELZINNIG ? 

Toen ik opstapte met de over-
•winningsbetoging van de .V.U. te 
Antwerpen op 26 mei, kocht ik 
een boekje met de dul)l)elzinnige 
titel : « Belgikske Nikske, Ne
derland één ». 

Het lijkt nüj uiterst wenselijk 
dat de V.U. zich duidelijk zou de-
solidarizeren van deze brochure. 
De tegenstrever zal het onge
twijfeld gebruiken om te bewij
zen da[ wij België willen vernie
tigen, in plaats van het om te 
vormen op federale bazis. De 
V.U. begreep goed dat al dat an-
ti-belgisch gezwam niets oplost, 
dat « Belgikske Nikske » propa-
gandisch even dom is als « Wa
len buiten ». 

N.P.D., Wommelgem. 

TWEETALIGE SCHOLEN 

De argumentatie die het par
tijbestuur van de V.U. aange
voerd heeft tegen de tweetalige 
scholen (« WIJ », 8-6-68) kan ik 
volledig onderschrijven. Wat 
echter de voorgestelde kultuur-
politiek op onderwijsgebied xoor 
Brussel betreft, verwerp ik deze 
beslist. De principiële stelling
namen voor het homogene ne-
derlandse taalgebied nl. « Vlaam
se kinderen in nederlandstalige 

scholen » en « eentalige oplei
ding », gelden op zijn minst even
zeer voor de hoofdstad. 

Buiten de strikt pedagogische 
bezwaren tegen het vroegtijdig 
en versterkt onderricht in de an
dere landstaal schuilt inderdaad 
de politieke oi)zet. het verfran-
singsproces door te voeren door 
bewuste afrennning van de ne-
derlandse kuituur. 

Welnu, de nedcrhindse kul-
tuurinplanting en de \laamse be
wustwording kunnen zich on
mogelijk voltrekken langs het 
verbasteringssisteem van neder-
landse scholen met frans taalon
derwijs (ip de L.S. 

«Tweetalige scholen» of «ne
derlandstalige scholen met 
vroegtijdig en versterkt onder
richt in de 2e landstaal » heb
ben als gemeenschappelijk doel 
de uitroeiing van het nog reste
rende nederlands kultuurleven in 
Brussel. 

Het zijn allebei broeinesten 
van denationalizering van de 
Vlaamse jeugd. Brussel kan noch 
mag aanspraak maken op een 
uitzonderlijk statuut inzake taal
onderricht. 

W.D.P., Brussel 18. 

INZET 

Nu senator Kennedy overle
den is hoort men overal : 
« Waarom ? Hij was toch goed 
voor de zwarten. Hij zette zich 
toch in voor de armslen, overal 
in de wereld ». 

Maar wie van ons doet hem dit 
na ? Wie durft er zich in te zet
ten voor die armsten ? De jeugd 
heeft kollektief reeds getoond 
dat ze iets durff aan te pakken, 
vb. de l l . l l . l l . -aktie, de aktie 
Hongermaal. Maar wanneer 
presteren jullie \()K\asseiien 
eens iets ? 

E.F. Leuven. 

BESTUURSVERKIEZING 
MECHELEN 

steeds lees ik niet veel belang
stelling de rubriek « Bewegings
wijzer ». Het is altijd interes
sant te vernemen, wat elders 
gebeurt en hoe elders gewerkt 
wordt. Ik vrees dat de goede 
\+aarhei(l in uw blad van zater
dag 8 juni wel ernstig geweld 
werd aangedaan. Hoe kan ie
mand 188 stemmen behalen, 
wanneer slechts llü leden kwa
men stemmen ? 

Ik herinner me wel een mooi 
verhaal over de vermenigvuldi
ging der broden, maar heb toch 
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3 . 0 0 0 . 0 0 0 {r. 
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niets gelezen over de vermenig
vuldiging der... stennnen ? 

Ik begrijp best dat U niet ie
der lokaal bericht kan kontrole-
ren. 

P.D., Mechelen. 

20 JAAR ACHTERUIT 

Ook voor mij was de (nerw in
ningsbetoging van 26 mei een te
leurstelling omwille van het 
domme, militaristisch vertoon 
van de overjarige boyscouts van 
de V..\1.0. die het soldaatje-spe-
len maar niet kunnen laten. 

In een tijd dat de wereld een 
nooit zo sterk gekende behoefte 
aan vrede heeft, is een derge
lijke vertoning onbetamelijk en 
onsmakelijk. Het is jammer dat 
de Volksunie zii'h met dil geüni
formeerd stel blijft koinproiiiit-
teren en dat haar mandatarissen 
opstappen achter primaire slo
gans. 

In de Vlaamse beweging is het 
reeds gebeurd dat het « Nooit 
meer Oorlog » van de idealisten 
ontaardde in een pseudo-milila-
risme dat in-de oorlog degene
reerde tot politiek opportunisme 
(een misrekening die naast dui
zenden doden de vlaamse be
weging 20 jaar achteruit gezet 

heeft). Ik meen dat de Volks
unie tegenover het vlaamse volk 
hier de plicht heeft haar volle 
\erantwoordelijkheid te nemen. 

M.G., Antwerpen 1. 

BELGIKSKE NIKSKE 

Niet zondei' een tikkeltje hu
mor lazen we onder dezelfde 
titel de ingezonden brief van 
K. \., Deurne, in uw blad van 15 
juni. Vanzelfsprekend kunnen 
wij op een dergelijke hoog.staan-
de argumentatie niet antwoor
den... 

Alleen zou ik 't volgende sug
gereren aan deze elektoraal zo 
Vjezorgde Deui'nenaar : even te 
komen kijken en luisteren op de 
« Were i)i-Spoi'enherdenking » 
(vrijdag .5 juli, Thierbrauhof, 
Groenplaals 3B, . \ntwerpen). 

B.V.B., Antwerpen. 

HIER EN IN AMERIKA 

Bedenkingen bij een politieke 
moord. 

Met enkele maanden verschil 
zijn in Amerika twee vooraan
staande personen vermoord. 
Twee mannen die ijverden voor 
gelijkheid en een heler lot voor 
de armen. 

Hier in België zal dat niet ge
beuren ; hier hoeft men niet 
bang te zijn, want hier streeft 
men naar ongelijkheid. Hier be
kommert men zich niet voor we
duwen en wezen, gebrekkigen 
en verminkten, zelfstandigen en 
ouden van dagen. Hier hebben 
we pensioenen van 30.000 fr. per 
maand en dan mogen die nog 
een beroep uitoefenen en mo
gen miljoenen aan eigendom be

zitten, terwijl een zelfstandige 
weinig of niets mag bezitten en 
geen enkel beroep meer mag 'lit-
oefenen. 

R.B., Torhout. 

IN HET FRANS 

Deze week zei men mij dat er 
onder de vlaamse ouders abnor-
malen bestaan die er voor zor
gen dat hun telgen tijdens hun 
hogeschoolstudies een veel slech
ter rezultaat behalen dat dat 
waartoe zij bekwaam zijn. 

Reeds dikwijls hoorde ik een 
student zeggen dat hij als Vla
ming zijn studies in het Frans 
verricht, omdat zijn vader hem 
die raad gaf. 

Gewoonlijk gaat de geschiede
nis dan zo. Op zekere dag, nadat 
zij hun middelbare studies vol
tooiden, zegt vader tot zijn jon
gen of meisje : « ge hebt gezegd 
dat ge verlangt uw studies voort 
te zetten. .\u moet ge maar eens 
zien waar ik gekomen ben en ik 
heb mijn studies in het F^rans 
gedaan. Dus gij zult ook uw stu
dies in het F'rans doen ». 

Voor de franstalige afdeling 
uit een leuvens instituut vernam 
ik dat in het akademisch jaar 
1967-1%8 .slechts 38 % van de 
studenten franstaligen van bel-
gische afkomst zijn, met 32 % 
vreemden en 30 % Vlamingen. 

Deze vlaamse studenten moe
ten slechtere uitslagen bekomen 
in hun studies ; hun ouders zijn 
niet alleen franskiljons, maar 
ook vijanden van betere diplo
ma's I 

R.T., Brussel. 

De redaktie draagt geen ver» 
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezera-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
Toor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling g e 
voerd 

van de redoktie 

Brussel, 20 juni 196a. 
Betr. : foei f . . . 

Een tij(3 geleden hebben ve ' e r ons in d i t kroniek-
je crer Terheufd, dat leaers van verschillende 
opinieschakeringen (schakeringen, want over het 
d.oel 2ijn ze het a l len eens) via de rubriek 'Hf̂ fij 
©a g i j " to t een - geschreven - dialoog kwamen. 
Oejejoej I Hadden we dat l iever niet u i t onze 
azerty ge t ik t . 
Je zal het misschien a l geaerk-t hebben : er i s 
Jiomenteel 'zo veer *n polemiek-tussen-lezers be-
*ig, ditaajüL over de overvinningsoptocht op de 
Toonaiddag swm het Zangfeest. 
Eerl i jk gezegd : ve zijn er een beetje het hart 
Tan in a ls we de lieflijkheden in de brief van 
lezer zus aan het adres van lezer zo ir.oeten door-
aeaea. Dat gaat toch niet 
Ve veten het vel t vie voor zijn schrijfmachine 
of aan zijn schr i j f ta fe l gaat z i t t en , zegt het 
doorgaaas spi tser a l s h i j het mondeling zou doen. 
Dat hoort er nou eenaaal b i j . Maar ergens l i g t 
toch een greias... " ^ 
We hebben in het verleden a l vaker meegemaakt dat 
«o'n schrijvende tegenstrevers mekaar bi j de een 
of andere gelegenheid tegen het l i j f lopen, een 
diskussie beginnen, eindigen met een praatje en 
achteraf publiek de bedenking opperen*: nou, de 
r e s t i s nog niet zo kvaad (of zo ' fescis t isch of 
20 kommimistisch of noem maar op) a ls ik gedacht 
ea gevreesd had. 
Jongens, laat het ons zo houden : desnoc^ds onver-
«• t t e l i jk in de beginselen, maar toch een t ikke l 
t j e soepeler in het betoog. . . i .vf: 
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DE NIEUWE REGERING 
(vervolg van biz. 1) 

misleiden en het essentiële niet te zien 
in het plan van Van den Boeynants. 

I k som op. 
De grendelgrondwet, die wij reeds ja

ren terug hardnekkig bestreden hebben 
omdat zij de vlaamse demokratische meer
derheid in het parlement voor altijd 
machteloos en waardeloos maakt en in 
de toekomst iedere verwezenlijking van 

« de pariteit werd in het nieuw kabinet 
geëerbiedigd )), aldus eyskens; « de éérs
te-minister staat er echter buiten : hij be
hoort tot die vogels^ die nog niet door de 
ornitologen werden geklasseerd ) \ (de 

kranten). 

Vlaamse eisen onmogelijk maakt. 
Het pariteitsbeginsel dat in de unitaire 

staat een flagrante diskriminatie betekent 
ten nadele van de Vlamingen, een sociaal 
onrecht waardoor de toekomstmogelijk
heden van de vlaamse jeugd zwaar gehi-
potekeerd worden. 

De konkretizering van de dreigende 
verfransing van gans Vlaams-Brabant : 
het gevaar van de verwezenlijking van 
de driehoek Leuven-Brussel-Ottignies 
door de vestiging van Leuven-Frans in de 
drie punten van de driehoek ; de afbraak 
van de taalwetgeving ; het vooruitzicht 
van een uitbreiding van de brusselse ag
glomeratie in de toekomst ; het onder
werpen van Vlaams-Brabant op ekono-
misch gebied aan Brussel. 

De vernedering inzake de Voerstreek, 
die niet alleen van Limburg losgemaakt 
wordt, maar waar de franse taaiimperia
listen de handen vrij krijgen door de 
praktische afschaffing van iedere taal
wetgeving : de vrijheid van keuze zal er 
absoluut zijn. V '̂ij weten wat dit betekent 
in een gebied als de Voerstreek ! 

Daartegen weegt niet op een onverwe
zenlijkbare en gebrekkige kultuurautono-
mie ; een misleidende decentralizatie op 

ekonomisch gebied, die er op neerkomt 
dat regionale welvaartsorganismen voort
aan aan de voogdij en de kontrole van 
de eenheidsstaat onderworpen worden ; 
een louter verbale erkenning van de ge« 
meenschappen. 

De Volksunie zal dan ook een scherpe 
oppozitie voeren tegen de verwezenlij
king van dit regeringsprogramma. Docli 
gans Vlaanderen moet wakker geschud 
worden en moet in verzet komen om de 
toekomst te redden ! 

De samenstelling van de regering biedt 
zeker geen waarborgen, integendeel. De 
aanwezigheid van de heer Parisis in de 
regering is voor Leuven-Frans een waar
borg : op geen enkel ogenblik en ook niet 
na het akkoord C.V.P.-B.S.P. heeft de 
heer Parisis zijn standpunt opgegeven dat 
Leuven-Frans te Leuven moet blijven. 

De portefeuille van Binnenlandse Zaken 
in handen van een waals B.S.P.-er bete
kent, dat men iedere illuzie in verband 
met de naleving en toepassing van de 
taalwetgeving kan laten varen. 

Ekonomische Zaken in handen van de 
heer Merlot, die daarenboven de rang 
heeft van vice-premier, komt er op neer 
dat in de praktijk een politiek zal gevoerd 
worden van voorrang van Wallonië. 

De vlaamse belangen werden op een 
al te opvallende wijze opgeofferd om in 
deze regering en haar programma enig 
vertrouwen te hebben. 

mr. F. VAN DER ELST. 

Het ontslag van Derine (1) 

daverende 
mep 

(m.v.d.b.) Toen de C.V.P. vóór de verkie
zingen besloot zich een verjongingskuur op 
ie leggen (niet waar, P.^V. ?), werd ook 
oxereengekomen dat burgemeesters en sche
penen zouden moeten kiezen tussen hun 
parlementair en hun gemeentelijk mandaat. 
Zo had o.m. de antwerpse schepen prof. 
Derine verklaard, zijn schepenambt te zul
len neerleggen. En te Antwerpen v^erd door 
verscheidene kandidaten achter de scher
men reeds flink met de ellebogen gewerkt 
om toch maar de gelukkige opvolger van 

Derine te mogen worden. 
En toen kwam, totaal onverwacht, het be

richt dat de heer Derine aan de voorzitter 
van de vlaamse C.V.P. schriftelijk kennis 
had gegeven van zijn besluit, ontslag te ne
men als volksvertegenwoordiger. Dit be
richt moet, naast de touwtrekkerij om de 
regeringsvorming, wet de voornaamste poli
tieke gebeurtenis van de \orige week ge
noemd worden. 

Het is geen alledaags feit dat een poli
tiek man zich vrijwillig uit de parlemen
taire arena terugtrekt, en meestal is het dan 
nog om gezondheids-, beroeps- of familiale 
redenen. ^Vaar Derine zich echter beroepÉ 
op het in gebreke blijven van de vlaamse 
CJ.V.P.. krijgt zijn gebaar een uitzonder
lijke betekenis. \'oor wie de vergelijking 
maakt tussen de kordate taal welke de pro
fessor gewoon is te spreken en te schrijven, 
en de mossel-noch-vis-houding die met be
trekking tot de drie grote knelpunten (Leu
ven, Brussel en de Voer) aan de C.V.P.-

(Vervolg blz. 4) 

<( FIN DE SIÈCLE » 
De uitwisseling van staatsbezoe

ken tussen kleine landen hebben 
in het wereldpolitiek gebeuren niet 
het minste belang en zijn zelfs vaak 
voor de betrokken kleinstaten on
belangrijk. Het is verwonderlijk 
dat men aan deze « familiebezoe
ken » officieel nog zoveel belang 
hecht. Of doet alsof. Want het gaat 
ten slotte met de resterende vor
stenhuizen in West-Europa om een 
familiale aangelegenheid, die van 
andere familiebijeenkomsten ver
schilt, omdat de vorstelijke, ver
wante families mekaar bezoeken en 
tegenbezoeken spenderen tussen ka
nonsalvo's en sabelparades in. 

Dat het belgisch vorstenpaar de 
dag van zijn terugkeer uit Kopen
hagen het ontslag van de regering 
Harmei in ontvangst moest nemen 
en dat er bij het deens tegenbezoek 
aan Brussel net een ellenlange bel-
gische regeringskrizis achter de rug 
was, zal wel louter toeval zijn. Er 
werd niet eens langs de neus weg 
in de officiële speeches op gezin
speeld. Beide vorsten hielden het 
bij gemeenplaatsen en losten het 
taalprobleem in het Engels op. Mis
schien een voorafbeelding van wat 
eens de kommunautaire taal in Bel
genland zal zün . 

VIYARIO TE MOSCOU 
De gunsteling van P.W. Segers, 

stafchef Vivario, is eveneens een 
van die figuren die zich allures aan
meten (of aangemeten krijgen) van 
een belangrijkheid, die ze niet be
zitten. De gewezen Korea-vrijwil-
liger is als stafchef van het belgisch 
leger op bezoek geweest bij zijn 

russische kollega Zacharov en 
mocht onder andere de pruisisch 
gedrilde erewacht van de militaire 
school in de russische hoofdstad 
schouwen. Het is een lange weg 
van Korea naar Moskou, niet te 
zwaar nochtans voor iemand die bij 
een Segers school heeft gelopen en 
ten slotte het produkt is van een 
regime, dat van dubbelzinnigheden 
aaneen hangt. Op het zelfde ogen
blik werd trouwens te Moskou een 
delegatie van de belgische kommu-
nistische partij ontvangen. Wie van 
beide delegaties op de fiches van de 
Veilighed komt, hoeven we u niet 
te verklappen. 

bron van onrust bij de anderen 
was. Deze hebben dinsdag dan ook 
de oprichting bekend gemaakt van 
de « Belgische Dagblad Unie », die 
als voornaamste bladen Le Soir-
groep, Het Laatste Nieuws, Het 
Volk - De Nieuwe Gids, Vers 1'Ave-
nir en La Cité omvat. Het Volk, dat 
zich de toegang tot Groep I gewei
gerd zag, vond tans onderkomen in 
een liberaal-katolieke perstrust, die 
zich voorneemt samen te werken. 

Deze koncentratie wordt in de 
eerste plaats gedikteerd door eko
nomische motieven, doch vertoont 
eens te meer een uiterst verwarrend 
beeld in ideologisch opzicht. Er 

bekeken 
PUBLICITEITSTRUST 

De trustvorming in het belgisch 
perswezen werd deze week een 
zwaargewicht rijker. Het was ette
lijke grote kranten al lang een 
doorn in het oog dat de Standaard-
groep op 16 januari 1968 met de 
«Gazet van Antwerpen» en «Het Be
lang van Limburg» een publiciteits-
ketting, groep I, had opgericht, ter
wijl diverse pogingen van eenheden 
van Groep I om ook franstalige 
kranten op te nemen een tweede 

wordt wel gezegd dat de bladen re-
daktioneel onafhankelijk zullen 
blijven, doch de ervaring bewijst 
dat dergelijke beloften betrekkelijk 
zijn. Sinds geruime tijd kan men 
trouwens spreken van een geleide 
berichtgeving in de pers : heel wat 
belangrijk nieuws (uiteraard meer 
buitenlands dan binnenlands) komt 
in onze bladen niet of onvoldoende 
aan zijn trekken. Het zal er met de 
koncentratebeweging niet op ver
beteren. Van zohaast men trouwens 
op technisch gebied om rationele 
en financiële redenen gaat samen

werken, is redaktionele samenwer
king en versmelting nog slechts een 
kleine stap. Het belgisch perswezen 
wordt een allegaartje zoals het ka
binet Eyskens... 

Met twee publiciteits- en techno
logische dagbladkettingen en een 
derde in wording (Libre Belgique-
La Dernière Heure, die zich eerder 
bij Groep I zou aansluiten dan bij 
de Belgische Dagblad Unie) blijven 
uiteindelijk nog slechts de vier so
cialistische dagbladen over (Volks
gazet, Vooruit, Le Peuple en La 
Wallonië) die er tot op heden niet 
in slaagden samen te werken, on
danks de druk van de partijleiding. 
Ze slaagden er zelfs niet in, per 
taalgroep samen te werken, vooral 
als gevolg van persoonliike rivali
teiten. 

Uiteindelijk zal nog slechts de pe
riodieke pers waarborgen qua in
formatie en kommentaar bieden. 

VLAAMS REALISME 
Vorige week onderstreepten we 

het vlaams realisme ten aanzien van 
Kongo. Deze week kunnen we het 
vlaams realisme in de zogenaamde 
kontestatiebeweging als verheugend 
orgelpunt in deze rubriek aanha
len : de vlaamse studenten van de 
Vrije Universiteit Brussel hebben 
zich door de blabla van hun frans
talige kollega's niet van de wijs la 
ten brengen. Ze kwamen met pozi-
tieve besluiten en voorstellen voor 
de dag, niet alleen wa* de totale 
splitsing der universiteit betreft 
doch ook inzake strukturele hervor
mingen. Daaraan zal wellicht hun 
kontakt met de leuvense studenten
beweging niet vreemd geweest zijn. 
die trouwens ook op de franstalige 
brusselse studenten met haar vizie 
indruk heeft gemaakt. 
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(Vervolg van blz. 3)' 
frakties werd opgedrongen, is het nogal be 
grijpelijk dat hij gesteigerd heeft en dat hij 
afstand heeft genomen van de partijbe&lis-
sing.-

Wi j citeren u i t zijn ontslagbrief : « Ik 
h a d de stellige overtuiging dat de vlaamse 
C.V.P. rezoluut de weg van de klare wijn 
koos. In die geest heb ik aanvaard mijn 
k a n d i d a t u u r voor de Kamer te laten voor
dragen. Ik blijk mij te hebben vergist !>. 
H i j verklaart nader « het voorgestelde re
geringsprogram niet zonder voorbehoud in 
zijn geheel te kunnen aanvaarden en de 
regeling inzake Leu\'en, de Voer, de twee
talige scholen te Brussel en het in zeer rui
me mate uitschakelen van de vlaamse meer
derheid in een nog steeds uni taire staat on
toereikend of ongunst ig te achten ». 

Komende van een man als de gewezen 
voorzitter van de Vereniging van Vlaamse 
Rrofessoren te Leuven, kan die verklaring 
beschouwd worden als een formele veroor
del ing van het karakterloze optreden van de 
vlaamse C.V.P. en als een kaakslag voor de 
vlaamse C.V.P.-ers, die als middeleeuwse la-
len in het gareel van enkele bonzen blijven 
lopen. 

• Het ontslag van Derine (2) 

waarom 
juist 
deze weg ? 

(m.v.d.b.) Wij vragen ons af, en velen met 
ons, ot de heer Derine wel de juiste reaktie 
heeft gehad. In plaats van vaandelvlucht te 
plegen — want da t is het toch ! — h a d hij 
o p zijn post kunnen blijven en van op die 
be\oorrechte plaats zijn kollega's met raad 
en daad kunnen voorgaan en aantonen hoe 
zij het moeten « doen » I H i j had bij elke 
gelegenheid in de Kamer een vermanende 
stem kunnen laten horen aan de andere 
C.V.P.-< doeners » ! Zijn manmoedige af
zijdigheid in de Kamer zou als een levend 
\e rwi i t geweest zijn aan hei adies van de 
vlaamse C.V.P.-ers. 

Hij zou ook konsekwent de lijn hebben 
kunnen doortrekken en zich aan de zijde 
scharen van de \ 'olksunie. \ ' e len in Vlaan-
«leren zouden di t liegrepcn en — onder de 
huidige omstandigheden — aanvaard heb
ben. Maar of hij het wil of niet : door zijn 
beslissing heeft hij toch op ondubbelzinnige 
wijze aangetoond dat niet de vlaamse 
C.V.P., maar wél de Volksunie de juiste 
koers vaart. 

Als voorzitter \ a n de vlaamse C.V.P. 
heeft senator Vandekerckhove de heer De
r ine van antwoord gediend : hooghart ig en 
natuurl i jk naast de kern van de zaak. H e t 
is echter de vraag of senator Vandekerck
hove wel de aangewezen man is om te ka
pit telen, want ook hier geldt de bijbelse 
uitspraak « wie zonder zonde is, werpe de 
eerste steen » ! In Vlaanderen is men in
derdaad nog niet vergeten dat vóór de ver
kiezingen \ an 1965 de heer \ 'andekerckhove 
op een middagmeeting in de Madeleine-
zaal te Brussel, de X'lamingen er toe aange
spoord heeft h u n stem te geven aan de toen
malige minister Gilson, die zopas een groot 
stuk vlaamse grond van Overijse met hon
derden Vlamingen verkwanseld had aan 
de waalse gemeente T e r Hu lpen . 

• Het rijk der supermarkten (1) 

ajarm 
voor de 
zelfstandigen 

(aco) Maurice Cauwe heeft maandag een 
rustige namiddag gehad als voorzitter van 
de algemene vergadeiing der aandeelhou
ders van Supermarkten G.B. te Edegem : 

gaston eyskens 
Er zijn in ons land enkele « eeuwige kandidaten > voor het eeisle-minister-

srhap : een handxiol j-Vlitici wier naam steeds xueer opduikt als er een nieuwe 
komhinatie boven de doopvont moet worden gehouden. Eyskens is er één van. 
hn momenteel beleeft liij zijn « come-back » als regeringsleider. 

De curriculum ,'il/ir oan België's politieke grootheden overtuigt er ons tel
kens weer van, hoe relatie) reputaties in ons land zijn. C\>Uard werd een tijdlang 
afgeschilderd als een duivel met b\>kkepoten; sinds het schoolpakt is hij voor 
vrieyid en vijand steeds meer en meer de bezadigde, sluwe en ivijze mandarijn 
geworden. Léfèvre was in die zelfde schoolstrijdepizode een boeman geicorden 
voor de socialisten die hem verweten, de frank naar de duivel te hebben ivillen 
helpen. Sindsdien werd hij de grote prediker van het travaillisme, een « halve 
partijgenoot » voor heel loat B.S.P.-ers. Eyskens gold als het oerbeeld van de 
harteloze reaktionair, u'iens eetiheidswet de werkende klasse bijna aan de af
grond en in ieder geval bMven het kookpunt had gebracht; vandaag is hij kapi
tein op een schuit met een bemanning die voor de lielft nog niet zo lang gele
den zijn bloed had kunnen drinken. 

Wat Eyskens betreft : zijn eeuwige kandidatuur voor een portefeuille of liet 
premierschap berust op de niet alledaagse gaven van deze man. Hij is onbetwist
baar een knajipe kop, een degelijk bestuurder, een onderlegd specialist in eko-

nomische en financiële vraagstukken. Hij heeft in zijn politieke lc^)phaan al heel 
wat stormen meegemaakt (de koningskxvestie, de eenheidswet, de lefèvraanse 
dolksloot in de i ug), zijn lot heeft vaak aan een zijden draadje gehangen (als 
premier van een minderheidsregeling, bij de genade van de enige V.U.-stem in 
de Kamer) : olie drijft echter boven en in het geval van Eyskens is deze olie de 
onbetwistbare bekwaamheid van de man. 

Te koud, te eer.iulilin, te intellektualistisch om populair te zijn en toch on
misbaar : het verraadt de kxcaliteiten van de politicus. Een onbenullige prater 
gelijk Merlot kan het desnoods, bij goede wind en meezittend icaler, tol vice 
brengen; een onpopulaire vakman gelijk Eyskens wéét, dat een nieuwe beurt op 
hem ligt te tvachten na elke bocht in de weg. 

Wanneer we de politieke loopbaan van de leuvense hoogleraar in één enkel 
woord moeten samenvatten, dan zouden we — met alle gevaren die iedere lapi
daire uitspraak aankleven — zeggen dat hij een « hollaborateur » is. In zijn jon
ge jaren (maar deze vroegrijpe, snel arriverende man was, nog jong zijnde, reeds 
« rijp ») was hij een felle jlamingantische bulldozer. Hij behoorde tot de groep 
van leuvense academici die zich rond « Nieuw-Vlaanderen » hadden geschaard 
met het vaste — (h^ch onvast omlijnde — voornemen om de politieke bakens 
te verzetten. Hij was nauwelijks de 30 voorbij toen hij zijn handtekening zette 
r>nder het akkoord K.V.V.-V.N.V. dal de toekomst van België in een federalisti
sche vizie zag. 

Een renegaat dus f We geloven hel niet. In zijn hart is Eyskens altijd een 
flamingant gebleven, vreemd aan het gezwaai met trikolores en aan alle vormen 
van officieel patriottisme. We geloven niet dat hij zich schaamt over zijn voor
oorlogse geschriften zvaarin hij — met een passie, die hem sindsdien toch wel 
vreemd is gervorden — een lans biak voor een algehele vei)iieuïcing van hel 
maatschappelijk klimaat. 

Een kollabo)ateur! Iemand die de waaide kent van zijn peisMontje, van de 
weteiis(happetijke en politieke bagage die hij meesleurt, leniaytd die gedreven 
wo>dt door de zéér menselijke drang om een rol Ie spelen, om vooraan te slaan. 
En die, zonder veel innerlijk engagement, vooraan gaat staan en zijn rolletje 
speelt. Iemand die 's avonds slapen gaat mei de veilige overweging « nou, als ei 
morgen federalisme komt : best zo. Beter xelfs dan dit. En ze zullen me wel nodig 
hebben om er -wat van te maken >. 

Eyskens is eigenlijk een drama. Het diama van de vlaamse deskundigheid, 
het Vlaams « realisme *, de vlaamse drang naar veiwezenlijking. In deze kleine, 
bleke en ielwat hooghartige man heeft dat drama voor de zoveelste keer een 
verpersoonlijking gevonden : in genen dele « Belg >, maar bereid om de slechte 
oneindigheid van het belgisch unitarisme ie dienen, met het zelf-sussertje van 
* beter ik dan een vlaamsvijandige ^, en met de noodlottige drang om voor 
deze kollab\)ratie iedere prijs te belalen : liefst zo klein mogelijk, maar desnoods 
ook een grote ! 

Hij heeft zich aan het begin van de huidige krizis in de belangstelling ge
drongen met zijn onmogelijk voorstel van Hamine-Mille. Hij was verstandig ge
noeg om ie weien dal het nonsens was. Hij was verstandig genoeg om te weten 
dal het ogenblik gunstig w<as om zich ie doen opmerken. 

Vandaag betaalt hij eens te meer (of beter : laat hij Vlaanderen betalen) een 
zéér l\>ge prijs voor zijn kcllaboratie : een regeringsprogramma dat hijzelf waar
schijnlijk verafschuivt en dat razend nadelig is voor de Vlamitigen. 

We zouden eens binnen in die ondoordringbare man ivillenJiijken, om te 
u'elen hoe hij steeds loeer kollaboralie en geivelen met mekaar verzoent. 

dio Genes. 

geen protesterende aandeelhoudeis , zelfs 
geen taalincident zoals op de eveneens door 
Cauwe geprezideerde algemene vergadering 
der aandeelhouders van Grand Bazar Ant
werpen, een t iental dagen voordien. Daar 
h a d hij als voorzitter-afgevaardigde-beheer
der zijn minacht ing voor de Vlamingen 
wat al te duidelijk laten blijken, zodat een 
aanwezig wisselagent het niet meer nam. 

Indien Maurice Cauwe zijn houd ing nieï 
herziet tegenover de gemeenschap waarin 
hi j zijn belangrijke maatschappelijke funk-
ties uitoefent, voorspellen we hem nog bit
tere dagen. 

T e Edegem was de l i jd/aamheid en de ja-
knikkeri j van de aandeelhouders de grote 
verrassing. In de eerste dagen dat de op
slorping van G r a n d Bazar door Supermark
ten G.B. bekend werd, hadden sommige fi
nanciers het van de daken uitgeschreeuwd 
da t ze zich als aandeelhouders van Super
mark ten G.B. in de voorgestelde kondities 

« bestolen » achtten. Van deze woedende 
financiers was echter op de algemene ver
gadering van Supermarkten G.B. geen spoor 
meer te bekennen. 

Di t gebrek aan moed kan misschien hier
door verklaard woiden, da t te veel finan
ciële tussenpersonen afhankelijk zijn van en
kele grootmachten, banken, trusts, grote 
portefeuilles. W a t men in de stilte van 
beurskafees durft f l u i v u u n durft men niet 
herhalen in de aanwe/iglieid van de gro
ten... 

Cauwe beschouwen we als een vijand van 
ons volk. .-Ms we de gelegenheid hebben, 
zullen we hem de voel dwars zetten. Maa r 
op de algemene vergadering van Super
markten G.B. heeft -hij belangA\ekkende te-
ma's behande ld — belangwekkend ook om
da t hi j dan toch de woordvoerder en he t 
werkingsinstruraent is van de monopool-
achtig-e gTootmachten in de distributie-sek-
tor. 

H i j zei dat eerlang' het aantal supermaik-
ten in België zal aangroeien \ a n 180 tot 
700. Over een niet te lange tijd /al volgens 
hem 75 t. h. van de voedingswaicu \eiko{.lU 
worden in /clfl^ediening. 

H e t is een voorspelling die \e le gevolg
trekkingen inhoudt voor de ekononiische en 
sociale s t rukturen waarin we van ons volk 
een zelfbewuste gemeenschap willen maken 
die over haa r eigen lotsbestemming be
schikt. 

He t ligt voor de hand dat de zelfstandige 
middenklasse gekiaakt wordt indien ze d e 
door Cauwe geschetste evolutie meemaakt 
zonder zich schrap te zetten en zich aan te 
passen. Er bestaan voor de zelfstandigen 
doelmat ige verweermiddelen en nieuwe 
kansen. Dat heeft het vci leden bewe/en. 
De middens tand is niet dood. Hi j is spring
levend. Maar d a n moeten d e be t rokkenen 
aktief worden in groepsverband en indivi
dueel , mei ekonomische en polit ieke mid
delen. 

