
We gaan ter perse, terwij'l in de Wetstraat 
het kamerdebat over de regeringsverklaring 
nog volop bezig i s : als dit blad zaterdag op de markt 
komt, hebben Kamer en Senaat zich reeds 
uitgesproken. Het zal wel geen onvoorzichtige 
pronostiek zijn als we aannemen, dat de regering 
over de sloot komt en dat de regeringspartijen 
geen riziko's hebben genomen om na 
een korte parlementaire run de veilige periode 
van de vakantie te bereiken. Laten we het er 
dus bij houden dat we voorlopig 
een regering hebben. 
Voorlopig ! Want hoe het parlementair debat ook 
uitdraait, op een overlevingskans van 
deze regering op langere termijn waagt geen enkele 
wedder in de Wetstraat ook maar de kleinste inzet 
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VOORLOPIG! 
De gamma van gevoelens die de samen

stelling van deze regering bij voor- en 
tegenstanders heeft verwekt, is zeer be
perkt : ze reikt van spot tot berusting en 
gelatenheid. Pozitieve kommentaar is 
nergens te vinden, vertrouwen wordt 
nergens uitgesproken. 

Iedereen wantrouwt deze regering. 
Sommige van haar — makke en voorzich
tige — verdedigers hebben gemeend, bij 
dit algemeen wantrouwen zijde te kun
nen spinnen. « Kijk », zo redeneren zij, 
'« zowel de Vlamingen als de Walen en de 
Brusselaars voelen zich door het rege
ringsprogramma bedrogen. Dat is het bes
te bewijs dat niemand erger bedrogen 
werd dan een andere en dat het program
ma veel water in ieders wijn doet, wat 
in de huidige situatie onvermijdelijk is ». 

Die naïeve kommentaren gaan aan twee 
vaststellingen voorbij. 

Ten eerste : Vlaanderen is nog steeds 
eisende partij ; er kan geen water in de 
Vlaamse wijn gedaan worden, omdat die 
wijn er eenvoudigweg nog niet is. 

Ten tweede : het feit dat iedereen zich 
bedrogen voelt, bewijst hoegenaamd niet 
dat niemand bedrogen werd. 

Het bewijs werd nog eens — verleden 
donderdag — geleverd. De dag voordien 
was prof. Frans Van Mechelen, kersverse 
minister, in de Kamer heftig uitgevaren 
tegen de Volksunie ; de professor was van 
oordeel dat de tekst van het B.S.P.-C.V.P.-
akkoord zich duidelijk uitspreekt voor de 
overheveling van Leuven-Frans naar Wal
lonië. Donderdagochtend verscheen het 
Waalse kristen-demokratische blad « La 
Cité » met een hoofdartikel waarin ge
steld werd, dat de overheveling nergens 
te lezen staat in het akkoord en dat de 
regering onmiddellijk haar eigen dood
vonnis zou tekenen, mocht ze de hand 
aan de overheveling leggen. 

Laat het Van Mechelen maar uitvech
ten met zijn waalse «politieke vrienden», 
over wie al dan niet gelijk heeft. Ze heb
ben overigens alle twee gelijk : de tekst 
in het akkoord laat iedere interpretatie 
toe en iedereen kan er in lezen wat hij 
wil. « A boire et a manger ». gelijk men 
dat te Brussel noemt. Wat dan ook de 
uiteindelijke politiek ten overstaan van 
Leuven zal zijn (en we hebben redenen 
om uiterst wantrouwig te zijn !), steeds 
zal een der groepen die aan de regering 
deelnemen zich bedrogen achten. Rn zo
doende de regering ten val moeten bren
gen : 

We schetsen het zo uitvoerig, om nog 
eens duidelijk te maken dat de regering 

er een van immobilisme moet en zal zijn, 
behalve inzake een paar punten waaraan 
ze voorrang moet en zal geven. Deze pun
ten nu zijn nadelig voor Vlaanderen ! 

Het besef van het onvermogen der re
gering is zo algemeen, dat iedereen de 
eigenlijke vervaldatum reeds stelt in het 
najaar, kort na de hervatting van de par
lementaire werkzaamheden. 
Op dat ogenblik kan 'n nog groter gevaar 

voor, Vlaanderen opduiken : de poging 
om, ondanks alles, toch nog een driepar-
tijenregering in het leven te roepen. Op 
bazis van het huidige programma, nog 
verslecht om het appetijtelijk te maken 
voor de P.V.V.-ers. 

Indien wij — ten overstaan van deze 

eerder sombere toekomstvizie — toch 
het vertrouwen bewaren, dan is het om
dat wij een faze in de politieke ontwik
keling meemaken die er onmiskenbaar 
een is van de aftakeling van het unitaris
me zélf en van de unitaire machtscentra. 

Onze taak als onafhankelijke, vrije 
Vlaamse oppozitie is, het, er voor te zor
gen dat deze ontwikkeling bespoedigd 
wordt. Zo sterk bespoedigd, dat het uni
tarisme uiteenbarst vooraleer Vlaanderen 
opnieuw, bij monde van zijn kleurpoli-
tieke vertegenwoordigers, koncessies 
heeft moeten doen. 

Onze versterkte frakties in Kamer en 
Senaat zullen de. komende legislatuur in 
het teken van deze strijd stellen ! 

BELFORT-
SCHANDAAL 

Op 11 januari jongstleden werd 
tegen de verzekeringsmaatschap' 
pij n.v. Belfort een faling uitge
sproken en dat betekende meteen 
een donderslag aan een heldere he
mel voor duizenden mensen, die 
zich hij deze maatschappij hadden 
laten verzekeren. 

Voor talloze verzekerden was het 
geiüoonweg een ramp. We hebben 
in onze dossiers een aantal brieven 
en dokumenten die bewijzen, hoe 
erg een groot aantal verzekerden 
getroffen werd en welke katastro-
fale gevolgen de Belfort-krach 
had voor de financies van honder
den gezinnen. Het leitmotiv in al 
deze brieven is steeds weer het
zelfde : de staat verplicht ons, een 
verzekering voor onze auto af te 
sluiten ; loe voldoen aan die ver
plichting van staatswege ; loan-
neer onze verzekeraar dan over de 
kop gaat en ons meesleurt in de 
financiële afgrond, blijkt echter 
dat de staat er zich glimlachend 
toe beperkt om ons een verplich
ting op te leggen, zonder enige 
kontrole uit te oefenen op de ver
zekeraars. 

De aanklacht is gegrond. Een 
doeltreffende kontrole van over
heidswege had het Belfort-schan
daal kunnen beperken. In het ver
zekeringsvak was het geen geheim 
dat deze maatschappij op flagran
te wijze tekort schoot aan haar 
meest elementaire verplichtingen. 
De faling was zeker geen verras
sing voor wie thuis is in de verze
keringswereld. Dat het faillisse
ment een gevolg was van wanbe
heer en onregelmatigheden blijkt 
wel uit het feit, dat de hoofdver
antwoordelijke van de maatschap
pij door het buitenland werd uit
geleverd en het voorwerp is van 
strafrechterlijke vervolgingen. 

Er dringen zich tans twee din
gen op. Ten eerste mag niets on
verlet gelaten worden om de 
slachtoffers van deze faling ter 
hulp te komen. Het ware niet te 
veel gevraagd dat alle verzeke
ringsmaatschappijen samen onder
zoeken, wat zij terzake kunnen 
doen. Bovendien heeft de overheid 
— die tekort schoot in haar kon-
troletaak en zich beperkte tot het 
opleggen van de verzekerings
plicht — een ereschuld te vereffe
nen ; de Volksunie zal niets onver
let laten om er haar aan te herin
neren. 

En ten tweede moet er voor ge
zorgd worden, dat een herhaling 
van een dergelijk schandaal onmo
gelijk is. Van overheidswege is er 
weinig of niets ondernomen om de 
malaise die het gevolg was van de 
faling, bij het grote publiek weg 
te werken. Het ware nuttig en no
dig geweest, de werkelijke oorza
ken van de faling een ruime be
kendheid te genen : het publiek 
had dan kunnen uitmaken of het 
Belfort-schandaal een geïzoleerde 
zaak is ofwel een bedreiging die al
le verzekerden boven het hoofd 
hangt. Veel onrust, die tans nog 
niet verdwenen is, had kunnen 
voorkomen loorden. 

In de Belfort-zaak is weer eens 
gebleken dat men in ons land 
steeds de kar voor de paarden spant. 
Men begint van brandbestrijding 
te spreken, als er driehonderd 
mensen in een grootwarenhuis ver
koold zijn. Men begint van een 
sluitende kontrole op het verzeke
ringswezen te spreken, als een). 
groot aantal mensen gestroopt en 
geplunderd zijn. Inmiddels is dan 
toch — te laat, natuurlijk ! — de 
Kontroledienst der Verzekeringen 
gewapend geworden om afdoende 
maatregelen te treffen die kunnen 
beletten dat een onregelmatig be
heer gedurende lange tijd kan blij
ven voortbestaan. 
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'A.B.N. TE BRUSSEL 

Als vlaanise Brusselaar zou ik 
een oproep willen richten tot al
le Vlamingen, opdat zij te Brus
sel steeds A.B.N, zouden spreken. 

Het is soms bedroevend hoe 
mensen uit het vlaamse land te 
Brussel durven spreken. Als ik 
te Brussel Gentsv- l^iniburgs. 
Westvlaams of Antwerps hoor 
spreken, vraag ik mij soms af of 
de franstaligen geen gelijk heb
ben dat zij ons « Ménapiens » 
noemen. 

Moest iedereen A.B.N, spreken, 
dan zouden we te Brussel op 
Vlaams gebied reeds veel verder 
gestaan hel)ben dan nu. 

Hoe kunnen de Vlamingen te 
Brussel in godsnaam één front 
vormen, als iedereen zijn dia-
lekt brabbelt ? 

E.B., Jette. 

WANGEDROCHT 

Het is mijn gewoonte niet te 
reageren op brieven, doch het 
pennegewrocht van K..\., Deur-
ne (« Belgikske nikske », uw 
blad van 5 juni) kan bij mij niet 
door de beugel. 

Dit brochuurtje is mijns in
ziens 'n gedurfd en vooral ver
helderend boekje, waarin o.m. 
klaar en beknopt het nationalis
me omschreven wordt. Tegelijk 
vord t afgerekend met het wan
gedrocht dat deze staat (nog 
steeds) is. 

(ioedkope slogans, dagdro
mers ? K..\. schijnt weinig van 
onze geschiedenis te kennen. On-
geduhiigen na l.ScS jaar bezet
ting ? Welk negativisme zit in 
de vaststelling dat wij 'n neder-
lands volk zijn ? K..\. noemt de 
staat België werkelijUheid. Dat 
waren de koloniale rijken <]\er 
20 jaar ook. In de politiek geldt 
inderdaad « de kunst der moge-
lijUheden ». doch een kulturcle 
organizatie als « Were di » (ver
antwoordelijke voor het ge
wraakte boekje) moet de fun
damentele doelstellingen en be
ginselen van een volk — dit is 
natie — blijven voorhouden, ook 
en vooral in een toekomstig 
Europa. Daarom is voor de na
tionalist het federalisme een 
stap, geen einddoel. 

G. d. C, Oostmalle. 

NOG LAARZEN 

sta mij toe, waarde ,I.T., Brus
sel (uw lezersbrief in « WI.I » 
van 15 juni), u te zeggen dat u 
hopeloos achterop geraakt bent. 
L' hebt de laatste twintig jaar 
niet meer meegeleefd. Tit een 
tijd van standaarden, uniformen 
en fascisn\e komt U pardoes bin
nenvallen in een tijd van anti-
niilitarisme. een tijd waarin de 
jeugd streeft naai- vrijheid en so
ciale rechtvaardigheid. 

liet is natuurlijk heel gemak
kelijk met anti-kommunistische 
slogans te sjouwen : na de beto
ging ga je lekker naar huis, je 
pikt een borrel, rookt een si
gaar met de vrienden en 
's avonds zit je aan een goed-
gespijsde koffietafel. Maar weet 
dat, terwijl u zo koen de vrij-

ïïfflJMD 

heid verdedigt, de helft van de 
wereldbevolking honger lijdt ; 
dat mensen sterven onder de ko
gels van de Amerikanen. Doe ge
rust voort : de tijd is hopelijk 
niet ver meer dat Vlaanderen 
er « zijn laarzen zal aan vagen ». 

W.S., Borgerhout. 

V.LV.-V.E.V. 
Het heeft ons ten heerste ver

heugd, dat U in nummer 23 van 
uw weekblad een artikel heeft 
gewijd aan Lieven Gevaert. In 
de derde kolom komt de volgen
de passus voor : 

« Uit het Vlaams Ekonomisch 
Verbond zou weldra in 1!)28 de 
Vlaanise Ingenieursvereniging 
ontstaan en in 1929 werd de 
Compensatiekas V.K.V. i;osticht». 

Aangezien de vooi'slclling on
juist is, achten wij het geraden 
de juiste toedraiht weer te ge
ven. 

Op 23 december 1928 werd te 
Antwerpen de Vlaamse Inge
nieursvereniging opgericht door 
vier jonge ingenieurs, nl. ir. O.F. 
Mariman, ir. K..M. Sano, ir. L.J. 
Stuckens en ir. H.F. van Box-
staele. De oprichters hebben zich 
toen na korte tijd gewend tot 
het Vlaams Ekonomisch \'er-
bond teneinde te bekomen dat 
het maandblad van het V.E.V. 
ook zou kunnen dienen als or
gaan van de juist opgerichte 
V.I.V. Het V.E.V. was zo bereid
willig in elke maandaflevering 3 
bladzijden ter beschikking te 
stellen, zodat wij daarin een en 
ander konden publiceren. De 
V.I.V. heeft dus bij haar ont
staan alle gevraagde medewer
king verkregen van het V.E.V., 
doch het initiatief tot de op
richting van de Vlaamse Inge
nieursvereniging is niet uitge
gaan van het Vlaams Fikonomisch 
Verbond. 

Op 23 decend)er e.k. zal het 
bijgevolg 40 jaar geleden zijn, 
dat de Vlaamse Ingenieursvere
niging werd opgericht. 

B.V.B., Antwerpen. 

NA TE VOLGEN 

KOELTOGEN 
KOELKAMERS 
DIEPVRIEZERS 

De komende maanden zullen 
beslissend zijn voor onze ont-
voogdingsstrijd. En eens te meer 
zijn de kleurpolitiekers, gehol
pen door hun dagbladen, zand in 
de ogen van de mensen aan het 
strooien. Daar wijzelf geen 
vlaams-nationaal dagblad heb
ben, zijn wij voor de tegenaktie 
verwezen naar persoonliike pro
paganda en onze week- en 
maandbladen. 

Persoonlijk zend ik nl jaren
lang « WI.I », « 't Pallicfcrkc' », 
« Doorbraak » van V.\'.l!, en het 
Vossenblad door ii.iar andere 
mensen en ik raad iedereen aan, 
hetzelfde te doen. Ik weet inder
daad bij ondervinding dat het 
bewerken van de mensen met 
propagandabladen heel doeltref
fend is. Eén voorbeeld slechts. Ik 
moet bijna 50 jaar teruggrijpen. 
In 1019 moest ik met andere 
Antwerpenaren (ik ben geboren 
Sinjoor) voor de Frontpartij 
gaan zetelen in het kanton Zand. 
hoven. De uitslag in dit kanton 
was maar treurig. Een van de 
mannen die daar ook gezeteld 
had, was tamelijk kapitaalkrach-

mmmm 
DIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
VVlNKELlNfilCHTlNGEN 

oo.vOGR SUPERMARKTEtJ, INDUSTRIE £N VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA Oe Wmterstraat 24 
Bo,rgerhout/Antv,;erpen Tel ; (03) 36.11.35-36.59 31 

DEPANNAGEDIENST ALLER MERKEN 

tig. Hij kon de slechte uitslag 
niet verkroppen en nam voor het 
kanton Zandhoven 2.000 (zegge 
tweeduizend) abonnementen op 
het propagandablad (het was de 
«Loopgraaf» of de «Voorpost», 
dat wil ik kwijt zijn) en het re-
zultaat was verbluffend. Bij de 
volgende verkiezingen was de 
uitslag voor het kanton de beste 
van het arrondissement Antwer
pen. 

Vandaag heb ik ook nog 95 fr. 
gestort op uw per. voor een 
abonnement op naam van een 
persoon. Ik zal dit alle trimes
ters doen, telkens op naam van 
een ander persoon. Dit zal mij 
zo wat één frank per dag kosten. 
Wie kan dit tegenwoordig niet 
bekostigen ? 

C.K., Turnhout. 

RARE VOGEL 

Ik voel me diep geschokt om
wille \an de onbetamelijke wij
ze waarop de nieuwe eerste-mi-
nister het begrip Belg kleineert. 

Hij stelde een regeringsploeg 
voor, ten aan.schijn van 9 mil
joen Belgen, bestaande uit « 14 
waalse ministers, 14 vlaanise 
en... een vogel, die totnogtoe 
door de ornitologen niet werd 
geïdentificeerd ». 

Zet nil de belgische stalpoor
ten maar open, laat Paardeko-

per binnen en Iaat hem vrij 
rondlopen ; hij heeft zich im
mers nooit zó onwelvoeglijk over 
het fenomeen uitgelaten. 

,\ls de redder van de unitaire 
staat (en men zal voor dit twij
felachtig doel nog moeilijk een 
bekwamer vogelmens kunnen 
inspannen) zelf zo overduidelijk 
inziet dat men hier met de Dich-
tung de Wahrheit wil verber
gen, dan ziet de toekomst er voor 
de « Belgen » maar belazerd uit. 

Voor de Walen en de Vlamin
gen ziet het er trouwens op dit 
ogenblik al niet zo best uit, ver
mits de nieuwe vogels voor beide 
volksgemeenschappen s l e c h t s 
« windeieren » uitbroeden. Ho
pen we maar dat dit bontgeve-
derd stel spoedig van zijn uni
taire nest wordt verjaagd, of 
door de Volksunie gekortwiekt. 

E., Kessel-Lo. 

kampanje) met een flinke trapi 
en een stoot onder de gordel als 
de neger die zijn plickt heeft ge. 
daan, de laan uit te sturen... tót 
de volgende maal. Het verslag 
in « WIJ » was.. . laat ons maar. 
beleefd zeggen : beneden alleS. 
Een voorsmaakje wellicht vap 
berichtgeving zoals ze in 4© 
« grote partijen zoals de ande
re » bedreven wordt. Het is god
geklaagd en hoogst bedenkelijk.! 

E.G., Antwerpen. 