Voor de Volksunie ligt hier een sociaal-
ekonomische ui tdaging. 

Het rijk der supermarkten (2) 

ook gevaar 
voor de 
landbouw 

(aco) Bij monde van Maurice Cauwe heb
ben de monopoolacht ige grote dis tr ibut ie-
organismen ook h u n mening over de land
bouwer meegedeeld. Venni t s de grote wa
renhuizen sleutelpo/ii ies innemen in d e 
hande l in voedingswaren, en ook poli t iek 
macht ig zijn, raag men Cauwe's u i t sprakea 
niet negéien. 

Ui t de l andbouw /ui len nog talrijke ar-
beidskiachten nioeic-n oveigeheveld worden 
naar ande ie bedii jNlakken, /ei Cauwe. W i « 
dan toch nog in de landbouwsekfor aktief 
blijft, /al zich grondig moeten .aanpassen 
aan de aktuele mark tvo imen . Modern* 
landbouwers moeten inzake dis t r ibut ie en 
market ing méé kunnen . 

I n di t ve lband verwees Cauwe naar de 
veilingeti : in zijn hu id ige vorm voldoet be t 
veilingen-stelsel niet, zei h i j . M.a.w. de gro
te warenhuizen weten bepaald in welke zii» 
ze he t veilingen wezen willen zien verande
ren. Die verandei ingen worden vanzelfspre
kend ingegeven door he t be lang van de 
zeer grote aaiikopers van voedingswaren. 

Een medewerker van Cauwe zei d a a r n a 
nog iets over de s lachihui /en ; ook in da t 
onderdeel van de handel in voedingswaren 
staat het kapiial isme klaar met een aktic-
programma, voor de verwezenlijking waar
van het aanzienlijke investeringen en doel
matige polit ieke drukkingsmiddelen kan 
aanwenden als het moet . Volgens de grote 
warenhuizen moet o.m. het aantal slacht
huizen verminderd worden. 

W e halen di t aan omdaf in alles wat 
Cauwe gezegd heeft, stof voor overweging en 
krit iek zit. W e vrezen da t d e hande ldr i j -
vende en industriële middens tand ten prooi 
kan vallen aan een door he l kapi tal isme 
ui tgevoerde omsingelingsbeweging, indien 
hij niet t i jdig i-eageert. 

Gro te distr ibutie-organismen /ijn in de 
moderne industr iële maatschappi j een lo
gisch verschijnsel — een logisch verschijn
sel dat echter gevaren i nhoud t omda t het 
leidt tol een te grote ekonomische machts-
koncentra t ie in de h a n d e n van groepen die 
aan de kontrole der gemeenschap ontsnap
pen. Die kontrole is enkel mogelijk als m e n 
met het oog h ie rop de nodige kontrole-or-
ganen schept en versterkt. 

Da t is wat anders dan een pseudo-roman-
tische voorliefde voor alleen-maar-kleine
zaken, heel wal anders ook dan een pani 
sche en redeloze schrik voor sociaal-ekono-
mische koncentraties. 

In plaats van een negatieve verdediging 
behoeft de middens tand een pozitieve en 
offensieve ontwikkeling. W a n n e e r de 
staatsmacht niet eenzijdig uitgeoefend wordt 
ten voordele van het monopool-kapi taa l , 
kan een technisch onderlegde en financieel 
sterke middenklasse meegroeien me t de ei
gentijdse ekonomie. Maar in wiens h a n d e n 
zit eigenlijk de s taatsmacht? 
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ONGEVAARLIJK 

«De Standaard» brengt — 
iiaar nu al enkele jaren oude 
traditie — een reeks vraagge-
Bprekken met de echtgenoten 
van de nieuwe ministers. We 
zullen ons de komende dagen 
'dus weer eens kunnen laven 
aan het rozenextrakt-met-la-
Vendelgeur, dat normaal zou 
thuishoren in een midinette-
blaadje. 

f De eerste «petite bourgeoise» 
iJie aan de beurt kwam was 
mevrouw Van Mechelen. Ze 
'draagt charlestonjurken, heeft 
êen bleke sportwagen en is in 
haar nopjes. 

Dergelijke praat is natuur
lijk stukken minder gevaarlijk 

dan een interview met Frans 
Van Mechelen. Want in zo'n 
interview zou de volgende 
vraag onontwijkbaar zijn : 
«Hoe komt het, professor, dat 
ge u minister hebt laten bom
barderen op het ogenblik dat 
uw koUega Derine ontslag 
neemt uit protest tegen de re-
geringsplannen en dat uw leu-
vense kollega's van de V.V.P. 
in een motie uiting geven aan 
h u n allergrootst wantrou
wen ?» 

«De Standaard» wil zich 
doen doorgaan als een ernstig 
blad. De klakkeloze bewierro-
king van ministeriële excellen
ties, via de huis-tuin-en-keu-
kenpraatjes van hun dames, is 
een aanfluiting van behoorlijke 
informatie. 

AANHANG 
F Uiterst zeldzaam zijn de mensen die geen volgelingen 
TV'ensen te hebben, die eerder verlangen van werkelijk ie
dereen iets te leren. Eventueel zelfs iets dat diegenen die 
S leert » zelf niet kent. Nog zeldzamer zijn zij die niet wen
sen na-gepraat te worden, die het eigenlijk niet zo belang
rijk vinden als hun gedachten als het ware letterlijk nog 
jfens door iemand anders gewoonweg herhaald worden, 
maar die liever luisteren naar iemand die ook hen iets te 
iéggen heeft. Dat juist dit zo algemeen menselijk verlan
gen naar goedkeuring en instemming en napraten een zeer 
grote, en veelal een onoverkomelijke hindernis is voor wat 
onze tijd « dialoog » noemt, schijnen weer slechts weinigen 
te beseffen. Hoezeer die weinigen het gesprek, de dialoog 
ook als een heerlijke menselijke mogelijkheid eren, hun 
besef en inzicht alleen al maakt dat zij uit de rij getreden 
^ijn. Op hen valt heel de sociale veroordeling van het « to 
be different is indecent » — anders zijn is onbehoorlijk —' 
neer. Zij zijn, in verschillende graad maar onvermijdelijk, 
alleenlopers. Al hoeven zij daarom nog geen eenzame wol-
yen te zijn. 

Iets dergelijks, maar dan minder intens en minder be-
yrasl en minder persoonlijk, is ook aanwezig in hen die zelf 
geen volgelingen, geen napraters wensen te zijn. Bij hen die 
zelf wensen te zien, te horen, te begrijpen en te weten —. 
die zélf wensen te handelen en te leven. En niet « ver-han-
'deld » en « ge-leefd » te worden. Samen vormen zij de tegen
hanger van de « aanhang », de meelopers. Zij zijn — poli-
uek gezien — de echte kern van elke oppozitie. Zij geven 
aan de oppozitie inhoud en kracht. 

Het is immers niet zo eenvoudig, gemakkelijk en vanzelf
sprekend voor een mens niet te behoren tot de « anderen », 
anders te zijn. Want juist zijn aanvaard anders-zijn doet 
hem ook beseffen hoe kwetsbaar, hoe broos zijn standpunt 
is. De vrees dat hij zich vergissen zou, en niet de anderen, 
is hem niet vreemd. En toch is een dergelijke vrees veelal 
ongegrond, juist omdat de anderen alleen maar aanhang 
zijn. Geen inzicht en geen mening hebben. 

« De waarheid is altijd in de minderheid, en de minder
heid is altijd sterker dan de meerderheid, vermits de min
derheid normalerwijze door hen gevormd wordt die nog 
werkelijk 'een mening hebben ; terwijl de sterkte van de 
meerderheid denkbeeldig is, omdat zij gevormd wordt door 
de aanhang die geen mening heeft — en juist daarom het 
volgende ogenblik (als blijkt dat de minderheid de sterkste 
was) de mening van de minderheid overneemt, die nu de 
meerderheid wordt. Dat betekent, die nu onzin wordt, als 
zij de gehele aanhang en aantal op haar zijde heeft, terwijl 
de waarheid weerom in een nieuwe minderheid is ». Meer 
dan honderd jaar geleden schreef Kierkegaard deze gedach. 
te neer die voor hem, de politiek niet akfieve, alleen een 
algemeen menselijke, een wijsgerige betekenis had. Nie
mand wordt hier uitgenodigd om deze gedachte letteiliik 
over te nemen (beslist niet !), maar de lezer van dit stukje 
zal wellicht iets vermoeden van de standpunten waaruit 
deze gedachte gegroeid is. 

Naast « dialoog » is « pluralisme » een van de sleutel
mode-woorden van onze tijd. Maar kan dit pluralisme sa
mengaan met het jagen naar aanhang tot elke prijs ? Heb
ben deze sleutel-woorden zelfs maar enige zin als mede
standers, partijgenoten gewoonweg als aanhang behandeld 
worden zoals dit nu zo scherp gebeurt in onze traditionele 
politieke partijen ? Als zelfs de parlementairen als aanhang 
•worden behandeld, die men « kopen » kan en koopt met een 
ministerpost, deze keer of de volgende keer ? 

Die aanhang hebben wij niet — daarom zijn wij sterker. 

MEMROD. 

V.V.P. 
De Vereniging van Vlaamse 

Professoren afdeling Leuven 
heeft zich in een krachtige 
m-otie uitgesproken tegen de 
tekst over Leuven-Frans in het 
C. V. P. - B. S. P. - akkoord. De 
V.V.P. stelt vast dat de « fatale 
driehoek» vooralsnog kan ge-
realizeerd worden en dat de 
verhuis van de franstalige me
dische fakulteit naar het brus-
selse de feedreiging konkreti-
zeert. 

We stellen deze V.V.P.-motie 
tegenover het geschrijf van 
bladen zoals « De Standaard » 
en «Het Volk» de jongste 
weken... 

VERROKEN OUT 
Jan Verroken die — tegen 

zijn goesting — aan de oor
sprong lag van de val van de 
regering Van den Boeynants, 
is nu helemaal uitgeteld. 

Hij is er tijdens de informa
tieperiode voor en na de ver
kiezingen niet aan van pas ge
komen, hij is er tijdens de for
matietijd niet aan van pas ge
komen en hij werd geschuwd 
als een kwade frank tijdens 
het opstellen van het B.S.P-
C.V P.-akkoord. Hij geraakte 
in konflikt met De Saeger en 
hij heeft er nu ook de brui aan 
gegeven om vlaams fraktielei-
der te spelen. 

Aan de aftakeling van Ver
roken kan men meten, hoe ver 
we er voor staan. 

Hijzelf is vandaag van oor
deel, dat de vooruitzichten 
slechter zijn dart een half jaar 
geleden. Want hij neemt ont
slag als fraktieleider om vrijer 
zijn gangen te kunnen gaan. 

Inmiddels heeft Jan Verro
ken, de verslagene en bedroge
ne van vandaag, gisteren toch 
nog maar eens gespeeld voor 
Volksunie-vreter en verkie
zingstrekpleister van de C.V.P. 

KEBO KAPOT 
Ondanks Zwartberg blijft 

men op de meest schandalige 
wijze met de voeten van de 
limburgse mijnwerkei's spelen. 
Het bedrijf Kebo, waar antra-
ciet-eitjes worden gemaakt, 

wordt tans drie jaar na zijn 
oprichting gesloten. In Kebo 
waren vooral mijnwerkers te
werkgesteld die hun werk ver
loren hadden toen de mijn van 
Houthalen dicht ging. Als kom-
pensatie werd hen toegezegd, 
dat ze in Kebo hun statuut 
van ondergronders zouden be
houden. 

Nu worden ze opnieuw over
geplaatst .. met verlies van 
dat statuut. 

De ondernemingsraad van 
Kebo heeft de sluiting uit de 
krant moeten vernemen; hij 
werd noch ingelicht noch ge
raadpleegd. 

^i]n onze arbeiders maar 
runderen ? Ze worden slechter 
behandeld dan vee! 

HET ZWIiGERTJE 
Een jongetje waar we de 

laatste weken niets — maar 
dan ook helemaal niets — van 
gehoord hebben is Wilfried 
Martens. 

Als wij het goed voor heb
ben, werd hij nochtans inge
wijd in het geheim der goden 
en was hij een der C.V.P.-ers 
die op voorhand, vóór de publi-
katie, kennis mochten nemen 
van het C.V.P.-B.&.P.-akkoord. 
Wilfried Martens (die we nog 
«revolutie» hebben weten roe
pen in 1963, te Wezembeek-
Oppem) heeft, zoals dat van 
hem verwacht werd, ja en 
amen gezegd. 

Het gewezen revolutionairtje 
is nog véél dieper gevallen dan 
we hadden verwacht. En wees 
gerust : we hadden nochtans 
héél diepe verwachtingen. 

AANLOOPJE 
We geven u op een briefje 

dat, ondanks zijn ontslag, Deri-
ne's politieke loopbaan nog 
niet is gebroken. De man heeft 
ongehoorde ambities en — 
mochten die al eens ontoerei
kend zijn — zijn ega houdt 
hem aan de strakke teugel op 
een rechte weg naar omhoog. 

Hij bouwt te Antwerpen zijn 
huismacht uit en zijn ontslag 
verzekert hem de steun van de 
kringen, die bereid waren om 
hem krediet in zijn politieke 
loopbaan te geven. 

•7-vll T H i P ^ 

In de persoon van Derine 
dient zich een groep «jonge 
wolven met lange tanden» 
aan, waaraan de huidige 
C.V.P-top nog heel wat onge
noegen zal beleven. 

En Derine kent voldoende 
Frans om vertrouwd te zijn 
met het gezegde « reculer pour 
mieux sauter — een beetje 
achteruit gaan om beter te 
kunnen springen ». 

T IS MAAR DE TELEFOON 
Deze keer is het minder erg. 

Op de Boudewijnautostrade 
zakte de Pulle-brug op haar 
fundamenten; op de autosnel
weg Brussel-Oostende zijn het 
« slechts » de noodtelefoons die 
onklaar zijn. Sinds ongeveer 
een half jaar, hetzij vanaf het 
begin van 1968. Maar wat is, 
nietwaar De Saeger, een half 
jaar in de geschiedenis van een 
volk? 

Wie een zwaar verkeerson
geval mocht hebben op de weg 
Brussel-Kust, kan zich tijdens 
het doodbloeden troosten met 
de gedachte dat hij niet de 
enige is die pech heeft : sinds 
zes maanden is al menig auto
mobilist tot de onprettige vast
stelling gekomen, dat de auto
strade 's nachts eenzamer is 
dan een karavaanspoor in de 
Sahara. 

Of wil De Saeger zich wre
ken op de dierbare landgeno
ten, die destijds niet bijster 
ingenomen waren met zijn 
A-vignet ? 

VOOR HET PARLEMENT 
We kijken benieuwd uit naar 

volgende week; het ogenblik 
nadert waarop de regering 
haar eerste vuurproef zal moe
ten doorstaan : het parlemen
tair debat en de stemming over 
de regeringsverklaring. 

Een « accident» is niet uitge
sloten, maar toch onwaar
schijnlijk : de vakantie lokt en 
het spookbeeld van een ver
lengde krizis doet de rest. 

Maar het zal een toetssteen 
zijn voor de moed, de konse-
kwentie en de rechtlijnigheid 
van heel wat parlementairen... 

^^mi^::^ 

Op Binnenlandse Zaken ziet men op tegen v^at men « de vervaldatum » is gaan noemen : de 
maand oktober. Er wordt voor die eerste herfstmaand — met de herneming van het politiek en 
akademisch leven — veel herrie verwacht. Te Leuven en elders. Is het daarom dat men steeds 

vaker bereden riikswacht-ov-oefeninz-lanzs de straten ontmoet ? 
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GEMISTf KANS 

Niet uit simpatie, maar uit 
nuchtere politieke zakelijkheid 
hebben we altijd een voorkeur 

' gehad voor een C.V.P-BS.P.-
formule. Met de P.V V. is er 
nooit ofte nimmer enig land te 
bezeilen. Een eerlijke, open en 
vooruitstrevende koalitie tus
sen de partijen die respektie-
velijk nog altijd de meerder
heid in Vlaanderen en in Wal
lonië vertegenwoordigen, zou 
— indien zij vasthield aan kla-
r^ beginselen en gedragen 
werd door sterke persoonlijk
heden — pozitieve rezultaten 
kunnen bereiken. 

Het halfbakken geval dat zo
pa^ door Eyskens uit de oven 
w t r d gehaald, is echter totaal 
or verteerbaar. In enge parti j
politieke zin zouden we ons 
daarom kunnen verheugen. We 
doen het niet. omdat deze re
gering de zoveelste van de 
gemiste kansen is. 

z;ijn 
koord ontbrak tot begin van 
deze week nog Lode Kiebooms. 
De man heeft dit tekort goed
gemaakt door in een Vrije Tri
bune in de «Gazet van Ant
werpen » zijn duit in het zakje 
te doen. 

Hij vindt geen graten in de 
tweetalige scholen te Brussel : 
« Is er dan zo'n groot bezwaar 
tegen dit aangekondigd expe
r iment ? Ik geloof het niet, al
hoewel misbruiken niet uitge
sloten zijn ». 

Lode Kiebooms acht zich een 
groot pedagoog, een man die 
terzake met gezag en kennis 
kan spreken. Want als wereld
reiziger heeft hij zijn ogen 
terdege de kost kunnen geven 
en zo maakte hij in Zuid-Afri-
ka kennis met de Bantoescho-
len. 

JOS VAN EYHDE 

Zeggen dat Jos populair is in 
dr B.S.P., zou onwaar zijn. De 
nr,ensen uit zijn omgeving heb
ben een al te zware dobber aan 
zijr karakter en zijn buien, de 
v.aamse socialisten volgen hem 
maar bij gebrek aan enige 
andere persoonlijkheid en de 
Waalse oartijgenoten verfoeien 
hem 

Toch blijtt Jos Van Eynde 
gLzag houden en ontzag inboe
zemen Zijn sterkste troef is 
wel zijn persoonlijke onom
koopbaarheid • hij is met geen 
enkele ministerportefeuille te 
paaien Dat heeft hij zopas 
voor de zoveelste keer bewe
zen. 

Een dergelijke houding is zo 
zeldzaam bij de kameraden, 
dat zij ontzag afdwingt. 

KLEURLING KIEBOOMS 

In de verzameling verdedi
gers van het C.V.P.-B.S.P.-ak-

HET VOORBEELD 

Die scholen moeten het lich
tend voorbeeld voor Brussel 
worden. Want, zegt Kiebooms, 
d > kleine kleurlingenkleuters 
leren van in den beginne drie 
talen : hun eigen moedertaal, 
het Afrikaans en het Engels. 
De konkluzie staat er niet bij. 
maar ze dringt zich op : wat 
een kleurjochie kan, móét een 
Brusselaartje toch zeker kun
nen. 

Nu mag Kiebooms en wie 
dan ook over apartheid denken 
wat hij wil. Maai één ding 
maakt men ons niet wijs : dat 
d*̂  zuidafrikaanse Bantoes uit 
vrije wil en uit pedagogische 
overwegingen dit drietalig 
onderwijs hebben aanvaard. 
We blijven er bij, dat dit 
onderwijs hen opgedrongen 
wordt door hun meesters en 
dat die meesters eisen, dat de 
kleine Bantoes de herentaal 
van kindsbeen af ingelepeld 
krijgen. 

We danken naieve Kiebooms 
voor zijn treffende vergelij
king : de tweetalige scholen te 
Brussel zijn inderdaad institu
te waar de plaatselijke Ban-
toe's — de Vlamingen — de 

taal van de meesters moeten 
leren. 

HiJ WiST HEI NIET 

Het radio-magazinr «Ak-
tueel» bracht dinsdagavond 
enkele nieuwbakken ministers 
voor de mikro. Onder hen ook 
Leo Tindemans die, samen met 
de Waal Freddy Terwagne, de 
Gemeenschaoszaken onder zijn 
bevoegdheid heeft. 

Kurieuze formule : een waal-
se en een vlaamse minister 
voor de zgn. kommunautau'e 
betrekkingen. We wensen de 
al met vlotte Tindemans véél 
plezierige dagen met zijn wal-
Imgantische kollega Terwagne. 
En we vragen ons af wat deze 
heren, die mekaar neutralize-
ren. eigenlijk gaan verrichten. 

De radio-reporter vroeg het 
zich blijkbaar ook af. Tenmin
ste, hij stelde toch de vraag, 
w.narom er twee ministers voor 
kommunautalre betrekkingen 
moesten zijn Tindemans gaf 
letterlijk toe : « dat weet ik 
ook m e t » 

Wat hij echter wél wist over 
de job waarvan hij zo weinig 
afweet, is dat hij het belang
rijkste departement mag be
sturen. Zo zegde hij toch 

Nou, dat zeggen de 28 overi
gen ook ! 

AFWACHTEN. VLERICK ! 

Prof Vlerick, de met-parle
mentaire minister-staatssekre-
taris voor Streekbeleid in 
Vlaanderen, werd eveneens 
geïnterviewd. 

Wat hij zegde, beantwoordde 
volkomen aan wat we van 
hem hebben verwacht : hij is 
er van overtuigd dat een 
streekbeleid, ontdaan van de 
unitaire voogdij, heel veel goe
de dingen voor Vlaanderen 
kan verwezenlijken. 

Hij voegde er echter een 
voorwaarde aan toe : om pozi-
tiet te kunneii werken had hij 
ee.i staf bekwame, toegewijde 
en vooral bezielde ambtenaren 
nodig. 

We hopen dat hij ze zal kr i j 
gen. Want van hém verwach
ten we toch wel iets. 

Maar zal deze prutsregering 
hem de nodige armslag en 
ruimte laten ? 

CTTD 

Verleden week zaterdag hielden onze Vunhurgse Volksunievrienden te Hasselt een duik bijge
woonde perskonferenlie over de Voerstreck. Er werd daaraan in de provinciale en nationale 
pe^-s heel wat aandacht hatecdt. Op onze foto v l.n.r. : Jef Ernst, V.U.voorzit ter Voerstreek; De 
Br.ckc:-, \crnntwoordeUjke voor organizatie; volksvertegenwoordigers Jef Olaerts en Evrard 

Raskin; Jaak Cuppens. 

^,, partij 
^kretariaat 

Brussel, 27 mei 1968 

Vrienden lezers, 

De schitterende overwinning van de Volksunie bij de iongste 
verkiezingen, waarbij het aantal parlementsleden van 17 naar 
34 klom, heeft ook haar weerslag op organizatorisch en admi
nistratief vlak. 

Jarenlang heeft de partij zich met een bescheiden apparte
ment op de Lemonnierlaan te Brussel moeten tevreden stel
len, ondanks de voortdurende uitbreiding van de administra
tie en de overige diensten. 

Tans heeft de partijraad het noodzakelijk geacht om uit fe 
zien naar een beter sekretariaat. Na grondig onderzoek van al 
de mogelijkheden hebben wij besloten, over te gaat tot de 
aankoop van een woning in de Voldersstraat, en dit tegen zeer 
gunstige voorwaarden. 

Oe voorbije verkiezingen hebben echter een zeer zware 
financiële inspanning qevergd, zodat wij voor de financiering 
van onze « Operatie Sekretariaat » wel verplicht zijn, ander
maal beroep te doen op onze simpatizanten en trouwe lezers. 

Wij zouden U dan ook dank weten indien U in deze operatie 
zoudt belang stellen en aan het Algemeen Sekretariaat, M. 
Lemonnierlaan 82, Brussel 1, inlichtingen zoudt willen vragen 
op welke wijze U daaraan uw financiële medewerking kunt 
verlenen. 

Ons sekretariaat zal U deze inlichtingen per kerende ver
strekken. 

Wij zijn er van overtuigd, vrienden lezers, dat de« Operatie 
Sekretariaat » uw belangstelling zal wegdragen. Zij stelt ons 
immers in staat, onmiddellijk een degelijke en moderne wer
king uit te bouwen ten bate van onze vlaams-nationale partij. 

Wij danken U bij voorbaat en tekenen met oprechte gevoe
lens van hoogachtjng. 

Wim Jorissen 

Algemeen Sekretaris 

Frans Van der Eist 

Algemeen Voorzitter 

AAIN H E T A L G E M E E N 
S E K R E T A R I A A T VAN 
D E V O L K S I N I E 
M. LEMONNIERLAAN 82. BRUSSEL 1 

O N D E - ' G E T E K E N D E 
(naam) 

WENST DRINGEND BIJKOMENDE INLiCHTIN 

GEN TE ONTVANGEN OVER DE MODALITEI

TEN VAN riNANCIËLE MEDEWERKING VOOR 

HET NIEUWE PARTIJSEKRETARIAAT 

Straat, nr te 

(handtekening) 

file:///crnntwoordeUjke
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PROTGKOLMRE BU-6LA 

Ons slecht karakter zet er 
ons steeds weer toe aan, met 
een geamuzeerd oog de officië
le toespraken bij het bezoek 
van vreemde staatslui aan
dachtig te overlopen. De bla
bla die bij dergelijke gelegen
heden verteld wordt, heeft ons 
a vaker verblijd. 

Ons aller Boudewijn heeft, 
naa r aanleiding van het vorste
lijk deens bezoek, alle registers 
van de gemeenplaatsen open
getrokken. Zo zegde hij onder 
meer : « Hoe ver wij onze blik
ken ook richten in het verle
den, nooit kunnen ze enige 
storing in de belgisch-deense 
be'^rekkingen waarnemer ». 

Héél ver kan sire natuurl i jk 
Z'in blikken in het verleden 
niet richten, want dan ziet hij 
hoegenaamd geen België meer 
en dus ook geen deens-belgi-
sche betrekkingen. 

Misschien is het nog best zo. 
Want moest hij te ver kijken, 
dan zou hij aan de horizon der 
t i ;den de snekken ontwaren 
die onze pre-belgische steden 
kwamen platbranden. Blijkens 
zijn jouissant uiterlijk is de 
deense koning trouwens een 
waardig afstammeling, van de 
ruige en rondborstige konin
gen der zee... 

VERGETELHEID ? 
De meeste kranten hebben 

een korte curriculum vitae ge-
bi-acht van de excellenties in 
de nieuwe regering. In al deze 
kranten stond vermeld dat ba
ron Snoy d'Oppuurs op 31 
m a a r t jongstleden verkozen 
werd als volksvertegenwoordi
ger. 

Dat doet ons denken aan een 
beroemde foto uit de russische 
oktoberrevolutie, waarop Le
nin pri jkt als redenaar op een 
geïmprovizeerd podium, omge
ven door een anonieme massa. 
De foto is echter «bijge
werk t » : op het origineel 
s tond Trotzki vlak bij Lenin 
aan het podiumtrapje. Nadat 
Ti'otzki in ongenade was ge
vallen, werd de foto en de ge
schiedenis — naar sindsdien 
klassiek geworden sovjet-me-
tode — « bi jgewerkt». 

In het bijwerken hebben 
onze kleurpolitieke voorlich
ters niets te leren van de 
sovjets. Wel integendeel : hier 
durft men het aan, de feiten 
reeds te vervalse.i een paar 

weken nadat ze plaats vonden. 
Want Snoy d'Oppuurs zakte 

gewoonweg bij de verkiezin
gen van 31 maar t en werd op
gevist door het ontslag van de 
Vlammg Vanackere. 

ZIJN ZWANENZANG 
Van den Boeynants heeft 

geen afscheid kunnen nemen 
van de Wetstraat , zonder nog 
eens ostentatief zijn hakken t e 
vagen aan de demokratie en 
misbruik te maken van zijn 
macht. Hij heeft namelijk ge
meend, via de T.V. nog wat 
reklame voor zijn persoontje te 
moeten maken. Zijn T.V.-zwa-
nenzang heeft aanleiding gege
ven tot een incident in de 
B.R.T. De gewezen premier 
had namelijk geëist dat een 
door hem gehouden perskonfe-
rent ie integraal zou worden 
uitgezonden. De B.R.T.-nieuws-
dienst weigerde dit, om zeer 
begrijpelijke en voor de hand 
liggende redenen. 

Van den Boeynants heeft 
dan maar aanspraak gemaakt 
op de zendtijd die aan de rege
r ing is voorbehouden, dit on
danks het feit dat hij in feite 
al sinds drie maand maar foet-
foet-premier was. Erger nog : 
hi j heeft deze regeringszend
tijd misbruikt voor verklarin
gen en uitlatingen, die abso
luut onduldbaar zijn. 

MACHTSMISBRUIK 
Zo achtte hij het nodig, de 

heer Simonet aan te vallen. De 
ruzie tussen twee brusselse 
chauvinisten laat ons ijskoud. 
Maar dat regerihgszendtijd 
misbruikt wordt om .dörpspoli-
t ieke en persoonlijke veten uit 
te vechten laat ons niet ijs
koud. Het is in strijd met de 
regels en met de meest elemen
taire demokratische begrippen. 

Een groot deel van de zwa
nenzang was gewijd aan de 
persoonlijke gevoelens en op
vat t ingen van de heer Van den 
Boeyants. Hoe merkwaardig 
die ook zouden zijn (wat we, 
met alle respekt, sterk betwij
felen...) : de T.V. is geen snot-
terbus voor persoonlijke pro
paganda vanwege al dan niet 
gewipte regeerders. 

De beschamende voogdij die 
de B.R.T. moet ondergaan van
wege de machthebbers, is nog 

Kijk, we kunnen er ook niets aan doen, maar zo'n foto biedt ons altijd stof tot mijnieiing. 
Komt daar zo'n koning op vriendenbezoek en wat heeft-ie aan ? Een kakipak dat eigenlijk voor 
het slagveld werd ontworpen. Kust de hand en wat heeft-ie aan zijn linkerzijde ? Een levensgroot 
hakmes dat eigenlijk bestemd is om te kwetsen of te doden. Stapt uit de trein en wat ziet-ie 
als eerse blijk van gastvrijheid ? Een stel opgepoetste, tot de tanden gewapende jongens op een 

rijtje. Onze « verlichte » tijd hinkt op veel gebieden de middeleeuwen achterna... 

eens duidelijk aan het licht 
getreden : het laatste wat Van 
den Boeynants deed als pre
mier, was een grove ondienst 
bewijzen aan de demokratie, 
die slechts leefbaar is bij eer
lijke en onpartijdige informa
tie. 

STINKENDE PRETENTIE 
Van den Boeynants heeft ge

zegd dat hij « een pelgrim van 
de goede wi l» zou worden. 

Het woord pelgrim roept het 
beeld op van een eenzame, 
ascetische man die zich — 
voorzien van de str ikt nodige 
mondvoorraad — moeizaam 
voortbeweegt door een dezo-
laat en vijandig landschap : de 
enige rechtvaardige uren in de 
omtrek. 

Dat beeld beantwoordt ove
rigens volkomen aan de bedoe
lingen van de brusselse wor
stendraaier : hij is de eenzaat, 
de uitzonderlijke enkeling die 
zich nog bekommert om wat 
goede wil. Hij is omgeven door 
massa's onwilligen en dwazen, 

voor wier bekering hij des
noods zijn eenzame lijdensweg 
wil gaan. 

We hebben, bij zoveel nede
rige zelfkennis, een t raan van 
ontroering geplengd. 

DE VOER, EN DAN ? 
«Het Volk» blijft, met een 

hardnekkigheid een betere 
zaak waardig, de Voer-oplos
sing van het regeringspro
gramma verdedigen zelfs na
dat in de vlaamse C.V.P. steeds 
meer (schuchtere) stemmen op
gegaan zijn om ze af te keuren. 

« Het Volk » vertelt daarmee 
juist het tegenovergestelde 
van wat het ten tijde van de 
taalgrensafbakening met even
veel lawaai verkondigde. 

Mogen we er ons dan wel
licht ook aan verwachten, dat 
«He t Volk» in de toekomst 
nog vaker «kazak zal draaien»? 
Om bijvoorbeeld faciliteiten in 
een aantal nieuwe randge
meenten goed te praten. Om 
bijvoorbeeld Vlaams-Brabant 
op te offeren. 

Na zo'n weerzinwekkende 
verloochening van het eenmaal 
ingenomen standpunt kan men 
zich aan alles verwachten! 

SLECHT GEHEUGEN ? 
Eyskens heeft — slechter 

geïnspireerd dan ooit te voren 
— de verantwoordelijkheid op 
zich genomen voer een rege
ring die zich als een van haar 
belangrijkste taken de fameu-

,ze pariteit heeft gesteld. , 
In 1963 stemde Eyskens te

gen de taalwetten, omwille 
van «de pariteit, daar waar 
de werkelijke bevolkingsver
houding tweederden Vlamin
gen tegenover eenderde Walen 
is». 

Het geheugen van Eyskens 
is heus niet zo slecht! Maar de 
weg naar de macht mag gepla
veid worden met véél verloo
cheningen en véél vestkeerde-
rijen. 

Vandaag is Eyskens de do
ciele uitvoerder van wat hij 
vijf jaar geleden scherp en 
genadeloos aankloeg.,. 

BOTEN I O N D E R BEMANNING 
Het bemanningstekort in de vlaamse 

zeevisseri] i.s opnieuw zeer akkuut gewor
den, te Oostende liggen veel vaartuigen 
in de haven, die niet kunnen uitvaren oin-
d.'it er geen bemanning voor is, evenals 
te Zeebrugge en te Nieuwpoort. De varen
de schepen moeten liet met twee of drie 
man stellen waar normaal vier ix vijf man 
nodig zijn. Dat deze toestand de veilig
heid op zee en de kwaliteit van het werk 
in het gedrang brengt hoeft geen betoog. 

OPLEIDING 
IN FRANSE TERRITORIALE WATEREN 

Een incident in de franse territoriale 
wateren op 3 mei jl. vestigde de aandacht 
op enkele striikturele fouten in on/e vis-
scrijreglementering ; samen met hel be
manningstekort, fundamentele oorzaak 
van fle huidige krizis in de vi.sserii. De 
N 531 en N 1 t(i werden door de franse 
zeevaartpolitie te Duinkerke aan de ket
ting gelegd omdat ze binnen de franse 
territoriale wateren aan zgn. « wekkervii»-

serii » gedaan hadden. « VVekkervl.sserij » 
is een vorm van bokvisserij doch dan tot 
op de zeebodem, waardoor men de plank
ton vernietigt, wat uiteindelijk zou lei
den tot verdwijning van de garnaal en de 
kleine vis nabij de kust. Dit is in zekere 
zin van groter belang voor onze Westkust 
dan voor de Oostkust, omdat de Westkust 
een tipische kustvisserij beoefent. Dat de 
beligsche konsul te Duinkerke aanvan
kelijk weinig deed om on/e landgenoten 
en hun boten vrij te krijgen en daarbij, 
in tegenstelling niet de franse visserijdi-
rekteur nederlandsonkuudig was, moge 
terloops als illustratie gelden van de ver
waarlozing van bepaalde aspekten van 
oii/e ekonomie. 

HANDEN TE KORT 
We nemen ons voor, laler uitgebreider 

op de groeiende malaise in on/e visserij 
terug Ie komen. We beperken ons vandaaii 
tot het Ijenianningslckort. 

De toestand is /ii. dat praktisch de 
meeste vissersboten met Ie weinig beman
ning uitvaren, hetgeen een hele reeks on
gemakken en krizisverscliijuselen uitlokt. 

Aan boord van een onderbezette boot is 
het riziko voor de bemanning groter dan 
bi| normale personeelsbezetting. Het aan
tal ongevallen gaat dan ook in stijgende 
lijn naarmate de bemanning onderbezet 
is. flet rezultaat van het werk is geringer: 
hoe wil men over kwaliteitsvis praten 
wanneer 3 inan het werk van 6 in de 
zelfde tijd moeten doen ! Vandaar dat ook 
de prezentatie van de te verkopen vis niet 
is zoals de moderne verkoopstechniek dit 
vereist, netgeen dan weer schade berok
kent aan de producent. De fraude in de 
kontrole van de schepen is eveneens het 
gevolg van hei bemanningstekort : grote 
eenheden worden als kleinere ingeschre
ven omdat ze niet het niininuim-aantal 
bemanningsleden hebben, zodat ze als 
kleinere eenheden toch kunnen 'uitvaren... 

Dit bemanningstekort is een gevolg van 
een verschuiving on<Ier de aktieve vis
sersbevolking, verschuiving die echter in 
de hand wordt gewerkt door een gebrek
kige toepassing van de arbeidswetgeving 
ter zake en liet ontbreken van een verrui
ming van de/e wetgeving. \n 1928 werd 
een wet goedgekeurd, waarhij vissers tus
sen IS en 21 jaar van militaire dienst 
werden vriigestcid op voorwaarde dat ze 
dc/e /es jaar aktief in de visserij werk
ten. Nandaag wordt dit omzeild door een 
vei'ruuiiing lol de koopvaardijvloot, waar
door hel In I). mofjeliik was dat zeer on
langs niet minder dan 7(1 jonge vissers de 
visserij verl'eteii en m dienst traden van 
de staalspakkelholen. Kier treedt de 
staat op als onniiddellijke konkiirrent 
tegen een ekonomist-he seklor die reeds 
iu moeilijkheden verkeert. 

VOORSTEL TOT OPLOSSING 
De Volksunie heeft reeds herhaaldelijk 

aangedrongen op sanering en herziening 
van de reglementering ten einde de vis
serij uit de put te helpen (cfr. verschei
dene tussenkomsten van dr. Van Leem-
putten, de aktie in de westvlaamse pro
vincieraad en zo meer). Deze voorstellen 
kan men samenvatten als volgt : 1. pozi-
tief verbod van de wekkervisserij binnen 
de 3 mijlzone. 2. uitbreiding van de ver
bodzone van 3 tot 6 mijl. 3. duideljke sti
pulering van de wetgeving inzake vrij
stelling van militaire dienst ten einde de 
vlucht uit de visserij te beperken. 4. vis
serspensioen op 55-jarige leeftijd. 5. toe
passing van de bestaande wetgeving en 
reglementering en rechtvaardiger verde
ling van kredieten en premies (die nu in 
veel gevallen alleen de grote ondernemin
gen ten goede komen en aldus bij de klei
ne reders een gewettigd wantrouwen te
genover gans het stelsel uitlokken). 

Dit is zeer bondig de toestand. Een an
dere suggestie is eveneens het overwegen 
waard : de rekrutering voor de staats-
pakketboten zou zich in plaats van op de 
visserij op de zeemacht moeten richten. 
Daardoor zou men eveneens min of meer 
onderlegd personeel kunnen aanwerven 
zonder de met een kronisch bemannings
tekort worstelende zeevisserij nog meer 
in moeilijkheden te brengen. De V.U. zal 
in geen geval nalaten, tijdens de pp 31 
maari begfmnen legislatuur op dit vraag
stuk te wij/en en de toepa.ssing van bet 
hierboven geschetste hcrsteliirogramma te 
eisen. 
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TE ONGEDULDIG 

Eyskens moet wel zéér ongeduldig 
gewacht hebben op het ogenblik om 
terug de eeiste viool te spelen. Té onge
duldig : deze uiterst zwakke regering, 
die daarenboven moet vertrekken met 
een door Van den Boeynants samenge-
bokst programma, zal geen hoge toppen 
scheren. Een overgangsregering van dit 
gehalte 'is 'hoogstens geschikt, om de 
premier over niet al te lange tijd de 
politieke nek te breken. 

Eyskens had moeten verstandiger 
wezen : in België is onomkeerbaar een 
evolutie ingezet die de leuvense hoog
leraar niet zekerheid een andere, 
belangrijker en vooral nuttiger rol had 
toebedeeld 

Kunnen wachten is in de politiek een 
belangrijke eigenschap. Eyskens had 
beter gewacht 1 

REKORDREGERIHG 

Het kabinet Eyskens-Merlot is alvast, 
van bij de start, houder van twee 
rekordtitels : het is de regering met 
het grootste aantal ministers en met de 
hoogste gemiddelde leeftijd sinds de 
bevrijding. 

De inflatie van ministerportefeuilles 
is rampzalig. Een dergelijke ploeg is 
gewoonweg niet in handen te houden : 
het is eerder een parlement dan een 
regering. En daar iedere minister (ook 
als hij slechts als meelopertje v,'erd 
opgenomen) er van overtuigd is dat hij 

OP 58 
het belangrijkste departement beheert, 
gaan we naar een monsterachtige uit-
deining van de administratie : de wet 
van Parkinson zal méér dan ooit hakr 
kans krijgen. 

Het is tevens een oude regering : één 
derde van de excellenties zijn reeds de 
60 voorbij. In de leeftijdsgroep beneden 
45 zijn er slechts de waalse socialisten 
Cools (41) en Terwagne (43). De 
«pensioengerechtigden» zijn dubbel 
zo talrijk : Segers (68), Héger (66), 
Major (66) en Anseele (66). 

DE APOTEKERSWEEGSCHAAL 

Méér dan ooit tevoren is de samen
stelling van de regering het gevolg van 
een pietlutt ig dozeren van de porte
feuilles over de taalgroepen, de stre
ken, de strekkingen en de invloeden. 
Dat is geen regionalisme meer, zelfs 
geen provincialisme : het is gewoonweg 
krentenwegerij . 

Het gevolg daarvan is dat er in de 
regering een aantal onbeduidende figu
ren zitten, wier naam en figuur zelfs 
voor hun kollega's-parlementsleden niet 
duidelijk omlijnd zijn, bleke schim
men die ook in Kamer en Senaat niets 
betekenden : « Gustje » Breyne, Dubois,, 
Namêche, Hanin enz. Al ooit van 
gehoord ? 

BRUSSEL 

Ondanks het feit dat men hen letter
lijk te voet is gevallen, bleven de fran-
kofone brusselse socialisten buiten de 
regering : net als Van den Boeynants 
zelf houden ze het e\ bij, dat de 
gemeenteverkiezingen van 1970 ontzet
tend veel belangrijker zijn dan het 
landsbestuur. 

De brusselse vertegenwoordiging 
bestaat uit de frankofone C.V.P.-ers 
Scheyven en Snoy d'Oppuurs en de 
Vlaamse socialisten Vermeylen en 
Fayat. 

Geen enkele vlaamse verkozene van 
de lijst V.d.B.-C.V.P. is er bij : de jon
gens worden wel slecht beloond voor 
hun handlangersdienst. Ze krijgen 
daarenboven op de koop toe de kaak
slag dat de met een noodlijntje opge
viste Snoy (Kamerlid dank zij het feit 
dat Van Ackere tot ontslag verplicht 
werd) er wél bij is. 

Het is te vrezen dat de regering zal 
trachten, het verzet van de brusselse 

Sbnonet : afwezig maar daarom niet 
ongevaarlijk... 

P.S.B.-ers te ontzenuwen door een poli
tiek van verregaande tegemoetkomin
gen aan frankofoon Brussel : een zware 
hipoteek! 

« GUSTJE » 

Tipisch voorbeeld van deze derde
garnituur-ministers is « Gustje » Brey
ne, sinds enkele jaren afwisselend 
senator of kamerlid voor leper. Gustje 
is geen kwade jongen; hij scharrelt 
zowat onbeholpen in de landbouwers-
belangen van zijn streek en is ook een 
beetje vlaamsgezind. In het parlement 
draagt niemand hem een kwaad har t 

toe, maar heeft niemand vóór maandag 
van deze week in hem enige ministe
riële bekwaamheid gezien. 

Gustje dankt zijn portefeuille aan het 
feit dat zijn vader hem op de juiste 
plaats ter wereld heeft gezet : Eyskens 
had een westvlaamse socialist nodig. 
Hulde dus aan de kreatieve vooruit
ziendheid van vader Breyne. . . 

YÜF IN PLAATS VAN EEN 

De inflatie van ministerportefeuilles 
kan men best aflezen uit het feit dat 
er tans vijf excellenties zijn voor een 
sektor die vroeger door één enkele 
werd bediend : kuituur en onderwijs. 

De belgische dualiteit maakte natuur
lijk een verdubbeling nodig : een Waal 
en een Vlaming. Maar van twee naar 
vijf is toch nóg een hele s t a p ! 

De Nederlandse Kui tuur wordt 
beheerd door Frans Van Mechelen, die 
men gauw-gauw een portefeuille gege
ven heeft omdat er anders gevaar 
bestond dat hij zou tegenstemmen. De 
Franse Kui tuur berust in de bij uitstek 
onbekwame handen van de onbenulli-
gaard Parisis die, als hij te kiezen heeft 
tussen iets goed doen en iets verbrod
den, hardnekkig de tweede weg kiest. 
De nederlandstalige Nationale Opvoe
ding werd aan Vermeylen toever
trouwd, naar het heet op ui tdrukkel i jk 
verzoek van de brusselse universitei t 
waarvan hij beheerder is. De fransta-
lige Nationale Opvoeding zit bij Abel 
Dubois, die . . . . turnleraar is. En tenslotte 
loopt er als vijfde wiel aan de wagen 
Lefèvre met 'Wetenschapsbeleid. Op 
het allerlaatste ogenblik werd Lefèvre's 
bevoegdheid nog gehalveerd : de sektor 
universitaire expansie werd hem ui t 
handen genomen. 

LEUVEN : MINDER DAN NIETS 

De vorige regering is gevallen over 
Leuven en de vlaamse C.V.P. heeft 
haar verkiezingsstrijd goeddeels ge
voerd rond he t tema Leuven. De 
Vlaamse C.V.P. had het dan ook t e 
beschouwen als een elementaire plicht, 
er over te waken dat de zaak Leuven 
in veilige ministeriële handen zou 
berusten. 

De halfverfranste Brusselaar Ver
meylen, vertegenwoordiger van de 
V.U.B., en de henegouwse tu rn le raar 
Dubois zullen de zaak nu opknappen. 

Dat daarbij niets goed is te verwach
ten, vergt zelfs geen tekeninget je! 

ZIJ 
KONDEN 
BIJNA NIET 
OP DE 

I FOTO... 
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TOCH NOG NIET STEVIG 

De nieuwelingen rond « hun » premier. 

P.W. DE VIVARIO 

Een van de hardste meppen in het 
gelaat van de Vlamingen is de aanstel
ling van P.W. Segers tot minister van 
Landsverdediging. Geen enkel schan
daal behalve de zaken Zwartberg en 
Leuven heeft de jongste jaren de open
bare mening in Vlaanderen zo fel 
geschokt als de benoeming van Vivario 
tot stafchef, door toedoen van duister-
Img Segers. De tandem Segers-Vivario 
k n i g t nu volkomen de vrije hand 

Ook afgezien van de waals-vlaamse 
verhoudingen is P.W. een onmogelijk 
minis ter van Landsverdediging : hij 
heeft zijn «sporen» al vroeger op het 
Depar tement verdiend en van hem 
heeft men vooral onthouden dat hij 
« das Militaer » gewoonweg zijn gangen 
laat gaan. Niet de minister, maar de 
generale staf is baas. 

«verantwoordel i jk» zal zijn voor Eko-
nomische Zaken. Merlot is een van de 
grootste windbuilen en blaaskaken uit 
de politieke arena. 

Over hem doet de legende de ronde 
dat hij destijds omwille van de overhe
veling van de Voer verzaakte aan zijn 
ministerportefeuille. Een legende, 
inderdaad : iVIerlot heeft de Voer als 
voorwendsel genomen, maai de eigen
lijke reden was dat hij zich door 
vriendjespolitiek, schandalen en favo-
ri t isme op Openbare Werken onmoge
lijk had gemaakt. 

Om deze snoeshaan de mond te stop
pen en om hem toe te laten opnieuw de 
«republ ique des camarades» in zijn 
depar tement te installeren. moet 
Vlaanderen de Voerstreek ver l iezen! 

B.S.P.: HOPELOOS 

VAN MECHELEN 

Van Mechelen heeft zijn portefeuille 
te danken aan het feit dat men vreesde, 
dat hij anders tegen zou stemmen. Op 
hem is het Nietzsche-woord «Sie sind 
alle kauflich — ze zijn allemaal om-
koopbaar» in de letterlij kste zin van 
toepassing. 

Waar Derine het regeringsakkoord 
zo slecht vond dat hij er zijn mandaat 
van volksvertegenwoordiger heeft 
tegenaan gegooid, laat Van Mechelen 
zich bevorderen tot handlanger en 
medeplichtige. Een dubbel verraad, 
wan t Van Mechelen is eveneens prof 
te Leuven en lid van V.V.P. 

A propos, wanneer gaat deze kumu-
lard nu eens eindelijk blijk geven van 
doodgewoon menselijk fatsoen door het 
voorzitterschap van de Bond der Grote 
Gezinnen niet langer te prosti tueren ? 

Het schrijnend gebrek van de B.S.P. 
aan échte personlijkheden kan men 
aflezen uit het lijstje van onbenulli-
gaards die de part i j m de regering ver
tegenwoordigen : armoe troef ! 

Gebrek aan kwaliteit en bekwaam
heid wil echter niet zeggen gebrek aan 
fanatisme. De Luikenaar André Cools, 
de onvermijdelijke Harmegnies en 
Freddy Terwagne zijn keiharde wallin-
ganten die aan vlaamse socialistische 
zijde door niemand gecounterd worden 
en die zullen zorgen voor véél kaas op 
de Waalse boterham. 

RUZIE-SEKTOREN 

EEN SNOESHAAN VICE 

We wensen Eyskens véél sukses met 
zijn vice-premier, die daarenboven nog 

Er zijn ettelijke bewindssektoren 
waar homerische ruzies tussen verschil
lende onduidelijk omlijnde bevoegdhe
den en tussen diametraal tegenoverge
stelde persoonlijkheden onvermijdelijk 
zijn. We wachten met spanning op het 
ogenblik dat voor het eerst de pluimen 
in de geburen gaan stuiven. 

We denken hier niet zozeer aan Har
mei en Fayat. De « rode leeuw » krijgt 
Buitenlandse Handel en geraakt zo in 
het vaarwater van de luikse pater. Hij 

zal echter, ne t zoals Van Elslande, de 
nek buigen en zijn knechtenrolletje 
spelen. Spijtig voor Fayat. die toch 
iemand i s ! 

Razende herr ie verwachten we tus
sen Snoy d'Oppuurs en André Cools. 
De brusselse baron, prototype van de 
oerkonservatieve vertegenv/oordiger 
van het grootkapitaal, beheert Finan-
cies. André Cools, keiharde renardist 
met ultra-rode — bijna kommunisti 
sche — inslag krijgt de Begroting 
onder zijn bevoegdheid. 

Het spektakel zal boeiend, luidruch
tig, maar in genen dele pozitief zijn... 

VEEG TEKEN 

TE LICHT BEVONDEN 

De Saeger, zwartgalliger dan ooit, 
heeft op het allerlaatste moment nog 
gedreigd met ontslag. Hij vond dat al 
te veel C.V.P.-ministers van de vorige 
regering aan de kant werden geze t 
Eyskens heeft hem dan vlug halve-
Imgs voldoening geschonken. 

Maar feitelijk is het zo : de massale 
afdanking van de C.V.P.-leden der 
vorige regering is een onverbloemde 
afkeuring van het beleid der verdwe
nen ploeg. 

Van je vrienden moet je het heb
ben... 

GROOTSTE ONNOZELAARS 

Uiteindelijk zijn de grootste onnoze
laars in de huidige regering de vlaamse 
C.V.P.-ers Als sterkste groep in het 
parlement, bijna driemaal talrijker dan 
de Waalse P.S.C, krijgen ze één enkel 
zeteltje meer dan hun lieve politieke 
vrienden aan de overkant van de taal
grens. 

De pariteitsregel — dit afschuwelijk 
monster waarmee het unitarisme zich 
ten koste van Vlaanderen tracht te 
handhaven — speelt in de allereerste 
plaats tegen de vlaamse C.V.P.-ers 

Zoals steeds beginnen zij in de pozi-
tie van knechtjes, handlangers en goed-
willige sullen aan een regeringsperiode 
waarin de handikap van hun onderver
tegenwoordiging beslissend zal zijn. 

Dat ze zichzelf daarmee een slechte 
dienst bewijzen, is hun zaak. Maar dat 
ze zodoende hun mandaat, dat ze aan 
het vlaamse volk ontlenen, laten ver
valsen en ontkrachten, is de zaak van 
heel Vlaanderen! 

PROF. VLERICK 

De enige niet-parlementai: in de 
nieuwe regering is meteen een der 
weinigen, die we voorlopig krediet kun
nen geven Vlerick is een stevige vak
man met een vlaamse refleks. Voor 
hem geldt wat we reeds eerder over 
Eyskens zegden : hij had beter gewacht 
op een voor Vlaanderen gunstiger 
ogenblik en op een steviger ploeg om 
zijn bekwaamheid ten dienstr te stel
len. 

Maar we kijken belangsteliena uit 
naar zijn werk en het is alleen op 
grond daarvan dat we hem zullen oor
delen. We hopen dat het pozitiei zal 
zijn. 

Wat de zaak Leuven betreft, is de 
aanwezigheid van Parisis een zeer veeg 
teken Het advokaatje uit Verviers 
moge dan al onbenullig zijn, hij is een 
rabiaat en fanatiek waals haantje dat 
als gewezen voorzitter van de P.S.C.-
vleugel toch over een piattorn: beschikt 
om zijn gekraai te doen horen 

Parisis was de kampioen van «Lou-
vain-frangais reste a Louvain». Hij 
heett dat standpunt nooit veranderd 
of herroepen en we geven het op een 
briefje, dat hij zich vandaag bij zijn 
P.S C.-genoten nog altijd de waarborg 
heet van een «bevredigende» oplos
sing. 

Het is allemal niet om ons milder 
te stemmen tegenover deze regering... 
En hoe de vlaamse CV.P. het zal 
« doen » in die omstandigheden, is niet 
eens twijfelachtig! 

llillHfffilliliiiiMilliilil 

J^ % i 

Soldat Segèrse, présent I 
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slop / lUtn ook <)i)i(i,ii <U .imciik.i.iiisc pic/ i 
dentsNerkieziiigen een \;ikkimit) hebben 
doen onisia;u) « a a i C m Nooid-Vieoiaii) en 
Xuikoiit; niii.u al Lc i^ielig gel)inik niaken 
l)c zLuhl iiaji ceil niililaiic be^lissin'» 

( ^iiiicik.i MIIOISU <lt hu l i ibon iba idcmcn-
ten op bo \en Nooid-Vietnam, doch i iuen-
sifieeide 7e be/uiden de demaikal iel i jn) ' 
vciklaait iiietceu hel l iappelen ler plaalse 
ic Paiijs. 

K(i'i\' r , ( ii/iiii /s linlijii sinds JOi^ een spaiuiingstield \'a een behehkehjii laiige lust is 
CI iiu ecu iiidiife '''paniinig «cg/ocid ah gex'ols. van de dooi Oost Beili]» opgelegde be-
piilnngen op hel veikeei lussen ) \ est-Beihpi en West-Duitslnnd. Het knelpunt blijft vooi 
als na de niet-e>h"nning dooi lioim x<an de Oosiduitse Volkitepubltek. Tegen de miia'-
te^elen ,'on Pan • ' be-^il lioini ui/iiig veneceimiddelen, lenzii deze van chantage tij) 
Il (isliinglon in veihand mei hel bijlieden van het ueuliag inzake mel-spieidnig vati kcin-
7i<upens. Of de ooslbeilijiise eshapade van W illy Biandl een pozitieve bijdiage is, val'. 
iiog «/ Ie wachten 

In al de heme dei oooibije luken om l'iankiijk, de laeede Kennedy mootd mi dr' Viet
namese kveslie kan men tul hel oog veiliciii dal iii de l \() niet mindei dan 'W landen 
hel ahkooid lussen Ainenka, de Sovjel-Unie tn (,tool-Biillannie inzake niet-spieiding 
vai, keiiiriapens zijn bijgelirden, wal sinds het ahk ',id one) de keinpioefslop in de damp-
kling de belang)ijksle gebeuilenis is op liet vlak van het ilieveii naai bexeapemngsbeper-
km a 

KONTROLE-MUUR 
Het geschil o\ei de wcdei/ijdse eiken-

n m g •« de ju ie » \ a n beide duitse stalen 
daieei t \ an bi) hel omslaan dezei staten. 
Ondei \denaue i was het een s t ioe\e a fwj -
7iiig ondei Kihaid \ e i ande rde ei niets, on-
dei Iviesingei is er een begin \ a n toenade-
1. ig g(•v^eesl doch dan weer op een tame-
li k « ondeigiondse » v\ij/e : Kiesinger « o u 
v> J1 kontakten met Panko\ en zelfs een 
.sooil « oiulethaiuKe » akte \.vi\ betrekkin-
g ' n .ilshiiten doth lol een cikeiining in le-
g'J bkek ook hi) nici beieid. Sinds de libe-
).i i/atie\ciscliipiselen in ettelijke oosteuio-
P'se \olksie])ubHeken cii sinds de o[>eniiig 
na.11 links op biiiienlands ekonouiisch vlak 
ie Bonn is l'aiiko\ ongciiist geuo iden . En 
g;i.il hel uu loi de legcu.iamal o\ei door 
een ]3oging loi v ei dei e bepeiking dei west-
«iuilse bewcg.ngsMijheid lond de \oo ima-
ligc lijkslioofdMad jii i idisth stelt de zaak 
zidi ook /o, dal I'aiiko\ de uesldiiilse op-
vaiiiim. als /OU \\'esi-Bcilijii (<u (l< i \MVI 
diulse s< I .uidci >̂  / i |n \.m de hand VM)S| 
<i a. als siii)di« nicl de akkoorden \ a n 

)^lls( l<l l l l 

I ' i e /ukui )oliiis()ii sitiuii ollKiecl Bonn 
d()(h bhikt lot weinig meei dan verbale 
steun geneigd ie / ip i . omdat Washington 
nu eenmaal met <(ii \ ieliiam "cnoeo heeft 
en piijs sieh op een zekeie giaad van ver-
slaiiillioiiding met Mo^koll, met wie het de 
«kkooiden lot keinspicidingsstop ij-
t'oot. ()t Bonn hel /on w.igen, /ijn toctie-
iling toi Acic akkooiden (als i i i e i r N O - l i d 
kon W esl Dniisland nog niet loetieden) at-
liankclijk ie maken \an meei efficienle 
imciikaanse steun ui de bcilijnse kwestie 
Is eeidei Iw ijlehu lilig Ook de giole koali 

tie Ie Bonn woidt schichtig als er spiake 
van is, dat men « big b io iher » vooi het 
hoofd zou moeten sloten. Vandaal dat de 
leis van Biandt veischeidcne viaagiekeiis 
lailokl. 

AZIATISCHE IMPASSE 
Fianki i jk en China zipi niet tol de ak

kooiden over de keinspieidmgsslop loe-
get ieden. Frankri jks houding woidl echter 
ingevolge de Nato- en euiopese gebonden
heid door Washington niet zo zwaar aan
gerekend als de chinese afwijzing. Ch ina s 
afzijdigheid is belangiijker dan de fianse 
houding, omdat ten eeiste China 's atooin-
kiacht groter is dan de franse en ten twee
de omdat China 's invloed in Azië niet weg 
te cijfeien valt. De houd ing van India te-
genovei het voornoemde pakt in de U N O 
is in dit ve lband duidelijk genoeg. 

In Vietnam v\ordt de chinese invloed 
vooilopig geremd door de lussische en de 
uooidvietnamese opvat t ingen zelf. Dit be
let niet dat Ameiika er aan het koitste ein
de dreigt te t iekken door de Vielkong-aan-
\a l op .Saigon, waar nu al de prominenten 
unv\ijkcn en waar bovendien een strijd om 
de macht aan de gang is tussen prezident 
\ a n T h i e u en Ky. Thie i i zuiveit in legei 
en politie Ky's aanhangeis uit. Peze strijd 
ondermijnt u i l e iaa id het zuidvietnamese le
ger en zelfs de ameiikaanse slagvaardigheid. 
Nieuwe feiten zijn wel eneizijds bet in
zetten van noordvietnamese helikopters en 
andeizijds de overgave van de tot dusver 
giootste groep Vietkong-stiijdeis. In hoever 
zijn ze echter van belang in het algemeen 
verloop van de s t r i jd? Men kan slechts 
vaststellen dat 'Vmeiika en Vietnam in het 

De affiche waarmee het « Centre d'information civique » de Fransen aanzet om 
morgen zondag en zondag 30 jimi van hun stemrecht gebruik te maken. In 
Frankrijk bestaat geen kiesplicht en wordt gekozen in twee ronden. De cellen 
van een bijenkorf simbolizeren de gemeenschap en ieders belangrijkheid daarin. 

DEZE WEEK ITS DE WERELD 
• Bond.smiiii.vter van Bui ten landse Zaken Willy Brand t b reng t o n v e r w a c h t bezoek 

aan Sovje t -ambassadeur in Oos t -Ber l i jn , in ve rband met de beperk ingen door 
Pankov opgelegd aan het wes tdu i t s ve rkee r n a a r West-Ber l i jn . 

• U.N.O.-sekre tar is -generaa l Oe Tan t betwijfel t een pozitief rezu l taa t van de ame-
r ikaans -v ie tnamese beibtandbbesprekingegen te I 'ari js , aangez ien beide par t i jen hun 
oor logs inspann ingen opvoeren in de hoop een mi l i ta i re besl iss ing af te d w i n g e n . 
ï e Saigon geeft een Vietkong-eenheid zich over . 

• Na w e r k h e r v a t t i n g in Renaul t , o n t r u i m i n g van de S o r b o n n e en hers te l der post- en 
ve rkee r sve rb ind ingen bere id t een zich no rma l i ze rend F r a n k r i j k zich op de verk ie
zingen van 2.1 en 30 jun i voor . 

OHTGOOCHEIEND HUWElIjK 
De « .urotc koalitie ), iicclt de west-

du Ise socialisten tot nog loe meer ont 
«Do.lielinfien dan wa t a n d e r s bezorgd. 
Sinds Kiesinger en Brandt zich in een 
po' i l iek huwelijk verenigden, hebben de 
weslilu tse socialisten bijna me t s ande r s 
'lieer dan e lektora lc ver l ie /en geboekt , 
lelkens ei in een of ande r land vcrkie-
/i 'itïen werden gehouden . De ('.D.U. leed 
wel af en toe een lii ht \ e i l i e s , doch 
koiiipensccrt dat met een statu cpio en 
zelfs voorui tgang in recen te r landsver-
kic / ingen. Het hoeft dan ook geen be
toog dat in de .S.P.1). meer en meer 
slciiunen opgaan voor het afbreken van 
(Ie/e voor de part i j onhei lsvol le koali t ie , 
lendens waar tegen echter de par t i i le i -
(liiig vooralsnog kr.u h ldadig stel l ing 
neemt. 

De üebeurteii issen iii het Land Baden-
Wurle inberg i l lus t reren de malaise in de 
S.i ' .l).-rangen meer dan duideli jk. De 
/w,u-c vei l ie /en \ a n de .S.IM). in apri l 
|1. hadden de pa i l i i kade r s zozeer ver
ontrust dat ze aand rongen op nlet -her-
nie i iwmg van de koali t ie in dit « Land » 
met de C.D.l'., die slechts een onbedui 
dende e lektorale ach te ru i tgang had ge
boekt. Niettemin beschikken beide par
tijen s,lillen over een dr ie -v ie rde meer

derhe id in het « Landespa r l emen t >, 
I uiine mee rde rhe id dus . Dat moet ook 
de opvat t ing van de eerste-mini.ster van 
Baden-Wii r temberg , F i lb inger , geweest 
zijn, vermits liij en zijn p a r l e m e n t s t r a k -
tie er op aandrongen , de koal i t ie met de 
(ID.IT. te h e r n i e u w e n . Op een par t i jkon-
gres k w a m het tot een openl i jke tegen
stel l ing tussen de par t i j le id ing en d t 
pa r lements leden enerzi jds en de p a r t i j -
afgevaardigden anderz i jds . De par le -
ments f rak t ies zetten zich over de be
zwaren der par t i j -afgevaardigden heen 
en spraken z u h met 32 tegen s lechts 4 
s temmen uit voor de voor tzet t ing van 
de koal i t ie . 

Deze gewestel i jke s i tuat ie weersp ie 
gelt de gehele s i tuat ie in de S.P.D., w a a r 
de stri jd tussen de voo r s t ande r s van de 
koal i t ie met de C.D.U. en de tegens tan
de r s ervan zich geleidelijk toespits t . De 
t egens tanders zwaaiden vooral met de 
opkomst van de X.P.D., de r ech t se pa r -
ti | die de jongste jaren in de l andsver -
kiezingen bes tendig vooru i tgang boekt 
en w a a r v a n de ant i -koal i t ie-gezinde 
S.P.D.-ers voorspel len, da t ze bij de 
eers tvolgende a lgemene verkiezingen 
niet minder dan 50 zetels zou beha len , 
een schat t ing die pol i t ieke w a a r n e m e r s 

fel ove rd reven achten en als in t imida t ie 
tegen de voor s t ande r s van de gro te koa
litie i n t e r p r e t e r e n . 

In de huidige gespannen verhoudingen 
is er noch tans s inds enkele tijd nog een 
n ieuw element , nl . de houd ing van de 
F.D.P., de l ibera len , die samen met de 
C.D.U. hebben geregeerd o n d e r F ' rhard . 
De F'.D.P. is i n d e r d a a d niet meer zo 
happig op een h e r h a l i n g van de koal i t ie 
met de C.D.U. s inds deze tot r o m p p a r t i j 
he r le ide g roepe r ing een open ing n a a r 
l inks heeft verwezenl i jk t , 'niet zonde r 
e lek toraa l sukses . Het ver l ies aan kie
zers aan de C.D.U. hebben ze in ver-
•scheidene L a n d e r gekompensee rd met 
een begin van d o o r b r a a k bij een n i e u w e 
schaa r k iezers , d a n k zij de progre.ssis-
t ische a l lu re van hun n i euw pa r t i j p ro 
g r a m m a . De F.D.P. wil zowat d e « agres-
sieve progress i s ten •» bunde len , doch zou 
di t imago kwi j t spe len indien ze door een 
n i euwe koal i t ie met de C.D.U. o p n i e u w 
par t i j van de gevest igde o rde zou w o r 
den , l ie t is t r o u w e n s de v raag of ze dat , 
met een a n d e r u i thangbord , niet geble
ven is, w a n t l ibera len zijn bijna overal 
de zelfde kampioenen van de dubbelz in
nigheid. Een koal i t ie met de S.P.D. lijkt 
r e k e n k u n d i g ui tgesloten, ook omda t men 
de S.P.D. geen kansen m e e r geeft om 
b innen anderha l f jaar he t ver loren ter
re in t e rug te w i n n e n . 

Op deze a c h t e r g r o n d van d r i e t r ad i 
t ionele par t i jen 4ie h n n zelfzekerheid 
kwi j t .speelden, de S.P.D. he t mees t van 
al, moet men de pogingen zien van Wil 
ly Brand t als par t i j le ider , om in de 
S.P.D. zelf tot een s t r enge re o rgan iza t i e 
te komen . Ook zijn kr i t i ek op de werk -

metode van het kabinet , het gemis aan 
soepelheid , gepaa rd met het xer langen-
lijsije van Kiesinger , moet men zien in 
het perspekt ie f van de i nwend ige inalai 
se in de S.P.D. Het ziet er ech te r niet 
n a a r uit, dat de C.D.U. zich veel aan 
deze S.P.D.-verwijten gelegen laat ; hoc 
z w a k k e r d e S.P.D. op e lek toraa l vlak 
word t , hoe m i n d e r invloed ze op de 
C.D.U. ui toefent . 