IJZERBEDEVAART 

BENEDEN ALLES 

."Ms toeschouwer is het me op
gevallen (lat het reuzenaandeel 
der toejuichingen tijdens de 
« overwinningsmarsj » naar de 
.stijlvolle V.M.O. ging. Het kon
trast met het klowneske in tal 
onzer marsjen was té groot : 
geen in leeLi\\ onviaggen gehulde,-
geen negersongs kwelende, geen 
Allah aanroepende jongelui. Dat 
juist daarom de V.M.O. een 
doorn in het oog is van sommi
gen, spreekt van zelf. Kordaat
heid, onvervaardheid, bereid
heid, beginselvastheid, moed : 
het gaat alles hun petje te bo
ven, het zijn « relikten uit het 
verleden », erger : fascistische 
neigingen ! De sluwe bereke-
naars die van alle hout pijlen 
trachten te maken en ten koste 
van alles zodra mogelijk de grote 
partij « zoals de andere » hun
ner wensdromen najagen, aarze-' 
len niet de V.M.O., die onbaat
zuchtig overal de spits afbijt 
waar fizieke moed aan te pas 
komt (remember de jongste kies-

18 augustus a.s. trekt Vlaand^^ 
ren naar de Llzertoren om zijl) 
helden te gedenken. Vandaag, nü 
in de gehele wereld gesproken 
wordt over gelijkheid en vrij
heid voor alle volkeren, stellefi 
we niet onthutsing vast dat e j 
in België nog politiekers zijn dié 
niets geleerd hebben. 

Het unitaire België, « uitbroed-
sel van politieke berekeningen f, 
kriigt mokerslagen te inkasseren. 
Alles laat voorzien dat in eep 
niet al te verre toekomst het 
unitaire belgisch kaartenhuis in 
mekaar zal storten. Ekonomisch© 
decentralizatie, regionale ekono-
mie, provinciaal federalisme, 
kulturele autonomie : allemaal 
woorden die voor doel hebben 
de problemen ingewikkelder te 
maken. M.a.w. : men wil geen 
oplossing omdat dit inhoudt «af
stand doen van privilegies». In 
hun terminologie is het volk er 
voor hen en niet omgekeerd. 

H..I., Kontich, 

De redaktie draagt geen ver* 
antwoordelijkheid roor de la* 
houd der gepubliceerde lezeri-
brieven. Ze behoudt rich het 
recht Tan keuze en inkorting 
Toor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling ge
roerd. 

van de redaktie 

Brussel, 27 juni 1968. 
Betr* : niemr sekret&riaat. „ 

"^rieden vrijdag kregen we op het algemeen par-
liijsekretariaat aan de Lemonnierlaan te Brussel 
het bezoek ran een postman van Brussel-X* Mis
schien vist U het nog niet , oaar Brussel-X - het 
grootste ontvang- en sorbeercentrun van het 
larifj » i s een burcht van vlaamsgezindheid, van 
sociaal vlaams besef. 
Oaze postman kwam ons een soa geld brengen die 
hij in Brussel-X ingezameld had. Zomaar, op e i 
gen in i t ia t ief , zonder dat het hem door vie dan 
ook was gevraagd. Hij kreeg, zo zegde h i j , de 
som gemakkelijk bijeen. Want in Brussel-^ wordt 
de Vlaamse daad vlug bij. het vlaamse woord ge
voegd* 
Hij bracht ons dat geld omdat hij de oproep had 
gelezen die gedurende enkele weken in ^ I J " had 
gestaan en waarbij de lezers werden verzocht hun 
aandeel te nemen in de financiële inspanning 
voor de aanschaffing en de inrichting van een 
nieuw sekretariaat in partij-eigendom. 
"Woorden wekken, maar voorbeelden trekken". We 
zijn er van overt\aigd dat - véél welsprekender 
dan ieder© oproep die we ui t ons azerty-tje kun-
n en persen - de daad van de pestmannen noodt 
tot navolging. 
Ons rest alleen, er U toe aan te zetten di t voor
beeld te volgen. De knapste beloning voor de man
nen van Brussel-2 zou zijn, dat hun 1.000 fr 
"jongskens kr i jgt" . Op pagina 18 v pardon : 19 -» 
vindt U een inschrijvingsformulier. Maak er ge
bruik van 1 j V 

Lö 
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Beurs-story van de week 

•): 

het 
telegram 
was 
vals 

'(aco) Prijs u gelukkig dat ge geen beurs-
spekulant zijt, want het aandeel K.D.L. 
zou u al meer dan een week het ilapen 
verhinderen. 

K.D.L. is een kongolese spoorwegmaat
schappij die sedert de onafhankelijkheid 
van Kongo {I960), juist lijk alle andere 
ex-koloniale ondernemingen, erg te lijden 
had onder de verwarring in de jonge staat. 
De koers op de beurs was pijlsnel naar 
beneden gegleden en bewoog zich de jong
ste lijd rond 20 fr. 

Tans staat de koers opnieuw bo\en 200 
fr. Die loodrechte stijging werd op en
kele dagen tijd bereikt. Er kwamen ge
ruchten in omloop waarvan de oorsprong 
zo verdacht is, dat de brusselse noierings-
kommissie maandag de koers 24 uur ge
schorst heeft. 

De spekulatieve ijlkoorts bereikte haar 
hoogtepunt toen in een bericht uit Zwit
serland te lezen stond, dal Moboetoe « de 
K.D.L.-spoorweg ging nationalizeren ». 

Het bericht was vals, zei men. Het ging 
uit \an een niet bestaand Zwitsers pers
agentschap : Agence Economique Suisse, 
te Geneve. Het parkei stelde een onder
zoek in — dat heeft zich allemaal deze 
•week voorgedaan ! — en ontdekte dat hel 
« bericht van het persagentschap » een tele-
giani was, afgegeven op een telegraafkan-
(ooi nabij de brusselse cffektenbeurs door 
een man die zich « Aimé Tiicol J> noem
de. 

Op het door Tricot aangeduide adres 
te Alsemberg vond de onderzoeksrechter 
nictnand. Maar Aimé Tricot is de naam 
van een zakenman die enkele jaren gele
den bankroet werd verklaard, nadat hij 
zijn magazijnen zelf in brand gesloken 
had. 

Kortom : een beursgeschiedenis als in de 

twintiger en in de eerste dertiger jaren. 
Men heeft steeds gedacht : « dat is niet 
meer mogelijk ». We zijn weeral wijzer 
geworden. 

In België is hel verspreiden van valse 
berichten, met de bedoeling om beurskoer
sen te beïnvloeden, een strafbaar feit. Des
tijds werd een groot financieel dagblad 
uit de hoofdstad geleid door iemand die 
zulke veroordeling had opgelopen. Die ver
oordeling leek niet onverenigbaar met zijn 
funktie op het blad ! 

We vertellen die spekulanien-stories niet 
om een blaam te werpen op de beurs als 
dusdanig. Dat er tussen bankiers en wissel-
agenten zeer veel eerlijke lui zitten en 
slechts enkele schurftige schapen, weten we 
natuurlijk ook wel. De belegging in effek-
ten en de vrije kapitaalmarkt zijn elemen
ten van het spaarwezen die hun nut heb
ben. 

Maar des te spij tiger is het, dat een « ge
wone mens » deze week de (verkeerde) in
druk gehad heeft dat de beurs een rovers
hol is dat gonst van valse berichten. 

> ff Los van Brussel » ! 

de opstand 
van nijvel: 
voorbeeld voor 
Vlaanderen 

(red.) De onwil van de nij\elsc socialisten 
om zich aan de bru?.selse ekonomische in
vloed te oudeiwerpen, blijft \crder stof 
doen opwaaien. Het standpunt \an de Nij-
velaars heeft zoveel indruk gemaakt, dat 
premier Eyskens zich genoodzaakt achtte 
om er een passus van zijn rcgcrings\cikla-
ring aan ie wijden. 

Wat te Nijvel gebeurt, is inderdaad on
der meer dan één opzicht belangrijk. 

Van zodra de waals-brabantse B.S.P.-tede-
ratie vernam dal haar streek onder de be
voegdheid van de Brusselse Ekonomische 
Raad zou vallen is ze radikaal in hel ver
zet gegaan. Dit verzet bleef voortduren ook 
nadat de Nijvelaars de toegeving hadden 

gekregen dat hun streek niet alleen onder 
de Brusselse, maar tevens onder de Waalse 
Ekonomische Raad zou ressorteren. De nij-
velse socialisten, die afwezig gebleven wa
ren, op het partijkongres dat moest beslis
sen over het regeringsprogramma, zijn 
sindsdien nog een slap verder gegaan : ze 
hebben aangekondigd dat ze een « autono
me aktie » zullen voeren. Met andere woor
den : ze komen in sterk en openlijk ver
zet tegen de partijlijn. 

De direkle politieke konsekwenties daar
van zijn niet zo heel belangrijk : de federa
tie Nijvel beschikt in de Kamer maar over 
één stem en dat is te weinig om de rege
ring in gevaar te brengen. Op langere ter
mijn echter zijn de ge\olgen nog niet te 
overzien. Het nijvels socialistisch Kamerlid 
Bary is een M.P.W.-er. Zijn radikaal verzet 
valt samen met het ogenblik, waarop de 
M.P.W. in het waals A.B.V.V. de teugels 
terug in handen heeft genomen : Nijvel 
slaat dus allerminst geïzoleerd. 

Wellicht belangrijker nog is hel feit dat 
op een spektakulaire wijze bevestigd wordt 
dat de Waals-Brabanders niet bereid zijn, 
zich voor de brusselse kar te laten spannen. 
Niet alleen moeten de Vlaams-Brabanders 
zich aan deze houding spiegelen, ze kunnen 
er in de toekomst hun rechtstreeks voordeel 
bij doen. Het is immers duidelijk dat de 
Waalse on^vil om Brussel ter hidp ie snellen 
de pozitie van Vlaams-Brabant tegenover de 
hoofdstad zeker niet verzwakt, doch integen
deel kan versterken. 

We hebben altijd volgehouden dat het 
frankofoon bondgenootschap tussen ^Vallo-
nië en Brussel absoluut tegennatuurlijk 
was, dat het slechts een kans maakte in de 
huidige omstandigheden en voor kortlopen
de objeklieven maar dat uileindelijk het 
waals en het vlaams belang vaker samen
vallen dan de belangen van de beide lands
delen afzonderlijk met die van Brussel. Dat 
het tegennatuurlijke, het kunstmatige en 
het onmogelijke van een as Brussel-Wallo
nië lans zo duidelijk aangetoond wordt op 
de periferie van de hoofdstedelijke ambi
ties, is voor de toekomst een belangrijk 
element. 

Even belangrijk is het feit dat de zelf-
standigheidsdrang, het besef van eigenheid 
binnen een volksdeel zo sterk zijn gewor
den dal bij de eerste de besie gelegenheid 
oude partijbanden dreigen af te knappen 
alsof ze niet bestonden. Nijvel bewijst eens 
te meer, dat de nieuwe strukturen en be
wustwordingen sterker worden dan de oude 
gewoonten. 

Vanzelfsprekend hebben wij alle begrip 
en simpaiie voor het nijvels standpunt. We 
betreuren alleen maar dat de Vlamingen 

in de kleurpartijen nog altijd niet de ge
zonde, spontane en radikale refleks hebben 
die de Walen tonen wanneer aan hun 
grondgebied, hun rechten en him eigen
heid wordt geraakt. 

Nijvel is een aansporing : het probleem 
Brussel zal uileindelijk zéér vlug en ge
makkelijk opgelost worden wanneer aan de 
Vlaamse periferie van de hoofdstad dezelfde 
onverzettelijke stugheid wordt aan de dag 
gelegd als in Waals-Brabant. 

Mistevreden garagisten 

einde 
van een 

speciale 
automarkt ? 

(aco) In milieus van garagisten is men 
ontevreden over de nieuwe wet op de in
voer van tweede handswagens. 

Volgens de wet van 31 maart moet een 
ingevoerde tweedehandswagen, alvorens 
hij vrij in omloop kan gebracht worden, 
benevens aan nog andere formaliteiten ook 
nog aan een speciale nieuwe voorwaarde 

(Vervolg op blz. 4) 

De Vrije Universiteit van Brus
sel ondergaat momenteel de gevol
gen van de opstandige studentenbe
weging, die zelf in de franse stu-
dentenrevolte een aanleiding vond 
om van wal te steken. Van de vier 
belgische universiteiten blijkt deze 
van Brussel de meest konservatieve 
te zijn. Paternalisme tot en met. wat 
ook tot uiting kwam op taalvlak : 
steeds heeft het beheer van de 
V.U.B, zoveel mogelijk de verzuch
tingen van de vrijzinnige neder-
landstalige studenten en het dito 
publiek naar autonomie tegenger 
werkt. De nederlandstalige leer
gangen worden te Brussel slechts 
geduld. Eens te meer stelt men vast 
dat konservatisme zich op alle vlak
ken uit. Op de belgische regel maak
te de V.U.B, zeker geen uitzonde
ring. 

Op het algemeen vlak komt nu 
wel verandering. Weliswaar is de 
« vrije vergadering » van de brus
selse studenten doodgebloed — het 
brussels studentenpubliek bestaat 
immers voor een groot gedeelte uit 
bourgeoiszonen en -dochters — 
maar de raad van beheer van de 
V.U.B, heeft dan toch iets van de 
les begrepen. Deze raad van beheer 
is samengesteld uit vertegenwoordi
gers van Brussels hogere burgerij 
en zakenwereld. Hij heeft de « zui
vering » die aan de studentenver-
gadering was beloofd, versneld door 
zijn voorzitter Leblanc en twee be
heerders, Gillet en Leclercq, zoveel 
als tot ontslag te dwingen. Daarmee 
kan de raad van beheer tegenover 
de studentengemeenschap aantonen, 
dat het met de beloofde wijzigin
gen en saneringen menens zou wor
den, wat meteen ook de — tijde
lijke ? — verdwijning van de « vrije 
VjDlksvergadering » verklaart. In 

hoever in die herstrukturering door 
de vernieuwde raad van beheer 
ook rekening zal gehouden worden 
met de vlaamse eis tot taalkundige 
splitsing van de universiteit valt af 
te wachten. Er zijn wel verklarin
gen van C.V.P. - en B.S.P.-promi-
nenten in die richting, doch de er
varing heeft geleerd dat men der-

ciet en expliciet verwijten en ui
tingen van naijver ten opzichte van 
de Vlamingen te pas kwamen hoeft 
geen nader betoog. 

Achter de schermen oefenen de 
Walen intussen zware druk op de 
nieuwe regering uit, met het voor 
hen bijkomend gemak dat er in die 
regering enkele overtuigde wallin-

bekeken 
gelijke verklaringen met een grote 
korrel zout moet nemen. En inmid
dels doet de V.U.B.-leiding niets 
aan de splitsing. 

WAALS-BRUSSELSE DRUK 
Het vorig weekend werd o.a. ook 

gekenmerkt door twee waalse mani
festaties, de bijeenkomst van de 
« Mouvement Populaire Wallon » 
die zich een nieuwe voorzitter koos, 
en de franstalige bedevaart naar 
Waterloo, waar de gebruikelijke 
geloofsbelijdenis in de toekomst 
van « la francité » werd afgelegd. 
Dat bij beide gelegenheden impli-

ganten zetelen op Interessante pos
ten. Tijdens de voorbije week werd 
vooral druk uitgeoefend op de re
geringsinstanties in verband met de 
ekonomische kompensatie voor de 
belgische bestelling in West-Duits
land van de Luipaardtanks. Met 
man en macht ijverden allerlei 
vooraanstaanden om deze kompen
satie zoveel mogelijk aan de waalse 
nijverheid ten goede te doen komen. 
Van vlaamse zijde heerste er op dit 
vlak volkomen windstilte. Er zit
ten nu eenmaal weinig flamin
ganten in de regering Eyskens 

Ook herrie om het besluit van 
de nieuwbakken minister van 
Landsverdediging, Segers, om de 

periodieke bevorderingen in het 
leger uit te stellen. Het bleek niet in 
de bedoeling te liggen, met het oog 
op het taalevenwicht in de leger-
kaders, meer nederlandstaligen dan 
franstaligen te bevorderen. Deze 
laatsten zouden nu met «kommissio-
neringen » genoegen moeten nemen. 
Onmiddellijk werd van franstalige 
zijde gereageerd en maakte de 
P.V.V. zich op, om de kat de bel 
aan te binden. Segers houdt voorlo
pig voet bij stek, doch ook hier 
geldt : wait and see. 

GOLF VAN KRIMINALITEITi 
Twee bijzonder weerzinwekkende 

moorden vulden het kriminaliteits-
dossier weer aan : een man die in 
een vlaag van woede en dronken
schap zijn vrouw en 2-jarig zoon
tje vermoordde, een zenuwzieke die 
zijn'' moeder en 5-jarig neefje om 
hals bracht. Opnieuw zal zich de 
kwestie van de toerekenbaarheid 
der daders stellen. In zopas voorbije 
assisenzaken kwam deze kwestie 
herhaaldelijk ter sprake. Men moest 
het opnieuw beleven, dat psichia-
ters van de verdediging en van de 
beschuldiging tot radikaal tegenge
stelde konkluzies kwamen. Er is 
dan het probleem van de interne- \ 
ring van ontoerekenbaar verklaar
de kriminelen : het toegepaste stel
sel is zo wisselvallig en zo onzeker 
dat wegens moord geïnterneerde 
ontoerekenbaren na zekere tijd 
weer vrij kunnen komen en kun
nen... herbeginnen. Niet alle wel 
te verstaan, doch er zijn zoveel 
randgevallen in zeer zware vergrij
pen dat ter zake de wetgever voor 
een grotere rechtsveiligheid zou 
moeten zorgen. 
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(Vervolg \au blz. 3) 
voldoen : hij moet voorzien zijn van een 
attest, af te leveren door de fabrikant van 
hel merk in kwestie of door diens vertegen
woordiger. 

Dit betekent dat b.v. een uit lliiitsLind 
ingevoerde tweede hands-Mercedes, om in 
België in omloop te kunnen komen, moet 
\oorzien worden vaJi een attest af te leve
ren door de bclgische invoerder (of kon-
cessieliouder) \an Mercedes. 

Sommige gaiagisten wijzen er op dat 
dit nutteloze kosten /,ijn en dat men soms 
honderd kilometer \ei zal moeten rijden 
om de ingevoerde tv\eede-handswagen door 
die koncessionaris of zijn gemandateerde te 
laten nazien, enz. enz. 

Over de grond \an de zaak spreken we 
ons niet uit. Maar we hebben de indruk 
dal het einde nakend is van een heel spe
ciale handel in « lucede handswagens » 
uit Duitsland ingexocid: wagvns die soms 
zo goed als nieuw waren, maar die toch 
legen een prijs werden aangeboden die la
ger lag dan die waardoor de nornialc in-
\oerders of vertegenwoordigers koiukii \(i 
kopen. 

Helemaal in orde met de letter van de 
wet o.m. Mercedes wagens uit Duitsland 
in België ingevoerd die in Duitsland legen 
de lagere duitse prijs gekocht waren. Het 
karakter van een « tweede handswagen •!> 
hadden ze verworven dank zij enkele kor
te ritjes in Duitsland. .'Mdus konden zij 
tegen een lager tarief in België inge\ocrd 
worden. 

Het rezultaat was. dal de olficiële in
voerder of vertegenwoordigers \an het merk 

'it! kwestie de sterke konktinenlie onder\on 
den van invoerders \an « tweedehandswa-
gens », die inzake tolpozities en fi.skus be-
\oordeeld waren. 

Dat de officiële koncessie-houders die 
toestand ondraaglijk /ouden vinden, kon 
men al lang voorzien. In sommige streken 
\;\n het land \erkochten de officiële ver 
tegenuooidigers minder wagens van het 
bepaalde merk dan de niet-officiële. 