Het beeld van een West -Dui ts land, 
beheers t door de d r i e k lass ieke par t i j 
s t romingen , is ech te r niet langer meei 
geldig. De z w a r e d r u k van u i t e r s t l inks 
op de S.P.D. en de opkomst van de 
N.P.D. tas ten dit d r i epa r t i j ens i s t eem oji 
zijn f lanken aan . l i e t enig bemoedigende 
voor de t r ad i t ione le par t i jen in deze 
evolut ie is de h e r v a t t i n g van de ekono 
mischa s t i jg ingskurve s inds enkele 
m a a n d e n . Het is er Kies inger en ook 
Brand t alles aan gelegen, deze stijgings 
t e n d e n s zo lang mogelijk te rekken 
Z o n d e r van een n i e u w ekonomisch nu 
rake l te gewagen is een behoud van di 
we lvaa r t s s t a tu s he t enige middel vooi 
beiden, om v e r d e r e a fbrokke l ing te 
voorkomen . Doch hoezeer de weten 
schappel i jke on t led ing van de ekonomie 
ook de gedach te ingang deed v inden dat 
men voor taan de ekonomische evolutie 
met quas i -zekerhe id kon voorspel len 
de werke l i jkhe id heeft aange toond dal 
deze b e w e r i n g niet k lopt . Een n i euwe 
ekonomische boom is nog lang nie t ze 
ker . Van deze onzeke rhe id hangt ook de 
groei de r ex t r eme -bewegingen af. Het 
s lechts te da t C.D.U. en S.P.D. zouden 
k u n n e n doen is zich b l ind s t a ren op hun 
i n t e r n e en h u n koal i t ie -moei l i jkheden. 
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OUDE STAD ? 
Volgens recente officiël" 

cijfers leven er nu in Beilij i 
21 % inwoners die ouder zij i 
dan 65 jaar. In 1950 was d t 
slechts 12,5 %. In absolui'^ 
cijfers uitgedrukt geeft d t 
448 000, tegenover 209 00 
Daartegenover staat echt( 
dat Berlijn heel wat meer ku 
deren heeft dan Karlsruh 
ÜiViesbaden of Kiel inwone: 
hebben. In Berlijn leven mef 
Berlijners tussen 15 en 65 ja; 
dan de toch grote stad Mui 
chen inwoners heeft. 

De nieuwe burgemeester ven 
Berlijn zei het zo : «Wie : i 
Berlijn alleen maar oude me: 
sen ziet, oordeelt even ver
keerd als wie ze niet ziet». 

BRITS FLEGME ? 
Engeland is wel het geboor

teland geweest van de zeer 
Etrijdbai e suf fragetten. Maar 
wie leest hoe de 73-jarige dame 
Irene Ward, een achtenswaar
dig lid van het pailement, bij 
een diskussie over de duur van 
de toespraken door de zaal
wachters werd buiten « gesme-

De met veel tam-tam aangekondigde B B C -uitzending over de wereldwijde studentenrevolte viel 
als een baksteen De studentenletders hadden opmerkelijk weinig te vertellen en dat was nóg 
genoeg om mekaar tegen te spreken. De vertegenwoordiging uit kommunistische landen was 
opvallend zakelijk Het vuistje en de Internationale werden braaf gedebiteerd op verzoek van 

de man aan de kamera... 

LUCIEN COURDiER 
Tijdens de « nacht der bauikaden > — 

hoogtejjunt van de paiij^e meupiolulie — 
ueid een jongeman dooi messteken ge
wond; de y>m^tandigheden zijn lot op he
den nog steeds niet opgehelderd en ovei het 
incident veischeen alleen een hommiinikee 
van de parijse politiepiefekt, die er op wees 
dat politie en gendarmerie niet ovei steek
wapens beschikten. Tijdens diezelfde nacht 
hooiden we op de BRT. een kouespon-
dent die zegde dat een deel der betogers 
« \)p mooid uit was >. Eu op de O.R.1 F. 
het een betogei aan de boul'Mich zich tn 
een inletvieiü als volgt uit : « on est venu 
pour mange) du flic — we zijn naar hier 
gekomen om polilie-agenten te vreten >. 

Die feilen en vetklanngen hadden op dat 
ogenblik — temidden van de reusachtige 
beroering die zich over heel Fianknjk had 
ttitgebieid — nog geen relief gekregen Fan-
daag hebben ze dat wel ; een van de meest 
eigenaaidige, beangstigende intermezzi van 
de revolutie ts de uitdnjving van de « Ka-
tangezen » eerst uit de Soi bonne en even 
later uit het Odéon geweest. 

Het bestaan van « les Katangais » werd 
aan het licht gebracht door het dagblad 
€ Le M\)nde ». Dit détail is belangrijk : 
vooialeet « Le Monde > de aanxi e^is^heid 
van deze knokploeg tn de Sorboinn had 
gesinjaleerd, wist de publieke opnue daai 
niets van. De studenten bleken dir aanwezig
heid noimaal le vinden en achtten het to
taal oveibodig, er met één enkel u'ooid mel
ding van te maken lUt is ••Itclits nadat 
« Le Monde » het bestaan onn de gioep Vn'-
hnlde en zodoende een sterk y>nbeliagen in 
de publieke opinie deed ontstaan, dat de 
studentenleidets zich — eeisl nog heel voor
zichtig en met veel lezeives — uiial dis-
tancieeiden van de « Kalaiigez/ n » /i/h 
nadat het tot een breuk gekomm nas rn 
nadat vei leden week de « Kalangezen » md 
molotow lorktails uit de Sot bonne rterdn) 
verdteven, zegde een studenlrnh idei <II(! 
IS eigenlijk ifnjtig; 7e zijn liin x aiinf lif' 
begin geil f f si (n e hh ii si (ds so'nla i 
met ons halinnlijk kon lirl in I bli; < >i 
duren • ze hadden een deel laii di S<>it>>ii 
ne onder hun konliole, ze namen hun deel 
z>an de geldotnhaliinrrn en ze sitepen met 
de meisjes ». 

Dal ts het dus geuKst • (di dolia^lal out 
iioihUhit, onder leidiit" inn di '2/rtW"^ 
ekkttoniekei Lucien Coindut, zijn bij hrt 
hes,in van de mei revolutie afgezakt naat 
het quartier Latin. Ze vormden de harde 
kern bij alle belogingen, ze heiden de hitr-
gerzooiiljc s nier icvolulie tooial in umi 
was de icdiiiuk van de sltanigevcchieti ze 
weiden met ojxn ntmen%3ntvangen waitl de 
rcvoltiltonaiien a la Cohn Bendtt en Geis-
viar hadden het veel le dttik met hel ver
zot gen i'an hun persoonlijke piihlu ili it 

Het takuutn dat geschapen werd door het 
KI sagen rati deze « levoliitieleideis » xve'id 
L, i uhl dooi een gioepje keiharde figuren 
uil de rand van de maatschappij die het 
vrij gemal kelijk hadden om, midden de 
volslagen anarchie van de studentenwereld, 
een legtinc van geweld en biutaltteit te ves
tigen Iiuini Coindici en zijn « Kalange
zen » iiaten innneis « aibeidets »; deze 
kill all f ika Lie gold voor de bur gei S^onljes als 
een passé pat tout. 

Hoe xcercidvieemd het uiterst links en 
anaiiliislisch gcleoieltzeei van de « ideolo
gen » aan de Sotbanne eigenlijk is, weid 
duidelijk dooi deze feiten oiideislicept. Tel
kens uanneer de studenten probeerden, de 
échte arbeiders te benaderen en over te ha
len tot het vormen van één front, tverden 
ze teruggewezen : het scherpst bij Renault 
te 1 lm, ivaai de atbeideis- en studenten-
groep mekaar bijna te lijf gingen. De arbei
den kuamen allerminst X)nder de indruk 
van de < revolutionair(;n > die tn dure 
spoitu agens naar liet slakmgsfiont kwamen 
gei eden om ei hun icetkehjkheidsvreemde 
teoiiecn te vet kondigen. Het groepje maat-
si happehjk gedeklasseerden rond Lucien 
Cour diet werd dan maar grif als « arbei
der set salz > aanvaard en kon zich enkele 
utlin U buiten gaan aan tedere smeer-
lappeitj . liet was immers de « sfootgioep 
van liet proletariaat >. 

Lucien Courdier is onbelangrijk, binnen 
een paai daa,en kent niemand zijn naam 
nirci lm '/ /" / vioeg of laat iA)g eens in 
dl o, lecliUlijke kiotiiek (maat dan iift 
nu 11 in velband nul iiii iiiotiilie) zou 
opdiiil I n De feilen vjii echter nel belang-
iijL cl IS duidelijk aangetoond, tot over 
itrlke gteti in tan naanzm, i'an gebrek 
üiin oi'wooii fiilsoiii (dal toch alleen geen 
« lioinni-ois dl 11^(1 lajiieid een 

«loep VII] inlelligenie inensin kan gaan als 
In] veigiftigd ts geworden doxir de tdeevn-
loze gcdaihlen (en dat i$ geen lotitradiclio 
in leiiiiinis) x an xi ould br iet oliilionairen. 

II ^ ' nil II nil II uil SI happehjk 
!^r lil iJassciidi' kiiokploce,( n ^cdd tot nog 
lul als een det belans;tt]ksli 11 ninriken van 
het fascisme Indien dat nog geldt, hebben 
XI e nooit een zumeidet fascistische toestand 
e^i 11 lid dun II d< Stithiiiiif xiaiii de kudde 
Zit II tuiiU^dt Ini lul hl lil all a^t a eld van 
de sloollio/ji tan Iiiciiii (oiiidier. 

üilcindehjk zal hel « kalannees intermez
zo » een der krachtigste veikiezingsargu-
VKiiliii iaii dl Caulle blijken te ztjn : een 
ajiliiilnilL lid sjrooklxeld xvaaimee de 
« jraili tlf la lioiiilh » iioj, int i kan xt or
den gi mobiiizeetd Hel zijn de studenten 
(mkluztef de spoiixvagenrijders en 7 f' ve
detten) die de Caulle dal nesclienk heb
ben gcirpxien , 

A N J uvano. 

ten» op bevel van de voorzit
ter, kijkt toch wel even op. 

De dame nam het niet. Ter
wijl zij weggeleid werd riep 
ze : «Ik wil protesteren Het 
parlement bestaat niet meer. 
Het is in een diktatuur ver
anderd». Ook het britse fleg
ma is relatief. 

OUDE STRIJD 
Wie de gebeurtenissen in 

Frankrijk heeft gevolgd en 
weinig weet over het verleden, 
is misschien verwonderd dat 
de franse kommunistische par
tij een even grote tegenstander 
was van de anarchistische stu
denten als het gaullistische 
regiem zelf. De tegenstelling 
anarchisten-burgers is bekend, 
maar de tegenstelling anar-
chisten-kommunisten is niet 
minder groot. 

Tijdens de spaanse burger
oorlog hebben de kommunisten 
met veel zorg de anarchisti
sche beweging in Katalonie 
bestreden (die ongeveer 2 mil
joen leden telde en de sterkste 
ter wereld en van heel de ge
schiedenis was) En ze hebben 
beslist de terechtstellingen 
met angstig geteld! 

OP VOLLE TOEREH 
De autoproduktie loopt op 

volle toeren. Ten minste in 
Duitsland, want Frankrijk zal 
zich wel moeten inspannen om 
de lange weken staking in te 
halen In Wolfsburg bij Volks
wagen en in Neckarsulm bij 
NSU wordt opnieuw druk naar 
arbeidskrachten gezocht en 
worden speciale ploegen inge
legd Mercedes en BMW trach
ten hun klanten te troosten 
met leveringstermijnen. Bo
vendien blijft de invoer stij-
g en Toch is de «spaarzaam
heid» nog steeds de grote 
vijand, want de goedkopere 
en toch aantrekkelijke Italiaan
se en franse wagens vinden 
steeds meer kopers. 

PRAAG, DE GOUDEN STAD 
Volgens de reporter van het 

duitse weekblad «Die Zeit» 
bestaan in Praag scherpe te
genstellingen. De universiteits
studenten bv. kunnen niet 
begrijpen hoe hun westerse 
kollega's Che Guevara en Ho 
Chi Minh als «ikonen» vere
ren Zij geloven niet in voor
beelden. Ook niet in socialisti
sche. Maar de arbeiders van 
het 9e distrikt in Praag zwe
ren nog altijd bij Novotny. 
Deze afgezette en verafschuw
de Stalinist was nu eenmaal 
sinds het begin van het regiem 
« h u n » vertegenwoordiger. 
Daarom weigeren ze nu 
Dubcek te erkennen. 

SOCIAAL FRANKRIJK ? 
Velen zullen met verbazing 

hebben gehoord dat een van de 
eisen van de franse stakers 
was dat de lonen automatisch 
aan de indeks van de prijzen 
zouden worden aangepast Om 
juist te kunnen vergelijken 
zou men elk gebruiksartikel 
eigenlijk moeten berekenen in 
het aantal uren werk die 
ervoor moeten gepresteerd 
worden. Toch kan een pro-
centsgewijze vergelijking tus
sen de uurlonen in Frankrijk 
en België wel helpen. Uit een 
uitvoerige tabel over die uur
lonen blijkt dat in de petro-
leumindustne de lonen in 
België zo maar 30 %. in de 
ferro- en non-ferrometalen 
zelfs 46 % hoger liggen dan m 
Frankrijk. De industnelonen 
liggen globaal hier 26 % hoger. 

Terwijl de « leiders » der studentenrevoUittde zorgden voor hun 
eigen TV publiciteit, helen ze de dingen te Paiijs lustig 
waaien De bezetting van de Sorbonne door de politie gebeulde 
tn afwezigheid van allen wier naam de jongste weken zo vaak 

in de krant prijkte... 



In 1402 viel van de toren van de Sankt Petri Dom te Bremen een 
schaliedekker. Men legde zijn lijk in een van de kelders van deze grote 
kerk en... vergat het lijk tijdig weg te halen. Dat pleit natuurlijk niet 
voor de toenmalige Bremer magistraat. Doch aan deze vergetelheid was 
te danken dat men een ontdekking deed : toen men na enkele weken 
de kelderruimte betrad ontdekte men er de dakbekleder. Het lijk was 
nog gaaf. Het bleek dat de zwavel- en loodhoudende bodem 
een natuurlijk mummificermgsproces had mgezet. Daar Bremen als 
havenstad talrijke btutenlandse bezoekers ontving gebruikte men de 
« Bleikeller» of loodkelder weldra voor het bewaren van lijken van 
vooraanstaande gasten, die tijdens hun verblijf te Bremen overleden, 
in afwachting van hun repatriëring. Zo kan men er vandaag in kisten, 
met glazen deksel, de mummies zien van zweedse officieren, een blitse 
gravin, enkele geestelijken. Het is een nogal lugubere toeristische 
attraktie van een stad, die in West-Europa als toeristisch centrum bijna 
volslagen onbekend is. 

Noord-Duitsland is toeristisch nog maagdelijk gebied. Sleeswijk-
Holstein, de Hansasteden Bremen, Hamburg en Lübeck, de Oostzee 
worden praktisch alleen door Skandinaven bezocht. Zelfs de beroemde 
Lünebiirger Heide schijnt niet in trek te zijn bij onze landgenoten die 
steevast naar de Rijn en het Zwarte Woud trekken, al in mindere mate 
naar Beieren. Men kent van Noord-Duitsland alleen de havens, de 
cijfers, de konkurrenten van Antwerpen, maar men weet niet dat deze 
steden, kleinsteden en dorpen soms verrassend toeristisch « materiaal » 
bezitten, dat er een toeristische infrastruktuur ts. die onvoldoende 
wordt benut. En tot voor kort onvoldoende werd gepropageerd Noord-
Duitsland is onbekend, onbemind en wacht op toeristen. Wie er nu 
heengaat zal er de bekoring van een toeristische rust kunnen koppelen 
(want geen horden zongebrilde kiekjes makende en filmende zomer-
klanten) aan goed bewaarde of herstelde bezienswaardigheden. De 
Vlaming zal er vooral in Bremen en Lübeck een volkse verwantschap 
en een taalkundig gemak vinden, olijk en ontroerend overblijfsel van 
de tijd uit het lied « Naar Oostland willen we rijden »... 

DICHTER BIJ 
Nooid-üuiuland ligt in deze tijd \an 

snelle sciplaatsmgcn niet \eidci dan Mid
den Fiankiijk Wie om 7 uur in het bius-
scls Nooidstation de trein opstapt stapt ie 
gen halldrie in het station \an Bremen uit. 
Ot tegen nauwelijks half\iei in Hambuig. 
Met de viagen /al hij er langer overdoen 
doch niet meer dan een anderhalve dag. 
Het'staal hem trouwens viij in Hannover 
te plci'teieh, Duitslands meest engelse 
stad. Nooid-Duitslands meest \oistelijk cen
trum. Of te Lünebuig, ccnirum van de 
beioenide heide van die naam. historisch 
inteiessant (als het een dagje regent) ils 
verppzjng bi) de lange wandelingen die 
men er in dit paradijs van heide en bos
sen kan maken. 

De afstanden zijn dus relatief klein en 
eens dat men ei is kan men niet meer 
spreken van grote afstanden om de diie 
havensteden te bezoeken en links en rethrs 
iiog uitstapjes te maken. Het is ten slotte 
alleen een kwestie van oiiëntatie, van iets 
« nieuws » te gaan opzoeken in een land, 
dat toeiistisch nog niet « veigiftigd » is, 
dat nog echt is en waar men nog veiras-
sende ontmoetingen en ontdekkingen kan 
beleven Zelfs aan de demarkatielijn, die 
niet zo giimmig aandoet als te Beilijn, 
omdat ei geen muur is, wel een nomans-
land, dat misschien nog meei dan de ber-
lijnse muur het onzninige van deze schei
ding doet aanvoelen. 

Afeci bepaald vooi de X'laming is Nooid-
Duitsland aanlrekkelijk wegens de decen-
nièn lange betiekkingcn die lussen Bnig-
ge en Anlweipcn eensdeels en Biemen, 
Lübeck en Hamburg anderdeels hebben 
bestaan. Men zal in deze steden stukjes 
van onze eigen vlaam'e steden ontdekken: 
de kiijgcr uit het gentse giavenkasieel 
staat tiüuw nagebootst te ki)k m het stad
huis van Lünebuig. Lübeck dat een Mem-
ling-tiiptiek als een van zijn kostbaarste 
kunstschatten bewaart. Nooid-Duitsland 
doet ons niet vreemd aan. v\el anders, aan 
de baltische zee zelfs milder dan aan de 
Nooidzee, die na de Middeleeu\\cn de 
Oostzee als handelswaterweg oimioondc. 

NOOIT OP ZONDAG 
Dat IS de tittl van een giicks ameiikaan-

se film met Melina Meicouii. Maai deze 
.elliptische zin is ook toepasselijk op Bie
men, Hansastad en haven, aan de 7,5 m. 
diepe Weser, die iii de week zijn hotels 
volboekt met zakenlui doch zateidags en 
zondags bijna zo dood is als een luis, be
cause geen tociistcn. Biemen is ongeveer 
1200 jaar oud en telt 800 000 inwoners. 
Met Biemerhaven is Biemen een ueield-
havcn (alle vlaggen varen er binnen) met 
een m.iandsremiddelde van 1000 schepen 

en 15 miljoen ton stukgoederen als jaaiom-
zet (totale omzet 19 miljoen Ion). Wol, 
tabak, jute, koffie en hout zijn ei de -voor
naamste veihaiidelde prodiikteni „Momea-
teel welkt ei al een containeibrug van ,"55 
ton, een lan 45 ton is in aanbouw. Bre
men heeft zich tijdens de wederopbouw 
zeer snel uitgebreid met tal van nieuwe 
woonwijken, zoals de < Neue \'ahr » : 
10 000 appaitcmenten bekostigd dooi de 
stad en de vakbonden. Met ruime, groene 
zones. 

Maar dat ga |e als toeiist niet bekijken. 
Je gaat er de haven bekijken, het 15de 
eeuuse raadhuis, met monumentale zSlen',' 
muuischikleiingen, oerstevig; het weelde
rige kooplicdenhuis met het zogenaamde 
« gouden >alon », de Rohmdzuil, sim-
bool van de vrije burgerschap; de St. 
Peiiidom met de loodkeldermummies; je 
ontmoet ei overal in 't klein en 't gToot 
de Biemei Stadmuzikanien; de Bötcher-
stiasse, romantisch winkelcentrum, eens de 
stiaat der vaklui en ambachtslieden, met 
het Roseliushaus, een private stichting, er
fenis van de mecenas Roselius en zowat 
velgelijkbaar aan ons anlweips Maeyer-
Van den Beigh Museum, maar dan minder 
muzeum, meer bewaard en als zodanig in
gericht patiicieishuis met een zeei mooie 
kollektie vlaamse en nooidduitse piimi-
tieven en oude meubels. Vlak ernaast is 

ONBEKEND NOOI 
er een carillon en elk uur defileien Bie-
mens beioemde mannen ondei voim van 
panelen, die een na een veischijnen in 
een gedeelte van de muui. De duitse 
schooljeugd, die ei in her kadei van het 
klassieke schoolreisje stond op te kijken 
toen wij er waren vond het reuze. 

Er is niet zoveel tipisch middeleeuws 
bewaard in Bremen. Toch is ei in het 
centrum een aitiestenwijk (17de en 18de 
eeuw) en bezit Biemen enkele meikwaar-
dige muzea zoals het Focke Xfuseum (ou
de keikelijke kunst in een gloednieuwe 
omgeving), het Natuuiliislorisch Muzeum, 
samengesteld uit giften van biemense zee-
vaaideis, die van alles wal vei band met 

mens en dier houdt van hun wereldtoch-
ten meebrachten, wat zeer overzichtelijk 
en aantrekkelijk werd gerangschikt, in Ic-
ven.sgrote en natuurgetrouwe nabootsing; 
de oude stadswallen; en een Saksische boei 
renhoeve, kompleet hei opgetrokken en ge
stoffeerd. Je veiwaclit er elk ogenblik de 
boeicnfamilie te zien binnenkomen en er 
samen met U de milde, tipische geui op 
te snuiven van het oude boeicnhuis, dis 
er ook na de afbraak en wederopbouw iu 
is blijven hangen. 

De Bremer Ratskellei. gebouwd in 1408, 
speciaal om er de Boideaux wi)n op re 
slaan en aan de man te biengen is gioot. 
diep. wijd, duits-stevig, hier en da.n zwait 
berookt en dus romanlisth, en >• avonds 
druk bezotht De stad Biemen bezit er 
een half mil|0("n Hessen wijn van de 
mee^t uiteenloptnde sooilen Df katalo-
gus beslaat tientallen en tieiiiallcn blad
zijden. Stieng woidt de hand gehouden 
aan de « Einteilung » . in de bovenhalle 
dl inkt men uitsluitend wijn van het vat, 
onder alleen wi|n uu de fle^ « Disziplin 
mu^s sein, auch beim Wein » Ook onder 
het oog van een meer dan levensgioie op 
een ton gezeten glunderende Bacchus, die 
anu'iikaanse toeiisten shocking vonden 
oiiid.u men kon zien wal onze Hugo CUaus 
laatst in levende lijve ie Knokke heeft la
ten zien BIJ « jiinglci Rose 3> - hele
maal geen buitenbeentje doch een loos, 
geschildcid in het plalond boven de ton
nen, VN'aarin de oudsie vvi]n woidt be-
waaid, en waai in viocgei tijden de raads-
heien geheim btiaad hielden (volgens de 
antieke oveilevering is de roos ook hei sim-
bool van het zwijgen) — slaan €i de 
« iwaall apostelen » gioie wijiilonnen, 
elk met een apostelnaam Ondci hel don-
kcie gewelf bi] kaaislicht en n.i ten knar
send ij/eien hekken te zijn vooibi)gegaan 
snoven ue even de geui van twee eeuwen 
oude wijn : als azijn want zo tang be-
waait de wijn niet, die trouwens lang
zaam iiv,de ton veivliuhtigl en zi)ii Miiaak 
veiliest. Daarom woidt de v ooi raad in de 
Jungfeikellei icgelmalig met mindei ou
de wijn a.mgeviild. Maar men dunkt er 
niet van. 
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Wilhelm Hauff sclireet in deze Rats-
keller zijn beroemde novelle « Phantasien 
im Bremer Ratskeller », nachtelijke ge
sprekken met de geesten van Bacchus, 
Jungüer Rose, Bremer beroemdheden en 
de twaalf apostelen. Hel is een vlot ge
schreven, bekoorlijk stuk proza, dat tot op 
heden herdrukken kent. Hauff was begin 
der von'ge eeuw een gevierd schrijver, die 
te Bremen vorstelijk werd ont\angen, er 
een ontgoocheling in de liefde opliep en 
naar de legende beweert, troost zocht in 
de Ratskellerwijn en nachtelijke gesprek
ken met de geesten. Een avond in het 
« schwarze Loch » \an de Ratskeller, waar 
generaties op generaties bij wijntje (en 
Trijntje) hebben gezeten, weze U van har
te aanbevolen : de wijn smaakt er heer
lijk. 

Een dag of twee dagen te Bremen, als 
voorbereiding tot een bezoek aan Ham
burg ligt als het ware voor de hand. Het 
loopt er niet van toeristische attrakties 
over, maar het is er « gemüdlich », zeldzaam 
geworden ervaring in een jachtige tijd. 

HEILIGE BOMEN... 
India heeft zijn heilige koeien. Ham

burg heeft zijn heilige bomen. De grote 
hansahaven aan de (nukkige) Elbe heeft 
van de verwoesting en de wederopbouw 
gebruik gemaakt om de groene zones in 
de stad zoveel mogelijk uit te breiden. 
Wanneer men vanop de 220 m. hoge Fem-
sehturm ovei: de stad kijkt ziet men overal 
gToene zones, zovele longen waarin deze 
drukke haven- en nijverheidsstad ademt en 
waar men kan verpozen. Je kan er zitten 
en eten in het draaiend restaurant, ter
wijl de stad langzaam onder je voeten de
fileert, wat vooral 's avonds een betove
rende aanblik biedt, ook omdat men onder 
21.000 kunstmatige sterren is gezeten (elek-
'trische lichtpunten in het plafond). We 
keken op van de prijzen : je kan er eten 
tussen 35 en 160 fr. en in de cafetaria kuii 

gelukt, het stadscentrum « proper » te 
krijgen en de venerische ziekten, die tot 
voor enkele jaren in Hamburg welig tier
den, bijna totaal op te ruimen, algczicn 
van het bestaan van een niet gckontro-
leerde erotische markt, die echter sinds 
Eros Zentrum aan bloedarmoede lijdt. 

De Reeperbahn, nou ja, is de Reeper-
bahn. Het spektakel dat er gebodon wordt 
is van germaanse allure : niets blijft ver
borgen, maar niemand schijnt aan deze 
brutale erotische exhibities ook maai de 
minste aanstoot te nemen. Tenzij men uit 
Beloië komt waar de rechters (vooral die 
\an Brugge !) waarschijnlijk een plotse 
dood zouden sterven moesten ze een Ree-
perbahn-spektakel opgedist krijgen. Of 
Sankt Pauli nu het Sodomma en (Jonnno-
ra van Europa is, laten we ni het mid
den. Men kan dit verschijnsel verschil
lend benaderen. De enen zeggen : wat 
heeft dat nog met « kunst » te maken? 
Anderen zeggen : er is in de stripteaese en 
a' wat er verband mee houdt geen gram 
kunst te ontdekken. Hamburg windt er 
letterlijk en figuurlijk geen doekjes om en 
redt zelfs de schijn niet. Er komt geen 
schijnheiligheid aan te pas, alleen harde 
business, wat blijkt uit het feit dat men 
uit Parijs, Brussel en Amsterdam speciale 
Reeperbahn-exkursies inricht en dat dit 
bommelcentrum waarschijnlijk het enige 
is in gans Europa dat zich de luxe kan 
permitteren, niet alleen 's nachts doch ook 
overdag te draaien. Daardoor komt het dat 
de prijzen relatief gesproken laag zijn — 
de konkurrentie is er moordend — de por
tiers ultra-opdringerig, de politie onzicht
baar-aanwezig, de programmatie geklicheerd 
(Made in Hamburg), het geheel onroman
tisch met zijn 6 miljoen lampen en tegen 
elkaar op schreeuwende neonkleuren en l 
miljoen buitenlandse bezoekers per jaar. 

We geloven niet, dat Hamburg veel doet 
era toeristen aan te trekken. Het is een te 
zakelijke stad, afgezien van zijn berucht 
ontspannings- of boemelcentrum. Ham-

ORD-DUITSLAND 
je voor 5 mark < Kaffee und Kuchen satt » 
eten en drinken, dat wil zeggen voor een 
eenheidsprijs zoveel je lust, zonder enige 
opleg. Niet te verwonderen dat cafetaria 
en restaurant dagelijks ongeveer een 
10.000 kijkende eters doorsluizen. 

Maar van heilige bomen gesproken : de 
behoefte aan groene zones in Duitsland 
is zo sterk, dat men bvb. te Hamburg bij 
het omhakken van een boom een heel ka
baal hoort en dat er voor elke verdwij
nende boom twee in de plaats komen. De 
bloemen- en plantentuin is een dezer zo
nes, de Ausseralster, een oase van groen, is 
er een ander. Niet te verwonderen dat zich 
daar de 63 vreemde konsuls hebben geves
tigd naast de 300 miljonairs van Hamburg, 
o.w. perskeizer Springer. 

...HEILIGEN MET SLECHTE KUDDE 
Zijn dé bomen in Hamburg heilig, de 

derde attraktie van Hamburg' (volgens 
somnugen de eerste...) zijn dat helemaal 
niet. maar er mag al evenmin aan geraakt 
worden. We bedoelen de bewoneis van de 
parochies Sankt Pauli en Sankt Jacobi, die 
alles behalve aan heiligen doen denken. 
Dal wordt U duidelijker als L' weet dat 
Sankt Pauli de beruchte Reeperbahn her
bergt, de, allee met de 400 siripteaselokalen 
en nachtbars en met het Eroscentrum. 
Hamburg loste het probleem van de steeds 
uitbreidende prostitutie op, niet dooi de 
« DIrne » te verbannen naar de uithoeken 
van de stad, doch door voor hen een cen-
uum te -bouwen, dat het midden houdt 
tussen een woonkazerne en een school. De 
meisjes hebben er hun kamertje in het 
kompleks en staan beneden op het bin
nenplein' dat door schotten o]>gedceld is 
en die telkens overdekt zijn. Met) zou 
zeggen : een wachthuisje voor de tram. 
Het is echter de wachtkamer van de gekon-
troleerde eros. want hier zijn de « Dir-
ne » ingeschreven, goed en wel. Het is er 
zeei druk, maar er zijn meer kijkers dan 
liefhebbers, ook omdat het de « inge
schrevenen » ten strengste verboden is. de 
mannen aan te spreken. Door deze kon-
centratie is het de . hambuigse magistraat 

burg ontvangt wel veel bezoekers uil de 
skandinavische landen, die er een goedkoop 
verlof komen doorbrengen. De 2 miljoen 
inwoners en 400.000 auto's tellepde gioot-

slad ontvangt vooral bezoek van zaken
mensen als haven, industrie- en jaarbeurs
centrum. De hambuigse notabelen die het^ 
daarover met ons hadden beklaagden er 
zich niet zozeer over dat van het ruim 
1 miljoen jaarlijkse overnachtingen Bene
lux sledits 2 t. h. voor zijn rekening nam 
dan wel over het feit dat de Beneluxlan-
den de Haraburgse Messen niet schenen 
te kennen. 

Oost Europa heeft daarentegen wel 

groeiende belangstelling voor Hamburg. 
De havenstad, eens Hanima Burg genoemd , 
en -een goede duizend jaar geleden via 
een kerkje op de heuvel boven de Alster-
vallei door Karel de Grote gesticht, heefj 
als natuurlijk hinterland Oost-Europa. De 
deling van Europa in een kapitalistisch en 
een komrhunistisch Europa sneed de gro
te haven van haar achterland af. Doch ge
leidelijk aan is daarin verandering geko
men. Men kan zeggen dat de ekonomie de 
politiek vooraf is gegaan : lang voor Bonn 
zijn opening naar links lanceerde groei
den de betrekkingen met Oost-Europa ge
stadig, alleen werd er weinig over gespro
ken om politieke redenen. Doch dat be
let niet dat Praag meer uit- en invoert 
via Hamburg dan. via het « ideologisch 
verwante » (ïdynia. 

Deze ontwikkeling interesseert Hamburg 
meer dan het toerisme, wat niet wil zeg
gen dat men er geen vlaamse ol andere 
west-europese toeristen zou willen zien. 
Maar dat men er als toerist vaak mei een 
halve of hele zakenman wordt verward 
hoeft U niet te verwonderen, Toeristsch 
is Hamburg interessant om zijn haven — 
36 miljoen ton in 1967 - zijn zoo, zijn 
panopticuin of wassen beeldeiimuzeum, 
zijn Reeperbahn, en als fcnirum naar an
dere, dichll)ij liggende bezienswaardighe
den zoals Helgoland (1 dagsexkursie per 
boot of vliegtuig, met taksvrije inkoop van 
sterke dranken zoals bij vb wisky tegen 
slechts 4 mark). Hamburg maakt zich 
tiouwens als centrale klaar door de bouw 
van een metro, dooi voortdurende uitbrei
ding der Mes,se-terrcincii van de kongres-
senruinile. de aanleg van een nieuwe 
luchtha\en op 30 km, (en noorden van de 
stad (klaat tegen 1973), de groei van de 
camping (70,000 eenheden), de bouw van 
de container.schepen enz. 

Wie van drukte en impozante dingen 
houdt gaat naar Hamburg, En lacht er met 
de Hamburgers, die gemoedelijke en hu
morvolle mensen zijn Behalve sommige 
nüljonaiis en politickers natuurlijk. 