Als men dan weet dat de officiële ver-
koop^agenteu er loc gehouden zijn een mi-
iMnium-aantal nieuwe wagens jaarlijks al 
te nemen van de fabrikant en ze te verko
pen, verstaat men zonder verdere uitleg de 
OOI sprong van de nieuwe wet, waardooi 
de officiële koncessie-liouders rechtstreeks 
ol zijdelings toezicht op de hele markt 
krijgen, alsmede een zekere financiële \cr-
goeding. 

Juridisch blijli de wettelijke inschake
ling van die konce.ssie-houders toch een be
vreemdende rechtsfiguur. 

• Nostalgiekers dronken slappe tee 

de Waalse 
kermis 
te Waterloo 

(m.v.d.b.) \'eileden zondag had de jaar
lijkse Waalse bedevaart naar Waterloo 
plaats. Het moet zijn dat de waalse haan 
veel van zijn pluimen heeft verloren want 
bet was maar een mager beestje, het op-
tochtje dat, achter waalse en vanzelfspre
kend ook franse vlaggen, optrok naar het 
monument van de « Gewonde Adelaar ». 
De grote waalse tenoren hadden ditmaal 
Acrslek laten gaan. En van de wallingan-
lische parlementariërs voerde alleen sena
tor Bologne het woord. Hij schetste \oor 
<le zoveelste maal de waalse vizie op het 
verloop van de omwenteling van 1830, en 
zei dat de huidige toestand van de waalse 
provincies veel slechter was dan die welke 
de waalse \oorvaderen tegen de Hollan
ders in het harnas had gejaagd. 

Neen, het wa.s werkelijk slappe tee die 
daar zondag aan de voet van de « gehate 
leeuw » werd opgediend. Wij hebben er 
onze dokumentalie op nagekeken en zijn 
tot de bevinding gekomen dat de sjire-
kers op de bedevaart van 1946 — kort 
nadat een Waals Kongres de aanhechting 
van Wallonië had goedgekeurd ! — nogal 
andere kleppers waren. Voor de jongeren 
is het wellicht interessant daarover meei 
te vernemen. 

Niet minder dan acht sprekers voerden 

toen het wixird onder een gioot spandoek 
met de leuze : « Iedereen heeft twee va
derlanden : het zijne en Frankrijk ! ». Dit 
was het algemeen tema van al de toespra
ken, en de ledenaais drukten er op d.it 
\aderland niet sinoniem was van België, 
maar wel van Wallonië. Het zou ons ech
ter ie ver leiden melding ie maken van 
al de sprekers, die trachtten clk.i.ii \c oxci-
tioeven in anti-belgischgezindheid. 

Volksvertegenwoordiger Massari (hij 
was er zondag weer bij) verklaarde « W ij 
hebben genoeg van de « belgeoicisalioii » 
van W.illoiiic. (inii( i ilc \ oorbijgestreefde 
bescherming van de di ickicui ige vlag, met 
herziene en verbeterde Biabanconne ». 

De thans nieuwbakken wallingantische 
senator Thiry oordeelde « dal het experi
ment België zijn laatste la/e was ingeire-
deu, dal hel federalistisch beginsel voor

bijgestreefd was en dal alleen een politie
ke, ekonomische en militaire, dus totale 
alliantie met Frankrijk moet geëist wor
den ». (Nu hij senator is, verwachten wij 
van hem een wetsvoorstel in die zin !). 

De toenmalige volks venegenwoordiger 
Martel Grégoiie bepleitte « een Belgiciue 
unie, met piimaal van de fiansc bescha-
viii'4. /(IK u Brussel. WouUii wij nii'l 
aanhooid, dan zal Wallonië met Fiankiijk 
zijn eigen lotsbestemming verzekeren ». 

Er was zelfs een franse joernalisl (ja, ja, 
Paardekooper!) die verklaarde, diep ge
troffen te zijn door <lc wainu gevoelens 
van de Walen voor l'i.inkiijk cu die zijn 
toespiaak besloot niei <l( kicci « \'ive la 
\\'all<)nië — Vive la l-raiice ». 

l-.n dan was er nog de groic matador 
('liailev l'li-nici. Hij 'schetste de geschie
denis, van Waiciloo « waar enkele belgische 

abel dubois 
Het verhaaltje doet de ronde dat Struye. bij het vernemen van Dubois' 

bevordering tot miniHer van de franstalige Nationale Opvoeding, zou uit
geroepen hebben : « Dubois ? Er pourquoi pas Dupont ? ». Si non e vero e 
bene trovato ... Duponi is een van de meest gangbare jranse iamilienamen 
en de achtbare voorzitter van de Senaat bedoelde met zijn ironische vraag, 
dat letterlijk iedereen even goed geschikt is als Abel om zich te kwijten 
van een ministeriële job. 

Nou, we zouden het betwijfelen. Niet iedereen en niet alle Duponts 
zijn bevriend met Leo Collard. Abel Dubois is dat wél. En in de B.S.P., 
méér dan in eender welke andere partij, geldt de regel dat de vriendjes 
en de zoontjes van de groten geschikter zijn dan iedereen. Voor elke be
vordering. 

De loopbaan van Abel Dubois is snel getekend. De nieuwbakken mi
nister zette het allereerste stapje op de maatschappelijke ladder in 1939 : 
in dat jaar iverd hij turnleraar in de gemeenteschool te Bergen. Het heeft 
bijna tien jaar geduurd, vooraleer iemand op de gedachte kwam dat Abel 
tot méér in staat was dan het bijbrengen van rek- en buigoefeningen aan 
de jochies van de voorbereidende: vanaf 1948 vinden loe hem terug op de 
lerarenlijst van het bergense ateneum. En er verliepen nog eens ettelijke 
jaren vooraleer de gimnast weer hogerop kon klauteren : in 1957 werd hij 
inspekteur turnen bij het technisch onderwijs. Deze bevordering viel samen 
met de definitieve politieke konsekratie des heren Dubois. In 1954 was Abel 
privé-sekretaris geworden van Collard en hij kweet zich van deze job ge
durende de hele woelige schoolstrijdfaze. Het moet zijn dat de in het strijd
gewoel gesmede banden solied waren, want vanaf die tijd werd Abel Du
bois' weg naar omhoog vergemakkelijkt door het feit dat Collard hem 
« leerke stond » — zoals dat in fruitdieven-terminologie heet. In 1957 in
spekteur, in 1958 te Bergen eerst schepen van Openbare Werken en daarna 
van Onderwijs, in 1961 adjunkt-kabinetschef op P.T.T. en sinds 1965 provin
ciaal seyiator van de B.S.P. voor Henegouwen. 

Een tipische loopbaan van een lid der kameradenrepubliek : Abel Du
bois heeft niets aan de kiezer, weinig aan zijn kapaciteiten en alles aan 
Leo Collard te danken. De B.S.P.-voorzitter maakte van een duister doch 
hem honds toegewijd gemeenteraadslid achtereenvolgens een ateneumle-
raar, een inspekteur, een schepen, een kabinetsrat, een provinciale senator 
en uiteindelijk een minister. Niemand, behalve de heer Collard, heeft in 
Abel ooit de stof gezien voor deze steeds belangrijker ivordende bezigheden 
en titels. In de senaat is hij een zó opvallende verschijning geweest dat 
Struye's vraag naar de Duponts als het ware voor de hand lag. Abel Dubois 
is « gemaakt » geworden. Door Collard. Gelijk men poppetjes maakt uit 
was en scheerborstels uit dassenhaar ... 

Eigenlijk zijn we gek dat we aan deze onbeduidende begunstigde van 
de kameradenrepubliek een hele kroniek besteden : als de man binnen af
zienbare tijd minister-af zal zijn, verdwijnt hij terug in de anonimiteit van 
een veilig partijsinekuurtje. En eigenlijk zijn we ook niét gek. Want Abel 
Dubois is een simbool. 

Een sin^bool van de ten hemel schreiende (of lachwekkende, al naarge
lang het standpunt lüaarop men zich plaatst) wijze waarop in ons gezegend 
land de hoogste ambten te grabbel gegooid worden voor een aantal scha
duwen van schimmen en bleke klaplopers, wier enige verdienste is dat ze 
behoren tot de eenden in de bijt. Kenmerkend voor de afgeleefdheid en 
de ideologische leegheid van de B.S.P.; het is vooral deze partij die schit
tert in het beoefenen van de politieke krakelingenworp. 

Van de reeks fils-a-papa alleen reeds zetelen er drie prominente ver
tegenwoordigers in de huidige regering • de verf ranste salonsocialist Pierre 
Vermeylen, de postzegelspecialist Anseele en de breedsprakerige Merlot. 
Drie zonen van grote vaders ; drie onbeduidende klaplopers die het zonder 
de vaderlijke erfenis nooit zover hadden geschopt. 

Niet alleen de dinastieke vertegenwoordiging is echter beneden peil. 
Louis Major, die men met veel kunst- en vliegioerk plus een speciale leef
tijdsgrens (een « lex-Major ») uit het A.B.V.V. heeft moeten wringen, duikt 
op als ministeriële jeune premier. En jongens wier naam zelfs aan parle
mentaire kollega's niets zegt — een Hanin, een Breyne, een Terwagne, een 
Dubois zelf — vinden zich (wellicht tot hun eigen verbazing) terug in de 
Wetstraat met een portefeuille onder de arm en veel vraagtekens in het 
argeloze hoofd. 

Op het ogenblik dat kontesteren « in » is, op het moment zelve dat de 
broosheid van onze instellingen voor niemand verborgen blijft en dat het 
hele establishment steeds harder aangevochten wordt vooral door de jonge 
generatie, vindt de B.S.P. er niets beters op dan heel onze res publica en 
heel onze parlementaire demokratie belachelijk te maken, door een stel 
onbenulligaards aan het roer van state te zetten. 

Eigenlijk had deze rubriek als titel inderdaad de naam Dupont mogen 
voeren. Maar we willen in geen enkel geval de Duponts, 'de Janssens en de 
Petersen onrecht aandoen ... 

dio Genes 

luiiii lingi'u, meest allen Vlamingen tegen 
Frankrijk streden, maar waar de Walen 
voor Frankrijk vochten ». Plisnier zei de 
Vlamingen te begroeten, zoals men vreem
delingen begroet. « Met hen hebben wij 
in 1830 een pakt gesloten, dat gekonkreti-
zeerd werd door de taalgrens; tans willen 
de Vlamingen die grens overschrijden, maar 
de Walen zullen iriet laten gebeuren ». Heï 
simbool van de franse nederlaag, die « af-
s( huwelijke en beledigende leeuw, zullen 
wij niet enkel omdraaien : wij zullen hem 
neerhalen ! ». En Plisnier besloot zijn op
hitsende rede als volgt : « Men kan zeg
gen dat België ons, land is. maar men kan 
niet zeggen dat het ons vaderland is, want 
ons vaderland is Frankrijk! ». 

En dan werd uil volle borsl de zoveel
ste Marseillaise gezongen. Ja, ja, dat was 
de goede, oude tijd ! Toen waren de waal
se bedevaarders met driedtiizend om de 
nederlaag van een door Vlaanderen ver-
V loekte bezetter te komen bewenen; nu is 
de grote waalse bedevaart gedevalueerd toï 
een uitstapje van enkele honderden zon-
dagswandelaars, waarvan in de meeste 
lianstalige kranten maandagochtend zelfs 
geen gewag werd gemaakt I 

• Randnota op een perskonferentie 

onze 
nederlandse 
broeders 

(j. olaerts) Er waren ook nederlandse joer-
nalisteti twee weken geleden op de pers
konferentie van de Volksunie te Hasselt 
over de Voersireek. Ik moet zeggen : die 
mannen liebben verstand van vragen stel
len. Toen uit de eerlijke antwoorden bleek 
dat de Voer een agrarisch gebied is waar
in de helft der aktieve bevolking aangewe
zen is op pendel, vooral naar het luikse 
indusirlegebied, scheen een afdoende ver
klaring gevonden voor het op zich zelf on
begrijpelijke feit dat zelfs fransonkundige 
inwoners aan hun raam de uitdagende ver
klaring ophangen : la lutte continue. (Na
tuurlijk zijn er ook belangiijke bindingen 
met Maastricht, Aken en Ovenmaas. De 
minder belangrijke maar verbeterende bin
dingen met ons Limburg vinden hun ver
klaring o. m. in de slechte verkeersverbin
dingen). 

Mijn indruk was dal de behendige ne
derlandse joernalisien daarmee de pers
konferentie van de Volksunie tegen de in
richters wilden gebruiken. Als de belan
gen der Voerenaars in Luik liggen waar
om dan niet naar Luik met de Voer ? 

Alsof de denationalizatie geïnstitutiona
liseerd mag worden omdat er vlaamse pen
del in het leven wordt gehouden door de 
ekonomisch sterkere! De frans.taligen in 
dit land hebben altijd een sterke maag ge
had... 

Mijn heel-ncderlandse gevoelens werden 
lichtjes gekwetst op die perskonferentie en 
ik dacht : ik zal de rollen omkeren. We 
zullen hen interviewen. De Voer is neder-
lands, grenst aan Nederlands Limburg en 
niet aan Belgisch Limburg. Ik vroeg dus, 
of Nederland ons niet wat behulpzaam kon 
zijn bij de strijd voor het behoud van de 
Voer. 

Nee, dat gaat niet, zegden zij. Dat zou 
een inmenging betekenen in belgische bin
nenlandse aangelegenheden. 

Het staatsnationalisme is dus in België 
en Nederland nog sterk genoeg om te be
letten dat men voor de evidente waarheid 
zou getuigen in deze volksnaiionale kwes
tie. 

Kunt ge dan niet bereiken, vroegen wij, 
dat de Nederlanders die in de Voer inwij
ken, zouden ophouden ons in de rug te 
schieten ? 

Doen ze dat, vroegen de joernalisien. 
Zeker doen ze dat, zei een ernstig man 

uit de Voer; de Nederlanders in de Voer 
hebben bijna allemaal de affiche « la lutte 
continue » voor het raam hangen... •». 

Une dróle de lutte I 
Deze schermutselingen konden niet be

letten dat de konferentie in een prettige, 
ontspannen sfeer eindigde. Maar niettemin: 
it is a long way, over de Voer naar Heel-
Nederland. 
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riNDEMANS BUITEK ! 
l Eyskens heeft he t bij de sa
menstel l ing van zijn regering 
k ie t onder de mark t gehad. 
Sriet alleen moest hij de ach-
Jterzalen van alle Volkshuizen 
|a i tkrabben om zijn 28 minis ters 
bijeen te halen, hij had zich na
dien de kop te breken met de 
Aanwijzing van de juiste por
tefeuille voor ieder van deze 
excellenties. Toen alles op pa
p ier stond, moest hij drie-vier 
^aaal herbeginnen. Madameke 
p e Riemaecker kan er van 
Jneespreken : in allerlaatste in
s tant ie bleef ze op he t tapijt . 

Wie er ook kan van meespre
ken is Tindemans. Oorspronke
lijk was hij voorzien voor Eu

ropese Zaken, maar Harmei 
liet onmiddellijk weten dat hij 
niet gediend was met een « fla
mingant rabique » (sic) in zijn 
geburen. 

Met lood ïn de schoenen 
moest Eyskens dan Tindemans 
gaan bepraten om vrede te ne
men met de Gemeenschapsbe
trekkingen. Vreselijk tegen 
zijn zin aanvaardde Tindemans, 
wa t hem niet belette de volgen
de dag voor de radio te verkla
ren « dat hij het belangrijkste 
depar tement had ». 

ZIELTJESJACHT 
We weten het, veel mensen be
nijden he t onderwijzend perso
neel omwille van de twee 

ZONDER NET? 
f Eigenlijk moest iedereen het weten : de angst is uit het 
leven van geen enkele mens weg te denken. Hoewel er na
tuurlijk wel een tamelijk verspreide vorm van oppervlak
kigheid is, die deze angst terugdringt naar uiterst zeldzame 
ogenblikken in een soms lang leven. Maar zelfs \\ie de on
aangenaam klinkende zijde van hetzelfde gegeven afwijst, 
ontkent nog niet dat « veiligheid » onmisbaar is. En veilig
heid is toch zonder betekenis, tenzij bet een beveiligen is 
tégen iets — tegen iets dat men « vreest ». 

De slagzin van de Volkswagen, in alle talen ter wereld 
SK met VW geen problemen », de verkiezingsleuze van 
Adenauer (die niet helemaal vertaalbaar is !) « es bleibt 
beim Alten », de door niets en niemand geremde ontwikke
ling van de geneeskunde die elk leven (ook het zwakste en 
het ekonomisch minst belangrijke) tracht te bewaren, de 
beveiliging tegen elke vorm van lijden, hchamelijk of gees
telijk, de ekonomische stabiliteit en vooruitgang, de alge
mene afwijzing — ten minste in princiep — van alle vormen 
yan geweld, de droom van de eeuwige vrede wijzen alle in 
eenzelfde richting. Over het algemeen is de mens geen 
avonturier. Hij wil weten waar hij aan toe is, wat hem te 
•wachten staat. En dat moet dan vooral niet minder zijn 
dan wat hij reeds heeft. 

Daarom klonk en klinkt de oproep tot de « revolutie van 
de verbeeldingskracht » zo hulpeloos en zo uitzichtloos. Niet 
alleen omdat verbeeldingskracht, gelijk alle grootse eigen
schappen van de mens, zo spaarzaam voorhanden is. Maar 
veronderstel zelfs dat grootse gedachten en plannen werden 
voorgelegd, veronderstel zelfs dat grootse mogelijkheden 
en ontwikkelingen werden duidelijk gemaakt of toch wer
den aangewezen, dan nog zou de vraag overblijven : wie 
wil en wie waagt zo iets in alle ernst ? Wie is bereid wat 
hij al heeft los te laten, om wellicht dit andere en nieuwe 
pn ook wel betere te bereiken ? 

Onze eigentijdse verering voor de vooruitgang, een voor
uitgang die dan als het ware buiten en zonder ons en in 
elk geval zonder onze persoonlijke inzet gebeurt, heeft ons 
wellicht blind gemaakt voor een kern-vraag die in elke 
mens-waardige verandering ook als vorm van vooruitgang 
steekt : kunnen wij wat bestaat, wat wij bezitten, wat wij 
in onze üiacht en te onzer beschikking hebben los-laten 
voor wat nog niet bestaat, voor wat wij nog niet bezitten, 
voor wat wij nog niet in onze macht hebben en waarover 
wij nog niet beschikken ? Angstige mensen kunnen niet 
springen : de veilige vaste grond zelfs maar voor een ogen
blik verlaten om ergens elders, maar toch weer op vaste 
grond, terecht te komen. Kunnen wij, in zoveel verzeke
ringen en vormen van gewoon geworden veiligheid gebor
gen, nog springen ? 

Misschien hebben we het antwoord gehoord en ge/ien in 
een menselijke figuur : de bekende Marcuse... Deze schijn-
profeet heeft in Italië zelfs niet meer met woorden durven 
S; springen » : wat gebeuren moet is dat de verspilling van 
de over\loed ophoudt. Een gemeenplaats die niemand be
strijden zal, die elke zondagspredikant die halfslapend en 
halfbewust staat te praten hem nazeggen kan. Er is zelfs 
geen revolutie meer in de verbeelding... 