BIJ DE FOTO'S 
Boven links : gezellis wijn drinken voor de 
(reus) vóór het raadhuis t t Bieiiien oudste 
staat zal Bremen een vrijstad zi.in 
Onder links : binnenhof van het tfotse tianib 
Hamburg. 

erote ton met wiingod Bacchus in de Bremer Ratskeller Boven rechts : « Roland der Ries » 
m'.idebeuwso Koland/uil-als-imh^^ '̂an de vriihe'd i n d e Hansastad • zolang R«Ia«d er 

ur-'se stadhuis met de oarokke loiitein. Onder ret-nts : steeds meer hoogbouw in grootstad 
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BEN EEN VROUW EN IK 

., op de kinderen die straks van 
school komen. Die de grote weg moeten 
oversteken. Zal Jantje zijn zusje stevig 
bij de hand h o u d e n ' Zullen ze goed 
uitkijken ? Zal er geen dronken chauf
feur het voetpad oprijden ? 

«Rijd voorzichtig, denk aan onze 
kinderen», staat op het bord 't Is 
mager als beveiliging Als onze burge
meester zijn park nu eens met verka
veld had, en geen banen doorgetrokken, 
als de gemeente daar nu eens een 
gemeenschapspark van had gemaakt, 
dan kon ons kroost van schooi tot thuis 
door het groen lopen, zonder levensge
vaar. Maar groene zones brengen niet 
zoveel op en onze burgemeester is een 
vooruitziend man. Maar ik ben een 
vrouw, en ik wacht. 

...op mijn man die straks thuis moet 
komen Van de trein. Van welke trein ? 

¥ 

Misschien heeft hij de vroegste 
gemist en moet hij met die stampvolle 
boemel uit Brussel komen. Dan is hij 
altijd slechtgezmd Als hij nu eens 
werk kon vinden in de streek Vroeger 
waren hier wel fabriekjes Maar die 
zijn allemaal kapot gegaan, zonder 
febneksbezett ing en zonder omschake
ling Nu moet het allemaal naar Brus
sel, maar ik ben een vrouw en ik 
wacht. 

. op mijn zoon die straks van de 
universiteit komt. Zal hij geslaagd zijn 
of gezakt ? Ze zitten met zoveel hon
derden in dat eerste jaar. De profs 
kennen hun gezicht nog niet, laat staan 
hun naam. 

Zeven examens heeft hij op een dag 
Stel je voor dat hij ziek is, juist nu. 
Hij zag al zo bleek. Zo'n prof ziet dat 
niet, maar hij is mijn zoon en ik wacht. 

r 
\ 
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I 
Dit ensemble heet geïnspireerd te zijn op de kozakkenldederdracht. Het moet 
zijn dat de britse mode-ontwerper andere kozakken op het oog heeft gehad dan 
degene die ons voor de geest zweven... Maar kom : laat ons verduldig zijn, 

vooral wat de britse mode betreft. 

.. op mijn zoon die werk zoekt, al de 
vijfde maand Elke dag heb ik meer 
moeite om hem de baan op te krijgen, 
de krant te doen inkijken of een brief 
te schrijven. Elke dag ver t rekt hij een 
beetje later en komt een beetje moe-
delozer terug. Soms zou ik willen mee
gaan met hem, en vertellen aan die 
dikke heren wat een kraan van een 
vent hij geworden is, hoe hard hij 
gewerkt heeft voor zijn diploma en 
hoe entoeziast hij over de industrie 
kon praten Maar ik ben een vrouw 
en ik wacht 

.. op een man die uit het volk zal 
opstaan en zeggen dat hij tussen ons is, 
onze problemen kent en wil proberen 
ons te helpen Niet op een man die zegt 
dat hij ons nodig heeft om zijn proble
men op te lossen. Op iets als een 
Kennedy. 

Ik draai de knop van de radio om en 
ik hoor dat schoten gelost werden en 
dat die Kennedy-is neergeknald en dat 
zijn vrouw er op haar knieën bijzit Ik 
voel mij als die vrouw, als alle vrou
wen, die hun geluk moeten beveiligen 
tussen muren van geweld. 

Nelly. 

MOET 

SCHRIJVEN 
Mijn dochter is twee. 
Ze « jijdt » met haar « fietje » door de 

kamer Van de stoel tegen de tafel en 
van de tafel tegen de kast. Ik probeer 
haar uit te leggen dat een driewieler 
geen botsautootje is Zij vindt mij heel 
dom, denk ik. Want haar fiets is wel 
een kermisauto en zij is het jongetje 
dat ermee rijdt Daar helpt geen logisch 
redeneren aan Ik probeer haar uit te 
leggen dat de kermis afgelopen is en 
dat zij nu stil moet zijn, want mama 
moet schrijven. 

Dat vindt zij, prachtig. Zij gaat ook 
schrijven Het is alleen een beetje hin
derlijk dat het uitgerekend op mijn 
papier moet gebeuren. Daarop moet zij 
een poes tekenen Daarna ik. Haar poes 
is veel gauwer af dan de mijne. Zij 
heeft geen gevoel voor details als het 
haar eigen werk betreft. Ik kan er 

RIJKSTE VROUW 

Dat de nogresleiende wesleie mo-
riaicheti e> wairnpjes voo> utlen 
uouH algemeen aangcnoincii In in i 
deze lesleietide voisteiihuiien xititdt 
(ügemeeii aanvaatd dat het britse ko 
riins;sliiits liet rijkste is, hoewel ook 
hel liuis van Oianje de naam heeft 
tot de rijkste « ondernemingen » ter 
ucield te behoren. 

Elisabeth 11 van Engeland g( Idt 
zelfs als de iijkste viouw ter loeield 
Iiideittjd maakte George III van Ln 
geland het giootste gedeelte van zijn 
onoveizichtehjk pi maat bezit over 
aan de staat tegen betaling van een 
jaailijks inkomen aan hem en zijn 
opvolgeis. Aldus ontvangt Elisebeih 
landaag daaii\}or jaarlijks 47,5 m<l-
joen fr., belastingsvnj, evenals liaat 
andeie inkomsten, die nooit bthind 
gemaakt worden De blitse koningin 
geniet poitvnjdom, betaalt nooit 
douanei echten, haar testament zal 
nooit openbaar gemaakt ivorden 'ii 
over haar piivate goederen hoeft ze 
aan tiiemand rekenschap te geven. 

Sinds twee eeuwen twisten engelse 
deskundigen over de vraag, xvie nu 
Sinds Gt\}ige III de beste zaak ge
daan heeft : de koninklijke familie 
of dr blitse staat. De enen beweren 
(lul de dniastie ei zich schaliijk nfe 
speelt, anderen bexveien het legen-
cveigestelde. Deze laatsten schatten 
de jaai lijkse xvinst van de staat op 
met minder dan 100 miljoen jr. 
(tenten, belastingen enz) wat met 
belet dat het privaatvei mogen van 
Elisabeth II vooitdtnend aangioeit 
en tans op 6 miljnid bfr. geschat 
woidt. Alen kan liet alleen schatten, 
uaiit zelfs de britse schatkist is met 
op de hoogte van de evolutie en de 
omvang van het koninklijk vei mo
gen. 

Een gicXit gedeelte van dit vermo
gen IS tn allerlei waarden, onderne
mingen, goederen enz. belegd. Wat 
de koningin bij vb. bij grote plech
tigheden op het hoofd en rond de 
hals aan sieraden diaagt ivordt op 
200 miljoen fr geschat. De kunstver
zameling van de Windsois woidt op 
hondeiden miljoenen pond geschat : 
alleen een veiling zou hel X)mzellen 
tn cijfers van de totale waarde mo
gelijk maken. 

Men zei indetlijd « zo itjk als Cre-
sus >. Nti mag men gerust zeggen 
« Zo lijk als Elisabeth van Enge
land ». 

hoogstens de krul van de staart in zien 
maar als ik het net zo schematisch pro
beer, blijken er allerlei anatomische 
eigenaardigheden aan te ontbreken. Ik 
geef haar het blad met mijn titel en 
haar poesen en begin opnieuw. 

Mijn dochter gaat echter op zoek 
naar nieuw werkterre in . Ze heeft ken
nelijk iets nodig dat onderin de speel-
goedbak zit, want ik hoor het ver
t rouwd geluid van neer tuimelende 
blokjes, auto's en dergelijke. In gods
naam, denk ik, het ligt er nu toch en 
misschien is ze wel een tijdje bezig. 
Meteen hoor ik het kraanwater plas
sen « ' t Is te veel», roep ik. Ik luister 
en hoor hoe ze de waters t raal vermin
dert. Zo kan het wel, denk ik. Kraan
water is per slot van rekening nie t 
duur en een dweil is gauw uitgewron
gen. 

Onder de titel staat nu al een soort 
inleiding maar 't is tijd voor avond
eten. De bel gaat. Papa is er, roep ik. 
Mijn dochter krijgt hem en eet een 
halve boterham. Wij blijven napra ten 
aan tafel. Deze keer eist zij onS zelfs 
niet op voor een spelletje. Ze komt 
met een tafeltje en een stoeltje aanzeu-
len, bladert gewichtig in een boekje en 
zegt heel streng. Stil zijn. Frede moet 
schrijven. 

Nelly. 
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IN DE RANDGEBIEDEN VAN DE LITERATUUR: 
GROOT AMSTERDAMS KROEGENBOEK 

Boekbesprekingen zijn ernstige zaken. Te ernstig om leuk te blijven als er 
niet eens een uitschietertje is. Zo'n heerlijke uitschieter verscheen bij Van 
Ditmar te Amsterdam, werd virtuoos in elkaar gebokst door B.J.M. Ten Hol
ster, ingeleid door Simon Carmiggett en heet «Groot Amsterdams Kroegen-
boek »... om letterlijk en figuurlijk door de knieën te gaan als je het beleeft. 
Want de ondertitel liegt er niet om : Een beschrijving van alle ruim 
vierhonderd cafés binnen de amsterdamse grachtencirkel. 

Hoort een bespreking van een dergelijke encyclopedie thuis op de kultuurpa-
guia van een achtbaar weekblad ? Ik geef toe : de rubrieken sociologie of 
toerisme zouden er evenzeer voor in aanmerking komen. Maar toch. Villon was 
een notoir kroegloper, Verlaine leefde van de «rouge»... Edgar Allan Poe, 
Btcndan Brehan, Hemingway, Dylan Thomas waren roemrijke stamgasten en 
dichter bij ons waren Bredero, Conscience, Van Rijswijck, Anton Coolen en 
een massa anderen uit « De open Poort» of « Zuid en Noord » van geen 33 cl. 
vervaard. Om van onze « levende letterkunde » maar te zwijgen. 

een groot glas pils, terwijl een pilsje 
een deukie heet. 

Voor borrel bestaan er meer sinonie-
men : keiltje, netje, oortje, pikketauns-
je, propje, recht op en neer, slokkie, 
spatje, uppercut. Sneeuwwitje is seven 
up met pils en een kopstoot is ABN 

voor een glas pils met een jonge borreL 
Voor cognac zijn er twee sinoniemen ! 
koetsiertje en jozef. Lagerbier heet ook 
politieagent. Persoonlijk drink ik in de 
keilenwinkel (kafee) doorgaans een 
vaas (grote pils). Proost. 

Nic van Bruggen. 

Voor de vlaamse Amsterdam-bezoe
ker (u moet er deze zomer echt eens 
naar toe) is het Kroegenboek de meest 
smakeli jke gids die u zich indenken 
kunt . Trouwens ook een praktische, 
wan t de grachtencirkel werd opgedeeld 
ïn 11 kroegenwijken (telkens duidelijk 
ïn kaar t gebracht) die teoretisch én 
psichologisch overeenstemmen met een 
di to aantal volkse buur ten met eigen 
tipische sfeer (omwille van de woning
nood telt Groot-Mokum alleen maar 
volkswijken). 

In zijn wat korte inleiding stelt 
Simon Carmiggelt, niet eens teleurge
steld, vast dat zijn reputat ie een flinke 
deuk heeft gekregen : « Tot nu toe gold 
ïk, onbetwist, als de Karel Marx van 
he t nederlandse drankmisbruik en al is 
mijn werkje Kroeglopen niet zo dik als 
He t Kapitaal - de wervingskosten die 
ik er in investeerde, hebben stellig een 
kapitaal belopen. En nu komt Ben Ten 
Holter met een boek, dat bewijst hoe 
onbevoegd ik ben en hoe opgeblazen 
mijn reputat ie als kroegloper eigen
lijk is» 

Inderdaad, de auteur is moedig door
heen een oceaan van alkohol gezwom
men en wanneer Simon zelf toegeeft 
da t Ten Holster hem ver overtreft, dan 
mogen we rustig aannemen dat we hier 
voor een s tandaardwerk staan. Dus 
kunnen we er best even induiken. 

Voor de niet ingewijde en niet te 
langdurige toerist vallen ui teraard een 
aantal kroegenwijken weg, wat jammer 
is want de gezelligste, morsige borrel
kroegjes liggen soms daar. Maar ja, de 
oceaan wordt niet in één week door-
zwommen en zeker niet in één art ikel 
uitgediept. 

De ruggestreng van Amsterdam loopt 
van het station langsheen het Damrak 
naar de Dam, vandaar langs de Nieuwe 
Zijds Voorburgwal en de Leidsestraat 
naar het Leidse plein. Rechts van het 
Station liggen de beruchte Walletjes, 
waar in de Zeedijk alleen al een hele 
kroegenwijk voor zijn rekening neemt. 
De walletjessfeer leeft hier lekker door 
in de oude, volkse zeemanskafeetjes 
(kompleet met akkordeonspelers en 
liedjeszangers) en duurder in de zwoel-
ogige toogmadelieven van de moderne
re maar meer duistere bars. 

Op de Dam de Kalverstraat door en 
dan rechts naar het Rembrandtplein : 
het aloude Wallahalla van Ie tout 
Amsterdam en de wat oudere beroeps-
feestfiguren. Het Rembrandtplein biedt 
dan ook alles wat de heffer zich kan 
indenken : een wijnkroegje, een terras
kroegje, een beatding, een driemeisjes-
huis, een sociëteit, het leukst zijn de 
Rembrandt Bar, het Hof van Holland 
en de Pop Pub van wonderboy Wim 
Wagenaak. 

Ook de Verwoest is gezellig, maar 
dan moet u wel voetballiefhebber zijn 
en pro-Ajax. 

De amsterdamse proeflokalen met 
reputat ie heten : Wijnand Focking 
(Pijlsteeg) en de Drie Fleschjes (Gra
venstraat ) . Let wel : het eerste slokje 
drinken door het hoofd neer te buigen 
tot bij het glaasje, anders morst u en 
dat wordt door de kenners niet gewaar
deerd. 

Voor de pers- en reklamejongens is 
Scheltema (N.Z. Voorburgwal 242) een 

« m u s t » , een heerlijke praatbarak waar 
iedere Amsterdammer die al eens de 
krant inwil zich dagelijks ten minste 
eenmaal vertoont (lekkere quicklunch 
met gebakken lever) 

Het grote horeca-centrum van 
Amsterdam heet nu : het Leidse plein 
waarbi j de gezellige kroegjes liggen die 
nu al naam gemaakt hebben m de 
recentste hoofdstukken van de Groot 
Nederlandse l i teratuurgeschiedenis : 
Reynders, Eijlders, de Kring, de Lucky 
Star. Aan de laatste hoofdstukken voor 
de handboekenmoraal wordt gewerkt 
in de drukbezochte Fiacre en Incognito, 
echter bijna uitsluitend door mannen 
(wat een aanwijzing is). Het Café 
Museum Hansje en Grietje is een pret
tige gebeurtenis vol teenagers, zaken
mensen, architekten, schrijvers -en 
toneelmensen. De grote leemte in he t 
kroegenboek is dat Americain niet in 
het verhaal opgenomen werd (wellicht 
omdat dit café in feite slechts een 
onderdeel is van het gelijknamige reu
zehotel). In Americain ziet men alles, 
hoort men alles en komt iedereen.. . 
zo'n café vindt m.i. nergens in Europa 
zijn gelijke (alle europese en andere 
talen hoort men er dan ook). 

Het laatste hoofdstuk in Nederlands 
politieke geschiedenis werd en wordt 
geschreven in het pand nummer 64 aan 
de Lange Leidsedwarsstraat. De Bam
boo Bar is niet alleen een van Amster
dams leukste nachtzaken, maar is ook 
volle eigendom van Hans Gruyters , de 
luciede politieke joernalist en par t i j -
ideoloog van D'66 Op de eerste verdie
ping werd zopas (dus nog niet vermeld 
in het Kroegenboek) de privé-club C'66 
ingericht . een unikum omdat deze club 
uitsluitend voorbestemd is voor poli
tieke entoeziastelingen; lidgeld 10 gul
den maar het kan pas wanneer de kan
didaat een l idkaart van een politieke 
parti j (om het even welke) kan voor
leggen, anders kost het meer. De club 
is open van 8 uur tot 4 uur in de och
tend en de sfeer wordt er pas verhit 
door het serene vuur van politieke dis-
kussies. 

Met deze selektie, lezer, bent u in 
Amsterdam voor enkele avonden zoet. 
Het heerlijkste moet u echter zelf ont
dekken . in het boek én onderweg Als 
Antwerpenaar (met ruim 2.000 kafees 
in de agglomeratie) ben ik niet per-
pleks van de kwanti tei t van de amster
damse tapkranen; de kwaliteit maakt 
echter alles ruimschoots goed. 

Enkele bladzijden achteraan m het 
« Groot Kroegenboek » geven de onder
nemende lezer raadgevingen voor « the 
morning after the night before». De 
beste remedie tegen een k a t e r ' i s nog 
steeds : niet drinken. Overigens helpen 
ook : een heldere bouillon, het flink 
wassen met koud water van polsen en 
slapen, een havenrondvaart of een 
nieuw biertje (let wel : als u van zware 
alkohol, zoals whisky of jenever, een 
katert je overhoudt, drink dan nooit 
water, want dan begint de misère 
opnieuw). 

Wat u bij het in prakti jk brengen 
van de in deze parkfaze op de Guide 
Michelin uitgestippelde exkursies wel 
moet weten, zijn de betekenissen van 
enkele slangwoorden. Een amerikaan-
tje is frambozen met pils, een bakkie is 

-PLATENRUBRIEK-
MOOIE EN GOEDKOPE MUZIEK 
BIJ CONCERT HALL. 

Iels meei dun 20 j/iai si^rltdeii xtictd 
in de l'.S.A. een platenklub opge-
ucht, die uitgroeide tot een interna
tionaal mganisine met meei dan 3 
mitfoen leden ovei de hele weteld. 
< Conceit Hull » ondeischeidt zich 
doo) het feil, dat nieuwe opnamen 
(waarvan sommige met de bekejid', 
Giand Piix du Disque weiden be-
kioond) tegen goedkope pn]zen wer
den aangeboden OAH de leden. Het 
tiiteiessante hierbij u wel, dat men 
niet veiplicht is bepaalde platen te 
kopen : men is volledig vtij in zijn 
keuze. Deze keuze ts uitgebieid : in 
het tijdsthnflje « De Knng > kun
nen de leden van < De Klassieke 
Luiste)kt ing > hu7i gading vinden 
bt] het klassieke lepeitove. ook min 
der gemakkelijke ivejken omvattend 
naasl lichteie muziek in « Verzoek 
piogiamma ». Een 30 cm sleitX)plaat 
(die ook mono kan gespeeld uoiden) 
kost slechts 158 fi. Vooi de jeugd (en 
de leiaais maken er dankbaar ge-
btuik van) weid een « Muziekkiing 
vooi de feugd » opgelicht, die een 
leeki van 'O platen van 2-> (in he 
vat met levensgeschiedenissen t/an 
beioemde komponisten. 

Onze lezei s die dokumenlatie hier
over wensen, kunnen deze viagen bij 
« Conceit Hall •», F. Lechai hei laan 
85, BI ussel 9. Otik werden winkels 
geopend te Bi ussel, Internationale 
Passage Rogier centrum 22-24, en !e 
Anlweipen, St. Gummai usstr aat 24. 

Van de klassieke luisterkting wil
len we vandaag twee gloednieuwe 
platen bespreken : 

BEETHOVEN : 
PI A NOKONCER TEN 
NRS. 2 EN 4. 

(Conceit Hall • &MS 2556). 

De geneejse pianist Nikita Maga-
loff brengt hiei een beheerste sn 
kloeke weergave, met het siinfonie-
orkest van Radio Ziirich, van twee 
klavierkoncerten van Beethoven. Zijn 
5 klavierkoncerten behoi'en stuk voor 
stuk tot de toppunten van de mu-
ztekliteratuur. Het 2de werd gekom-

poneeid op 25-jange leeftijd, het 4de 
toen Beethoven 35 jaar oud was. 

Moeten we hieiaan nog veel toe
voegen ? Dat het Beethoven is in zijn 
volle betekenis van romantiekei in
dividualist, gevoelsmens? Dat de 
werken technisch uiterst belangiijk 
zijn t>mwille van de zich wijzigende 
opvattingen over solist en orkest, 
waai bij het klavier volledig opgeno
men tifoidt in de bruisende klank
wereld van het geheel? Koop de 
plaat en « ondeiga > Beethoven... 

De lange speelduur van de opna
me en de zeer goede kwaliteit ma
ken de lage prijs nog aanti ekkehjker, 

GEORGES BIZET : 
1ste SIMFONIE 
KINDERSPELEN 
HET VADERLAND 

(Conceit Hall - SMS 2495). 

De wereldbeioemde dtiigerU Char
les Munch werd einde 1967 niet de 
leiding belast van het Oichestie Na
tional de Paiis. Het is dan ook bij
na een piimeui dat Conceit Halt een 
plaat bteiigt van dit team. 

En wel van een andere Bizet dan 
die van de eeuwige Caimen. Van een 
jongeman van 17 jaai (!) die een 
simfonie tn C gioot schreef. Zonder 
giote ptetenties, laat de uitgespiX)-
ken muzikaliteit van de vier bewe
gingen en de uttmunlende oikestia-
tie geen twijfel bestaan over hel i as-
talent van de kompomst. 

De « Jeux d'enfants » verwteij be
kendheid als reeks van 12 piano-
stukjes voor vier handen. Btzet zelf 
oikesti eerde er 5 van nl. de maïs, de 
pop, de tol, een duo en de bal. Fijn
zinnig en speels, is het werk al te 
weinig bekend. 

De ouvertuie < La Patiie > ten
slotte weid door een diep geschokte 
Bizet m 1870 gemaakt toen de (Aar-
log met Piutsen uitbrak. Hij geeft 
hieiin op dramatische wijze uiting 
zowel aan zijn vaderlandsliefde als 
aan zijn algemeen menselijke af
schuw. Tipisch detail : Bizet 
bleef m het beschoten Parijs open
baar zijn bewondenng voor Wagner 
beklemtonen... 

SIEF. 
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Oi(hle>i zijn onverbelerlijke optimisten, zelfs die welke de ziuartgalligsle verzen sdirij-
nen en de meest-biltere aanklacht legen de maatschappij uitspreken. Want hun geloof in 
^et woord als bevrijding kan door de meest-prozaïsche der lijden, door het materialisme 
van anderen en van hen zelf en door de anti-esletiek, het anti-poëtische van de huidige 
lijd niet gebroMen worden. Dertig jaar geleden schreef Urbain Van de Voorde al dat deze 
tijd niet , ' 'Jtisch is, krealief noch receptief. Het laatste moge dan al waar zijn wanneer 
men de oplage der bundels bekijkt (at geloven wij niet dat lyriekbundels ooit hoge top
tien scheren, tenzij bij uitzondering een? een enkele bundel : bv. « Maria Lecina "»), 
over het onpoëtische van de ene tijd vergeleken bij de andere kan men redetxvislen. Wel 
moeten wij toegeven dat de algemene- ontwikkeling die vroeger ook de muzische opvoe
ding veronderstelde, en dat hef x.*iegere ideaal van de hiimanitas nu overschreeuxud wor
den door het fragmentari^me en de specializatie. Was het niet dr. Gillis van het Weiss-
man-Instiluut in Jeruzalem die zei dat het aantal domme wetenschapslui aanzienlijk is 
in met de dag toeneemt ? 

GEDICHTEN 
Kunnen wij editcr Van de Vooidcs op-

meik.'ng over de afwezigheid van poëtisctio 
kreativiteit wel ondeifthrijvcn r Verre van 
een schijnprodukdviteit op het literaire 
vlak voor een teken \an kicativiteit te hou
den (in een uitgebreide uiteenzetting o\er 
nationale poëzie wezen wij hier al op), toch 
is het verschijnsel van een onverminderde 
literaire belangstelling bij de aantredende 
literaire generatie niet zonder betekenis. 
Zonder aan artistieke overschatting te doen 
of aan een al te goedkoop kultureel opti
misme, mogen wij echter wel het feit ver
melden dat de door de Konferentie der 
Nederlandse Letteren in 1966 uitgeschre
ven prijsvraag voor gedichten van auteurs 
tussen 15 en 20 jaar een buitengewoon-gro-
te bijval kende : meer dan 900 dichleis 
namen eraan deel met meer dan 2300 ge
dichten. Hieruit werden 88 gedichten ge
kozen, waaruit de jury dan de drie beste 
bekroonde. Deze jury stelde vas.t dat « de 
jonge nederlandse mens vandaag even in
tens scheppend blijft ali vroeger ooit tevo
ren... >. 

Uit de inzendingen werden een veertig
tal gedichten bijeengebracht in een bundel, 
uitgegeven bij Desclée-De Brouwer onder 
de titel « Gedichten van Tieners uit Noord 
en Zuid ». De algemene tendens, qua vorm, 
gaat terug naar een zekere ritmische, zij 
het niet metrische, gebondenheid en bij de 
meesten is er ook een zeer sterke neiging 
om te breken met de onverstaanbaarheid ; 
een gedicht moet niet noodzakelijk onver
slaanbaar zijn om goed te zijn, en niet de 
ongrijpbaarheid der betekenis is een teken 
van diepzinnigheid, integendeel. In de 
kunst is het eenvoudige vaak het moeilijk
ste en het grootste. 

Wij zien dit bevestigd in een vijftal bun
dels, bij dezelfde uilgeefster verschenen in 
de reeks « Noorderlicht ». 

André Demedts, die met lyriek debuteer
de, heeft na « Vaarwel» in 1940 geen ver
zen meer gepubliceerd : hij wendde zich 
tol roman en novelle. De dichter van « Jas
mijnen » die door Verschaeve met geest
drift werd begroet, vervulde de liteiaire, 
maar niet de lirische belofie van « Jasmij
nen » en « Geploegde Aarde ». Toch is 
Demedis bok als prozaïst een dichterlijke 
natuur : niet door de lirische gólving der 
taal en het beeld maar door de sterke sub-
je kliviteit van inhoud en \izie. De gedich
ten die in de bundel « Daarna » gebundeld 
zijn. zijn een lirische rustpauze in dit episch 
weik. Zonder grote liriek te zijn, zijn ze 
van een meer gedachtelijke dan beeldende 
sdioonheid en daarom vooral lezenswaard : 
zij openbaren ons de mens Demedis die als 
dichter zowel als romanschrijver steeds iets 
te zegg(Mi heeft. 

« De Navclkijker > van Gust Vermeille 
bevat gedichten die de direkte omgeving 
van de dichter tot onderwerp hebben : te-
mali.sch, geestelijk en ook in woordgebruik 
en beeldspraak. Hij noemt zich wel « de 
navelkijker », maar reikt over de enge gien-
zen van het milieu, door dit grensoverschiij-
dende en universele dat de poëzie is. « Foe
lie is ritme, is gespannenheid van een ho
gere orde, is de huid van het gedicht Ï zegt 
hij. Deze « huid » is bij Vermeille : het di-
ïekte, konkrete noemen der dingen met 
daarachter Ket ongenoemde maar voelbare 
Mibjektieve verband met de diepere zin, het 
ontroerd-zijn en de ontroerbaarheid die een 
gedicht loi - i r / ie maken. Niet steeds lukt 

het, het realistische noemen die « gespan
nenheid > te verlenen, de ontroerbaarheid 
die het woord tot poëzie maakt. 

De meeste verzen dragen echter wél de
ze poëtische kern in zich. De tamelijk-lange 
gedichten -— in vergelijking met de korta
demigheid van veel jongere dichters — ver
gen van de dichter een sterk gevoel voor 
evenwicht, een aanvoelen van de grens tus
sen poëtische zegging en prozaïstische over
brugging. Dat menig gedicht in die zin ge
slaagd is, bewijst Vermeilles poëtisch ver
mogen en zijn werkelijk dichterschap. 

« Enigme » van Anne Dellart is haar 
tweede bundel, na « Hiëroglyfen ». 

De titel is voor de hele bundel kenschet
send en verklaiend : hij duidt de bron aan, 
waar deze veizen zijn ontsproten en tevens 
de vizie van de dichteres op de mens. De 
mens is raadsel : de poëzie dringt binnen 
in de geslotenheid der ziel, ontraadselt dit 
geheinj en schrijft het neer in de mitische 
tekens van het woord, dat daardoor ver 
buiten zijn eigenlijke begripsinhoud gaat. 
De poëtische kennis, dit grijpen van het 
geheim is een ander vatton dan het ratio
nale der begrippen. In « Das 'Wesen dei 
Diclmnig » zegt Heidegger dal in de poë
zie de mens zich konconireert op de giond 
der menselijke realileii. Deze diepere rea
liteit, die onuitgesproken blijtl in de ge-
vvone taal, wordt door de dichter verwoord. 

De dichteres .'Vnne Dellart tracht deze 
diepere realiteit te verwoorden, tematisch 
door de benadering van een diversiteit van 
menselijke gevoelens en gebieden van men
selijke geest en gedachte, en formeel door 
een beheerste beeldspraak, een harmonisch 
evenwicht tussen de warmte van het woord 
en de koelheid der gedachte. 

Het laatste gedicht van de bundel be
vat a.h.w. haar poëtisch kredo : een geloot 
in deze specifieke taak van de dichter, de 
dingen te verwoorden die anderen niet uit
spreken kunnen 

De bundel « Hecate > van Reinout Vreij-
ling bevat een vijftigtal gedichten, waar
onder enkele uit zijn vorige bundel «Stenen 
Vogels». Na het — mooie — titelgedicht 
volgen gedichten van een grote diversiteit 
naar tematiek, vorm en waarde. De kwan-
tiatief belangrijkste groep is die welke mi-
tologische of antieke onderwerpen behan
deld. 

Vreijlings gedichten roepen een weield 
op. een beschaving en een kulluur waaraan 
wij allen .schatplichtig zijn. F.n dit oproe
pen gebeurt vaak op pregnante wijze. Soms 
wordt de evokatie al te geforceerd en ont
breekt de adem en ontroering der poëzie. 
« Hêcate » bewijst echter de dichterlijke 
mogelijkheden van Vreijling en houdt méér 
in dan een belofte. 

« Gerari Van Velsen » van Bouke Jagt 
is geen vei/cnbundel in de gewone beteke
nis. 

Hel IS een episch-lirisch verhaal over de 
bekende historische figuur, waarin het ei-
genlijk-epische afgewisseld woidt met li
rische gedichten, vaak natuur-gedichten of 
verhalende verzen met een natuur-lirische 
ondeiioon. .4Ue hebben betrekking op de 
figuur van Van Velsen, en door hun kro-
nologische rangschikking vormen zij een 
bijna dooilopend verhaal, zonder daarom 
één enkel episch gedicht te zijn ; daarvoor 
is de variatie in zake vorm te zeer uiteen
lopend. Naai poëtische waarde is du on-
deischeid al even groot; naast menig ge
slaagd vers zijn er ook verzen en helt ge
dichten die de poëtische adem missen en 
in het geheel eerder storend werken. Met 
een strengere selektie en een strakkere bouw 
zou deze bundel heel wat gewonnen heb
ben. 

(Jtlgevei i] Desrlee-De Biouwer leeks 
\oorderlicht. 

« (icdichlen van 1 leners uit Noord en 
Zuid » 60 fr. « Hecate » - gedichten • 
Reinout Vreijling - 60 fr. « Gerart Van VeU 
sen > - Bouke Jagt 60 fr. « Daarrui » -
André Demedts - 75 fi « De Suvelkijkei > 
Gitst vermeille - 7i fr. < Lnigme > - Anna 
Dellart - 75 fr. 

T W E E R O M A N S 
Bi] de uilgeverij Desclée-De Broinuer verschenen zo pas twee romans van noord-
nederlandse auteurs : <( De Carnavalspop » van Luud Stallaerl en « Namen geven » 
van Corrie Hafkamp, van wie bij dezelfde uitgeverij reeds het verhaal <( De Dans 
op de drempel » gepubliceerd werd. 
Luud Stallae^t, schrijver van « De carnavalspop n, studeerde wijsbegeerte en rech
ten, doceerde wijsbegeerte en is nu gastprofessor aan de Universiteit van Oregon. 
In zijn roman worden wij gekonfronteerd met een schizofreen onderwijzer-kunsLe-
stenaar die ergens leeft in een dorp in een niet nader genoemd land, dal echter 
veel Spaanse trekken vertoont; ook de namen zijn meestal spaans. 

Er zijn drie delen in deze roman : elk 
ervan wordt voorafgegaan door een Ril-
ke-citaat dat de geest van elk deel 
en van het hele boek weergeeft. De 
hoofdfiguur wil de gesplelenheid van 
zijn persoonlijkheid overwinnen door 
een kreatieve daad. Jaarlijks wordt ter 
gelegenheid van Carnaval een pop ver
brand : men heeft hem gevraagd die te 
maken en hij heeft dit nu reeds verschei
dene jaren gedaan. Zijn schepping gaat 
echter steeds in de vlammen op en is 
levenloos, dood materiaal : het is slechts 
een surrogaat voor zelfbevestiging, voor 
een terugkeer naar de werkelijkheid ;;n 
naar een vereniging van het lichamelijke 
en geestelijke, die een einde zal stellen 
aan de verscheurdheid van zijn wezen. 
Wanneer het karnavalsfeest opnieuw in 
aantocht is, moet hij weer een pop ma
ken. Hij besluit een reeds lang gehoorde 
« stem » nu gehoor te geven en een le
vende pop te maken : een schepping die 
geen dode materie meer zal zijn maar 
menselijk-bezield. Jeanne, de onderwij
zeres die belangstelling heeft voor zijn 
werk, wordt door hem overvallen en ge
bonden : met behulp van papier en lijm 
ontstaat dan een levende pop, een 
Jeanne d'Arc, die op de dag van het 
feest aangestoken wordt. Wanneer een 
huisgenote van Jeanne, die argwaan ge
kregen heeft, de veldwachter verwittigt, 
laait de brandstapel reeds hoog op. 

De nogal griezelige en summiere fabel 
van dit boek doet denken aan sommige 
verhalen van Poe, Seignolle of Jean Ray. 
Er is echter méér dan alleen maar de fa
bel, die slechts de draad is, het geraam
te waarrond hel levende verhaal geboet
seerd werd. 

Wat de — verklaarbare of onverklaar
bare — daad van een waanzinnige lijkt. 

is slechts de veruitwendiging van en de 
aanloop tot een psichologisth proces, 
een innerlijke evolutie. 

Opvallend is echter, dat dit proces 
veel beter en duidelijker weergegeven 
wordt bij de onderwijzeres dan bij het 
hoofdpersonage. Het eerste deel gaat tot 
o p het ogenblik dat hij tot zijn krank
zinnige daad beslist en ze uitvoert. Maar 
van dan af is de geestelijke evolutie v;».n 
de in haar papieren cocon opgesk^ten 
onderwijzeres dominerend : een evolutie 
die gaat van angst, walging en verbazing 
tot aanvaarding, begrip, liefde. 

Hier pas wordt het feitelijk gebeuren 
door een uitgebreide psichoIogi,sche 
schildering a.h.w. onderbouwd, krijgt 
het verklaring en zin. In het eerste deel 
zelf lijkt ons het verband tussen de daad 
van de onderwijzer en zijn geestestoe
stand te dun, is er een zekere geforceerd
heid. 

Een gewoon roman is « De carnavals
pop » alleszins niet. 

Dat ook zonder grote uiterlijke ge
beurtenissen een verhaal de lezer kan 
boeien, alleen maar door de schildering 
van een innerlijk gebeuren naar de cli
max toe, dat heeft Stallaert in hel laat
ste deel van zijn roman bewezen. 

<c Namen geven » van Corrie Hafkamp 
is het verhaal van een geboorte. Een 
vrouw vertelt de grote en kleine gebeur
tenissen tijdens de periode van haar 
zwangerschap, de geboorte en de eerste 
maanden erna. Zij vertelt niet alleen 
de kleine dagelijkse dingen maar ook al 
wat haar geest bezighoudt en het cen
trale, de kern waarrond de gedachten 
gaan is het kind dat in haar groeit. 

Maar naast deze gedachten zijn er ook 
de herinneringen aan het verleden, aan 
het zelf-kind-zijn, aan pubertei t en 

vrouw-worden; zijn er de gedachten over 
de hele zin van dit moederschap, over 
de samenhang van liefde, geboorte c a 
dood, over de grenzen tenslotte van d i t 
moederschap. Wanneer hel kind gebo
ren is, verlaat het niet alleen fizisch de 
moeder, maar kapselt zich ook in zijn 
eigen wereld : « Namen kan ik geven. . 
In bezit nemen kan ik niets », denkt de 
moeder. 

De wijze waarop dit verhaal geschre
ven wercl, de fijne en diepzinnige maar 
nooit geleerd aandoende weergave van 
de psichologie der moeder in verwach
ting, en tenslotte heel de sfeer waarin de 
vrouw zich beweegt — deze mengeling 
van zorg en hoop en van een tegelijk, 
zeer vrouwelijk realisme in de dingen 
die haar eigen fizische wereld betreffen 
— maken van dit verhaal heel wat meer 
dan een soort dagboek. Het milieu, het 
gezin, de vrienden, de dokter, de zuster ; 
zij vormen niet alleen het noodzakelijke 
dekorum en zijn niet alleen de noouza-
kelijke begeleiding, maar zij geven de 
noodzakelijke dimensie aan dit verhaal. 
Voor een paar maanden bespraken wij 
hier het verhaal « De dans op de drem
pel » van dezelfde schrijfster, een ver
haal dat qua psichologie en taal het ia-< 
lent van Corrie Hafkamp bevestigde, 
maar dat ons qua konstruktie minder 
geslaagd leek. « Namen geven » bezit de-
dezelfde eigenschappen wat taal en psi
chologie als « De dans op de drempel », 
maar is daarenboven wat de bouw be
treft evenwichtig. He t offert in zijn 
rechtlijnigheid niet aan allerlei kompo-
zitorische kapriolen, die alleen maar de 
leesbaarheid verminderen zonder de este-
tische waarde te verhogen. Corrie Haf
kamp is niet de schrijfster met de lan
ge epische adem en het brede paneel : 
wel de fijne analiste van het menselijke 
gemoed — en dan vooral van de vrou
welijke psiche, die zij zeer zuiver weet 
weer te geven. 

Luud Stallaert : « De carnavalspop »' 
— ing. 125 fr. — 150 jr. 

Corrie Hafkamp : « Namen geven » 
— ing. 95 fr. — geb. 120 fr. Uitgeverij 
Desclée-De Brouwer, Brugge. 
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ARTIKEL 188 

Deze eenakter van Herman 
Heijermans zou zich in om het 
even welke provincieplaats 
van Nederland kunnen afspe
len. Heijermans neemt hierin 
een loopje met de more> 
maatstaven die door het ve 
gaderde schepenkollege wo: 
den aangelegd, in wiens ogen 
o.a. Shakespeare en Sofokle 
met zijn Oidipoes immorel 
smeerpoezen zijn. De vroede 
vaderen beroepen zich daarb j 
op artikel 188 van de gemeen
tewet waarin o.m. bepaald 
wordt dat de burgemeester 
«waakt tegen 't doen van met 
de openbare orde of zedelijk
heid strijdende vertoningen ». 
Het toneelstuk Allerzielen van 
Heijermans was door het sche
penkollege van een bepaalde 
Stad namelijk immoreel bevon
den en het stuk van zondag is 
vanwege de auteur daarop een 
satirische wraakneming. 

Zondag 23 juni om 21ul5. 
ÏBrussel Ned.) 

Vlaamse T. V. 
ZATERDAG 22 JUNI 
18 55 : Zandmannet je — 19 00 : Luceat 
— 19 30 : Tienerkianken — 19 55 : 
Medede' ingen — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Peyton Place : Het cnoeval — 
20 45 : Zeskamp — 21 55 : Monn ix : 
Voor l iefde of voor geld — 22 45 : T V -
nieuws 

ZONDAG 23 JUNI 

14 05 : A l l en de kameel Lootste o f l . : 
De kameel heeft het laatste woord — 
14 25 : TiSner beat show — 15 00 : 
Binnen en bui ten — 17 30 : Symfonie 
nr 101 in D, «De Klok», van Fronz-Joseph 
Haydn — 18 35 : Klem, k lein k leuter t je 
— 19 05 : Dak ta r i : De gi izelaars — 
19 55 : Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuws — 20 15 : Sportweekend —• 
20 40 : Biogrofie 8 : Paul Lincke — 
21 10 : Ar t i ke l 188 Toneelstuk van 
Herman Heijermans •— 22,15 : T V -
nieuws. 

MAANDAG 24 JUNI 

18 55 : De avonturen van Rick de K ik 
ker — 19 00 : Het geheim van Ki l lary 
Harbour Laatste episode — 19 30 : 
Geknipt — 19 45 : Openbaar kunstbe
z i t : « Guirlande met de H Theresio 
van Av i la » door Daniel Seghers — 
19 55 : De Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20 30 : High Chaporral : Het 
Oraf — 21 20 : Verover de aarde : Da 
blauwe planeet — 22 10 • Gastprog ram-
m a : De Liberale gedachte en ak t ie —f 
22 40 : TV-nieuws 

DINSDAG 25 JUNI 

18 55 : De avonturen van Rick de K ik 
ker — 19 00 . Zorro : De on tp lo f f ing 
— 19 25 : Popeye — 19 30 : Quebec 
U S A Toeristische f i lm — 19 57 : Mede
del ingen — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Kent u de melkweg ' Satirisch 
toneelstuk — 22 20 : Vergeet niet t s 
lezen — 22 55 : TV-nieuws 

WOENSDAG 26 JUNi 

16 15 t o t 18 00 : Paordesport : de 
c Grote Prijs van Europa » — 18 55 : 
De avonturen van Rick de Kikker — 
19 00 : Klem, k lem kleuter t je — 19 20 : 
Televisum — 19 55 ; De Weerman — 
2 0 00 : TV-nieuws — 20 25 : Kringloop 
van de mode Praktische modewenken 
— 20 55 : Debat — 21 35 : Speelfilm ; 
Psycho Thri l ler van A l f red Hitchcock — 
23 20 : TV-nieuws 

DONDERDAG 27 JUNI 

18 55 : De avonturen van Rick de K ik 
ker — 19 00 . Zorro • Het einde van d ^ 
orend — 19 25 : Popeye — 19 30 : 
Raadselachtig Amer ika Ie af lever ing 
van een reeks tv reportoges van Peter 
von Zahn — 19 55 : Mededelingen — 
20 00 : TV-niouws — 20 25 : Peyton 
place : Het ongeval — 20 50 . Ten 
huize van August de Schrijver, Minister 
van Staat — 21 40 . In de spiegel van 
de kunst : De Barok ( laatste deel) —• 
22 10 : Premiere — 22 45 : TV-niouws. 

\ RIJDAG 28 JUNI 

18 55 : De ovonturen van Rick de K ik 
ker — 19 00 • Monko Kapok Jeugd-
feu i l lc ton Eerste episode — 19 30 : 
Z ie t u er wat m — 19 45 : Zoek 
l icht — 19 55 • De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 • De dame van over-
rtergens rV-spel van Jean-Louis Ronco-
roni naar een novelle van George Lon-
gelaon — 21 50 : TV-nieuws — 22 00 
t o t 22 50 : Kar l Marx. Documentoir 
programma. 

«Psycho», thriller van AU) cd JLtLlicoci niet Anthony Perkins 
en Vera Miles (voor volwassenen — 26 jiiin — Brussel Ned.). 

KENT U DE MELKWEG ? 

Een wonderlijke komedie is 
dit meest bekende toneelstuk 
van de duitse auteur Karl 
Wittlinger die al als tienjarige 
knaap zijn letterkundig de
buut maakte met een roman. 
Er zijn slechts twee spelers : 
de eerste is een kostganger 
var. een psichiatrische instel
ling, de tweede een psichiater. 
Op een toneelavond voor ge
neesheren en patiënten voeren 
beiden een toneelstuk op dat 
geschreven werd door de « pa
tiënt ». Deze tracht daarin zijn 
pozitie en levensgeschiedenis 
duidelijk te maken en praat de 
verschillende epizodes aan 
elkaar. Wittlinger hekelt in 
dit stuk de absurditeit van de 
eigenzinnige demokratie en 
het lichtvaardige begane on
recht. Een stuk vol fijne hu
mor, soms met donkere ran
den, waarachter steeds weer 
he' onwrikbare geloof van de 

auteur in het leven komt 
kijken 

Dinsdag 25 juni om 20u 25 
(Biussel Ned) 

PSYCHO 
Toen Hitchcock deze film 

begon te draaien, stond hij 
erop dat er niets van het ver
haal zou uitlekken. Daar waar 
voor de meeste filmprodukties 
er zoveel teksten de kranteQ-
redakties bmnemvaaien, gooi
de « Hitch » het over een totaal 
andere boeg : geen letter aan 
de kranten. Geheim, geheim
zinnigheid. Zelfs de titel werd 
niet medegedeeld. Er werd 
alleen gesproken over een 
nieuwe Hitchcock-produktie. 
Toen de film dan eindelijk 
klaar was schreef de regisseur 
zelf de korte inhoud. Slechts 
enkele regels : «Het is het 
dramatisch verhaal van een 
jonge vrouw die een fortuin 
steelt. Zij ontmoet een jonge
man die te lang onder de ijze

ren hoede van zijn moeder 
leefde». En Hitchcock fee-
schrijft die moeder als een 
wezen « bezeten door de drang 
om te doden». Daarmee kent 
u de ingrediënten van dit sus-
pens-verhaal. 

Woensdag 26 juni om 21u.25. 
(Brussel Ned.i 

R.AADSEUCHTIG AMERIKA 
Vanavond krijgt u de eerste 

aflevering van een dokumen-
dire in acht delen waarin 
'eter von Zahn en Dieter 
Vanck willen aantonen hoe de 
'erenigde Staten zich hebben 
ntwikkeld en hoe dit volk een 
igen karakter kreeg nadat 

ontelbare inwijkelingen zich 
daar hadden gevestigd. In deze 
pioduktie van de westduitse 
SDF wordt daarbij overvloe
dig gebruik gemaakt van oude 
gravures, prenten, kaarten en 
films. Aan de hand van dat 
materieel schetsen de samen
stellers in deze eerste afleve
ring hoe de eerste engelse 
Amerika-gangers kennis maak
ten met de nieuwe wereld. Het 
eerste wat die gelukzoekers 
zagen, waren oerwouden die 
zich uitstrekten van de kust 
tot diep in het binnenland. 
Konflikten onder de inwijke
lingen onderling en met de 
Indianen lieten niet lang op 
zich wachten. 

Donderdag 27 juni om 19u.30. 
(Brussel Ned.) 

ring van Kongo. Joos Florquin, 
Annie Van Avermaet en Fons 
Fraeters stellen hem donder
dagavond enkele vragen, waar
bij ook meer kiese aangelegen
heden zoals zijn rol bij de 
repressie en de kongolese onaf-
hankelijkskrizis niet uit de 
weg worden gegaan. 

Donderdag 27 juni om 20u.50. 
(Brussel Ned.) 

DE DAME 
VAN OVER NERGENS 

Een wel eigenaardige lief
desgeschiedenis is deze bijdra
ge van de Zwitserse televizie-
SSR tot de Italia-prijs 1966. 
Ingenieur Bernard Morgan is 
in een moderne fabriek belast 
met de veiligheid, geen klein 
bier, want er worden niets 
minder dan atoomgranaten 
vervaardigd. ledere avond, bij 
zijn thuiskomst, is hij er ge
tuige van hoe op zijn tv-
scherm geheimzinnige signa
len verschijnen. Die seinen 
schijnen enkel voor hem be
doeld en uiteindelijk vormen 
ze het beeld van een vrouw. 
De ingenieur wordt verliefd 
op het elektronische schepsel 
en tracht er met alle middelen 
mee in kontakt te komen, bij 
zover dat hij de veiligheid van 
zijn onderneming en zijn 
leven op het spel zet. 

Vrijdag 28 juni om 20u.25. 
(Brussel Ned.). 

TEN HUIZE VAN 
4ÜGUST DE SCHRIJVER 

De onlangs zeventig jaar ge
worden minister van staat 
August De Schrijver behoort 
tot die steeds zeldzamer wor
dende politieke figuren die op 
de geschiedenis van dit land 
tijdens de jongste decennia 
een belangrijke stempel heb
ben gedrukt. Hij was minister 
van de naar Londen gevluchte 
regering Pierlot. Stichter en 
eerste voorzitter van de C.V.P., 
speelde hij later een rol in de 
koningskwestie, de schoolstrijd 
en de onafhankelijksverkla-

KARL MARX 

Dit programma gaat over de 
moderne produktieprocessen 
en over de vizie van Karl 
Marx die 150 jaar geleden op 
5 mei geboren werd. In deze 
uitzending krijgt u beelden te 
zien van enkele vooraanstaan
de ondernemingen in Neder
land en van de snelste kodeer-
machine te Rotterdam. Voorts 
menigen en gedachten van o.a. 
de Marx-kenners prof. dr. R.C. 
Kwant, socioloog in Utrecht, dr 
Ernest Mandel, ekonoom te 
Brussel, Laurens ten Cate, 
A H. Kloos en dr L. Nauta. 

Vrijdag 28 juni om 22u. 
(Brussel Ned.). 

*Ten huize van August De Schrijver» Of we de waaiheid over Londen zullen vernemen? (27 juni — BIHSS.I ntra ) . 



^]ooooo 
NIET WAAR 

De eerste rezultaten van de 
dopingsonderzoeken tijdens de 
Ronde van Italië zijn gekend. 

Eerst en vooral : in de plas
jes van « onze » Merckx werd 
geen spoor van amfetamine 
gevonden Daarvoo- onze op
rechte gelukwensen aan Eddy. 

Voor de Italiaanse idolen 
werd het wat anders. Gimondi, 
Motta en Balmanion bleken 
alle drie «gepak t» te hebben. 
Zij beweren ook alle drie dat 
het niet waar is en zij zijn ten 
zt ,rste verontwaardigd. 

Ware het niet zo triestig, 
men zou er kunnen om lachen 
dat precies de mannen die 
stillekens en minder stillekens 
lieten verstaan dat Merckx 
een. straffe «dopeling» is. 
«medikamenten» nodig had
den. 

QUE SERA 
Crossing Molenbeek, waar

van al zo dikwijls beweerd 
werd dat het dooi de bodem 
van zijn «schatkis t» aan het 
krabben is, heeft wel niet Jef 
Jur ion gekocht — die gaat 
naar Gent — maar toch Maso-

.pust, Sulon, Vandenberg en 
Lismond, vier spelers die sa
men een serieus fortuin moe

iten kostefi.'-DaarenbeVen heeft 
de klub een t ramer « de grand 
fi."mat europeen» aangewor
ven, een buitenlander dus Het 
is de franse Roemeen Elek 
iSchwarti , ' '"éëti" der duursie 
euiopese t r a inen en vroeger 
oefenmeester van Monaco, de 
nederlandse nationale ploeg, 
E.ssen, Benfica en Frankfurt. 

Het wordt nu voor Crossing 
een of ander : ofwel lijk een 

fuzee naar eerste afdeling, 
ofwel lijk een pijl naar hot 
bankroet. De pronostiek is 
open. 

VANZELFSPREKEND 
Volgens « Les Sports » heeft 

P. Van den Boeynants. de 
meeste van onze landgenoten 
wel bekend, aan Eddy Merckx 
volgend telegram gestuurd : 
;< Félicitationj au vainqueur 
du Tour d'Italie. J e me réjouis 
que ce soit un Beige et un Bru-
xellois.» 

Ontroerend, n'est-ce pas, 
vooral dat laatste. 

Voor de rest veronderstellen 
wij dat « Les Spor t -» dat tele
gram vertaald heeft, want het 
is natuurli jk vanzelfsprekend 
dat Vlamingen onder elkaar 
Vlaamse telegrammen uitwis
selen. 

Hoewel, onder ware Bel
gen... 

OPIUM 
We kunnen bezwaarlijk be

weren dat het ons het slapen 
belet heeft. Maar we hebben 
ons toch een paar keren afge
vraagd, in verband met de 
moeilijkheden in Frankrijk, of 
jdL Tour zou doorgaan en zo ja, 
of hij ein*'fiégB,föiati& verloQp 
zou kennen. 

Wel. naar het schijnt zal dat 
^ t gevaj ••zijni.j ,^, ,„v,^j.. / f 
' We lazen trouwens dat de 
overheid er op aandringt dat 
de Ronde in de beste omstan
digheden zou verlopen, om de 
aandacht van het publiek af te 
leiden van de binnenlandse 
moeilijkheden. 

Het komt ons voor dat de 
sport nog maar eens een keer-
t.ip moet dienen om de mensen 
de werkelijke noden te doen 
vergeten. 

Sport, opium voor het volk ? 
En gaan wij dat goedje maar 
gewillig blijven slikken ? 

KOEREUR ? 
De koning is te Leuven een 

bezoek gaan brengen aan de 
atleten, terwijl die allemaal 
samen druk aan het oefenen 
waren met het oog op de olim-
pische spelen. De koning leg
de, zoals dat heet, een deskun
dige en entoeziaste belangstel
ling aan de dag en hij onder
hield zich vriendschappelijk 
met de sportlui. Vive Ie roi 
dus. 

Naast sportlui en koning 
waren er een hele hoop « voor
aanstaanden ». Kunt ge wel 
denken. 

Julien Kiahmda was, inkluzief zijn voelbalknietje, aanwezig op 
de (franstalige) receptie die Simonet op het anderlechts 
stadhuis aan de paars-witten aanbood. Nog een «brusselse 
sportvedette», zoals Meensel - Kiezegemenaar Merckx door 

V.d.B. werd betiteld ? 

Eén onder hen, Ie prince de 
Ligne, werd zelfs zo door de 
sportmikrobe gebeten dat hij 
zich op een velo liet hijsen 
om. en vrai sportif en met de 
deskundige raad van Oscar 
Dhaemers, op «de rol len» te 
rijden. Zou hij koereur willen 
worden ? 

Of gewoon maar wat kinder
achtig doen, omdat de koning 
erbij stond ? 

GROTE TRANSFERTEN 
De transfer ten van twee 

grote jongens uit twee ver
schillende sport takken doen 
heel wat stof opwaaien in 
spoxtmiddens om het eens in 
een echte spórtstijl te zeggen. 

In de eerste plaats 'die van 
Steveniers, het «enfant te r r i 
ble » van Racing Bell Meche-
len die, zo halvelings tegen 
zijn zin naar het schijnt, de 
basketbalploeg van Standard 
gaat versterken. En zijn eigen 
bankrekening natuurli jk, even
als die van Racing Bell. 

Standard, maar dan de voet
balafdeling, verkocht ook zijn 
enfant terrible Roger Claessen, 
v i e n s droom eindelijk in ver
vulling gaat vermits hij in 
Duitsland, het land van de 
Munich en de Dort, mag gaan 
voetballen. Meer bepaald bij 
Aken. Als alle Standard-sup
porters, die tegelijk Claessen-
fans zijn, nu maar niet naa r 
Aken gaan rennen om h u a 
idool toe te juichen. 

EN VORST ? 
Er is een tijdje sprake ge

weest dat m'sieur Constant, 
ex-big-boss van de nationale 
voetbalploeg, ondervoorzit ter 
zou worden van Anderlecht, en 
misschien zelfs opvolger van 
2ijh karheraad prezident Rob- . 
sens. Maar Constant wordt ma
nager bij Klub Brugge. 

Nu hebben wij altijd gedacht 
dat hij afkomstig is van La Fo-
restoise, klubje dat al betef-é 
tijden gekend heeft. We vra
gen ons dus af waarom Vanden 
Stock niet naar die ouwe scha
penstal terugkeert . Te klein ?, 

CN 
Een Tan de. meest omstreden regie-

tncnen vim rie belgische voetbalbond 
betreft de overgang van spelers naar 
een andere klub. Of) dit Qgenbtik h 
het nog zo : icanneer een luiaap v(.*jr 
een ftlub leltent, blijft hij levenslang 
« eigeiidoiii » van die klub. Wit hij 
ergens anders spelen, dan kan dat 
atleerr inet toelating van de klub, die 
zc naar lelilekeur kan geven of wei
geren en tot dusver alleen geeft in 
ruil vooi een boel geld, dooi de nieu
we ktub af Ie dokken. Die realemen-
ten zoi den misschien nog kunnen 
dienen voor amateurs, die toch over
al 'ongeveer even veel (of even luei-
mg) verdienen, maar nu de voet
ballerij voor de begaafden een wer
kelijk — en renderend — beroep is 
geworden, zijn ze onbruikbaar. Waf, 
bij voorbeeld, te zeggen over een 
folkloristiscli getint staminee-klub-
bestuurtje dat lo maar een begdcifd 
jong spelc) zijn transfert leeigerl en 
(laardoor die jongen misschien mooie 
toilftin>lmogelijkheden ontneemt ? 

Het kan zo niet verder gaan, dat 
is duidelijk, l rouwens, de wetgever 
u.aat zich ook met de kwestie moei
en. Er werkt reeds een Kamerkom 
mis.'iie aan het z». wetsvoorstel De-
rierrq, dat zo maai ineens alle spe

lers vrij wil laten naar goeddunken 
van klub te veranderen, met als eni
ge uitzondering de beroepsspeler, zo-
tang hij onder een kontrakt staat dat 
echter hoogstens over drie jaar Jju 
mogen lopen. 

De voetbalbond is — begrijpelijk 
— tegen dat ivetsvoorstel gekant. Hij 
zal trachten een beter voorstel ie 
doen en daar zvordt nu hard aan ge
werkt. Het IS niet klaar, en niemand 
kan nu reeds voorzien hoe het er 
precies zal uitzien. Maar in « Sport
leven », orgaan van de bond, ver
scheen een verslag van het uitiverend 
komitee, dal toch enig idee geeft van 
de richting ivaarin men een oplos
sing wil vinden. Wij achten dü be
langrijk genoeg om te trachten ei 
het vooriiaamste van samen te vat
ten. Er eerst nog de nadruk op leg
gend dat het om voorstellen gaat, 
leaarover de algemene vergadering 
zich te gepasten tijd zal moeten uil
spreken. En dal zal een andere icwes-
tie xi'orden, ivant liet is niet gemak
kelijk om dergelijk heterogeen gezel
schap tot een eensgezind besluit te 
ü*jen korrien: Kom, dat is voor later. 
Wat voorziet men ? 

Eerst en vooral het einde van de 
zg. kinderhandlekening. Wanneer 

een jongen onder de achttien jaar 
voortaan voor een klub wil tekenen, 
moet de vader eerst zijn akkoord ver
lenen. Tussen haakjes : verschillende 
klubs vragen dat -nu reeds, in een oj_ 
andere vorm en zonder dat ze daar
toe verplicht zijn. 

Spelers jonger dan achttien jaar 
zouden sleclits van klub kunnen ver
anderen met de i\jelating van hun 
oorspronkelijke klub. Voor hen zou 
de situatie dus ongeveer blijven zo
als ze nu is, zij het dan met een ze
kere versoepeling van het sisteem. 

Anders wordt het voor spelers ou 
der dan achttien jaar. 

Willen zij van klub veranderen 
doch liefhebber blijven, dan geldt 
voor hen hetzelfde als voor de jonge
ren : bestemming van de klub ver
eist. 

Willen ze van liefhebber beroeps
speler worden, dan zijn er tivee mo
gelijkheden : ofwel biedt hun eigen 
klub hen een kontrakt aan — die 
heeft prioriteit voor het eerste • kon
trakt — en van die aanbieding af die
nen ze beschouwd als beroepsvoet
ballers die een transfert wensen. 
Hierover hebben we het later. Ofwel 
biedt hun eigen klub hen geen prof-
kontrakt aan en dan kuiinen zij naar 
een andere klub vertrekken, steeds 
natuurlijk met een kontrakt van die 
a dere klub. In dat geval zal de ver 
kopende klub een vast bedrag ont
vangen van de^ kopende klub. Van 
dit bedrag werd de ximvang nog niet 

vastgelegd, maar om enig idee te heb
ben : in Engeland bedraagt derge
lijke vergoeding ongeveer tien pond. 
Dus praktisch niets. 

De laatste mogelijkheid tenslotte : 
de prof die van klub ivil veranderen, 
na het verstrijken van zijn kontrakt 
uiteraard. Voor hem kan de klub een 
transfertsom vragen. Om te vermij
den dat die onbetaalbaar zou zijn, 
zal de klub gehouden zijn de speler 
een vast te stellen gedeelte van deze 
som te betalen, ingeval geen enkele 
andere klub bereid zou zijn de ge
vraagde transfertsom neer te tellen. 
Sisteem dat o.m. in Nederland be
staat. 

Dat zijn de voornaamste lijnen van 
hel plan. Ons lijkt het niet zo kwaad. 
iBlijven natuurlijk enkele knelpun
ten op te lossen, zoals de overgangs-
voorxcaarden voor liefhebbers-seniors, 
de vaste prijs voor de amateur die 
prof u'ordt, het percent aan de prof 
als voor hem een te hoge Iransfert-
A>m wordt gevraagd en de duur van 
eert profkontrakt. 

Er is een begin gemaakt. Het komt 
er nu op aan genoeg eensgezindheid 
aan de dag te leggen om zonder at 
te veel ruzie, en zonder al te veel 
tijdverlies, dit plannetje uit te wer-

.ken tot een vlot funktionerend sis
teem. Dat zal niet zo eenvoudig zijn 
want het ivil ons voorkomen dat veel 
t kleintjes » wel,een en ander zullen 
aan te merken hebben op hel plan. 

Maar daarover later. 



'N LEEUW 
IN 
ELKE 
STRAAT 

Zij zullen hem niet temmen, zingen de Vlamingen sinds generaties. 
En zolang hij tanden heeft, wanhopen de tandartsen niet... 

In^afwachting dat de Rode en de b lauwe Leeuwen verstandsiciezen 
krijgen om te bijten daar waar er moet worden gebeten blijft de 
zwartgele Leeuw het doen. 

D« Vlaamse Leeuwevlag is géén partij , of verenigingsvlag. Onder 
dit simbool strijden sinds een anderhalve eeuw Vlamingen van alle 
gezindte voor de ontvoogding en de opgang van de Zuidnederlandse 
volksgemeenschap. 

Op 11 juli a.s. kunt u 'n stille maar veelzeggende wenk geven aan 
de regeerders van « dit land van ons » : hijs 'n Leeuwevlag De 
leugd die om Leuven rebelleerde zal dit biezonder attent vinden. 
En ze verdient het ook. 

NATTIONALE BEVLACGINCSAKTIE 
Bestellingen : Tieltsesteenv^eg 12, Oostrozebeke - tel. (056)660 73 
Sekretariaat : Waterstraat 133, Sint- Amandsberg . tel (09)51.15.83 

Afmetingen en prijzen 

1 . bedrukte vlaggen katoen wollanyl 
(klassieke én moderne leeuw) 

1,5 m X 1,5 m 310F 430 F 
2 m X 2 m 530 p 750 F 

2. geborduurde vlaggen nylon 
(klassieke én moderne leeuw) 
t m X 1 m 
1,45 m X 1,5 
1,45 m X 2 
2 m X 2 m 
2,5 m X 3 m 
3 m X 3 m 
4 m X 2,4 m 
4 m X 4 m 

m 
m 

460 F 
880 F 
990 F 

1.430 F 
2.420 F 
2.750 F 
3.740 F 
4.290 F 

wollanyl 

495 F 
925 F 

1.015 F 
1.595 F 
2.640 F 
2.970 F 
3.960 F 
4.620 F 

(klassieke en moderne leeuw) 
1 m X 2,5 m (met lussen) 900 F 
1 m X 2,5 m (met sloof) 850 F 

990 F 
935 F 

wollen franje» aan drie zijden 
nylon franje» aan dria zijden : 

15 F per 
45 F p« 

>r m. I u 
WENTELPOORT 

type ALUGA 

Aanbevolen 

Huizen 

H. DOX 
Carnotstraat 133, Antwerpen 

Telefoon : (03)35.17.14 
Binnen- en buitenlandse 

merkkeukens 
+ elektrische toestellen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS GLASAL 

Engerstraat 161, Erps-Kwerps 
Tel. (02)59.77.83 

DE ENIGE KEUKEN IN EUROPA 
O N V E R W O E S T B A A R 

«PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pietor Potstraaf 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag geslotea 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel : Antwerpen 2 
Tel. : (03)49.30.45 - 49.15.94 

Bezoek « De Veerman » 
te St-Amands a.d. Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS, Deurne zuid 
Van Havrelel 70, tol. 35.63.17 
Agent : De Coene • Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichting 

Kruidtuinlaan 6, Brutsel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
T«I. (02)18.1717 

3-2-68 

Breydelhof • BRUGGE 
Jozaf Suvaestraat 2 

Gelagzaal . 120 plaatsen 
T»l. (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lang* Lobroekttraat 44 
Antwerpen . Tel. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer . Stapelkisten 
Vervoerkisten - Polyethyleen-
takken, •vellen . Rollen - Be-

drijsschorten - Prijskaartje». 

HOME 
Etgentijdso wonlnginrlchtlnflo 

Kunstnijverheid 
Rijschoolstraat 45B 

Sint-Truiden 
Telefoon ; (011)741.96 

Standaarduitvoerins a otz xi'cz 
Poort gans in aluminium. Omlijsting BREVET 
in gephosfateerde staalplaat. tj o n O Q 
Zeer lichte bediening. Z O U «J O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 01 J/132.31 & 132.36 

HERMES 
Zuidlaan 54 

M. LemonnIetl«atr211, 
Tel. 11.00.33 _ - ^ 
Brussel 

VOLIEDIGE 
SEKRETARIAATKURSUS 
IN 2 JAAR 

Steno- en daktylografle 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handelscorrespondentle 

Dag. an avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelert. . 

Beter en voordeliger. 

2 prettige dagen in het verschiet! 
MAANDAG 22 JULI 
r^rni l '^^ y.T.B.-familieuitstap per speciale trein naar Nederland, met 
v l n l f t " ! " ? ' ^" '•°"5'^^^'^ op de Hollandse binnenwateren. 
ÏZ .It 1 Antwerpen, te 8 u 15 Terug omstreeks 21 u 30 

:^e^p r ^ t r'ee^rll^f Tor^^o^trre^^Cr;o?°rroVteXr^s:^ sZ^' 

De|iriem,ngspri|s (alles inbegrepen) : volwassenen 410 fr, kinderen tot H jaor : 

MAANDAG 5 AUGUSTUS 
In^^Irug^^' ^^^°^^ ^ ' " ''^ ^"*'^ hoofdstad. In 24 u. naar Londen 

'.tl°ZTo'r,i^V,J^ '"'- ^°°''^-'"' - Sel°d^'^:zoïrc'a/°Je'L"zo:d°C?iV: 

maa'l'acn bó^rd' " " '"" ' ' ' " ^ ° " ' ° " = ' '' ' ^ ° - ' *^ '^ " ^0 Inschepen Avond-
Reissom : 1150 fr (alles inbegrepen) 
Kinderen tot 14 )aor . 730 fr 

Alle inschrijvingen en inlichtingen in het hoofdsekretariaat, Sint-Ja-
kantoTIn »e ' '^" ' '^^ 'P^" ' '^'- (03 )31 .0995 en in de V .T .B . -v l .B . 