In het cirkus springen alleen de heel bekwamen zonder 
net... pas na heel veel ervaring. Het is maar een beeld : de 
hartstochtelijke kreet naar verandering en verbetering 
klonk als een oproep om te springen zonder net. Een op
roep tot hen die niet meer weten hoe ze verder zouden 
moeten leven als ze geen auto meer hadden, of die alleen 
maar een diepvriezer hebben om zich vast te houden. Alleen 
als de mens een wellicht on/i( htl)aar net van zekerheid en 
veiligheid onder en rondom zich weet, waagt hij het te 
springen. Applaudiseren willen velen — springen doen tans 
alleen nog de narren, 

NEMROD. 

maanden zomervakantie. 
Het is met die vakantie ech

te r allemaal geen rozegeur en 
maneschijn. Heel wat — vooral 
jonge — leraren mogen een 
flink deel van hun vakantie be
steden aan huisbezoeken om 
ouders te overpraten, hun kin
deren te sturen naar de school 
waar de leraar les geeft. Deze 
jacht op leerlingen wordt alge
meen toegepast, maar vooral 
toch in het vrij onderwijs. 

De schooldirekteur s tuur t 
zijn leraren vaak de baan op 
met de verkapte bedreiging 
« dat hun plaats er van af 
hangt ». 

Dit misselijk sisteem heeft 
het schoolpakt overleefd en 
van enige beterschap is er niets 
te merken. Ondanks de stijgen
de onwil van de leraren om 
zieltjesjager te blijven spelen. 

AFWEZIG 
Een opgemerkte afwezigheid 

verleden dinsdag in de Kamer 
was die van Van den Boey-
nants . De stiefvader van de re
gering had zonniger s t reken 
opgezocht om zich wat te gaan 
ui t rusten van de vermoeienis
sen die gepaard gingen met he t 
opstellen van een C.V.P.-B.S.P.-
akkoord in 158 punten (plus 
aanhangsel) . 

We zijn bijna geneigd, aan 
deze eerder toevallige afwezig
heid de kracht van een simbool 
toe te kennen ; Van den Boey-
nants neem.t zo veel en zo ver 
mogelijk afstand van de rege
r ing die hijzelf op de been 
heeft helpen brengen. 

Uiteindelijk is nog altijd 
geen afdoende verklar ing ge
vonden voor het feit dat Van 
den Boeynants zich is blijven 
inspannen voor een regering 
die — eerst door de afwezig
heid van de P.V.V. en later 
door die van de brusselse soci
alisten — net het tegenoverge
stelde werd van wat hijzelf 
wou. 

We wachten benieuwd het 
ogenblik af, waarop die verkla
ring zal komen. En we wagen 
ons nu reeds aan een (voor
zichtig) pronostiekje : ofwel 
t rekt Van den Boeynants zich 
terug in de brusselse politiek, 
ofwel — en dat lijkt ons waar
schijnlijker — heeft hij zijn 
pre-elektorale plannen met het 
oog op een eigen, nieuwe par
tij (nog) niet opgegeven. 

IN DE KOMMISSIES 
De herneming van de parle

mentaire werkzaamheden gaat 
gepaard met enkele nieuwighe
den en wijzigingen in de par
lementaire kommissies die, 
hoewel weinig opgemerkt door^ 
het grote publiek, toch niet 
zonder belang zijn. 

Zo heeft de samensmelting 
van F.D F. en Rassemblement 
wallon voor gevolg, dat de 
P.V.V. een mandaat verliest in 
de vaste Kamerkommissies en 
in de kommissie voor de herzie

ning van de grondwet. 
In de vaste Kamerkommis

sies is de toestand tans als 
volgt : 8 C V.P.-ers, 7 B.S.P.-ers, 
5 P.V.V.-ers, 2 V.U -ers en 1 
F D.F -R.W.-er. De kommissie 
voor de herziening van de 
grondwet is samengesteld uit 
10 C V P .-ers, 8 B S.P.-ers, 6 
P.V.V.-ers, 2 V.U.-ers en 1 
F.D F.-R W.-er. 

Onze Senaatsfraktie zal bin
nen een viertal weken het 
voorzitterschap van een der 
vaste senaatskommissies toe
vertrouwd krijgen. 

ZO NIET, B.R.T.! 
Aan het dikke klachtendossier (dat niet alleen wij, maar stil
aan de hele vlaamse pers bijhouden) over de B.R.T.-informatie, 
zijn er deze week weer een paar bladzijden toe te voegen. Er 
was eitide vorige week aangekondigd dat radio en'T.V. het debat 
over de regeringsverklaring rechtstreeks zouden uitzenden. We 
waren benieuwd naar deze innovatie ; in een T.V.-uitzending van 
de « De vlaams-nationale gedachte en aktie » werd enkele we
ken geleden immers een lans gebroken voor de rechtstreekse uit
zending van belangrijke parlementaire debatten. In onze arge
loosheid verheugden wij er ons reeds over, dat deze suggestie 
zo vlug tot rezultaten zou leiden. 

De ontnuchtering is dinsdag 
gekomen, toen we op de radio de 
aangekondigde uitzending van
uit de Kamer volgden, We moch
ten gedurende een beperkt aan
tal minuten meeluisteren naar 
de hoogdravende verklaring van 
premier Eyskens. En daarmee 
was de kous af ! 

Wat aangekondigd werd als 
een nieuw initiatief en als een 
poging om tot bredere informa
tie te komen, bleek doodgewoon 
een nieuw middeltje te zijn om 
de regering — die reeds 10 u per 
maand over de antennes mag be
schikken — nog wat méér zend
tijd te bezorgen. Of hebben we 
het mis voor en wordt de flits 
uit de verklaring van de eerste-
minister in mindering van de 
regeringszendtijd gebracht ? 

In ieder geval : met verrui
ming van de informatie heeft dit 
in de verste verte niets te zien. 
Wel integendeel I Ondanks de 
voortdurende stroom van klach
ten in bijna heel de vlaamse 
pers, volhardt de B.R.T. niet al
leen in de boosheid maar gaat 
zij nog verder de weg op van 
slaafse onderdanigheid aan de 
gevestigde machten en de poli
tieke machthebbers. Een aanflui
ting van demokratische bericht
geving. 

Verleden woensdag bracht de 
heer Gaston Van Impe, vaste 
man van de B.R.T. in de Wet
straat, verslag uit over het Ka
merdebat. Hij gaf onder meer 
de korte inhoud van de tussen
komst van mr F. Van der Eist, 

waarna hij vervolgde : « Ge
nuanceerder was zijn voorganger 
op de tribune, de heer Piron van 
de P.V.V.... ». 

Het is volkomen het recht van 
de heer Van Impe, te menen dat 
Van der Eist ongenuanceerd is. 
Het is niet zijn recht, dat te zeg
gen. Hij heeft neutrale, zo vol
ledig mogelijke, objektieve in
formatie te verschaffen en dan 
is het aan de luisteraars om uit 
te maken of de heer Van der 
Eist — of wie dan ook — al dan 
niet genuanceerd was. 

Een dergelijke « lapsus » van 
de heer Van Impe wensen wij 
des te minder te nemen, omdat 
de man 'n steeds groeiende blijk 
geeft van een altijd maar gro
tere onderdanigheid tegenover 
de ministers. De interviews die 
hij van de erkende groten in de 
Wetstraat afneemt, verdienen 
hoe langer hoe minder de naam 
interview : het zijn knappe 
stukjes komedie, waarbij de 
B.R.T.-man zich beperkt tot het 
stellen van de vragen die zijn 
gesprekspartners ofwel welge
vallig zijn ofwel hem direkt in 
de mond hebben gegeven. 

Het is niet voldoende dat tel
kens wanneer groot buitenlands 
nieuws moet verslaan worden 
(de Kennedymoord en Frankrijk 
als jongste voorbeelden), de 
B.R.T. een slijkfiguur slaat te
genover de R.T.B, en de zenders 
in onze buurlanden ; voor een 
objektieve informatie over de 
binnenlandse politiek komt men 
aan het Flageyplein steeds min
der terecht... 

Blozend, welgedaan en in nci ^unc uacj sun HJH .n^uwe waardigheid ? vice-premier Merlot be-
geejt zich naar de Kamer voor het debat over de regeringsverklaring. 
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WAARVOOR 
BETOOGT DE JEUGD ? 

In het juni-nummer van 
« J ong» , tijdschrift van het 
Jong-Davidsfonds, verschenen 
de rezultaten van een beperk
t e enquête door die door enke
le redakteurs (w.o. onze mede
werkster Nelly Maes) werd 
ingericht bij jonge mensen in 
he t middelbaar onderwijs. 

Er werd aan deze jongelui 
onder meer ook de vraag ge
steld, welke problemen ze 
belangrijk genoeg achten om 
e r voor te betogen. Uit de bus 
kwam volgend rezultaat : de 
Vlaamse beweging, Vietnam, 
de ontwikkelingshulp. 

Dat deze jonge mensen aan 
de Vlaamse beweging in de 
eerste plaats en vlak daarop 
aan Vietnam en de ontwikke
lingshulp de voorrang geven, 
is een vingerwijzing voor veel 
ouderen.. . 

TERUG NAAR ZIJN LEEST ? 

Vanaudenhove heeft momen
tcel een zware dobber aan de 
ruzies en de tegenstellingen in 
de P.V V. Vlak na de denderen
de verkiezingsnederlaag was 
he t prestige van de voorzitter 
tot beneden het nulpunt ge
daald. Zijn aandelen stegen 
weer een beetje, toen de 
P.V.V.-ers zich — onder de in
druk van Houben's en V d B.'s 
hardnekkig streven — zeker 
begonnen te voelen van een re
geringsdeelname : in afwach
ting van een- ministerporte
feuille bogen de gegadigden 
graag het hoofd voor de voor-
zitterlijke oekazen. 

Nu het niets is geworden met 
d> deelneming aan de regering, 
steken de malkontenten de kop 
u e e r op Tussen gewezen vice-
premier De Clercq en zijn 
voorzitter is er een koude gue
rilla aan de gang En zelfs 
trouwe paladijnen van Vanau-
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denhove zijn er tans op be
dacht, wat meer afstand te 
nemen en wat minder schoe
nen te poetsen. 

En zeggen dat nauwelijks en
kele weken geleden het hoofd 
van deze « sterke man » de be
langrijkste verkiezingstroef 
van de P.V.V. werd geacht . . 

Weeral een Napoleon min
der. 

DURE VOGELS 

De belastingbetaler zal aar
dig mogen opdraaien voor de 
fanfazietjes van de heer Eys-
kens en zijn nieuwe regering. 

Niet alleen aan nieuwe mi
nisteriele wedden betekent zo'n 
topzwaar geval van 29 exellen-
ties een zware dobber voor de 
staatskas, er komen ook nog 
heel wat andere (en duurdere) 
dingen bij van pas. 

Zo bijvoorbeeld het feit dat 
ieder van die 29 ministers met 
zijn kabinet en met zijn admi
nistratie ergens onderdak moet 
vinden. Er zijn al een paar 
nieuwe gebouwe-i in huur ge
nomen om de heren te herber
gen. 

Meer dan de helft van de mi
nisters zal huizen in gehuur
de gebouwen. En daar in derge
lijke gevallen de verhuurders 
er niet naast kloppen, zal de 
regering Eyskens ruim haar 
aandeel hebben in de budgetai-
re plundering en het deficit 
van onze openbare financies... 

VRANCKX AAN JUSTITIE 

Minister Vranckx zat tijdens 
de vorige C V P.-B.S.P.-rege-
ring aan Binnenlandse Zaken ; 
zijn belangrijkste aandeel in 
's lands bestuur was toen, dat 
hi; de rijkswacht losliet op de 
mijnwerkers te Zwartberg, met 
als gevolg twee doden en ette
lijke gewonden. 
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Is het omdat hij toen zijn 
sporen als komma ^ Jant van ex-
ecutiepeletons heeft verdiend, 
dat hij tans Justi t i mag behe-

ANTWERPEN 
TERUG DERDE 

Met 62 miljoen ton goederen 
heeft Antwerpen opnieuw be
slag gelgd op de derde plaats 
van de wereldhavens. Het 
wordt slechts geklopt door de 
reus Rotterdam en door New-
York. Het liet Londen en Mar
seille achter .:ich. 

Daarmee staat onze metro
pool terug op de plaats waar ze 
stond toen wijzelf in de lagere 
school leerden dat het de der
de wereldhaven was. 

En het ziet er naar uit, dat 
het deze plaats met hand on 
tand zal verdedigen, o.m door 
de « f'ontainertrein i" met te 
missen. 

LEESVOER VOOR IDIOTEN 

Beroepshalve moeten wij ie
dere week ook de brusselse 
pers doornemen en uit deze on
aangename karwei onthouden 
wij vooral, met welke grove 
dooddoeners en ' leugens de 
frankofone Brusselaars zich te-
geii de Vlamingen laten op
draaien. 

Verleden week wist « Pour-
quoi Pas ? » te vertellen dat de 
splitsing van de brusselse uni
versiteit onmogelijk is omdat 
er niet genoeg professoren zijn 
die in het Nederlands kunnen 
doceren. Niet dat de Vlamingen 
stommer zijn dan de frankofo-
nen, voegde het blad er schijn
heilig aan toe, maar omdat zij 
niet bij machte zijn om de 
i r ternat ionale vakl i teratuur te 
volgen. Want die verschijnt 
uitsluitend in andere talen dan 
het Nederlands. 

We vragen ons af, hoeveel 
Brusselaars zo'n waanzin slik
ken. En hoeveel er zich de be
denking maken, hoe de Neder
landers het dan klaarspelen, 
bijvoorbeeld aan hun internati
onaal befaamde insti tuten te 
Delft En wat de Denen, de No
ren of de Zweden doen. 
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'(jeeveede) In dezelfde week waarin Nedeiland vernam dal de 
minisleiszetels te Bnis'^el eindelijk dan toch tveer bezet xraren, 
begonnen ziek « box'en de Moeidtjk » tekenen te vertonen dat 
het kabinet tn Den Haag wel eens voor een zwaie najaatsstoi m 
geplaatst zou kunnen worden. Men weet dat Nedeiland een his-
tclijk-hbemle regeling heeft, waai bij het kiistelijke element ge-
voimd woidt dc'ji veitegemuooidigeis uit diie paiti]en : de Ka
tholieke Volks-Paiti] (KfP) en twee protestantse gioepeiingen, 
namelijk de Anti-Revolutionaiie Paittj (ARP) en de Chiiste-
hjk-Historische Unie (CHU). Van deze drie — die al een jaar 
bezig zijn om te ondeizoeken of ze niet tol een peimanente vorm 
van samenweiking kunnen Iwmen — heeft de ARP al enkele 
heren laten mei ken dat ze giote bezxcaien heeft tegen het fi
nanciële beleid van de libeiale minister Witteveen. De kwestie 
lond een door de regering aangekondigde loonpauze, die na 
felle piotesten van de vakbeweging achteraf op de lange baan 
weid geschoven, bracht de ARP-pailementaiins ook m stelling 
tegenover minister Roolvmk van Sociale Zaken, nota bene af
komstig uit het Anii-Rcvohitionaire kamp. Het modewoord « on
behagen •» werd in de ARP Ifr langer hoe meer gehoord, en 
twee weken geleden besloot de 'raklieleider van deze partij in 
de Tweede Kamer, oud-minister Biesheuvel, zoals hij het noem
de « een schot voor de boeg te lossen •». Tijdens een bijeenkomst 
lil Rolteidam waai zijn paitij een nieuwe vooizittei installeer
de, gaf hij schei jje kiitiek op het plan van Witteveen om de 
inkomstenbelasting op 1 januari van het volgend jaar te veila
gen. « Ik l,\)op », zet Biesheuvel, « dat de minister dit plan nl-
leen maai in zijn hoojd heeft ». Hij kantte zich ook tfgen de 
invoering in 1970 van de belasting op de T*jegevoegde Waaide, 
veiweet minister Luns dal hi] onduidelijke en aarzelende bui
tenlandse fwlitiek bedreef en ver ooi deelde de handelxvifze vin 
hel kabinet ten aanzien van het loonbeleid. 

Het IS duidelijk dal al deze opmerkingen van Biesheuvel 
niet zo maai van vrijblijvende aard. zijn. En als men zich her
innert dat andeihalf jaar geleden de katoliek ficialistische rege
ling Cals ten val kxuam ovei een begiotingsbcdiag xmn niet meer 
dan diiehondeid miljoen gulden, gaal men al gauw denken aait 
een nieuwe kiizis die zich zou kunnen gaan afspelen in de herfst. 

WIJ 

De « rode duivels » te Briistem : met vijf in plaats van met zes, want « the .'show must go on ». 
Maar waarom eigenlijk die show en dat riziko ? En de teamvlieger die neerstort bij zo'n stimt, 

is die gevallen « voor het vaderland » of « in bevolen dienst » ? 

IN NEDERLAND 

xramieer de djfers op tafel gaan komen. Het is natnuilijk ook 
mogelijk dat de soep straks niet zo warm xvoidt gegeten (de 
ARP moet, als het erop aankomt, toch huiverig zijn x*Jor een 
regeringskrtzis in een periode xvaarin bijna alle partijen op tran-
kele voeten zijn komen te staan), maar een dubbeltje kan in 
dit land vreemd rollen. De ARP heeft trouxvens tn het verleden 
wel eens meer voor radikale ingrepen op het hoogste politieke 
niveau gezorgd. En voor een giVepering die niel ophoudt te 
veikondigen dat zij aan de progressieve kant staat, zou de ver
leiding wel eens sterk kunnen worden om iets te ondernemen 
tegen een regering die zo sterk onder invloed heet te staan van 
de minister van Financiën én van diens voorganger Zijlstra, die 
tegenwoordig prezident is van... de Nederlandse Bank! 

De ARP is trouwens toch xvat aan het rebelleren. Zoals hier-
i'jven gezegd onderhandelt zij met KVP en CHU ox>er een of 
andere vorm van samengaan. Een kommissie van achttien « wij
ze mannen » (drie uit elk van de knstelijke partijen) houdt zich 
met deze onderhandelingen bezig. Onlangs biachten zij een eer
ste rapport uit dat dezer dagen xcerd besproken door de lande
lijke afgevaardigden van de KVP. Wat bleek nu echter? De ka-
tolieken vonden liet rapport veel te protestants en vroegen zich 
af of er in een politiek stuk nu xvel zo overvloedig met bijbel en 
evangelie geschermd moest xiXirden. Inderdaad was het rapport 
voor een groot deel meer een geloofsbelijdenis dan een politieke 
stellingname. Voor de ARP, die nog erg vasthoudt aan de bin
ding tussen godsdienst en politiek, xcas deze katolieke mening 
tegen het zei e been getrapt. Men toonde zich zeer teleurgesteld 
en het gezaghebbende protestantse dagblad « Trouw :̂  vi^oeg 
zich af, of het nog wel zin had om het gesprek van de achttien 
« wijze mannen » voort te zetten. De pogingen om in Nederland' 
een C.D.U. naar xrestduits voorbeeld te vormen, gaan echter ver
der. Persoonlijk blijven loe ernstig ttrijfelen aan het xvels'agen. 