Örugge, Wollestraat 28 . Tel. (050)364.43 
Brussel, Emiel Jacqmainlaan 126 - Tel (02 )18 55 55 
Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (09)25.60 40 
Hasselt, Demerstraat 77 - Tel. (011)235 70 
Kortrijk, Sint-Jorisstraat 33 - te l . ( 0 5 6 ) 2 3 5 1 5 
Leuven, Bondgenotenlaan 102 . Tel. (016)267 20 
Mechelen, Graaf-van Egmontsfraaf 12 • Tel (015J17nno 
Oostende, Kerkstraat 14 . Tel. (059)783 61 ' ° ^ ^ ' " ° ' ° ' 
c ° ? M M ? ' Sint-Michielsstraat 7 - Tel. (051)22 363 
Smt-Niklaas Stationstraat 18 . Tel. (03)76.38 95 
Vilvoorde, Heldenplein 22 . Tel. ( 0 2 ) 5 1 1 7 1 5 

CAFE - PENSION - SPIJSHUIS 

WERE Dl 
P. De Smet De Naeyerstr. 19 
Middelkerke (op 50 m. v. zee) 
Volledig pension o f ' kamers 

met of zonder ontbijt. 
Verzorgde keuken 

Gezellige sfeer - Matige prijzen 
Groepsprijzen 

G E L U I D B U I T E N 

W A R M T E B I N N E N 
met I C O - Voorzetramen 

(op alle bestaande ramen) 
C O N I S O . Prins leopoldlaan 2 
Berchem Tel. 39.88.00 

ROOBROECK 
CENTRALE 

VERWARMING 
Tel. 053 -27138 en 28260 
Valerius de Saedeleerstr. 99 

AALST 

«iAZtH M MOMTiÜia Y 

Wdltr ROUND 
•" eWal*MiMr4l O M U M ^m 
IkrktrMi I I — Antwtt^M 
| M t*.k «f M luiiw—oni I 

TtWm I M UM 

Laat nu de LEEUWEN dansen, vooral op I I juli e.k. 
Ten einde iedereen in de gelegenheid te stellen een degelijke en 
toch niet-dure leeuwevlag aan te kopen .- ook dit jaar weer onze : 

STANDAARD LEEUWEVLAG 
maat : 150X135 cm. - zeer degelijke stof : wasecht en krimpvrij, 
alsmede kleurvast - prachtige tekening van de heraldieke leeuw 
door Bert de Vogel 

Prijs : 195 F 
En voor onze propagandisten : met 5 vlaggen te gelijk besteld : 

tegen 170 F de vlag 
Zending : vrachtvrij huis. Bij bestelling a.u.b. vermelden : mast- of 

raamvlag. 

Besteladres : LEVET SCONE p.v.b.a. Antwerpen 
Torfbrug, Postrekening nummer 14.29.71 

Mag ook betaald worden na ontvangst der bestelling. 

• ! — * i 

ik 
ben 

uitgeslapen 
wanK.. 

Dunlopillo 

Sim 
• . . ik koop bij 

MATTHieU'S BiDDENSEOfiIJF 
TURNHOUTSEBAAN 1 0 2 , BORGERHOUT - TEl. 35.17.83 

• IJHUIZEN : O iepes l r» ) t 4 - i & , Aniw. Tel. 31.01 ) l 
:in%trttl 39.41. AnIw. Iel 33.47.34 . SAllilorllcl 4 0 . Deurne, Ie l . 36-JS.JJ 
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PERS 
spiegel 

« Een kindeke van de dood » zegt ergens 
een van de perskommentatoren als hij de 
nieuwe regering bekijkt en haar levenskan
sen om door de legislatuur te gé^an Weinig 
geestdrift inderdaad en veel aandacht voor 
de houding van Brussel in het bijzonder de 
brusselse socialisten. Een tijdje zal ze het 
wel doen, deze rooms-rose koalitie, namelijk 
de tijd van de vakantie << Et rose, elle a 
vécu ce que vivent les roses ». 

L E P E U P L E 

Maakt er zelfs een goedkope roman van. 
Een k-wijnende moeder, een weggelopen va
der en een teringblos, die het kind voorbe
stemt tot een vroege dood. 

« Zoals het se \a l ib bij ieder kind dat in 
een moeilijke be\ ailing is geboren, heeft men 
de neiging het de blechte gezondheid van de 
moeder te \erwiiten terwijl de tengere kleine 
er slechts liet gevolg \ an is. 

Zijn gebreken zijn gekend : zijn vader en 
lormatetn', de h. Van den Boeynants, is weg 
zonder adres achter te laten, natlat hij gedu
rende drie weken lief is geweest; zijn op
volger moet nog steeds \ergi{fenis krijgen 
\oor zijn eenheidswet en de staking die haar 
streng veroordeelde; zijn eigen meerderheid 
zal on\oldoende zijn om de tweederde \ an 
de stemmen bijeen te brengen, die noodza
kelijk zijn om de on\ermiideliike grondwets
herzieningen lot een goed einde te brengen; 
de afwezigheid ten slotte \ an de brusselse 
socialisten /;\1 haai nit't sterker maken, » 

L A C I T E 

Dit blad van de -waalse kristen-demokra-
ten geeft Gaston Eyskens slechts de hoofd
rol in een vakantiestuk onder de titel « Hij 
regeerde slechts één zomer n, want als het 
ernstig wordt in het najaar zal alïe dosering, 
de talrijkheid van de ploeg niet helpen : de 
middelpuntvliedende krachten zullen snel te 
sterk blijken te zijn, 

« Bij het eerste nazicht van de lijst heeft 
men de indruk dat diverse o\'erwegingen de 
overhand hebben gehad die ten slotte weinig 
uitstiians hebben met hetgeen men ver
wachtte. 

Wellicht kan geen enkele ploeg, zich onl-
t iekken aan de eisen van de regionale tn 
andere dosering. 

Maar dilmaal heeft men de induik d.u 

men men.sen heeft ingescheept, waar \an men 
de steun \\ilde hebben of die, althans ^oor 
een tijdje, zouden toelaten sommige moei-
Üikheden in de partijen te neutraliseren. 

Men heeft in ieder geval eerst het schaak
bord getekend Men heeft dan de stukken 
geplaatst, rekening houdend met sommige 
eisen waar de bevoegdheden niet altijd de 
eerste rol speelden Men heeft ook rekeninv; 
moeten houden met de wei,gering van som
mige tenoren die blijkbaar weinig bezorgd 
\^•aren om in een schiii te stappen dat \oor 
een onbepaalde bestemming vertrekt. 

Want \andaag mag men meer dan giste
ren geloven dat het leven van deze ploeg 
kort zal zijn. 

De h. Fyskens maakt zich/elf in dit o|)-
zicht wel ,si;een illusies. 

Verklaarde hij onlansjs niet op een C \ 'P -
vergadering : « Het zal een \akantieiegering 
zijn. » 

LA L IBRE BELGIQUE 

Die moet toe-jegeven, dat ze steeds de res
tanten zofkt van een zekere teloorgegane 
a espril de grandeur », is zelfs niet meer 
beschaaind over het peil waarop België is 
gezakt. Ze moet lachen om de regeringsvor
ming die doet denken aan een soort Breu-
gelkermis waar de fanfarechef de burge
meester benoemt. 

« We hebben regeringen geliad \ \ aa ro \e r 
we beschaamd «a ren . We hebben nu een 
regering waarmee \\e alleen kunnen grinni
ken. Maar we denken niet dat de schater
lach die opging bij het verschijnen van de 
l)loeg Kyskens-AIerlot een deugddoende lach 
was voor het regime. Integendeel : door de 
schuld van de socialisten en door de zwak
heid van Kyskens is men nu .gegaan tot aan 
de uiterste rand van de aftakeling van de 
instellin.gen. Wij weten helaas dat ondanks 
de giondwet, het niet meer de koning is 
die zijn ministers aanduidt. Sinds jaren is 
het zelfs niet meer de eerste mnister die zijn 
medewerkers uitkiest. Het zijn de partijen 
die de ministers aanduiden en ze hebben 
in hun ogen dan ook slechts lekenschap ie 
ge\en aan hen. 

Het jongste kongres \ a n de BSP gaf op
dracht aan het partijbureau er o\er te wa
ken dat bij de regerings\orming gelet zou 
«orden op de strukturen en de in\loeds\er-
deling der ministers. 

Dit bracht mee dat elke federatie werd 
geraadpleegd door de officiële onderhande
laars \ an de partij. Zodanig dat de heren 
Dubois, Ter\\ agne, Namcche, Breyne en Del-
motte- bijvoorbeeld niet meer de ministers 
\ a n de koning zijn, zelfs niet van de BSP, 
maai- de \erlegen«'oordigers van de socialis
tische federaties van Mons. Hoei, Namen, le
per en Zionik. Zo ver is het gekomen met 
on/e instellingen. Wie loochent er nog dat 
« e in %olle krizis van het regime zijn. » 

H E T B E L A N G V A N L I M B U R G 

Is ongerust over ff bovenpartijen n-ver-
schijnselen die zich in de brusselse politieke 
wereld voordoen Het is niet alleen een waar-
schu^ving maar ook een les. Al die brussel
se Iraditionelen aanv-aarden zelfs een FDF, 
wat de VU in het « soete Limburg » van 
mijnheer Leynen noch elders kan zeggen 
van de vlaamse Iraditionelen. 

« Als we « La Cité » kunnen geloven, werd 
op initiatief van de h. Simonet .contakt belegd 
tus.sen franstalige brusselse mandatarissen 
\ a n vier politieke partijen, de PSB, de P L P , 
de PSC en de FDF, teneinde gemeenschap
pelijke standpunten in \erband met de spe
cifieke toestanden van Bru'ïsel in te nemen. 

De h. Simonet is niet alleen een rebel in" 
de socialistische partij, maar hij treedt ook 
op als de vlagthager en de woordvoerder van 
de franstalige brusselse federatie, die eerst 
de Vlamingen naar buiten heeft gemaneu-
vreerd, die vervolgens te.?en de deelneming 
aan de regering heeft gestemd, en ten slotte 
\e rbod heeft opgelegd aan -elk Franstalig 
brussels mandatar is om in de regering te 
treden 

Daai de PI.P en de FDF automatisch i l 
de oppositie zijn, tracht hij ook nog de brus
selse PSC uit de meerderheid los te weken, 
doch blijkbaar zal hij maar alleen sukses 
oogsten bij de h. Persoons. 

Toch mag men de aktie van deze frans
talige brusselaars niet onderschatten. Het 
blijkt meer en meer, dat zij zich willen alli-
gnereii op het onverzoenlijk standpunt van 
de FDF. » 

VOLKSGAZET 

Jos Van Eynde is al even ongerust over 
de houding van de brusselse partijgenoten. 
Jos geeft zich zelf, tegen die brusselaars, het 
diploma van t' even goede Belg ». Hij zou be
ter wat meer radikaal Vlaming zijn, dat is 
het enige kruid dat opgewassen is tegen die 
brusselse dolheid. 

<£ De CN'P en de BSP hebben beslist de 
formule die zij hebben ontworpen ook te 
doen werken zonder de franstalige brussel
se socialisten, die zich « en marge s van hun 
partij hebben gesteld en inzonderheid in 
Maanderen na het avontuur van de letterlijk 
opgedrongen scheuring, niet op het allerbes
te blaadje te staan. 

AV'ij ztdlen op hun houding nog terugko
men, zonder wrok, doch met oneindig veel 
spijt, VN'ij durven nochtans de hoop koeste
ren dat er, na de vergissing die ,?isteren van 
brusselse zijde werd begaan, geen andere 
zullen komen. | 

Want men moet er zich rekenschap van 
ge\en, dat het ver/et tegen bepaalde brussel
se zello\erschatting zowel in het Zuiden als 

GUN UW KROOST ONBEPERKTE SPEELMOGELIJKHEIDI 
Gans stalen konstruktie, grondoppervlakte t 

2,35X2,35m, hoog 2,50 m. 
Vrachtvrii bij U thuis voor slechts 2.995 F 

Bezoek onze toonzaal 1 Kleurenfolder op aanvraag. 

Firma C O R T V R I E N D T sinds 1950 
Diepestraat 29, ANTWERPEN - Tel.: 32.44.30 

Alle speelgoed voor tuin en binnenhuis. 
Opblaasbare speelvijvers in alle maler». 

Hang uiv das 

aan de haak 

en gun ook UID 

kostuum enkele dagen rust ! 

Draag voor de weekend vlotte en sportieve vri je-
ti jdskleding. 

Laat uvv keus lejden door MACONFECT. 
MACONFECT heeft een modezaak buiten de stad 
waar u zelfs tijdens de weekend terecht kan met 
heel uw gezjn, de zaterdag tot 20 - de zondag tot 
12 uur. 

Maak er een familie-uitstap van en breng een bezoek 

aan MACONFECT te Groot-Bijgaarden. 

Brusselstraat 266, Groot-Bijgaarden - Tel. 02 .26 .65 .10 . 
MAATKLEDING SALONS, Zuidlaan 52. Brussel. 

Tel. 02.11.77.11 

in het Noorden toeneemt en alles bij elkaar 
wonen daar toch nagenoeg 8 miljoen men
sen die er prat op gaan even goede Belgea 
te zijn als de bewoners van de hoofdstede
lijke agglomeratie, 

Er is nu een nieuwe regering. Dat ieder
een haar krediet verlene en late werken, om 
de tijd in te lopen die verloren ging door d e 
V'errokenkrisis. Dat zal dan gans de bevol
king ten goede komen : te Brussel, in Wallo
nië en in "Vlaanderen. 

WALTER LUYTEN. 
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gediplomeerde optlekert 

EUROPTIEK.. . 
F. Veckemanstraat 106, Brussel 
Blansfloerlaan 28, Antwerpen 
Hovenlerstraaf 9, Aalst 

CONTACTLENZEN 

\ 

Cespecializeerde d i e n s t 
Gedipt. Spec Van Pottelbergh 
. KOSTELOZE DOKUMENTATIE -

Voor afspraak : 
Tel (053)28870 
Zonder verbintenis. 
Volledige terugbetaling 
van alle ziekenbondea 

LEDEN : 10 % KORTING 

Groepen en maatschappijen 
allerhande I!I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 
k'an U op ieder ogenblik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal In groep 
gezellig, fijn. goed en goedkoop 

Inl ichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven - Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulste Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen - Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

Aalst . Tel. (053)22853 

file:///erwiiten
file:////ilde
file:///andaag
file:///akantieiegering
file:////aaro/er
file:///erband
file:///erbod


ANTWERPEN 

ZITDAGEN 
VAN SENATOR JORISSEN 
KLEIN-BRABANT 

De zitdagen van senator Jorissen 
In Klein-Biabant werden als volgt 
gewijzigd : 

de 1ste maandag van de maand : 
18-19 uur : Mariekerke : Raadskel-
der ; 19-20 uur Bornem : café De 
Kenhoorn, Stationstraat. 

Extra zitdag te Bornem op dins
dag 11 juni van 21 tot 22 uur : zelf
de lokaal. 

HERENT ALS-VORSELAAR 
Voortaan de 3de maandag van de 

maand van 19 tot 19 uur 45 in café 
De Zalm, Grote Markt. 

Vorselaar : eveneens op de 3de 
maandag van de maand café Bier
huis, Kerkstraat ', van 18 tot 19 uur. 

NULEN-BERLAAR-LIER 
3de maandag van de maand van 

20 tot 20 uur 45, café De Bonte Os, 
Grote M a r k t 

Berlaar : eveneens op de 3de 
maandag van de maand van' 21 tot 
21 uur 30 in café Rubens. 

Lier : de 3de maandag van de 
maand ^an 21 uur 30 tot 22 uur, 
café Belgrado, Lisperstraat. 

TURNHOUT-RAVELS 
\ 'oortaan te Turnhout in het Lin-

denhof, St. Antoniusstraat de 2de 
maandag van de maand van 20 tot 
21 uur. 

Te Ravels de 2de maandag van 
de maand van 19 uur 15 tot 20 uur. 
Plaats later mee te delen. 

Te Mol : elke 2de maandag van 
de maand van 18 tot 19 uur in ca
fé Het Peerd, Markt 18. 

MECHELEN 
Senator Jorissen ontvangt te Me-

cbelen op afspraak (tel, 19994) en 
houdt zitdag in café Pigal de 1ste 
maandag van de maand van 20 uur 
30 lot 21 uur 30. 
DUFFEL 

-3de maandag \ an de maand bij 
G. Wagenians van 22 tot 22 uur 30. 

TURNHOUTRAVELS-MOL-
GEEL 

Geel : 2de maandag van de 
«laand 18 tot 18 uur 45 : Sport-
waran.de, Markt 64. 

Mol : van 19 tot 19 uur 45. 

Berchem 
NIEUW BESTUUR 

Tijdens de bestuursverkiezingen 
van 14 juni jl. werden volgende le
den verkozen : J. Brentjens, E. 
Brouwers, J . Creten, J. De Roo-
ver, J . Ferrir, R. Geukens, H. Goe-
mans, R. Hoyaux, M. Van den Els-
ken. 

Borgerhout 

Antwerpen 
DIENSTBETOON SENATOR DR 
H. BALLET 

Zij die beroep wensen te doen 
op de tussenkomst van senator H. 
Ballet inzake sociale zakea, kunnen 
kontakt nemen met aijn sociaal 
medewerker, iedere donderdagmid
dag van 13 tot 14 uur op het se-
kretariaat van afd. Antwerpen stad, 
ScheUehof, Oude Koornmarkt 28, 
Antwerpen. 

Zitdag vooi- sociaal dienstbetoon 
op maandag 1 juli — van 18 uur 
30 tot 19 uur 30 bij senator Ballet 
aan huis, J a n van Rijswijcklaan 74 
te Antwerpen of na telefonische af
spraak tel. nr. 38.05.77, 

BESTUURSVERKIEZING 
Na _ de bestuursverkiezing w erd 

het nieuwe bestuur samengesteld. 
Voorzitter Bergers G., Steenweg 

Jansvliet 19, Antwerpen; ondervoor
zitter Wiliockx Wilfr.; sekretaris : 
Coddé M., p a , V.U. sekretariaat, 
Oude Koornmarkt 28, Antwerpen; 
penningmeester : Lambrechts Lode 
Everaertstraat 17, Antwerpen; or-
ganizatie : De Laet Frans en Ver
meulen L.; proi>aganda : De Bou-
vre en Torfs Frank. 

Raadsleden : Dr. Delahaye, Wil-
niots. Dr. De Boel, Schiltz Ivo, De 
Meester, Hennissen, Vander Vloedt, 
Bachot, Van Bruggen. 
11 JULI 

Leeuwenvlaggen formaat 135 x 
150 cm. eerste kwaliteit en kleuren-
vast tegen 195 fr. te verkrijgen bij 
L. Vermeulen, de sekretaris uit on
ze groep van Oost, Trausvaalstraat 
50, Berchem, tel. 30.66.78. 

De medewerkers in Oost, 6de en 
7de wijk wordt het boekje « Voor 
't Belgikske Nikske » warm aanbe
volen. Tegen 20 fr. te bestellen bij 
L. Vermeulen. (Stuur onder om
slag een biljet van 20 fr. en het 
boekje wordt u thuis bezorgd). 

Tevens worden de trouwe steu-
ners van Oost bedankt voor de 
maandelijkse financiële bijdrage. 
Oost herhaalt zijn oproep : stuur 
een biljet van 20 fr. onder omslag 
naar haar sekretaris L. Vermeulen, 
Transvaalstraat 50, Berchem. 

GEZONDE 
SCHOOLPOLITIEK 

Dat het gemeentebestuur van 
Borgerhout de aangepaste school-
politiek volgt, kwam opnieuw tot 
uiting bij de plechtige inhuldiging 
\an de nieuwbouw van de jongens
school in het Te Boelaerpark. 

Voor de omvorming van de loka
len, destijds gevestigd in de stallin
gen en het koetshuis van het do
mein Te Boelaer, tot het huidige ju-
vveeltje van bouwkunst diende een 
lange weg afgelegd. 

Onze schepen van gemeentege
bouwen, Juul Dillen, weet echter 
van aanpakken en eens temeer kon
den wij het rezultaat bewonderen. 

Noemde de h. Van de Vel, direk-
teur, in zijn welkomwoord tot de 
talrijke genodigden, deze nieuw
bouw niet a het koninginnestuk » 
van het instituut. Zes nieuwe prach
tige klaslokalen, een gezellige ref
ter met ingerichte keuken, voldoen
de aangepaste wasgelegenheid en 
sanitaire inrichtingen, een grootse 
en volledig ingerichte turn- en 
feestzaal, een ruime kelder, zo op
gevat dat hij dienstig is als ontspan
ningslokaal, een ruim afdak op een 
speelplaats, zo ingericht dat, zoals 
een leerling in zijn dankwoord zeg
de, de kinderen bij slecht weer niet 
meer hoeven te vrezen voor pootje 
baden. 

Dat ons gemeentelijk onderwijs 
zon hoog peil kent, zo'n aangroei 
van leerlingen, een vermeerdering 
van 50 klassen, om niet te spreken 
van de talrijke verbeteringen in on
ze scholen, danken wij aan ons ge-
ineentebestuur, maar zonder voor
ingenomenheid inogen wij voor de 
verwezenlijkingen van de laatste 
jaren de loftrompet steken voor 
Juul Dillen die nochtans, gewoonte
getrouw, in zijn korte toespraak niet 
naliet zijn voorganger, zijn kolle
ga's uit kollege en gemeenteraad, 
zijn medewerkers van de adminis
tratie, de arbeiders van de techni
sche diensten en zeer terecht de 
onderscheidene aannemers van 
harte te danken voor de samen
werking. Met een rustige zekerheid 
en vertrouwen in de toekomst droeg 
hij dan de school over aan de sche
pen van onderwijs. 

DE VERBROEDERINGSAVOND 
N. EN Z. NEDERLAND 

Mogen wij even terugkomen op 
deze verbroederingsavond die plaats 
vond na het zangfeest. Noorderbu-
len en Vlamingen zaten gezellig 
aan de rijk gevulde tafels in de 
Riddershoeye te Schoten. Het doel 
van de inrichters was, zij het dan 
van onderaan, de kulturele integra
tie tussen Noord en Zuid te bevor
deren en dat op een vrije en onge
dwongen manier, iets waarin zij 
ten volle zijn geslaagd. 

Volksvertegenwoordiger Mattheys-
sens en Bert Verbeelen leidden de 
Vlaamse groep en eerstgenoemde 
sprak een hartelijk welkomwoord 
uit. 

DE KOLPORTAGE 
De gutsende regen die aanhield 

tot half tien, had er enkelen weer
houden op post te zijn doch dit be
lette ons niet binnen de voorziene 
tijd ruim honderd nummers van 
Wij te verkojjen. Eens temeer ont-
jjraken, buiten de vaste kern, de 
jongeren op het appel. Mogen wij 
di tmaal het zoontje Van de W a l in 
de kijker plaatsen die het maxi
mum opbracht. Goed zo ! 
ONTHULLING HELDENHULDE 
ZERKJE VAN ONZE OVERLE
DEN VOORZITTER 

Heden zaterdag, 22 juni wordt 
het zerkje onthuld aan het graf van 
onze betreurde voorzitter, de heer 
Nand Geerts. 

O p een vrije dag verwachten wij 
minstens evenveel getrouwen om 
deze korte plechtigheid bij te wo
nen. De inrichting gebeurt in sa
menwerking met V.O.S., waarvan 
de aflijvige voorzitter voor Antwer
pen was en de Pallieters. 

Bijeenkomst ' 3 uur aan de in
gang van het kerkhof Silsburg. 
BESTE WENSEN VAN 
HERSTEL 

Onze leden, de hr. en mevr. Bae-
ckelmans (beiden zwaar), Frans 
Dirks (geen noemenswaardig let-

VAN DE V.U.-LEIDING 

Dosfelinstituut 
De resterende syllabussen van de lessencvklus 1967-1968 

(Ib lessen) kunnen bekomen worden door storting van 
120 fr. op postrekening 177.77 van Kredietbank, Schoten, 
met vermelding « Voor rekening nr. 3.180 Dosfelinstituut -
Syllabussen ». 

« Vlaams Gemeentebeleid » 
Abonnementsgelden 1968 

De achterblijvers worden dringend verzocht hun abon
nementsgeld van 100 fr. te storten op postrekening 5140 69 
van J. Torfs-Mertens te Berlaar. 

Indien aan dit verzoek niet voldaan wordt, zal een ont-
vangkaart langs de post worden aangeboden ten bedrage 
van het abonnementsgeld, verhoogd met de inningskosten 

sel) en zijn echtgenote (armbreuk) 
werden in een auto-ongeval betrok
ken. IMevr. Dirks, gelukkig reeds 
thuis, is flink aan de beterhand! 
Wij verhopen het beste voor de 
vrienden Baeckelmans, die in het 
buitenland verpleegd worden, en 
wensen hen een spoedige en volle
dige genezing. 
GULDENSPORENFEEST 

Het gemeentebestuur van Borger
hout richt de Guldensporenherden-
king in op vrijdag 28 juni te 20 uur 
in de zaal Roma, Turnhoutsebaan 
286 te Borgerhout. 

Het wordt een vlaamse kunst
avond met de medewerking van 
het Trio Cassiman, De Vaganten 
en de Keurgroep Tijl. Toegang 20 
fr. 

Volgend jeugdig bestuur werd ver
kozen : voorzitter ; Erik Debondt, 
Hoogstraten; sekretaris : Marcel 
Schurg, Rijkevorsel; arrondisse
mentsafgevaardigde : Lode Rom-
bouts, Rijkevorsel; bestuursleden : 
Frieda Vandersmissen, Hoogstra
ten en Jozef Van Ginneken, Rijke
vorsel. 

Deurne 
GULDENSPORENKOMITEE 
. Het guldensporenkomitee Deurne 
richt dit jaar een guldensporenvie-
ring in op vrijdag 28 juni 1968 te 20 
uur 30 in het Kultureel Centrum, 
Frans Messingstraat te Deurne. 

Deename van : het versterkt Fo
rum Kamerorkest; de Zangkringen 
Kuituur en Crescendo; Lode de 
Ceusler; De Kaproenen; deklama-
trice mevr. Eliane Andries en Jef 
Burm (begeleiding J . Van den 
Bergh). 

Feestredenaar : oud-minister H. 
I'ayat over ; » Guldensporen — 
Aktuele Vlaamse Problemen ». 

Uitnogingskaarten zijn te beko
men bij het gemeentebestuur, .3de 
afdeling, dienst der feestelijkheden, 
lel. 36,19,90, toestel 160 of 164. 
VOLKSUNIE 
GULDENSPORENVIERING 
O P 11 JULI Ï96S 

On donderdag 11 juli 1968 om 20 
uur 30 houdt de Volksunie Deurns 
een guldensporenviering in hef lo
kaal Plaza. 

Spreker : Raf Van Hulse; diri
gent : J an Brouns. 

Medewerking van ; mevr. Mar-
cella Verbandt, sopraan Antw.; 
Kameropera; Hendrik Verhoe
ven, tenor Antw, Kameropera; me
vr. Pyi)e; Ludo Mortehnans enz. 

Steunkaarten in het lokaal Plaza, 
hoek Gallifortlei en De Monterey-
straat tegen 10 fr. Iedereen op post! 

Kapellen • Hoevenen - Stabroek 
BESTUURSVERKIEZING 

Het nieuw bestuur werd samen
gesteld als volgt : voorzitter : V. 
Lenaert, Bevrijdingslei 29, Kapel
len; penningmeester : Van Geen-
hoven, G. Douglaslaan 9, Kapellen-
bos; organizatie : Havermans R,, 
Streepstraat 113, Kapellen; propa
ganda : Willem Luc, Essenhout 61, 
Kapellen; sekretaris : Schonkeren 
G., Part isanenstraat 110, JCapellen 
Put te . 
KOLPORTAGE 

Zondag 23 juni te Stabroek, bij
eenkomst bij V. Lenaert om 10 uur. 

Einde om 10 uur 30. 

Kontich 
NIEUW BESTUUR 

Vrijdag 14,6,68 werd in het lo
kaal Alcazar in aanwezigheid van 
volksvertegenwoordiger R, Mat-
theyssens het nieuw V.U. bestuur 
Kontich als volgt samengesteld : 
voorzitter René Jaeken; sekretaris 
Paul Embrechts; adjunkt-sekretaris 
Hendrik Jansen; penningmeester 
I^opold De Heldt; organizatie Luc 
Defossé; propaganda Ward Torfs 
en raadslid René Lambrechts. 

Edegem 
NIEUW BESTUUR 

Het nieuw bestuur van de Volks
unie - Edegem is samengesteld als 
volgt : voorzitter ; Renaat De Key-
zer C.O.O.; sekretaris : Karel Van 
Reeth en Ludo Luyten; financiën : 
Jozef De Boel, gemeenteraadslid; 
organizatie : Wilfried Schilts en 
Wilfried Lauwers; propaganda : 
J a n Muys en Wim De Gueldre. 

Bestuursleden : Ivo Haazen, ere-
voorzitter en Ludo Van Huffelen, 
gemeenteraadslid. 
LEDENVERGADERING 

Woensdag 26 juni 1%8 in de zaal 
De Basiliek, Hovestraat, Edegem, te 
20 uur voorsteUing van het nieuw 
bestuur. Wim Jorissen, senator, 
spreekt over : «c een vlaamse leeuw 
in de belgische senaat », 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Alle dagen bij ons gemeente
raadslid Ludo Van Huffelen na 7 
uur 's avonds, tel, 49,43,11, Baron 
de Celleslaan 32, Edegem. 

Turnhout 
VOLKSUNIEJONGEREN 
_ Op een eerste bestuursvergade

ring werden René van Deun als 
voorzitter en Bie Van den Bergh als 
-sekretaresse verkozen. Aan alle 
jongeren wordt gevraagd ideeën en 
suggesties kenbaar te maken tegen 
uiterlijk 14 juli. 

11 JULI VIERING 
Onze afdeling zal een aanwezig-

heidspolitiek voeren door aktief en 
massaal deel te nemen aan de « of
ficiële » viering georganizeerd door 
het stadsbestuur en dit op 11 juli 
zelf. 

Nadere biezonderheden volgen. 
Wie nog geen vlag bezit kan hier
voor terecht bij onze organizator 
Lou Deckx, Kasteelplein 42 te Turn
hout. 

LEDENWERVING 
Kandidaat-leden kunnen altijd 

terecht op het sekretariaat : Jos 
Geerts, Boomgaardstraat 43, Turn
hout. 

Hoogstraten - Rijkevorsel 
NIEUWE AFDELING EN 
BESTUUR 

Vrijdag 14 juni werd in herberg 
de Wildeman te Rijkevorsel over
gegaan tot de oprichting van een 
afdeling Noorderkempen. 

Deze afdeling zal voorlopig het 
ganse kanton Hoogstraten omvat
ten, tot over weinig maanden zal j 
worden overgegaan tot de splitsing j 
en tot de afzonderlijke oprichting j 
van een afdeUng Rijkevorsel. ' 

Willebroek 
HEKSENBAL 

Vlaams - Nationaal - Jeugdver-
bond Willebroek nodigt alle be
langstellenden en simpatizanten uit 
op haar groot heksenbal (Georges 
Crow kwartet) heden zaterdag 22 
juni in het zaaltje, Pastorijstraat 1 
te Willebroek om 20 uur. Inkom 
30 fr. 

Zandhoven 
I l JULI 

11 juli nadert zeer snel. Bestel 
tijdig leeuwenaffiches formaat 20 
\ 25 cm. Gewoon affichepapier 1 
fr. per stuk, 600 fr. per 1,000. 
Raamkarton 3 fr. per stuk, 500 fr 

per 250. 
Ze worden u toegezonden na 

ontvangst van de verschuldigde 
som te storten op rekening Krediet
bank, Broechem nr 600, V.U.P.Ka, 
ZA ' Vlaanderen, 

zoekertjes 
Jonge bediende, werkloos, zoekt 

passende betrekking Brussel . Me-
chelen - Antwerpen, 

Schr. of tel. : W, Jorissen, As-
tndlaaa 80, Mechelen. Tel, 015-
19994, ï 62, 

Gediplomeerde verpleegster zoekt 
dienst omgeving Antwerpen privaat 
ot polikliniek. Bemiddeling : Dr R. 
Roosens, Markgravelei 28, Antwer
pen - lel. 03-38,01,37 — T 72 

Dame uil Gent (47 jaar) met ge-
zinslast zoekt betrekking van be
diende in omgeving Gent ol te 
Bru.ssel (geen tijpwerk). Ook pari-
time werk te Gent of thuiswerk. 
Is handig in kantoorwerk. 

Schrijven bureel blad T 71. 

Sint Idesbald aan zee — gemeu
beld appartement te huur — ge
lijkvloers of 1ste verdiep — living 
— afwaskeuken — 2 slaapkamers 
en W.C. nog vrij voor augustus en 
septeinber, 10 minuten van zee. 
Voor inlichtingen : « Rust aan de 
kust », Strandlaan 133, Sint-Ides-
bald (tel. 058-514.93). 