Het is ook weer danig aan het rommelen in de Boeren
partij. VcKnzitter (en Tweede-Kamei-fiaktieleider) Koekoek heelt 
zich het ongenoegen op de hals gehaald van een aantal van zijn 
mede-parlementariers. De dtskussies die uit het meningsverschil 
ontstonden, onder andere over het zogezegde eigenzinnige en 
(boeren-) koppige optreden van Koekoek, verliepen nogal eens 
in bewooidingen die tn het Haagse Binnenhof weinig gebiuih''-
lijk zijn, waaidcAjr de pers met sappige verhalen het Boereii-
nieinus kon uitdragen. Voorlopig heeft men tot een i\}oit status 
quo besloten, in de hoop dat achter de schennen een veizoening 
tot stand kan komen Waarschijnlijk zal de herrie de imoge van 
de Boerenpartij geen goed doen. De groepering beschikt l\jch 
al met over bekxcame all round-politici, wat bepaald een liaiidi-
kap is in deyOaak ingewikkelde Kamer-debatten. En simplifice
ren van situaties is lang niet altijd nuttig. 

Melden we tenslotte dat de nedeilandse regering het inko
men uan het koninklijk huis sterk wil verhogen. Toen tijdens 
de regering Cals hierover werd gespioken, klonken hier en daar 
republikeinse kreten. Ditmaal steunde de hele nederlandse pers 
de regering. Maar het is xvel goed te weterï dat minister-prezident 
De Jong eerst alle hoofdredakteuren van dag- en weekbladen bij
een had geiXiepen, alvoiens de details van het « financieiin^s-
plan voor Soestdijk » aan het volk bekend te maken... 



WIJ 

TIJD NIET VERLOREN 
Grootjans, die onder Van den 

Boeynants Nationale Opvoe
ding beheerde, schijnt als mi
nister zijn tijd niet verloren te 
hebben. 

H I J had een kabinet van zo
maar 83 leden, een klein de
par tement op zichzelf. Van die 
83 heeft hij er minstens 50 
« geparachuteerd » in de een of 
andere lonende staatsbetrek-
king. Van een deurwaarder 
maak te hij een jtilerk, van een 
studiemeester een bestuurs-
chef en van een stel klerken 
bostuurssekretarissen. H e t 
Fonds voor Schoolgebouwen 
u e r d volgestouwd met de troe
te lkinderen van de gewezen 
minister. 

Te voegen bij de geplogen-
heden «van de nieuwe st i j l» 
en bij het dossier van de 
grootse P.V.V.-verwezenlijkin-
gen . 

DE BOND EN DE VOER 
De Bond van Grote en Jonge 

Gezinnen, die in Vlaanderen 
i r e e r dan anderhalf miljoen 
m e n s e n vertegenwoordigt, 
heeft zich uitgesproken voor 
he t behoud var de Voer bij 
Limburg. Een motie in die zin 
werd verleden zaterdag bij 
handgeklap eenparig goedge
keurd door de algemene verga
der ing van de Bond 

Deze goedkeuring was met
een de sterkste afkeuring en 
he t krachtigste affront dat 
ï r a n s Van Mechelen ooit te 
slikken heeft gekregen. Want 
terwij l de Bond waarvan hij 
voorzit ter is zich met klem 
ui tspreekt tegen de regerings-
plannen, aanvaardt hij dood
gemoedereerd een ministerpor
tefeuille en meteen de mede
verantwoordeli jkheid voor de 
voorgenomen Voer-plannen. 

We herhalen de vraag die 
We reeds verleden week stel
den ; hoelang gaat Van Meche
len nog dat voorzitterschap 
piost i tueren 

En we verklappen geen ge
heimen wanneer we zeggen, 
dat men in de Bond de hele 
Van Mechelen Franciskus 
grondig beu is. 

ALLES 
MAAR GEEN SPLITSING 

De verzameling fossielen die 
ée Beheerraad van de brussel-

se universiteit vormt heeft, 
onder druk van de studenten-
revolte, besloten dat er tegen 
het najaar uitgezien zal wor
den naar nieuwe beheerders. 
De wijze waarop de fossielen 
tot dit besluit kwamen, recht
vaardigt de s tudentenakt ie 
achteraf nog eens e x t r a ! 

Op één punt zijn de fossie
len echter onverzettelijk ge
bleven : van een splitsing en 
van een volwaardig»., neder-
landstalige universiteit mag 
en zal geen sprake zijn De 
heren vinden, dat het pro
bleem niet dringend is . 

« De Standaard » heeft er op 
gewezen dat Eyskens zich nog 
onlangs voor de verdubbeling 
heeft uitgesproken en dat zo
wel Van Eynde als CoUard dat 
óók deden. 

We zullen zien, wat deze 
v e r b a l e krachtpatseri jen 
waard zijn. Want deze drie he
ren hebben tans de gelegen
heid om hun woorden waar te 
maken en de fossielen tot ver
dubbeling te dwingen. 

We zijn uiterst benieuwd! 

M P W 
BÈZÊT SLEÜTELPOZITIES 

Tot voor een paar jaren wer
den de MP.W.-ers en linkse 
socialisten in de waalse P.S.B, 
behandeld als uitschot en over 
het hoofd gezien als een te 
verwaarlozen minderheid. 

Dat is volmaakt verleden 
t i jd ! De M.P.W.-ers hebben 
sinds geruime tijd de sleutel-
pozities in het waalse A.B.V.V. 
geleidelijk bezet; hun invloed 
is groter en groter geworden 
zonder dat zij principiële of 
taktische koncessies moesten 
doen. 

Deze evolutie heeft zopas 
haar bekroning gekregen door 
de benoeming van André 
Genot tot nationaal sekretaris 
van het A B V.V. De opvolger 
van Renard heeft omwille van 
die benoeming ontslag geno
men als voorzitter van de 
M.P.W., waar hij opgevolgd 
wordt door een andere gewe
zen geschuwde, Jacques Yerna 

De verdwijning van Major 
en de federalizeringstendens 
in het A.B V.V. heeft al direkt 
voor gevolg dat stri jdende 
wall inganten het roer in han
den nemen in de waalse 
A.B V.V -vleugel. Dat is een 
uiterst belangrijk feit Spijtig 

m i i i i l 

mmm 

De man heeft natuurlijk zichzelf niet gemaakt. Maar hij haalt er uit, wat er uit te halen is. 
Met zijn speciale zin voor humor zorgt hij er voor, dat Theo Lefèvre rondloopt als een karika

tuur van Theo Lefèvre. 

genoeg wordt deze waalse evo
lutie niet aangevuld door een 
gelijklopende evolutie i n 
Vlaanderen. In de nabije toe
komst zal zulks betekenen dat 
de waalse druk groter wordt 
en de vlaamse toeschietelijk
heid niet vermindert . 

Maar voor een verdere toe
komst tekent zich toch duide
lijk de middelpuntvliedende 
beweging af... 

VOER-AKTIE 
In ontelbare moties hebben 

de vlaamse strijd- en kuituur-
verenigingen hun talrijke be
zwaren tegen het C.V.P -B.S.P.-
regeringsakkoord kenbaar ge
maakt . Deze bezwaren zijn van 
verschillende aard, maar het 
sterkst komt steeds weer het 
verzet rond de Voer-regeling 
tot uiting. Rond dit Voer-pro
bleem — eigenlijk maar een on
derdeel in het geheel van de re-
geringsplannen — sensibili-
zeert de vlaamse openbare me
ning zich het sterkst en het ra-
dikaalst. 

Dat is eens te meer duidelijk 
gebleken aan de vrij simpa-
tieke wijze, waarop de vlaamse 

pers verslag uitbracht over de 
Voer-aktie die de V.M.O. verle
den zondag ondernam. Men 
weet op de redakties van de 
vlaamse kranten dat de lezers 
gevoelig zijn voor het Voer
probleem, en die wetenschap 
zette zich om in eerste-pagina-
nieuws over de V.M.O.-stunt. 

Neen, Vlaanderen zal de Voer 
niet loslaten ! 

DE PARADIJSVOGEL 
Op de traditionele krizis-

lunch die de parlementaire 
joernalisten aan de nieuwe pre
mier aanboden, is Eyskens te
ruggekomen op zijn uitspraak 
die hij noch als Vlaming noch 
als Waal in de regering zetelt, 
maar als een rare vogel die nog 
niet door de ornitologen was 
geklasseerd. In alle bescheiden
heid — zoals we dat van Eys
kens gewoon zijn -^ noemde hij 
zich nu een paradijsvogel. 

Een paradeyskens dus. 
De eerste-minister schijnt 

niet te beseffen dat hij het 
noodlot tart . Want het « in pa-
radisum » weerkl inkt — als we 
ons niet vergissen — bij begra
fenissen ... 

HET SCHANDAAL 
OOSTMALLE 

De vorige regering beloofde 
30 miljoen om de tornado-ge
troffenen te Oostmalle te hel
pen. De^e belofte blijkt al even
zeer wind te zijn als de torna
do zelf ; het feit dat zij niet ten 
uitvoer wordt gelegd, betekent 
voor de kempische gemeente 
een nieuwe ramp. 

Van die dertig miljoen wer
den tot op heden slechts 7,5 te r 
beschikking van het rampen
fonds gesteld; naar de overige 
22,5 kunnen de inwoners van 
Oostmalle, ondanks aandringen 
van hun burgemeester, nog al
tijd fluiten. 

Hoeven we er nog aan te her-
ii.neren dat in Nederland de 
getroffenen al lang vergoed 
werden, voor 90 % van de opge
lopen schade ? 

De manier waarop de men
sen te Oostmalle aan hun lot 
worden overgelaten, is een re
gelrecht schandaal. De minis
ters van de vorige regering ver
hoogden wél hun eigen wedde, 
maar niet hun bereidheid om 
gewoonweg sociaal en recht
vaardig te zija ... 

GRAFZERKEN TE 
POPERINGE 

KANTTEKENINGEN BIJ EEN JAARVERSLAG 

« In de Westhoek wordt het laagste ge 
middeld inkomen genoteerd per belas 
tingsplichtige, evenals het laagste percen 
lage l'i.M.Z.-tewerkstellingsmogehjkheden 
ten overstaan van de werknemersbevol
king. Tevens telt men er het hoogste per
centage van de groep lange-afstand-pen-
delaars, vermeerderd met het aantal 
werklozen en de niet-dagehjks naar huis 
kerende woonforen/en ten overstaan van 
de werknemersgroep .. >. 

Deze zin kan men lezen in het jaarver
slag 1967 van de Westvlaamse Ekono 
mische Raad (W ER) - Westvlaams Eko 
nomisch Studiebureau (WES) 

Het staat buiten kijf dat de )onge we^t-
ylaamse ekonomisten en hun medewer
kers in 1967, zoals vroeger, niets onver
let hebben gelaten om de groei van West 
Vlaanderen bespoedigd te zien. Zoals voor 

de andere streken is 1967 voor West-
Vlaanderen een periode van stagnatie en 
in sommige ekonomische sektoren, een 
periode van teruggang geworden. 

Sinds 1920 houdt de ontvolking van de 
kleine en middelgrote gemeenten in het 
Tieltse en de Westhoek aan : voor de arr. 
Tielt, Veurne, Diksmuide en leper hand
haaft zich aldus een uitwijkingsoverschot 
dat nauwelijks door de natuurlijke aan
groei (verschil tussen aantal geboorten 
en sterfgevallen) van de bevolking wordt 
teniet gedaan. 

Eenzelfde beeld vertoont de toestand 
van de landbouw in West-Vlaanderen : 
het aantal land- en tuinbouwbedrijven 
verminderde opnieuw met 810 eenheden, 
terwijl het landbouwareaal over 1967 met 
meer dan 1.000 h«. blijkt te zijn afgeno
men. 

Ander verschijnsel is, dat de daling van 
het aantal zelfstandigen zich doorzet, wel
iswaar minder snel dan voor de periode 
1964-1965 doch met 452 eenheden over 
1965-1966 nog tekenend genoeg voor een 
provincie die toch zozeer op o.a de toe
ristische nijverheid is afgesteld. 

Ook de volledige en gedeeltelijke werk
loosheid blijkt over 1967 te zijn toegeno
men ; de westvlaamse werkloosheid be
reikte gemiddeld 10 % van die van het 
Rijk en de stijging van de werkloosheid 
was in West-Vlaanderen ook beduidend 
hoger dan elders. 

De situatie in de Westhoek, waarop 
hierboven reeds gezinspeeld werd, blijft 
weinig rooskleurig. Weliswaar was er een 
lichte stijging van de tewerkstellings-
plaatsen in de arr. leper, Diksmuide en 
Veurne (terwijl het aantal arbeidsplaat
sen te Brugge en Roeselare nogal gevoe
lig daalde), doch de inspanningen om 
nieuwe bedrijven met grote tewerkstel-
lingsmogeliikheden naar de bestaande of 
geplande industrieterieinen te loodsen, 
bleven /onder lendeinent. 

Het jaanapport WER-WES onthoudt 
er zich uiteiaaid van, direktieven te ge
ven op het gebied van de ekonomische 
expansie in West-Vlaanderen. Sinds 1954, 
dit is onmiddellijk na haai oprichting. 

heeft de V.ü.-West-Vlaanderen duidelijk 
gesteld dat tegenover West-Vlaanderen 
een ereschuld in te lossen is én omdat de 
mogelijkheden die de nabijheid van de 
zee bood, nooit werden uitgebaat, en om
dat een groot deel van West-Vlaanderen 
na de verwoestingen van 14-18 eenvoudig
weg aan zijn lot werd overgelaten. 

Om een werkelijke zee-haven te schep
pen, om de industrieterreinen toegan
kelijk te maken, moeten in West-Vlaan
deren dringend enkele belangrijke infra-
struktuurwerken worden uitgevoerd. De 
mogelijkheid om nieuwe en ernstige be
drijven aan te trekken hangt nagenoeg al . 
leen van de uitvoering van deze werken 
af. De planning en de uitwerking van deze 
taken kost geld. De politieke gebeurte
nissen sinds 31 maart 1968 schijnen erop 
te wijzen, dat men de les nog niet heeft 
begrepen en dat men ze in het gecentra-
iizeerd en centralizerend België nooit zal 
begrijpen. De jeugd, de werklozen en de 
pendelaars van West-Vlaanderen verdie
nen méér dan het lakonieke bericht dat 
op het industiie-terrein van Poperinge 
« een bedrijf van grafzeiken » in oprich
ting is. Tenzij dat deze zerken mede zou
den dienen om er het huidig politiek sis-
teem onder te begraven 

Guido Van In. 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

IN DE 

KAMER 

Eindelijk was het dan zover dat de 
kprsvcrse excellenties hun intrede kon
den doen in de Kunier. Het teremonieel 
begon ui op het voorpleintje en de hal 
van het parlementsgebouw, wa^ir de re
porters van de gesproken en geschreven 
pers met filmapparaten en niikrofoons in 
slagorde stonden oi)gesteld. Sonuiiige 
nieuwe bewindslie<len slapten jjiechtsta-
tig uit (Ie glinuncnde slee zonder de 
chauffeur een blik te gunnen, anderen 
probeerden het gemoedelijker niet een 
vertrouwelijk knikje naar de bestuurder 
die hun kostbaar ministerieel hachje vei
lig ter phiatse moet brengen. Gewapend 
met een aktentas, waa)in wij, in onze 
protokolaire onwetendheid, de zo be
geerde ministerportefeuille meenden te 
zien, stai)ten zij op de perslui toe. Zij pro
beerden een l)rede gli[nlach om het histo
risch moment op de film te vereeuwigen. 
Sonunigen vertrouwden aan de mikro 
uitspraken toe, die men zich niet zal her
inneren. In de koffickaimi jii obccrtlen 
zij gewoon te doen tegen de vroegere (en 
t.iekonistige) k<dlega"s, daarbij handen-
schu<ldend, uit hun ooghoeken uitkijkend 
naar hen die voorbij gingen om een ge-
lukwensje op te hengelen dat dan plato
nisch werd afgewuifd. Na bet belsiünaal 
kwam dan hef opperste moment \.iii lie 
intrede in de Kamer zelf. Zij gluurden 
tersluiks naar de vooral met \eelkleurige 
en dure dames opgesierde tribunes. De 
jilocg is echter zo talrijk dat niet al de 
nieuwe staatslieden (jp een gewone zit
plaats konden worden ondergebracht. 
S.>mmigen moesten zich neervlijen op een 
inderhaast aangebrachte stoel, tussen twee 
riien in een doorgang, anderen moesten 
ongemakkelijk vooraan neerstrijken op 
een stoelenrij, die men had laten neerzet
ten vóór de ministeriële banken. De pret 
van de opgetuigde ega's, met of zonder 
kroost, moet zeker \ergald zijn gewor
den nu bleek uit het meubilair, dat de 
zoi)as verworven ministeriële waardig
heid niet met de verwachte hoogachting 
werd behandeld. Kn sonunigen zullen bij 
de thuiskomst van de excellentie nijdig 
liehben doen opnieiken dat hij zich wéér 
had « laten doen ». Niet allen zullen ge

antwoord hebben dat men in het brits 
parlement gewoon op de vlakte zit. 

En intussen reisden de ex-excellenties 
eenzaam, in hun bezette treincoupés zon
der één blijk van herkenning, zelfs niet 
V d. treinwachter. Vergane glorie waar
van alleen nog de titel bij de ingewijden 
overblijfl. Zij bezetten opnieuw lusteloos 
hun plaatsen in het halfrond en verzin
ken in de naamloosheid van de groep. Het 
is de harde werkelijkheid van de wisse
lende kansen in de demokratie. 

Voor Eyskens was het opnieuw een 
grote <lag, al deed hij blasé voor de T.V. 
Kaarsrecht om toch maar iets groter te 
lijken ging hij oj) de T.V. toe om den lan
de de regeringsverklaring kond te doen. 
In een geaffekteerd Nederlands en FraiLS, 
en soms met verkeerde klemtonen dekla-
nieerde hij gewichtig een fra.ne \ci/anie-
iing gemeenplaatsen. Het was de gewone 
dreun van het nieuwe België en het wor
dend lüiropa, zó overgenomen uit de re
geringsverklaring van Harmei, zoals de 
F.D.F.-er Defosset had oi)gesnord. 

Na een matte tussenkomst van de P.V.V.-
fraktievoorzitter kwam Frans Van der 
Eist aan het woord. Hij hield een indruk
wekkend rekwizitorium, waarin het rege
ringsakkoord scherp werd ontleed. Het 
debat laaide op tot een heftig incident, 
toen lii| (ie « rode leeuwen » herinnerde 
aan liiin \eikiczingsuitspraken tijdens 
een T.V.-uitzending. Van lïynde, een der 
schoonmoeders van de regering, kwam 
de rode leeuwen luidkeels te hulp. Hij 
kreeg het daarbij dadelijk aan de stok 
met de Volksuniefraktie, waarin de nieu
welingen stevig van zich afbeten. 

Onder luid gelach riep de Volksunie
woordvoerder de plechtige premier toe, 
dat hij een kind op de schoot heeft van 

• wie hij niet de vader is. Hij betoogde dat 
de kiiltureie autonomie grondwettelijk 
niet te verwezenliiken is, brak de staf 
o\er de i)ariteit en de grendelgrondwet 
en wees op het reële gevaar van de be
ruchte driehoek van Woitrin. 

(>ollard zegde zijn vertrouwen toe aan 
de regering, de premier incluis, (lillet, 
de onbedaarlijke brusselse P.\'.N'.-klets-
majoor, wou C.ollard vloeren me| diens 
uitspraak o\er l-^>skens in... !!)()(). De 
B.S.I'.-voorzitter werkte zich gewiekst uit 
de greep en het was (iillet die moest af-
kloppen. 

Defosset, de F.D.b".-woordvoerder, werd 
raak gecounterd door de Volksuniefrak
tie als hij het had over het Ijrussels keurs
lijf dat moet springen en de rechten van 
de pére de familie. 

Het was woensdagavond 20 u. en de 
stroijiu der welsprekendheid bleef maar 
aanzwellen : er waren nog ruim 40 spre
kers ingeschreven... 

NHv CLAES. 

IN DE 

SENAAT 

De Senaat aanhoorde rustig en illu-
zieloos de regeringsverklaring van eer-
ste-minister Eyskens. 
Men kan niet zeggen dat de heer Eys
kens erg zelfzeker was. Vv'e hebben hem 
als minister en als eerste-minister al 
heel wat zelfzekerder geweten. De 
jongste jaren kwam de heer Eyskens 
weinig naar de Senaat. Doorgaans de 
donderdag om te stemmen en dan nog 
niet altijd. Gewoonlijk was het dan nog 
mc.ar binnen en buiten. Zelden zat hij 
lang op zijn bank. Een paar maal per 
jaar nam hij het woord, gewoonlijk bij 
de begroting van Ekonomische Zaken of 
van Financiën. Dan kwamen veel sena
toren luisteren, want Gaston Eyskens 
praat vlot en op zijn gebied weet hij 
wat hij vertelt . Hij is ook heel wat sim-
patieker in de persoonlijke omgang dan 
dat hij op T.V. verschijnt. Hij heeft een 
zenuwtrek : het optrekken van de wenk
brauwen. Hij praat professoraal en de 
behandeling van zijn kollega's gelijkt 
op de behandeling van zijn studenten. 

De senatoren glimlachen er om. Nie
mand is erg intiem met Eysken.s, maar 
men mag hem wel. 

Ongetwijfeld is hij eerzuchtig. Erg 
strijdbaar kan men hem anderzijds 
moeilijk noemen, maar temperament-
loos evenmin. Hij is wat te akademisch 
om het parlementair milfets ^ e wet 'van-
de sterke persoonlijkheid op te dringen. 
Dit laatste hebben zowel Van Acker als 
Van den Boeynants met meer sukses ge
daan dan hij. Eyskens is slechts een 
sterke figuur wanneer het zijn vakge
bied geldt. En op dat gebied is hij niet 
makkelijk aan te pakken. 

Ongetwijfeld kan hij echter beter 
luisteren dan Van den Boeynants, die 
zich telkens opnieuw liet meeslepen 
door zijn temperament , behalve op het 
gebied van de taalstrijd, zijn Achilles
pees, waar hij voorzichtiger was. 

De bureaus voor de kommissies wer
den voorlopig samengesteld en meestal 

onvolledig. Men wacht af of de regering 
niet de oprichting zou vragen van nieu
we kommissies, volgens de nieuwe in
deling van de ministeries. 

Senator Jorissen heeft het vraagstuk 
gesteld van de Volksunieaanwezigheid 
in het bureau van de kommissies. Nu de 
Volksunie in het bureau van de Senaat 
vertegenwoordigd is, kan men dit moei
lijk weigeren. Het bureau is echter geen 
zaak van de openbare vergadering. He t 
wordt geregeld onder de frakties en in 
de eerste plaats onder de fraktieleiders. 
Deze hebben alle drie hun principiële 
instemming met de Volksunie-aanwe-
zigheid betuigd. Daar de samenstelling 
van de bureaus slechts voor een paar 
weken geldt, zal de zaak opnieuw op 
het tapijt komen. Men weet overigens 
dat senator Jorissen zich nooit laat 
paaien. 

Door het feit dat Piet Vermeylen mi
nister werd, kreeg de B.S.P.-senaats-
fraktie een nieuwe voorzitter, senator 
Housiaux uit Hoei, de tweelingsbroer 
van de hoofdredakteur van « Le Peup-
le ». Hij heeft een passieve kennis van 
het Nederlands, maar praat het minder 
vaak, behalve wanneer hij een paar 
borrels gedronken heeft, wat nogal eens 
gebeurtr. Dat doet hem trouwens geen 
kwaad, want dan vooral is hij een vlot
te gesprekspartner. 

Daar de deken in jaren van de Senaat 
Gillon zwaar ziek is, heeft de P.V.V.» 
fraktie een nieuwe voorzitter aange
duid, Raoul Vreven uit St.-Truiden. Hij 
heeft/ dit gemeen met de aardri jkskun
dige Vlaming Gillon, dat ook hij ge
woonlijk Frans praat. 

Hij deed dit vorige dinsdag al toen hij 
sprak, namens zijn fraktie. Minister 
Vermeylen, zoon van de vlaamse vader 
e., de Waalse moeder, die uiteindelijk 
toch Rode Leeuw werd, volgde zijn 
slecht voorbeeld. Vermeylen praat trou
wens vlotter Frans dan Nederlands. Het 
is tenslotte zijn moedertaal. 

Is hij een goed parlementslid, dan 
vrezen wij dat hij een minder goede Ro-
ae Leeuw zal zijn. 

, Het voorstel van de P.y.V. orn 's vr i j 
dags niet tè vergaderen was niet ' e rg 
ta-ktisch. Het publiek zou dit niet be
grijpen. In de vergadering van de frak-
tievoorzitters heeft de V.U.-fraktieleider 
t rouwens verklaard dat, wat de V.U. be
treft, men niet alleen 's vrijdags mag 
vergaderen maar ook 's maandags. Men 
behoort bij een aktieve parti j of men 
hoort er niet bij ! 

De senaat zal proberen de regerings
verklar ing rond te krijgen met een mor
gen-, een namiddag- en een nachtverga
dering. Of ze daarin zal slagen weet de 
lezer om het ogenblik dat dit stuk on
der zijn ogen komt. 

Ey;>kcns \ oor de viiiirpruef... 

WETSVOORSTEL 
Onzr Ktiineijiaklit' liecjl een tvet'i-

•fooislcl Coppieleis ingediend dat 
een decenlrulizatie van het bnissels 
H\jf van Beroep naar Anlxoerpen en 
Bctin'ii bcoogl, 

il e gi'rrii liirioiirlei de Icksl v/ni de 
« iiiriiioiir <Y(/( locln liliii'^ » bij ilil 
xcetsuoorslel; uit deze tekst blijlien 
slrekknig^ en bedoeling van dit V.U.-
initiatief duidelijk : 

« In Ju'i laam TUUI de lam algemeen 
aani'au) de ili iil<l iiHi lini'ot mingen in 
de richting van decentralizatie, Teke
ning gehouden met een lang nilhlij-
vende wijziging van de giondicet, in-
daehlig lexwns de eenparige motie 
van -de Pioviniieinad -tmn Antxeer-
pen (9 ]unuari 196S) om een Ilof 
van Betoep te Anlxeeipen te vestigen, 
stiekt dit voorstel ei toe bij voet de 
iveiktng x>an het H\)j van Beroep van 
Btussel gedeeltelijk le decenlializeten 
naar de pioxiinnes Antxeeipen en 
I/ent gouxren. 

« O,'Cl de icenselijhlteid, ja de 
nood.aak hel aantal Hoven x'an Be-
loep le vel meeideien, is iedereen het 
eens. In hel laain xmn de de(entiali-
zr'ieiide maiitiegeleii kan eilitei, bij 
gexvone xeel, een ^vooi lopige en ge
deeltelijke oplossing gegeven xvoiden 
door alvast het Hof van Beroep van 
BiH^sel te decentlutizeien, in ajicaih-

tiiig dal, via de giondxcclshciziening, 
liel liele probleem — kinder meer ook 
voor het Hof van Beioep x'an Luik 
— XL'oidl hei zien. 

« Dat een gedecentralizeerde xver-
king van het Hof van Beroep ook op 
liet ktill-ureel vlak -gunstige gevolgen 
heeft voor de nieuxce vestigingsplaat
sen van hamers, zal ook door nie
mand kunnen xvoiden bclxcisl. 

« Ten andere, \)ok in het buiten
land is men tot gelijkaaidige maat
regelen ox'ergegaan. Bij wijze van 
vooi beeld kan Frankrijk xvorden ge
elt eeid. Hel recJilsgcbied van het 
Hof van Bnorp van Paiijs xceid ver
deeld Oi'ci (Ilir Hoven : Paiijs, Ver
sailles en Reims. Anderzijds zetelen 
bepaalde Hoven van Beroep in ande-
11' ••UiUn dai' <li-.c -,i imi ,ij gexies-
ligd zijii. Zo bijvocii beeld lieefl hel 
Hof van Beioep xmn Colmar Kamers 
die le Melz zetelen. 

« Ten slotte, cX>k in eigen land, 
hebben xcij meegemaakt dat hel 
Krijgshof, gex'estigd te Binssel, Ka
ïn ets heeft laten zetelen in verschil
lende ancleie sledeti. 

« De decenlralizalieinaatiegelen in 
dit voorstel vervat, vormen een eei-
ste stafi in een onafxrendbare en trou
wens giiiil/ eiiolutie en biengen met 
zi(h mee, dal het lang uitblijxien van 
gefiasie giondxeetxrijzigingen een be
tere rechtsbedeling nog langer zon
den vel dagen of veiliindrien. » 
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de wet houdende taalregeling in 
het onderwijs van 30 juli 1963^ is 
in voege getreden op 1 september 
1963. deze wet stelt op gebieden^ 
de wijze de taal van het onderwijs 
vast in het bestuurlijk arrondisse
ment brussel-hoofdstady overeen
komstig de moedertaal of de ge-

VAN DE "PEERDEFAMILIE ff 

bruikelijke taal van het kind (art. 
5) en stelt de schoolhoofden ver-
antwoordelijk voor de inschrij
ving van de leerlingen in het op
gelegd taalstelsel^ dit onder be
dreiging van strafrechtelijke ver
volgingen^ van tuchtstraffen en 
van intrekking van toelagen (art. 
17). 

Deze wet werd nooit toegepast De 
taahnspekt ie bestond niet of funktio-
neerde niet De formuherer voor de 
taalverklar ing werden niet opgesteld. 
De franstalige scholen zitten op onwet
telijke wijze volgepropt met vlaamse 
kinderen, die in hun studie ten achter 
blijven en die door hun onwettelijkheid 
in feite gevaar lopen, geen homologa
tie van hun diplomas te verkrijgen. 

Veelal echter zijn die vlaamse ouders 
en zeker hun kinderen niet de hoofd
verantwoordelijken. Dat zijn de opeen
volgende regeringen en de brusselse 
franstalige politici. 

De geliefkoosde eis en slogan van 
deze pohtiekers — en ook van een aan
tal Walen — is de welgekende « liberté 
du père de familie». Zijn de Vlamin
gen het nog niet kotsbeu, deze schim-
heiligheid te moeten horen ? Want 
inderdaad : met een ongelooflijke hipo-
krizie doen zij beroep op ieders waar
dering voor een edel begrip zoals de 
vrijheid 
Waarom vonden de transtaligen die 
mooiklinkende eis uit ? 

Is het uit zorg voor de franstalige 
ouders ? Zeker niet : wet of geen wet, 
deze sturen hun kinderen naar frans
talige scholen. 

In geen geval is het uit zorg voor de 
bescherming van de vlaamse ouders ot 
voor de toekomst van de vlaamse kin
deren. Van de Vlamingen hebben zij 
zich nooit iets aangetrokken wel inte
gendeel. 

Hun eis is alleen maar een fraaie 
dekmantel . Grotendeels langs het 
onderwijs is de verfransing te Brussel 
steeds doorgevoerd en zij willen deze 
denationalizatie bestendigen en door
drijven. 

In 1963 hebben zij die wettekst goed
gekeurd, omdat ze goed genoeg wisten 
dat ZIJ door hun sociale druk in staat 
waren de wet te veronachtzamen Deze 
druk — erkend door ieder rechtgeaard 
mens, zelfs door zeer vele eerlijke 
franstaligen - is een echte menson
waardige kolonizatie en belet de waar
achtige vrijheidsontplooung van de 
gewone vlaamse mensen 

Tipisch kan men het volgende opmer
ken : vóór ongeveer 20 jaren wilden 
vele vlaamse mtellektuelen en pseudo-
intellektuelen, onder psicho-sociale 
druk van een zgn superieure transe 
kuituur en macht, te Brussel verfran
sen terwijl de vlaamse arbeiders met 
zo snel tot de verfransing kwamen, 
door minder kontakt en ook omdat op 
hen het traagheidsbegmsel van de 
massabemvloeding duidelijker is In de 
vlaamse scholen zaten dan ook vooral 
arbeiderskinderen 

Op dit ogenblik is het echter omge
keerd. De vlaamse zgn. burgerij her
wint meer en meer haar persoonlijk-
heidsvrijheid en zendt haar kinderen 
naar vlaamse scholen terwijl de arbei
ders, ondertussen ook in de verfran-
singsgreep, zich nog niet losrukken In 
de vlaamse scholen zitten nu vooral 
burgerskinderen. 

De wet die zij m 1963 goedkeurden, 
willen de franstaligen nu — onder het 
masker van vrijheid - afschaffen, 
deels om elektorale redenen uit schrik 
voor de FDF. , deels uit angst voor de 
stijgende vlaamse macht. Zij vrezen 
immers dat, over afzienbare tijd de 
superieure franse mentali tei t en sociale 
druk met voldoende meer in hun voor
deel zullen spelen om de wet te blijven 
negeren en dat de vlaamse opinie 

strenge kontrole zal eisen op de toepas
sing van de wet. 

In feite willen zij niet anders dan te 
Brussel en omgeving — de enige plaats 
in het land waar zij nog de kans zien 
— hun machtshonger stillen en hun 
imperialistisch verlangen bevredigen. 

Er is dus geen enkele pedagogische 
reden die hun eis voor « hber t é» kan 
verklaren. Ons antwoord mag dan ook 
niet uitsluitend pedagogisch zijn, hoe 
echt en waardevol deze argumenten op ' 
zich zelf reeds zijn. Ons antwoord 
moet een volksverbonden betekenis 
hebben : zoals elk volk ter wereld 
wensen wij geen enkel kind meer te 
verhezen, evenmin als nog één milli
meter grond. 

Het is dan ook onbegrijpelijk en 
onduldbaar dat de vlaamse C V P op 
dit gebied en op dit ogenblik slaafs 
buigt en toegeeft. 

Het is met alleen een kwestie van 
voldoende nederlandstal ige scholen 
Natuurli jk is dit een belangrijke fak-
tor, maar de voornaamste faktor is de 
sfeer en mentaliteit van sociale druk 

Het voorstel van tweetalige scholen 
wijzen wij volledig at, niet alleen Qxn 
pedagogische redenen, maar gewoon 
omdat dit een valse oplossing is Trou
wens, onze vlaamse kinderen hebben 

dergelijke scholen niet nodig te Brus
sel om voldoende tweetalig te worden. 

Noch een aantal nederlandstalige 
scholen, noch tweetalige scholen, noch 
een verdacht-paritair kultureel kollege 
kunnen de sfeer normaal gezond maken 
in een unitaire staat, waarin net 
bestuur van Brussel-Hoofdstad overge
laten wordt aan een agglohieratieraad 
die samengesteld is door anti-vlaamse 
potentaten. 

Het IS een circulus vitiosus : de sfeer is 
bedorven en anti-vlaams. De bevolking 
leeft bewust of onbewust onder een 
sociale druk Deze bevolking kiest een 
anti-vlaamse raad Deze raad verpest 
de sfeer En draai maar verder rond. 

Deze cirkel moet ergens onderbroken 
worden en wel op het punt van het 
bestuur, van de macht 

In een federaal land zal de vlaamse 
deelstaat voldoende macht en invloed 
op de brusselse agglomers ,ii kunnen 
uitoefenen, onrechtstreeks en ook 
rechtstreeks door paritaire besturen in 
de hoofdstad 

Pas dan zal de VRIJHEID gewaar
borgd zijn 

Pas dan kan een afschaifmg van de 
wettekst overwogen worden. 

Volksvertegenwoordiger 
dr Vic Anciaux 
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VERKIEZINGEN 
VAN DE VREES 
De grote gebeurtenis in het Westen was uiteraard de eerste ronde van de fran
se verkiezingen. Zoals verwacht boekten de gaullisten en degenen die zich on
danks aanvankelijke aarzeling onder de gaullistische vlag geschaard hadden, 
vooruitgang ten koste van alle andere deelnemende partijen, de « parti socia
lists unifié » van Mendès-France uitgezonderd, die eveneens winst boekte. Alle 
aandacht gaat naar de tweede ronde van zondag, met een even verbeten, korte 
eqiloog in de verkiezingsstrijd, omdat door blijvende scherpstelling van het 
kommunistische gevaar de gaullisten het onderste uit de kan willen. In de vorige 
verkiezingen moesten veel meer gaullistische kandidaten herkansen, nu is het 
precies andersom. 

Niettemin hamert de gaullistische 
propaganda op de noodzaak van een 
nieuwe grote opkomst en projekteert 
ze daarbij de zekerheid van een vol
strekte meerderheid. De grote op
komst van vorige zondag heeft in het 
voordeel der gaullisten gespeeld en het 
is begrijpelijk dat de gaullistische pro-
pagandamolen het publiek bezwoer, pas 
na 30 juni met verlof te gaan. Ook werd 
verder de nadruk gelegd op wit-zwart-
keuze : gaulhsme of kommunisme. Be
halve de stemmenwinst zouden de gaul
listen m.orgen zondag nog mogen reke
nen op de stemmen van hen, die voor de 
kleine mm of meer rechtse kandidaten 
hebben gestemd, terwijl de linkse par
tijen hun verlies van 22 juni zouden 
kunnen verminderen op 30 juni. Zal dat 
een verschuiving van meer dan 1 % in 
tegengestelde richting betekenen ? 

Bij de ontleding der cijfers komt men 
tot volgend beeld : gaullistische winst 
van 7 %, P.SU.-winst van 1,5 %, kom-
munistisch verlies van 2,5 %, verlies 
van 4,5 ^^c voor de linkse federatie en 
de centrumpartijen, 1,5 % op de snip
per-kandidaten. Vermits deze laatsten 
praktisch wegvallen, komen deze stem
men vrij en zullen ze hoogstwaarschijn
lijk in meerderheid (voor zover ze 
worden uitgebracht op 30 juni) naar de 
gaullisten gaan. 

WAT NU ? 
Hoewel we op 30 juni moeten wach

ten vooraleer een totaalbeeld van de 

verkiezingen te hebben, toch stelt zich 
nu reeds de vraag naar de onmiddellij
ke toekomst. Een in zijn parlementaire 
macht versterkte de Gaulle zal licht 
aan de verleiding blootstaan, deze ver
kiezingen als een goedkeuring van zijn 
persoonlijk beleid uit te leggen, waar
uit dan een nieuwe kortsluiting op 
straat kan voortvloeien. Men schrijft 
evenwel aan Pompidou een klaarder in
zicht toe in dit verband dan aan de 
Gaulle. De franse eerste-minister blijkt 
ook de enige te zijn, die de Gaulle de, 
waarheid (of wat hij daarvoor aan
neemt) durft te zeggen (cfr. het storm
achtig onderhoud tussen beiden op het 
hoogtepunt van de woelingen). Is het 
niet zo, dat niet alleen de Gaulle's gezag 
doch ook dat van Pompidou zal stijgen? 