Welke_ industrieel, 23 a 24 jaar, 
1,73 a 1,78 in. fijn gebouwd en fijn 
voorkomen, goed, trouw, ambitieus, 
intelligent, liefst Brabant, wenst 
ernstige kennismaking met 17-jari-
ge verstandige en vriendelijke stu
dente. Inlichtingen : T 59. 

Echtpaar zoekt betrekking als 
concierge te Mechelen Schr W. 
Jorissen, Astridlaan 80, Mechelen. 
fel, 015-19994. T 54. 

Men vraagt bouwkundig tekenaar 
met of zonder diploma, liefst met 
ervaring, te Mechelen. Schr, W Jo-
rissen, Astridlaan 80, Mechelen, tel 
015-19994 T 55 

Vlaams Ziekenfonds Brabanlia 
zoekt medewerkers tel (02) 
28.45,10 

SPANJE, begin COSTA BHAVA. 
te LLANSA. lauü KM ver, 20 KM. 
over franse grens, a prachtige 
verkaveling, gratis zweuikoin, 
machtig ziclit op Middell, Zee. 
Villa en appart ie buur v«n«r 
Pasen. T, 03.51,36.30. 

(ïezin wil gedurende verlof voor 
kinderen zorgen. Grote speeltuin 
niet ver van zee. Geinene dijk 49, 
Zandvoorde (Oostende) T 61. 

Verzekeringsmaatschappij zoekt 
vertegenwoordigers liks plus t. h, 
III de provincie Antwerpen. Schrij
ven of opbellen W, Jorissen, As-
Indiaan 80, Mechelen, Tel 19994 
1' 64. 

Vrouwelijke bediende met veel 
ervaring zoekt betrekking als be
diende Antwerpen of Mechelen. 
Schrijven : senator Jorissen - T 65. 

Gezochte betrekking als chauf
feur of magazinier (44 jaar), Schrij-
ven senator Jorissen - T 66, 

Hoofdredaicteiir 
T, Tan Overstraeten 
Alle briefwisseling voor re-
da ktie naa r : 
Rotatyp Sylv, Dupulslaan 
110, Brus, 7. Tel, 23.11,98 

Beheer : 
Maurice Lemonnlerlaan 82, 
Brussel 1. - TeL : 11,82.16 
Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adies. 

Jaarabonnement : 300 Ir. 
Halfjaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 95 fr 
Abonnement buitenland • 

-480 Ir, 
Steunabonnement , 820 Ir, 

(minimum) 
Losse nummers ; 8 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening : 1711.39, 
((Wij B 'Vlaams-nationaaJ week
blad. 

Verantw, uitg. Mr. P Van der 
Eist. Beizegemstr, 20, Brus 12. 

http://waran.de
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ANTWERPEN 

Merksem 
41ste IJZERBEDEVAART 

In samenwerking met V O S en 
de M Kimg Groenmghe wei ei ten 
piachtige autocar algehuuiJ \()or 
dl leis naar Diksnimde om deel te 
nemen aan de 41i,te IJzerbede\aai t 
op /ondag 18 augustus l%o 

Om 13 uur 125 h pei deelne-
mei , 100 fi Noor de kmdeien In 
sthiij^en m Tijl, bij Nieke, oi bij 
een N-an de bestuui sleden \ an Gioe 
ninsibe of V O S Ook op ou'^ se 
kietariaat bm Lemmeurstiaat 33 
DE POESJE 

Het be/oek aan de Poesje werd 
werkelijk een feest voor de o\erte 
VIeden deelnemeis en e tn sukses 
/onder voorgaande vooi de mnch-
teis 

WIJ kunnen nog altijd met be 
gnjjien hoe de siinpatieke \ooi / i t 
tei Itik Geelen die massa nitnsen 
in de Foesjenellenkelder heeft kun 
ntn binnenkrijgen en opslaptltn ! 
GULDENSPORENVIERING 

Ie meten naar het aantal kaai 
ten die dooi de V'1 Kring Groe 
nini-Ke werden besteld, zullen de 
\ laams Nationalisten \ an Merk 
sem, sthitteiend vertegenwoordigd 
/i|n op de gemeentelijke sporenvie 
iing op dondeidag 27 juni, te 20 
uui, /aal losca, Bredabaan 360 

De vieiing van Vlaandcrens 
Hooiid.ig lil on/e afdeling gaat door 
oj) /ateidag 13 juli, van 20 uur 30 
al, in ons lokaal fijl, Biedabaan 
298 

Koude kip met sla en bioodies 
/al ei te eten zijn Toegang bO fi 
Inschrijven in Tijl, bij iNieke, ot per 
telefoon aan het sekretariaat \ ele 
\ a n on/e kameiaden /ijn met verlof 
maar de thuisblijvers moeten -Ie 
ti.iditie hoog houden ' 

WIJ diingen er op aan op 11 juh 
de leeuw e\ lag buiten te hangen 
Nog steeds leeuvvevl iggen te vci 
kiijgen legen slechts 145 li op het 
sekictai I lat ol in I i|l 
KIEZERSLIJSTEN 

I eistdaags woidt oveigegaan tot 
de hei/iening van de lijsten vooi 
rijks en gemeenteraadskie/iers 
J'eisonen die met vernield waren 
op de huidige kie/erslijstcn of klach 
ten hebben moeten /ich onmiddel 
lijk melden op het s tkietai iaat 
Men kan hel ook schi iltehjk doen, 
maai dan duidehjk vermelden 
naam, voorn.imen, plaats en datum 
van geboorte, huidig adies, even 
tueel ook van de echtgenote of echt 
genoot 

Mortsel 
NIEUW BESTUUR 

De bestuuisveikie/ing op 13 juni 
kende een vlot verloop en een o\ci 
weldiijende ledenopkomst On/e 
\ijl 1 csterende-uitti edende bestuurs 
leden weiden met een gioot stem 
menaantal herko/en Samen met 
drie nieuw geko/enen veiwachten 
WIJ van on/e nieuwe bestiuiisploeg 
een suksesvolle werking 
GULDENSPORENVIERING 

Nii jdaga\ond 5 juli e k (te 20 
uui) gaat de plaatselijke Gulden 
sjwienvieiing dooi, samen mt t de 
Lieven Gevaerl hei denking, in de 
giote feest/aal van hel gemeente 
huis, ingericht door het gemeente 
bestuur Feestredenaai is volksvei 
tegenwooidiger Maurits Copjjieters 
Het geheel woidt opgeluisteid dooi 
on/e vlaamse t ioubadour Miei 
Cools 
VLAGGEN-AKTIE 

Vlag mee op 11 juh samen met 
de honderden andeie m on/e ge 
meente 

Bestel nog heden uw vaandel te 
gen 195 fr ( 1 3 - IpO m — kleur 
vast), bij Wim Claessens — Lierse 
steeriweg 197, Mortsel (tel 51 39 09) 

BRABANT 

DIENSTBETOON 
Nolksveit L De Tacii en i>roMn 

sieraadsl F Van Dioogenbroeck 
Asse op 27 juni en verder elke 

laatste dondeidag y.in de maand 
van 7 uur 30 tot 8 uur 30 in lokaal 
Kiimmelshof, Steenweg te Asse (Sta 
tion) 

Hekelijcm op 4 juli tn verder el 
ke eeiste dontleidai; van de maand 

van 7 UUI 30 tot 8 uui 30 m Oud 
/ ine ' i ip i j t , Biiisselbaan te Hekel 
gem 

Diest 
DANSFEEST 

Volksveit prof Verduvn, sen 
Nan Haegendoien en \ an Paemel 
nodigen alle V L -leden en simpa-
ti/anten hartelijk uit op het V l 
dansfeest van /a te idag 22 juni a s 
t t 20 uur 30 in het Berkenhof Mo 
lestede ledeieen is welkom 

Halle 
ZITDAGEN 

hike weri dag • notaiis Talloen, 
Dekenstraat, Halle, tel 5b 52 42 

Elke laatste woensdag van de 
maand van 19 tot 21 uur • volksver-
tegenwoordigei Drs E De Facq op 
bovenstaand adres 

Hekelgein - Teralfene - Essene 
K.OLPORTAGE 

Oi3 /ondag 30 de/ei kolpoitage m 
de gemeente Hekelgem door de Ie 
den van de afdeling Samenkom >t 
te 9 uur 30 aan de paiochiekeik 
BEVLAGGINGSAKTIE 

W'u zijn m het be/it van mooie 
leeuwenvlaggen, 1,3) op IpO m te 
gen slechts 195 li Dit laar zorgen 
WIJ ei voor dat ci op 11 juli mms 
tens 20 leeuwen meéi m on/e ge 
meenten klauwen On/e bestiiuisle 
den zullen zich aan huis aanbie 
den 

vaardigde van het arrondissements-
bestuur T Beenders 

Dit bestuui IS samengesteld uit • 
A Everaert, vooi/ilter, W De 
Winter, sekretans, A Schotsinans, 
l^enningmeester en H Goossens, 
raadsliel 

OOST-VLAANDEREN 

Bazel 
BESTUURSVERJCIEZING 

Woensdag 12 juni 11 weid het 
nieuw bestuui verke>/en Ijitskig 
\ooi/ i t ter "Waltei Claessens, on 
deivooi/ittei August Ce)le, sekie 
tans Stany Bijssinck, jienning 
meestei Bi ik \ an dei Boi ghl oi 
gani/atie en arr afgev Antoine De 
neit piojiaganda en jjlaalsseivan 
gei aii afgev Kaïel Canfijn Dit 
bestuui woidt aangevuld dooi 
laadsleden 

Deinze 
S O S 

De Volksunieafdeling Dein/e is 
ten /eerste bekommeid met de eko 
nomische achteruitgang in dit dis 
tuk t Na de hkwidatie van de N V 
Souple\ waaieloor lUim 200 mensen 
/onder weik vielen staan wij nu 
voor de sluiting van een tweede 
belangiijke onderneming de' NV 
i issage de Devn/e De 195 werk 
nemeis hebben reeds hun \ ooi op 
/eg ont\ ingen en /uilen op het ein 
de van volgende maand weikloos 
/iin Als het /o voort gaat wordt 
het disti ikt Dein/e een noodgebied 

Wil richten ons langs de/e weg 
tot al on/e verko/enen om kiachl 
didig de belangen van ons gewest 
te steunen In een ojien brief licht
ten WIJ leeds een dei gelijke groep 
lot de betiokken gemeentebestu 
ren 

Ninove 
SUKSESVOLLE KOLPORTAGES 

Zond.ig 9 juni 19b8 was het ele 
twecele maal d i t de neig jonge ge 
westelijke ke>ljx>rlagepl<)eg m een 
maand tijd tot de aktie o\ ei ging 

A<in de beuit w.is de gemeente 
Nedeihasselt waar op twee uur 11S 
nummers van <e Wi | » dooi huis 
aan huis be/e>ek werden verkocht 

Ook m ele eeiste gemeente die 
be/ocht weid (Aspelaie) lag het 
\eike)e)|)eijler /eei hoeig (95) t e n 
belolteveil begin en een aans|)orin^ 
emi het oj) /ondag 23 jum in Nei 
gem ne)g beter te doen Wij komen 
samen aan de kerk van Neigein om 
10 uur 

Oudenaarde 
BbNLAGGINGSAKl lE 

Het aiiondissement « hingt hel 
beest uit » op alle vlaamse hoeigda-
gen en bij alleihande gebeuilenis 
sen Daal om moet u een beest be 
/itten W'enelt u tot Jaak lanin, 
Koitrijksestiaat 293 te Oudeiiaaide 
(BeNeie) Matige j^nj/en, koiting 
vooi VU letlen en abemnees «Wij» 

Ronse 
11 JULIFEEST 

De Ouelenaaidse Zangvereniging 
en de kleinkunstenaar (Jerard Ver 
meeiseh treden op in de « Volks 
bt)nd B op 25 juni a s om 20 uui 
Bev lagging op 11 juli ' 

Sint-Amandsberg - Oostakker 
NIEUW BESTUUR 

Het nieuw bestuur is samenge 
steld als volgt . vooi/itter : Ach 
Behiels, sekretans . N Lej inan, 
penningmeestei , J Andiies, pro 
jiaganda en organi/atie . O De 
Wilde, H De Wulf, M Hebbelinek 
en A Van der Sijpt 

Afgevaardigden bij de anontlisse 
mentsiaad /ijn Ach Behiels en H 
De Wull 

Sek i e tu i aa t Dr laii Maevens 
st iaat 40, St Amandsbeig 

De leden waien /eei talrijk oj>ge-
koiiien en ei heeiste een oi)pei beste 
stemming 

St Niklaas 
V OLKSUNIEJONGEREN 

Nicl alleen vooi degenen die geen 
enkele V ujo aktivitcit willen missen, 
maar ook voor hen elie — helaas 
~ met aktiet kunnen deelnemen 
aan de N U jongeienweiking maai 
loeh oj) de hoogte willen blijven is 
een abonnement op « Piovu » de 
uitkomst 

laai abonnement . 30 fi Steun 
ibonneinent vanaf 50 fr Postre 
kening nr 8b98 97 (F Vael, Hemel 
s t m t b j , St Niklaas) 
LEDENVERGADERING 
Op woensd 14 jum had in t Stamp 
kot » een algemene ledenveigade 
1 ing i)laats Op het progi am \ ooi 
stelling nieuw bestuui, besi)reking 
a s aktiMteiteii, toespiaak dooi 
mevr Nelly Vandeieecken Maes 
ovei « Zin en on/in in de stilden 
temevolte o met nadien diskussie 

Zwijnaarde 
NIEUW BESTUUR 

Vooi het afdelingsbestuur Zwijn 
i .ueleDe Pinte Zeveigem weiden 

op 31 mei volgende personen \er-
ko/en : voorzitter mevr Gerda 
\ e i m t e i s e h Rassehaeit, Zwiinaai-
elt ondeivooi/ittei mi Diik 
Ouaghebeui , Zevergem, sekretans . 
mevi Coiijn Herloge, De Pinte, 
Na/aiethslraat b preipaganda 
mr De Zittei Albeit, De Pinte, 
penningmeester mi Veimccisch 
Vlaieel, Zwijnaaide 

WEST-VLAANDEREN 

VLAAMSE NACHT 
/ i l e i d a g 13 I j uui I lenershon 

met Neiibeit /ijn He\ meisjes en 
Hev toppeis, 20 uui Obe ibavem 
biei leest, met Henii Cogghe s Bla is 
kapel (10 m ) 

Zonelag 14 . 15 uur lolkloiisti 
sche optocht met de nieuwe leu 
/en I iji en N'ele, 1b uui . Li/e Mai 
ke show 20 uui . dansavond mei 
orkest Fdely Doisan (11 man) 

Neilenen hun medeweiking de 
vendelgroe|> « Houtlandse Klau 
waerts », kabaietge/elsehaj) « De 
Gekke Bi oei s », imitator Lou Ster 
d l , konfeieneier Ben Eveit akkio 
balen « 3 Ciacks » en animator en 
IV sjielleider Willy Lustenhouwer 

De feestelijkheden ga in door op 
het domein « Kléin St iand » te 
labbeke 

Toegangskaarten • 's namiddags 
M) fi , s avonds 50 fi Vooi de twee 
dagen samen KM) fr , alle mani-
lestaties 

Kortrijk 
U11SL\GEN VAN 
BES rUURSVERKIEZINBEN 

Aldeling Moen (Avelgem Bos-
suit, Heesteit, Helkijn, Kaslei , 
Keikhove, Outiijve, Spiere, I legein 
en Waaimaai i le) vooi/itter sekie-
taris • Norbei t Vandenbuleke! 
penningmeestei Aithui Dewijn, 
oigani/atie ( iera id Windels, pio-
paganda Daniel Dejaeghei e 

Alilehng Lauwe vooi/it ter : 
Herwijn Vandenbuleke, sek ie tans : 
Raoui Favoreel, penningmeestei : 
Roland V.m Hee, projiagantla Si
mon Pens , organi/atie Romain 
Depauw 

Aldeling Wevelgem : vooi/iltei : 
Pol He iman , sekretans Oitwiii 
Deeioo i^enningnieesler F n c V an-
eieeajielle, jirojjaganda Alben Nan 
Wallegheni, organi/atie Rik Lau-
weis 

ERRATUM 

Gelieve m « Wij » van verletlen 
week te willen Ie/en als penning
meester van afdeling Deerlijk-Ha-
lelbeke : Waker Vanwolleghem 
I p \ Vanwadeghem 

ARRONDISSEMENTSRAAD 
Op 15 juni kwam de nieuwe ar-

Iondissementsiaad voor het eerst 
bijeen om vijf bijkomenele leden te 
koopteren De laad, die vandaag 
het nieuwe airondissemenleel be-
stiiui kiest, IS als volgt samenge
steld Dirk Bossuyt, t i a n s Blanc-
tjuaeit, Feli \ Ceimer, Luk Debels, 
Lin Dejaeghei e, Audié Depie / , Luc 
Descamps, Paul Desmet, Aiiiecl 
DujMe/, Feinand Dutoit, Raoul ba-
voreel, Godlned Froedure, lel La» 
baere, Andre Leenkneeht, Ral Par» 
mentiei , Etienne Patteeuw, Roger 
Plancke, Heiwijn Vandenbuleke, 
Neirbert Vanelenbuicke, Roos V an-
«lenbulcke - Dujardin, Reiger V ,\n-
deiiutte. Marcel Vandevijvere, Ro
ger Vandewattvne, Wiltned V an-
holme. Luk Vansteenkiste, Albert 
Vanwalleghem en Rogei Veiwee. 

VUJO 
Alle jongeien woiiien \ e i \ \ i e h t 

op de kontaktbiieenkomst van ele 
Volksiiniejongeren, ai lontlissement 
Koitiijk, op vrijdag 28 luni a s in 
kafee « 1302 », Burgemeestei Rey-
naeilst iaat 9 te Koitrijk 

Ledegem - Dadizele 
BESTUURSVERKIEZING 

In aanwe/igheid van senateir Wil
ly Persijn en provincieiaadslid Bcr-
naid Deixioitei had op 15 juni 11. 
ele verkiezing plaats van het nieuwr 
afdehngsbesluui 

Vooi/liter . Vandcnbeighe Hen
drik, Fabiiekslaan 20, Ledegem P R 
3004 Ib, sekretans . Raes Geoiges, 
Piovinciebaan 17, Ledegem; pen
ningmeester : lean Claude Degi ij/e, 
Ledegem, piopaganda : Raes Ar
nold, Ledegem, organi/atie . De-
\ os Jacques, Ledegem en Debuotle 
Marcel, Dadi/ele 

Menen 
GALA VOOR DE JEUGD 

De Elegasten, waarvan onlangs 
een uitvoerige reportage v ei scheen 
in « W I J » komen naar de grens-
slad Miek en Roel, plus Roland, 
m de /aal Hooglanel, Debunnestr 
17, a s VIijdag 28 jum te 19 uur 30. 
I eiegangsjjnjs 40 fi 

DE BEIAARD 
« De Beiaard », Koi tnjksesti aat 

3, IS toegankelijk vanaf toekomen
de week vrijdag 28 jum De offi
ciële oj^ening is voorzien oj) /ater-
elag b juli 

Roeselare 
NIEUW LOKAAL 

Het loka il woitlt oveigebiacht 
van « Montana » naai Stalieplaats 
12 in « Kafee Blauw\oet » 0 | )e-
iiiiig O)) b juli 

Oostende 
11 JULIFEEST 

Houdt de avond van 13 juli vrij 
On /e afdeling \ lert dan het Gul-
densporenfeest in lokaal « De 
Noeird/ee », Wapenplein, met als 
leestredenaai senator Fians Baeit . 
1 ilnotligingen volgen persoonhik 
LEDEN 

Door de oprichting van Stene ver
loor on/e afdeling heel wat leden 
Neichtans werden er intussen al 
meer ingeschreven dan we er vei-
loieii ! Le/eis die nog geen lid /ijn, 
wolden vnendelijk uitgenodigtl om 
de slap te wagen • 50 fr. Men kan 
/ich hieivoor wenden tot sekreta
n s J Veihaeghe, tel 744 52 

Hoeilaart 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Op 13 de/er kwam een nieuw 
bestuur uit de bus 

Voorzitter . V Van Muylem, se 
kretaris . A Van Haagt, jjenning 
meester . J Daemen, propaganda 
organi/atie : I Vits, afgevaardigde 
naar de raad Daniel De Rueldci 

Hombeek 
VOORLOPIG BESTUUR 

Op dondeidag b juni had een 
tweede kontaktveigadering plaats 
Reeds meer elan dei tig ingeschie 
ven leden weiden gemaakt en een 
voorlopig bestuur weid aangesteld 
Leden en simpati/anten kunnen 
zieh altijd wenden tot M Vangoiel 
senhoven. De Wit J , Baetens W , 
voor Hemibeek en Voet Jan voor 
Leest Op 4 juli e k woiden all 
leden verwacht vooi een volgende 
vergadering in de /aal « Leeuw \<m 
Vlaanderen » om 20 uui 30 

Lubbeek 
VOORLICHTINGS 
VERGADERING 

Woensdag 2b jum heeft om 20 
uur 30 in de /aal De Iroy, Doip. 
Lubbeek, een voorliclitingsvergade 
Iing \ an de V U plaats 

De politieke aktuahteit en de toe 
komstplannen /uilen er bespi oken 
worden ledeieen oj) post Biengt 
\ I lenden en kennissen mede 

Overijse 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Veior/iltci • M Dominet, sekieta 
lis R Vandeiceelen, penning 
meesier R Decat, piopaganda-tir 
gani/atie W Van (i.impelaeie, af 
gevaardigde naai ele laael M De 
Vos 

Schepdaal 
ZITDAGEN 

Elke werkelag Dr Valckeniers 
Steenweg op Nmove, tel 28 57 53 
ook beieikbaar JubelfeestLian 188 
Bi ussel 8 

Steenokkerzeel • 
Nederokkerzeel 

\ an heden al heelt de aldeling 
haar lokaal gevestigd in de hei beig 
t< In de aveindlust » (i Peeterssti 
"> te Steenokker/eel 

Sint Joost 
Op Mijelag 14 luni werd te fc.t 

terbeek het nieuw bestuui veiko 
/en van de stedelijke aftlelmg kan 
Ion Sint loost in aanwezigheid van 
senator I ode Claes, kantonnaal ge 
volmachtigele P Ringoii en afge 

Gent 
KOLPORTAGE 

Zondag 25 luni keiljioitage in de 
w ijk « B I ugse Pooi t » 

Vei /amelen om 9 uui lokaal «On 
dei de Foien» Bij St laeobs nr 20 
Naast ele jMop igandisten van Mei el 
beke. Gent, St Amandsbeij;, de 
V M O en de V U 1 O /ijn ook <le 
bestuui sleden h u lelijk welkom 
VMO-GENT 

Zonelag 30 juni pre>pagand i maïs 
van de V MO elooiheen de stad 
\ e i /amelen om 9 iiiii 30 aan het lo 
kaal <c Rubenshof », Boiluutsti lat 
13 Neiliek om 10 uui Om 12 uur 
bloemenhulde a in het stanelbeeld 
van lan I rans Willems Onlbmdmg 
van de optocht A,\n het kikaal 
\ la ims huis Roeland 
VUJO EN VMO 

lil de be\vei4ingswij/ei van 1b ju 
nt vei scheen het beiieht als /einden 
VMO en V U lO samen kolporteien 
Adn ele Muidejweiit Dit beiiehl is 
wat ele VL ) 0 belieft einjinst 
DEMOKRATIZERING VAN 
VUJO 

Het N uiobesluur besliste voor 
la lil alle bestuursveigadenngen in 
.ianwe/ii,heid van de leden te laten 
deioigaan 

In het kadei \<in dc/e elooigedre 
\en demokiati/ei ing van de Volks 
uniciongeien noeligt het bestu iii al
le leden uit le>t deelname aan de 
bestuuisvergadeiing maandag, 25 
liini om 20 uur 30 in de Reielaiiel, 
Keil te Kiuisstiaat 3 te Gent 
VUJOKOLPORTAGE 

Hke \ I i|d ig ivonel is ei kolpoita 
ge in de Veldstraat 

\ e i / imel ing in de Roeland om 
Il lil leht 

Lede 
NIEUW BESTUUR 

VOOI/liter l aimant tulgard, on 
dei \ooi / i t ter Boteiberg Dolf, se 
k ie t i i i s Van Geert Cvriel, j^en 
ningmeester Leys Remi, preipa 
ganela De Swaef Marcel eirg.ini 
/atie Maes Heiman diveise 
\ laeiiiinck Flienne 

Dit bestuur dankt hieimee de 
lieei Cool Jef vooi /iin pionieisweik 
en tevens voor /i|n altijdkta iilig 
gende laadgevmgen De aldchng 
I eele veidiievoudigelc haai leden 
aantal in 2 maanden tijd en lelt 
tans meele m het anondissement 

Merelbeke 
V O S 

Zateidag 13 juh vlaginhuleliging 
\an ele plaatselijke afdeling Vei/a 
melen om 18 uui 30 Hundelgeinse 
steenweg cinema « Regi » Optocht 
naai het dorp Plechtige H Mis om 
19 uur, daarna optocht na u het 
lokaal « N'ova » alwaai plechtige 
overhandiging doeir het hoofelbe 
stiiui V O S van de vlag en ie 
eeptie Simpati/anlen /ijn welkom 
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Toen men met de koets door het wilde westen reed 
jad goud 

waarde... 

nu 
ALLEEN BOUW! 

t^^^ ̂ ^^^ &c ZW /^^X^é^/ 

van 600.000 F af tot 1.600.000 F 

Wij STAAN VOOR U KLAAR... 
— om U te begeleiden naar één onzer 6.000 realisaties 
— om U te tonen wat U krijgt voor dat weinige geld 
•— om U wegwijs te maken in uw mogelijkheden 
•— om U rustig te laten kiezen tussen de honderden klassieke et) 

moderne ontwerpen 
— om U bij te staan met raad en daad 
— om U ook het geluk van een eigen WOON te brengen, 

IS U FINANTIEEL STERK GENOEG 
want : 

— 15% aan kontanten volstaan 
-— 9 0 % van de bouwprijs kan gefinancierd worden 
•— eventueel geniet U staatpremie 60.000 F + 2 0 % per kind 
— OF SPREEK ER EVEN OVER MET U W OOM met z'n Texas-Ranch 
— U mag in ieder geval op onze hulp rekenen ! 

Wenst U nadere inlichtingen 
stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra. 

Naam 

Adres Woonplaats 

Tel privé - Tel kantoor , 

wenst inlichtingen en gratis bros[ure : 
1. over gronden voor viilabouw : • 

over gronden voor hoogbouw : • 
over gronden v eengezinswoning • 
over gronden voor geldbelegging • 

bij voorkeur gelegen te 

over ' t bouwen van 
bi) voorkeur gelegen te 
of bezit reeds grond, gelegen te 

3 Over de aankoop van een bestaande woning • 
Duid aan met een X waaiover ü inl icht ingen wenst te ontvangen. 

WIJ ZIJN ANDERS DAN DE ANDEREN... KOM U DAARVAN OVERTUIGEN... 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 

ANTWERPEN 
Meir 18 
tel. 03/31.78.20 

GENT 
Onderbergen 43 
tel. 09/25.19.23 
tel. 09/25.94.69 

GENK 
Wintersiagstr. 22 
tel. 011/5.44.42 

LEUVEN 
Brusselsestr. 33 
fel. 016/337.35 
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BRASSER ZIET DE NIEUWE REGERING 

'TèJOfSS^^^'"' 

MIJ NIET GEZIEN 

Je kan maar niet zo gewoonweg 
zeggen : « ik rijd met een ameri-
kaanse wagen ». Of met een diiitse, 
een engelse ol' een franse. Als je een 
araerikaanse wagen hebt, wil dat 
gewoonweg zeggen dat het ding in 
Amerika werd ontworpen, dat een 
hele hoop essentiële stukken ervan 
uit dat land werden ingevoerd, 
maar dat uiteindelijk de wagen hier 
werd gebouwd en dat een hele hoop 
andere e\en essentiële stukken 
« made in Belgium » zijn. 

We hebben geen eigen auto-in
dustrie en daarom hebben onze 
vroede regeerders het zo geschikt, 
dat grote buitenlandse automobiel
bedrijven hier slechts mogen ver
kopen via een montagebedrijf dat 
een aantal binnenlandse handen 
werk en binnenlandse monden 
voedsel verschaft 

Zo ook de handen en de mond 
van .los Keymeulen. 

Je hebt er natuurlijk geen flauw 
vermoeden van, hoe het in zo'n 
montagebedrijf toegaat. Jos wel : 
hij zit al twintig jaar in het groot
ste van ons land en hij kent er het 
knallen van de zweep. Hij verbaast 
zich al lang niet meer over de ei
genaardige dingen in zo'n fabriek. 

Ken van die eigenaardige dingen 
kom ie al dadelijk tegen bii de gro
te fabriekspoort. Als je die door
gaat, ga je meteen over een grens. 

Het is gek, maar het is zo. Jos zal 
je haarfijn uitleggen hoe dat komt. 
Het heeft iets met doeane-regle-
menten te maken. Tit Amerika (of 
uit Engeland, Frankrijk en Duits
land) komen in een onafzienbare 
stroom van grote en kleine kratten 
de auto-onderdelen naar hier. Aan 
de uitgang van de moederfabriek in 
het buitenland staan er een aantal 
doeane-jongens die netjes koiitrole-
ren, wat er in die kratten zit. Kn 
dan gaan ze in één ruk tot aan de 
montagefabriek, zonder oponthoud 
aan de échte grenzen. Bij de ingang 
van de montagefabriek zit er dan 
weer een stel doeane-maatjes, dit
maal onze eigen kaki-jongens. En 
daar, aan de slagboom vóór de gro
te fabriekshal, ik-weet-niet-hoeveel-
kilometer van een échte grens, mag 
je dan in- en uitklaren of hoe dat 
ook heet : papiertjes invullen, wat 
wachtel en netjes je krat of je pak
je of je auto op inhoud laten kon-
troleren. 

Het sisteem heeft ook andere dan 
ekonomische voordelen. Aan die 
kunstmatige grens kontroleert de 
bedrijfsleiding het in- en uitgaan 
van de stroom personeelsleden — 
en kontroleert meteen, of er niets 
binnengaat wat niet binnen mag en 
of er niets buiten gaat wat binnen 
moet blijven. 

Vraag het maar aan Jos Keymeu

len : in de twintig jaar die hij er 
nu heeft opzitten, heeft hij het al
lemaal wel meegemaakt. Hij heeft 
er honderden de laan weten uitstu
ren omdat ze te lange vingers had
den. Het is ongelooflijk, hoeveel 
dingen je in zo'n montagebedrijf 
tegenkomt die je ook heel goed 
thuis kunt gebruiken. Wil moeder 
de vrouw een keurig gelakte keu
kenkast 1 Lak — en verdomd goede 
lak — is er in de fabriek in over
vloed voor wie vlug is en wijde 
zakken heeft. Plastic overtrek — 
netjes van de rol gesneden en dan 
onder je hemd rond het blote lijf 
gewonden — komt overal van pas. 
Een handvol schroefjes, een kistje 
gereedschap, een doos rezervelamp-
jes, een rolletje draad, een spiegel
tje of zelfs een spatbord : er is heel 
veel wat rwet te heet of te zwaar 
is en dat, door zijn reusachtige hoe
veelheden en zijn schijnbare over
bodigheid als het ware uitnodigt 
om meegenomen te worden. 

INIij niet gezien, heeft Jos Key
meulen die twintig jaar gedacht. Ik 
heb een fijne job, verdien behoor
lijk mijn brood en dus geen enkel 
riziko. Ik laat er me gewoonweg 
niet uitgooien voor een half dozijn 
moeren die in de handel nauwelijks 
tien frank kosten. 

Daar hield Jos zich aan met ijze
ren standvastigheid. Meewarig 
schudde hij het hood als hij de een 
of andere stommeling met een pakje 
naar de uitgangspoort zag slente
ren of met een — zogezegd goed 
verborgen — autoradiootje onder 
het achterkussen van de wagen op 
de parking weg zag rijden. Nou ja, 
een paar handige knapen kwamen 
-nvet hun buit thuis en daardoor 
bleef de verleiding toch altijd ster
ker werken dan het gezond ver

stand. Maar de grote hoop van de 
jongens met de lange vingers kwa
men niet verder dan de slagboom 
aan de grens van de uitgangspoort. 
Daar stond naast de doeane de be-
drijfspolifie en die had in de loop 
van vele jaren zo langzamerhand 
wel geleerd, hoe ze het aan boord 
moest leggen om 99 % van de ge
pikte waren uit de jassen of de au
tootjes te voorschijn te toveren. En 
dan was het steeds hetzelfde : de 
gestolen waar ging de fabriek terug 
binnen en de vluggerd ging de fa
briek uit. Definitief. 

Niks voor Jos Keymeulen. 
ledere dag reed hij zijn fijn op

gepoetst wagentje — zelfde merk 
als wat in het bedrijf gebouwd 
werd ; voordelig gekocht — netjes 
langs de poort en nooit in die twin
tig jaar heeft men hem op de aller
kleinste oneerlijkheid kunnen be
trappen. 

Hij heeft er een diploma voor ge
kregen. Verleden week. De dag dat 
hij met pensioen ging. « Voor twin
tig jaar trouwe diensten » en een 
eerlijkheidspremie van tweeduizend 
frank. 

Nu ja. tweeduizend frank. Véél is 
het niet, zeker niet na twintig jaar. 

En het is helemaal niets naast de 
6.271 kraaknieuwe wagens die Jos 
Keymeulen — eentje per dag — 
regelrecht van de montagelijn over 
de grens aan de fabriekspoort heen 
naar het duister autohandelaartje 
aan de andere kant van de stad 
reed. 

Een lekker opgepoetst wagentje 
trekt de aandacht niet. Als je het 
bescheiden rijdt en als je weet wat 
je wil. 

Idt. 