In het andere kamp w^as men begrij
pelijker wijze ontgoocheld, hoopte men 
hoogstens op een lichte teruggang van 
het verlies en troost men zich met de 
gedachte, dat mei-juni toch de kracht 
van de oppozitie heeft bewezen. De 
franse linkerzijde verliest hierbij uit 
het oog, dat niet zij de kracht in bewe
ging zette, doch dat studenten en 10 jaar 
opgekropte wrevel en wrok bij de mas
sa voor de hefboom van het geweld 
zorgden. Is deze massa op korte termijn 
wel bereid en in staat tot een herhaling 
van een krachtmeting, vooral nadat ze 
op sociaal vlak toch zekere rezultaten 
heeft bereikt, die de vakbonden (ook al 
meer meelopers dan voortrekkers !) in 
andere omstandigheden triomfkreten 
zouden ontlokt hebben ? 

De aartsvader van Frankrijk blijkt het toch weer te zullen halen. Zal hij straks 
weer de vrijheid voor de minderheden opeisen ? De uitroep hierboven, hem in 
de mond gelegd door onze tekenaar, zal wel een vrome wens blijven. 

DEZE WEEK /iV DE WERELD 
• Demokratische prezideiitskandidaat Humphrey verklaart voorstander te zijn \an 

een staakt het vuren in Vietnam. 
• Toenemende geruchten over zware j-evechlen tu.ssen aanhangers en tegenstanders 

van Mac in Zuid-VVe.st-China. 
• Verkiezingen in Kanada en Egypte. Kristen - demokratische minderheidsregering 

Leone in Italië beëdigd. Overwinning van de liberalen in Kanada. 
• NATO-bijeenkomst van ministers van buitenland.se zaken te Reykjavik (IJsland) 

protesteert tegen beperkingen van het grensverkeer te Berlijn door oostduitse 
autoriteit, doch is tot praten met Warschau-paktlanden bereid. 

• Egyptisch-Israëlisch artillerieduel over Suez-kanaal en voortdurende grensinciden» 
ten aan de Jordaan. 

• Patroonsfeest van Kanada ontaardt te Montreal in onlusten door betoging van 
groepen, die de lo.smaking van het Iranssprekend Quebec uit de kanadese fede
ratie eisen. 

• Dominee Ralph Abernathy, leider van de « Mars dor .A.rmen », opgeleid na weige
ring tot ontruiming van het kamp, dat de demonstranten voor rassengelijkheid 
hadden betrokken nabij het Witte Huis. 

VERDEEL EN HEERS 
Het oude adagio « divide ut impera » 

wordt dezer dagen weer eens geïllus
treerd iiief de jongste spanning om Ber
lijn. De machteloosheid van beide duit-
se stalen blijkt eensdeels uit de bijna 
slaafse horigheid van Oost-Berlijn aan 
Moskou en anderdeels uit de praktische 
onmogelijkheid voor West-Duitsland, 
door een onmiddellijke tegenzet de nieu
we bcperkingsmaatregelen ten opzichte 
van Wesf-Berlijn zoniet ongedaan te 
maken, dan toch derwijze uit te hollen 
(lat ze veel van hun belang zouden ver
liezen. Het in.spiiiten van vers kapitaal 
in NVest-Berlijn en de taks op oostduitse 
reisvi/a naar \afo-landen zijn een paar 
\an die weinig afdoende tegenmaatrege
len. 

Toch staat uiteindelijk West-Duits
land sterker omdat het ekonomisch 
.sterker is en o.m. op grond van deze po-
/itie onrechtstreeks Oost-Duitslands 
zetten kan pareren met een ekonomische 
expansie naar Oost-Europa, die Oost-
Duitslands poxitie verzwakt. 

Op het eerste gezicht lijkt het para-
doksaal dat Oo.st-Du)tsland het grens
verkeer met de « vijandige broeders » 
nog meer beperkingen oplegt, terwijl in 
(Ie/elfde periode West-Duitsland de eer
ste vruchten pinkt \an een toenadering 
tot onsteuropese volksdemokratieën, 
waar zich overigens een liberalizerings-
proccs voltrekt dat een nieuwe politiek 
ten aanzien van bet Westen als het ware 
vanzelf inhoudt. Kort vóór zijn verras
sende o\ersteek naar Oost-Berlijn om 
er met de sovjet-ambassadeur te spre
ken (beiden echter in hun hoedanigheid 

van partijmensen, niet van minister 
resp. ambassadeur) smaakt Willy Brandt 
de voldoening, zijn maandenlange in
spanning om met Belgrado eveneens tot 
een versoepeling te komen, met een eer
ste sukses bekroond te zien. Het aan
knopen van diplomatieke betrekkingen 
met een tweede oosteuropese volksde-
mokratie, nl. Boemenië, was aan deze 
ontwikkeling reeds vooraf gegaan. Er 
mag trouwens wel eens de nadruk op 
gelegd worden, dat niet alleen politieke 
doch ook en zelfs vooral ekonomische 
motieven deze gaten in het IJzeren Gor
dijn en tevens het kwaad humeur van 
Oost-Duitsland uitleggen : West-Duits
land en de oosteuropese landen hebben 
er belang bij, hun wederzijdse betrek
kingen te hervatten resp. te verruimen; 
Het ekonomisch realisme schijnt het te 
Praag, te Belgrado en te Boekarest te 
winnen van de ideologische verbonden
heid met Oost-Berlijn, verbondenheid 
die trouwens meer en meer uit lippen
dienst dan uit werkelijke daden bestaat 
(net als de westerse steun aan Bonn in 
't nieuwe konflikt met de DDB eveneens 
meer uit goedkope frazen dan «it daden 
bestaat). Zo stellen we vast dat het goe
derenverkeer tussen West-Duitsland en 
de zich van moskouse ekonomische druk 
geleidelijk ontvoogdende oosteuropese 
satellieten voortdurend en sinds lang 
reeds toeneemt, in alle stilte, om geen 
slapende honden wakker te maken. Op 
hef ogenblik dat Bonn met Praag, Bel
grado en Boekarest handelsakkoorden 
zal afsluiten, zal er in de praktijk reeds 
lang een drukke ruil- en goederenhan

del bezig zijn ! Het is nu eenmaal een 
wetmatigheid dat men de sterkere part
ner zoekt en de zwakkere partner steeds 
zwakker wordt naarmate de betrekkin
gen met de sterkere toenemen. Dit ver
klaart de slechte luim van Pankov en 
ook van Moskou, dat met lede ogen deze 
ekonomische verschuiving gade slaat, 
die nu sinds enkele maanden met een 
ideologische vernieuwing gepaard gaat. 

Met zal wel niet ver naast de waar
heid zijn wanneer men de politiek van 
belemmeringen van het grensverkeer 
tussen Berlijn en West-Duitsland ook 
ziet als een tegenzet van Moskou via 
Oost-Berlijn tegen de opening naar 
links te Bonn op het vlak van de poli
tiek ten aanzien van Oost-Europa. A! 
wat er aan ekonomisch verkeer naar 
West-Duitslnad afvloeit moet Oost-
Duitsland missen, waardoor o.a. zijn 
kansen op een snellere indu.strializering 
verminderen. Terzelfdertijd stelt Mos
kou vast, dat steeds meer van zijn satel
lieten een ekonomische wisseloplossing 
afdwingen, waardoor de oriëntatie op 
Moskou verzwakt. In werkelijkheid 
staan we hier voor een begin van af
bouw van de russische ekonomische ko-
lonizering van de satellietstaten, ge
paard gaande met een begin van gees
telijke vrijmaking, kortom met een be
gin van een diversifikatie in het ooste
lijk blok dat daarom niet zal ophouden 
te bestaan. Men zou kunnen stellen : een 
heid in een steeds groter benadrukte 
verscheidenheid. 

Dit gebeurt 20 jaar na de herwaar
dering van de westduitse Mark en 15 
jaar na de oostberlijnse opstand, twee 
belangrijke polen in de evolutie van het 
gedeelde Duitsland. Deze herwaardering 
legde de bazis voor bet vvestduits eko

nomisch mirakel en de nieuwe west
duitse ekonomische macht, die tans haar 
aantrekkingskracht op gedeelten van 
Oost-Europa laat gelden, daardoor her-
aanknopend met een eeuwenoud han 
delsverkeer. De oostberlijnse opstand 
ging de poolse en hongaarse opstandige 
bewegingen vooraf, waaruit de kien. 
groeide voor een ontwikkeling, die we 
tans ook in Praag en Boekarest vaststel
len. Zuid-Slavië neemt hier een afzon 
derlijke plaats in, om redenen die we 
niet nader moeten toelichten. 

Of Oost-Duitsland met zijn jongste 
maatregelen zijn kansen op erkennin.ü 
door het Westen verbetert, valt te be
twijfelen. Is het trouwens wel de bedoe 
ling van Moskou ? Is het niet veeleer 
zo, dat Moskou deze kwestie als onder
pand wenst te behouden tot wanneei 
het tot besprekingen zou komen met het 
Westen inzake de duitse kwestie ? Het 
Westen maakt trouwens geen aanstal
ten om de zaak grondig aan te pakken : 
het heeft het te druk met andere pro
blemen (Vietnam, de rassenkwestie en 
de financiële moeilijkheden in Amerika, 
zware ekonomische en europese zorgen, 
« grondwettelijke » moeilijkheden in 
Engeland en de verandering in Frank
rijk). 

Het is een langdurig proces van ont
voogding in beide hemisferen. Deze ont
voogding komt er in zekere zin wel, 
doch van alle satellieten hebben beide 
Duitslanden het lastiger dan de ande 
ren, omdat de hipoteek van de tweede 
wereldoorlog nog niet werd gelicht, om
dat een eenmaking van Duitsland de 
kern uitmaakt van de Oost-West-ver-
houding in Europa en ook omdat de 
europese integratie door haar stilstand 
nog geen voldoende gewicht in de schaa' 
kan werpen. 

http://buitenland.se
file:///afo-landen
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WILLEKEURIGE « RAAD » 
De regering van de Gaulle 

heeft beslist dat de jonge 
staatsburgers, die sinds de 
laatste herziening van de kie-
zershjsten 21 jaar zijn gewor
den, niet mochten deehiemen 
aan de verkiezingen De rege
r ing steunde zich hierbij op het 
advies van de Raad van Staat 
dio tegen deze herziening ge
kant was. Toen dezelfde Raad 
van Staat echter vijftien dagen 
tevoren het geplande referen
dum onwettig achtte, legde de 
t e ge rmg het advies van die 
Raad zonder meer naast zich 
neer . 

GEKOSTUMEERDE 
BARRIKADEN 

Toen te Parijs het Odéontea-
te r terug in gebruik werd ge
nomen stelde men vast, dat de 
voorraad toneelkostuums onge
veer volledig zal moeten ver
n ieuwd worden : de bezetters 
van he t teater vonden he t nor
maal zich in toneelkleren t e 
s teken telkens als zij naar de 

« Toe\aIhf^ » Jiotidcn de i^//9scn i^jote leider maneuvers en « toexaUig» spelen die zich af in 
Tsjecho Slovakije. Wie een vet band zou zoeken tussen deze tanks en de mt moskouse hand 
gelopen hberahzenng te Piaag, is een knecht van de reaktie en een vijand van het volk.. 

JOZEF SMRKOVSKI 
De belang) ijkste figuur int ie '<^ x 

van Piaag » is meteen de tn hel Wisun 
minst bekende. Iedereen weet nu langza 
mei hand wel uie Dubcck is en onze kran
ten laten steeds weer zijn naam di ukken, 
wanneer zij schujven over de diepgaande 
tsjechoslovaakse dooi De naam Smikovsli 
komt ei veel mmdei aan Ie pas 4lleen om 
dat hij zo moeilijk uit te spreken is^ 0[ 
omdat lond deze man nog allijd een « ij-c-
ren gordijn > van stille en van imiliii,-
uen hangt ? 

Jozef Smikotsl I ;s de cihlc tad i tui d" 
piaagse opstand Teiuijl Dubcck zijn ener
gie nog hoojdzakehjk besteedde aan hel 
uilbalanceien van de konseivatieve en Itbe-
tale krachten in de partij, had Smikoi^ki 
al lang de knoop d\3orgehakt. Vooi de xi c^t-
duüse T.V. verklaarde hij onomwonden dat 
« WIJ het ons kunnen veroorloven, een ech
te demohalie op te bouwen. We zijn ii 
zekei van dal wat wij nn ondernemen, een 
lichtend voorbeeld zal zijn voor de partij 
genoten in de andeie socialislische landen >> 

Een lichtend voorbeeld is het vooralsnc 
niet — tenminste met m alle zogenaamd 
socialistische landen. Te Moskou uoid' 
Smrkovski behandeld met ijzig wantrouwen 
en het Kremlin kan er zich zelfs met toe 
brengen, de opstandeling de eer te bewij
zen die hem prolokolair krachtens zijn 
funktie (hl] IS voorzitter van het l^jechisclie 
parlement) bij bezoeken aan de russt^che 
hoofdstad toekomt. J*:}or Ulbricht en de 
ooslduilse top IS Smrkovski de baiihjle 
duivel 

Deze tans 57 jarige gcxie^eii bakker is een 
oud kommunist, e^n der xieunge overleven
den van de illegale partijleiding neduien 
de de lueede uereldoorlog Hij stond n 
hel verzet en leidde in 1945 de prau'j,se op 
stand teoen de Duitsers, met de inld ukle-
lijke bedoeling om de stad zelf Ie bevrij
den en zod\jende een voortgezet ofjensi^'f 
lan de Amerikanen naar Praag overbodig 
te maken. Het ztas Smrkovski, die amen 
kaanse veibindingslui bij Patten het ve
ten dat US hulp overbodig en icljs onge-
uensl nas De zesde mei 1945 stonden de 
tanks ^aii Pulton voor d< •,1/1 < ^ : lift 
akkooid van Jalta zou Prang cihtci iir de 
lussische invloedssfeer vallen Poen 
Smrkovski het amerikaarrs aoiihrd om x'cr-
der op te rukken afgextc^en had, kon hij 
de volgende dag de Ruiscn ui de hoofd
stad ver XI eikomen 

Deze houding heefl licm relj xieirii^ 
voordeel opgebraeht Aa de pulsrh xa i 
1948 en de moord op Masar\k xuid 
Smrkovsk) op een zijspoor s;( et ut', ilnil 
teur generaal laii de steialsi igeridoniin< n 
Hij Jnii^ lul oj> de^e onbelarrgiijl t fx i 
met lang uit en i o da een aeldia ui de <^( 
varrgenis Hij and, nul xieinio ophtj, ver
oordeeld tot leuenshuwi hechtenis 

7i]n lot IS dal lan duizenden oud 1 oi i 
munisten m de zgn volksdemol raticcn ge 
veest Hl] xias een der ontelbare slacht
offers onder de « thuisblijvers », de partij 
s,enoten die de oorlog hadden meegemaakt 
n II l i il en nul in de rtissisihe eini 
gr line Oieral in de oosteuropese landen 
lubben de emigranten vrij sfvcdig na 1945 
een koude rekening vereffend met de man
nen uil liet veizct . de blind stalinistische 
f//paratsclriki uil di ?/sw lu school linat 
ten de — soms markante — persoonlijk
heden uit hel verzet nog meer dan d' 
bourgeois en de kapitalisten. 

El IS iets uat ons bij veel xai de c oud 
kommunislen siceds neri repelt iiiboe 
zernt hun trouw aan de zaak ondanks de 
oniioemehjke misdaden en folteringen die 
ZIJ lanuege hun lijntrouwe parlijger\)ten 
moesten orrdergaan Smrl ox si y is een man 
mt de sclioc I in lief hoger 
aanslaat dan I » opjror tu-
nisme 

Op 21 januari tan dit jaar schreef de — 
Imiddels tn vrijheid gestelde — verzets

leider een ar UI el iii het vakbondsblad 
« Piaee », xiaaiui hij iiijlieid vnn mening 
loideide Dit aililel i as het signaal tot 
uat men sindsdien de « piaagse revolutie > 
n gaan noemen De gewezen levenslang 
ter oor deelde ging nog verder : hij voerde 
het *>ord op studenten- en arbeidersver-
gi ' b j er kondigde er vat nog 
geen e me ie hommunisl voordien had dur
ven zeggen, nl dal hel regime schreeuude 
om een demokratizeurig 

Die IS er inmiddels nedecllelijl s, I omen, 
maar de ongezellige Sm I ^ erd op-
nieuiL' op een zijspoor ge sin i D bee' 
benoemde hem tol vooi^illei iin hel jen 
leinent, een 'oribediirdeirde frirrklie daar 
hel parlcirrent slechts een scliijrr irrstelling 
IS en nul I eiliUin lieejl /o eclilii 
seliiiiil Sm II II lul niel te ,eislaarr 
hij all e/n iil olie tan lul pai lente iit 
en t Clkondii!,t dat de in/i/hl met tnas, uit
gaan tan de partij, nui/u /l/U ze aan de 
volksver lege irxL oor digi lig hoort 

Tic ne s/lul l err rint ii iii lijl oxer Ie xieini/ 
lil I II II m II eüs Sm I I n ii 

dejiniliej jioi iet li i i I ii nl Ie I ' ne n 
]\ al hij dinll tuil hij loell ei/in ueil 
biorrnen hij ^ijii cnernre en zijn gelooj put 
luimen xiij l')OS,^lens x'aas; t ei moede n 
Meun 1/ oiiil II /l /lil e eiii el hu I i an 

X eil ie o ei liim uiten, hij ein j/l/uih 
riieilil I ij^en in de-e poi lic llem^a'e i ij 

I e nl el « ijuien gordijn » en geen crr 
I eli oUr^is/ he af^iond inonerr ons doi i 
xii^/li I /lul moed en nu ns/lijl lu id iii I de 
c I I III I lil I iiii e i II e nl e t I eiiii j/ ijii He t 
:,«(// dein ooi nul / ji nu e cl en iiunscliil-
hcid alleen ti huldi"/n bij nu I 11 i nnu-
nisli II 

A \ 1 Ol l\0 

ba rnkaden en naar de straat
gevechten trokken De toneel
kostuums waren natuurli jk in 
de slag gebleven Rezultaat : 
vernieuwing van de voorraad 
P n j s • woidt dooi ledeieen 
betaald 

VERZAMELEN 

Tijdens de laatste dagen van 
de bezetting var de Sorbonne 
werden straatstenen verkocht 
aL « soevenir» voor ongeveer 
50 bfr Nu reeds is er een echte 
jacht bezig op alle mogelijke 
vlugschriften, aanplakbuevon, 
speciale bladen . De anti-CRS-
aanplakbnef met de slag7in 
«CRS-SS» wordt nu al ver
kocht voor 10 000 oude fr fr. 
Een echte «burger l i jke» be
drijvigheid ' Maar historisch 
belangrijk .. 

KAPITAALVLUCHT 
Tijdens de dolle weken in 

Frankri jk zou de kapitaal-
vlucht een zeei giote omvang 

^ 11] 
I 

hebben aangenomen. Het was 
trouwens een publiek geheim 
dat het goud en het geld m e t 
miljoenen Zwitserland binnen
stroomden. Volgens de «Ca
nard Enehaïné» zou zelfs een 
verzekeringsmaatschappij een 
som van meerdere miljoenen 
nieuwe fr fr (d i t ientallen 
miljoenen b f r ) verzekerd 
hebben, tijdens de overbren
ging naar Zwitserland per 
auto Zaken werden er dus 
toch nog altijd gedaan .. 

J 
CECIL KING ^ 

Voor enkele weken geraakte 
deze machtige man van de 
britse krantenwereld volop in 
het nieuws door zijn aanval op 
Wilson, een aanslag tevens op 
het britse pond Hoe machtig 
de man ook was en is, almach
t ig was hij blijkbaar niet. 
Want hij veiloor zijn post als 
voorzitter van de «Internat io
nal Publishing Corporation 
Ltd » Dit feit is nogal bekend; 
minder bekend is, dat dit ont
slag gebeurde dooi zijn veer
t ien mede-direkteurs en nadat 
hij geweigerd had zelf ontslag 
te nemen De kommentaar van 
King was dan toch wel interes
sant : « Ik heb altijd gemeend 
dat de ouderen plaats moeten 
maken; nu moet ik dat zelf 
ook maar aanvaarden» K m g 
is 67 jaar oud Meer dan pen
sioengerechtigd, zouden we 
zeggen. 

DiKAR 

De vele berichten over 
Frankri jk verdrongen andere, 
toch ook w ei belangrijke in
lichtingen over het universi
tair piobleem In de hoofd
stad van Senegal (een der 
oudste fianse kolonies m Afri
ka do zwarte soldaten in he t 
l ianse leger tijdens de eerste 
wereldoorlog kwamen prak
tisch allen uit dit land), 
Dakai , protesteerden de stu
denten tegen de verlaging van 
de studiebeurzen en bezetten 
de universiteit De regering 
reageerde zonder «komplek-
sen», het de ujiiversiteit slui
ten en de studenten met t raan-
gao en stokslagen verdrijven. 
Ovei een protest hebben we 
mets gehooid ,. 

Fiankiijk terug aan het werk en tijdens de eeiste stemronde 
een grote voonutgang vooi de gaullisten : de zo\eelste «fianse 
re\oliitie» schijnt haar (voorlopig) beslag te hebben gekregen..^ 
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In het « Witboek over Zwartberg » dat de Volksunie uitgaf na de tragische gebeur* 
tenissen in Limburg, wordt gewezen op het feit dat de teleurgang van de steenkool-
nijverheid geen tipisch iimburgs noch een tipisch belgisch probleem is, maar dat 
het probleem zich in alle omringende landen stelt, en dat het niet om een tijdelijke 
krizistoestand gaat maar om de bestaansmogelijkheid der steenkoolindustrie zélf. 
die in gevaar is. 

Was de steenkool, het«zwarte goud », de materie waarop de eerste industriële 
revolutie zich bazeerde, dan heeft in de huidige tweede industriële omwenteling 
die na de jongste wereldoorlog begon, het « vloeibare goud », de petroleum, de 
centrale plaats ingenomen. En wij zien in de toekomst reeds deze plaats bedreigd 
door een andere materie, door een andere energie : de kernenergie. Wij zien in de 
toekomst de mogelijkheid, dat de petrol eumindustrie als energiebron dezelfde 
moeilijkheden zal ontmoeten als die waarmee de steenkool nu te worstelen heeft. 
Hoeden wij daarom de steenkool en later de petroleum als energie-faktor afschrij
ven ? Het antwoord daarop kan nu niet gegeven worden. Nog niet. Maar reeds gaan 
stemmen op om deze energiebronnen niet te laten verloren gaan, en nog zopas 
werd een internationaal simpozium gehouden te Zwartberg, ingericht door het « Eu
ropese aktiekomitee voor de valorizatie van de europese energiebronnen », een 
vs-orizat'e die zou gezocht worden in de richting van de carbo-chemische 
bedrijven. 

eren 

energie die in de planten aanwezig was. 
De meeste steenkoollagen stammen uit 
het primaire tijdvak of het paleo^oï-
cum, en de periode der koohorming 
wordt, naar de steenkool zelf, het Car-
boon geheten. In de vorige periode, het 
Devoon, zijn de afzettingen nog hoofd
zakelijk voortkomende van zand- en 
slibbezinking. In het Caiboon, tijdens 

Er spelen echter nog een g^oot aan
tal Jndere fakioren mee. want zelfs bij 
een icndabel gebruik \ an de europese 
steenkool in carbo-chemische bedri j \en 
zou de konkurrentie van amerikaanse 
steenkool blijven bebtaan. Tenzij men 
beschermingsmaatregelen neemt, wat de 
situatie weer op liet politieke vlak 
brengt. Het heeft daarenboven geen zin 
een marginaal bedrijf — of een hele 
marginale nijverheid — te willen red
den door er een nieuwe, eveneens mar-
ginele en niet-rcndabcle nijverheid 
naast te bouwen. 

Aan het probleem weiden reeds hon-
deiden artikels gewijd in kranten en 
tijdschiiften. Politici, ekonomisten en 
sociologen bogen zich er over ieder van 
uit zijn gezichtspunt, want het gaat hier 
om méér dan een doodgewone wijziging 
in het energiegebruik. De sociale faktor 
die met deze wijziging verbonden is, "'s 
mettertijd ook een steike politieke fak
tor geworden, zowel eldeis als bij ons. 
De mijnwerker heeft — zoals een ana
lyse onlangs nog vaststelde — mede ten 
gevolge van zijn werk een eigen men
taliteit, die hem in de massa der werk-
ncmeis een eigen-aaidige poziiie ver
schafte. Zijn beroep kon met geen an
der velgeleken woiden : hij was te zeer 
handarbeider om ooit burger te worden 
en toch te konservatief om ooit een 
echte proleet te zijn. 

Zijn standbewust/ijn was sterker dan 
het algemeen klassebewustzijn, en er 

waren trouwens geen of weinig katego-
rieén arbeiders die zo geèeid weiden I 

Dit alles heeft ertoe bijgedragen om 
de sociale situatie nog te verscherpen 
een situatie die trouwens ook tot scher 
pere politieke stellingname voerde. 

Wat er ook van zij, het piobleein 
dient opgelost te woiden. op de ene ot 
andere wijze. Dat de lapmiddelen en de 
improvizatie waarmee men in dit land 
jarenlang dacht grote stukken te kun
nen veimijden, geen definitieve oplos
sing bieden, is wel duidelijk. Nog dui 
delijker wordt de noodzaak voor een 
oplossing wanneer men weet dat ei bij
voorbeeld tussen Dortmund en Duis-
burg tien jaar geleden ongeveer een 
half miljoen mijnwerkers waren, nu nog 
ongeveer de helft, en dat er van de 140 
put ten nog 70 open zijn. Niet alleen de 
steenkoolbergen die zich ophopen lond 
de mijnen vragen om een oplossing : 
ook de 2")0.000 die daar geen werk meer 
vonden, de tienduizenden die elders hun 
broodwinning zagen veiloren gaan, de 
duizenden arbeiders bij ons vragen om 
een menswaardis; alternatief. 

WAT IS STEENKOOL ? 

Het was Jules \ ' e ine . auteui van fan
tastische verhalen, die de steenkool c(hft 
zwarte goud» noemde. Steenkool is van 
plantaaidige hei komst : zij is een ge-
konceniieerde vorm dus van de zon-

hetwelk het klimaat meer naar het tro
pische gaat, laat de zee een groot aan
tal schelpdieren en koralen achter, die 
verharden en later .door bodemdaling 
dieper en dieper zinken : zij vormen de 
huidige kalk- en arduinlagcn. Maar 
daarna tiert in de moerassige gronden, 
in het warme en vochtige klimaat, een 
plantengroei van een uitzonderlijke 
overvloed en weelde. Wij zijn op dat 
ogenblik in het stadium der evolutie 
waarop uit eencellige plantjes, wieren, 
mossen en paardestaarten de grotere va
rens ontstaan. De uitzonderlijke weelde 
van deze plantengroei, die veigeleken 
kan worden met het verschijnsel van de 
weelderige groei der reptielen op het 
einde van het secundaire tijdvak, was 
eveneens te wijten aan het tropische kli
maat : West Europa lag toen in het 
evenaaisgebied. De hogere plantensoor
ten en bomen zullen later pas ontstaan, 
maar de grote opeenhoping van plan
ten en het feit dat de dode planten in 
de zuurstofaime moerassen niet kunnen 
ontbinden, veiooizaakr de inkolingf. 
Nieuwe planteniesten dekken de oude, 
die de lijd niet hadden om te ontbin
den. De planten die, zoals alle organi
sche stoffen, voor een gioot gedeelte uit 
koolstof en zuurstof bestaan, vet liezen 
hun zuurstof door de inweiking van bak-
leiiën die de/e zuurstof ontticLkcn aan 
de plantenresten, zodat hoofd/.ikefijk 
koolstof overblijlt. Deze <' ingekoolde » 
plantenresten vorriren het « saprope-

l ium », een soort donker slib waarover 
lagen zand of klei spoelen. Onder de 
druk van de bovenste lagen zonk d i t 
slib meer en meer en werd samenge-
drukt . Nieuwe planten groeiden, kool
den op hun beurt in, werden bedolven 
onder andere lagen zand of klei. 

Zo ontstonden de onderscheiden « la
gen » steenkool op verschillende diep
ten, waarbij aardverschuivingen of ver
zakkingen de breuken veroorzaakten. I n 
ons land zien wij het limburgse en het 
Waalse bekken, gescheiden door een 
massief waartegen beide bekkens zich 
afgezet hebben; het waalse gedeeltelijk 
naa r het noorden gedrongen door de 
aardbewegingen die aan de oorsprong 
liggen van het ontstaan der Ardennen. 

Gezien dit proces van plantengroei en 
inkoling zich in eenzelfde klimatologi
sche gordel heeft moeten voltrekken, 
zouden de steenkoollagen dus in een
zelfde gordel om de aarde moeten lig-

S T E E 
gen. Dat dit niet is gebeurd, werd door 
de geofizikus Wegener verklaard. Hi j 
stelde voorop, dat de vastelanden oor
spronkelijk één geheel vormden maar 
dat zij tengevolge van veranderingen 
van allerlei aard die de aardkorst beïn-
vlpedden, uiteen getrokken werden en 
ui t elkaar gedreven. Past men deze teo-
rie toe, dan blijkt inderdaad hoe de 
steenkoolgebieden van Noord-Amerika, 
Europa, Rusland en China aan elkaar 
sluiten. 

De evolutie van plant en plantenslib 
tot steenkool heeft honderdduizenden 
jaren geduurd. In sommige tropische ge
bieden gebeurt nu nog, wat eertijds hier 
tot de vorming van de steenkool heeft 
geleid, en ook in onze moerassen is de 
vorming van dit slib mogelijk. Het ge
schiedt echter niet onder de tiopische 
omstandigheden en blijft dus in een 
aanvangsfaze steken. Wat er dan ont
staat is laagveen, waaruit men turf kan 
ontginnen. 

In de verdere ontwikkeling ontstaat 
dan bruinkool en steenkool, met als 
zuiverste vorm het antraciet. Deze evo
lutie gaat gepaard met een veiandering 
in de chemische samenstelling : steen
kool bestaat uit een groot gedeelte kool
stof, maar is niet zuiver. Het gehalte 
aan gas (waterstof, zuurstof) is bepalend 
voor de indeling, die gaat van de gas
vlamkolen met ca. 50 t. h. gas tot de 
antraciet met 2 tot 10 t. h. gas. 

De vaststelling dat steenkool uit deze 
planten tijdens het piimaire ti)dv,ik is 
ontstaan, is echter nog niet zo oud en 
zo algemeen-aanvaard. Potonié heeft 
met zijn onderzoekingen in die richting 
een grote stap ge/et en de kolenpetio-
grafie, d.i. het mikroskopi.sch onderzoek 
van steenkoolvlakjes, heeft dit beves
tigd. Toch zitten in de steenkool zelf 
niet zo vaak afduikken van planten, wél 
daar waar steenkoollaag en siecnlaag el
kaar raken en waar de overspoelende 
zand- of kleilaag van de nog niet inge-



kooide varens als het ware een afdruTc 
maakte. Wij hebben herhaaldelijk 
prachtige afdrukken van varens in de 
steenlaag gezien en iedere mijnwerker 
zal beamen, dat juist in de steenlaag 
deze afdrukken het meest te vinden 
zijn. 

ONTGINNING 
T o e n de mens het vuur ontdekte, had 

hij ook brandstof nodig om het te on-
de ihouden . Van de droge planten en 
twijgen kwam men aldra op het hout 
en op het houtskool dat eeuwenlang de 
voornaamste brandstof was: nog is he t 
beroep van kolenbrander in familiena
men bewaard. In moerasstreken werd de 
bruikbaarheid van het veen als brand
stof vastgesteld en werd turf ontgonnen. 
Wanneer men begonnen is met het aan
wenden van steenkool als brandstof is 
niet met zekerheid bekend. Wel zijn er 
voor ons land aanduidingen, waarbij 
echter het lokale « patriottisme » wel 
eens gissingen en al dan niet aanvaard
bare veronderstellingen als historische 
zekerheid beschouwt. Dat de Neiviërs 
steenkool gebruikten om h u n metaal te 
smeden, kan niet uit Caesars « De Bello 
Gallico » afgeleid worden al heeft men 
dat wel geprobeerd. En het verhaal van 
de smid in het Luikse onder het episko-
paat van Albert van Guyck, die door 
een geheimzinnige oude man zou gewe
zen zijn op de mogelijkheid om met de
ze zwarte aarde vuur te maken, is even
min historische zekerheid. Die krijgen 
wij pas uit dokumenten van de abdij 
van Rolduc (in Noord-Brabant) waaiui t 
blijkt dat in enkele plaatsen, eigendom 

kinderweik in zwang. Ook wat de vei
ligheidsmaatregelen betrek, was alles 
nog te doen : terwijl in de periode 1941. 
1945 het aantal dodelijke onge\al len 
tengevolge van mijngnsontploffingen 1 
op de 10.000 was, bedioeg dit cijler in 
de periode 1830-1840 nog 10. In zijii 
boek « La lutte contre Ie grisou en Bel-
gique » wijst A. Delaltre op de/e zeer 
gunstige evolutie. 

Wij hebben hierboven vermeld, da t 
reeds zeer vroeg (in de 12de eeuw) ko
len in Limburg ontdekt en gedolven 
werden. De aanwezigheid van steenkool 
in de limbuigse ondergrond bleet ech
ter een historisch gegeven. In de 19de 
eeuw echter, toen de waalse zwaar in
dustrie meer en meci steenkool nodig 
had en het vooruitzicht van ui tput t ing 
van menige waalse koolmijn binnen af
zienbare tijd niet denkbeeldig was, werd 
gedacht aan andere vindplaatsen en het 
was de geoloog André Dumont, profes
sor te Leuven, die de tezis verdedigde 
dat de kempische ondergrond een steen-
kooUaag bevatte die aansloot bij het 
westfaalse en het engelse bekken. Zijn 
studie verscheen in 1877. Einde der 19de 
eeuw richtte Dumont met enkele vrien
den en oud-leeilingen een maatschap
pij op voor bodem-exploratie en de eer
ste boringen geschiedden in 1901 bij As. 
Men vond steenkool tussen 600 en 800 
meter, stootte dan op een grondlaag, 
maar vond tussen 1200 en 1500 meter 
weer nieuwe lagen. Nu was de regering, 
die met haar gebruikelijke belangstel
ling voor wetenschappelijk ondei /oek 
elke toelage aan de onderzoekers gewei
gerd had, er als de kippen bij om het 
grootste deel der koncessies voor zich 
te houden. In 1906 kreeg de maatschap-

INKOOL 
der abdij , steenkool werd ontgonnen. 
Ui t een dokument van 1213, geschreven 
door een monnik uit de St. Jacobsabdij, 
weten wij da t in 1195 in Haspengouw 
« zwarte aarde » gedolven werd. De 
oudste steenkoolontginningen in onze 
streken zijn dus ontstaan in het lim-
burgse, al blijkt ui t dokumenten — ak
ten die bijvoorbeeld op winstverdeling 
betrekking hebben — dat reeds zeer 
vroeg ook in de Borinage de ontginning 
in gang was : in de dertiende eeuw wa
ren er reeds talrijke ook in het Luikse 
en Henegouwen, en de luikse arbeiders 
der kolenontginning waren verenigd in 
een gilde. 

Het algemeen gebruik als brandstof 
en de ontginning op industriële schaal 
zou nochtans pas beginnen met de op
komst der moderne kapitalistische maat
schappij en met de eerste industriële re
volutie, die der 19de eeuw. Voordien 
werd wel steenkool gebruikt, maar de 
behoelte v\ as niet zo groot als na de 
uitvinding der stoommachines. Daarbij 
kwam nog dat .een ingeworteld voor-
ooideel het gebruik van steenkool ge
ruime lijd beperkte : in Fiankrijk kwam 
steenkool jsas in de 18de eeuw in ge
bruik. Men dacht immers dat steenkool 
schadelijk was voor de gezondheid. 

Met de industrializatie der 19de eeuw 
nam ook de mijnuitbat ing op grote 
schaal toe en werden meer en meci ar
beidskrachten benut. De toestanden 
waarin toen in de koolmijnen moest ge
werkt uoiden , waien — zoals trouwens 
in ancleie industiicen — vaak \\iaak-
roepend. .Menig auteur sthildeide liet 
lot van de aiheiders in die tijd . denken 
wij bijv OOI beeld aan Zolas «Citrmmabi, 
wiiarin op natui.ilislischc v\ij/e de toe
standen hl) de franse mi|nvveikcrs be
schreven «oid t . De/e toestand bestond 
tiouvvens ook m andcie sektoren en m 
alle industrielanden zowel in de teks 
tielfabrieken in het Gentse als in de 
engelse koolmijnen waren vrouwen- en 

pij Andié Dumont de koncessies voor 
mijnontginning : zij bleef echter expe
rimenteel werken. De eerste werkelijk 
industriële ui tbat ing zou in gang gezet 
worden te Winterslag. Einde juli 1911 
was de eerste kolenlaag bereikt : dan 
brak de oorlog uit. Datzelfde jaar werd 
te Zwartberg nog de eerste put gegraven. 
In 1913 was ook Beringen reeds ge
boord, maar werd pas in 1925 in gebruik 
genomen. Reeds in 1912 schieef Lode-

wijk De Raet : « Ten spijt van de niet 
altijd belangloze pessimisten heeft het 
kcmpisch kolenbekken een schone toe-
komsjt ; naar de schatting van Dumont 
bevat het verkende bekken 8 milliard 
ton steenkolen. Dit kolenbekken zou dus 
gedurende ongeveer vieihondeid jaar 
zoveel brandstof kunnen opbrengen als 
nu jaarlijks in het Walenland uitge
haald woidt ». 

Maar ook toen reeds gingen stemmen 
op om te waarschuwen tegen het gevaar 
van een anti vlaams en anti-sociaal ka
pitalisme. Wie nog gelooft aan het ar
gument der « onsociale flaminganten >', 
leze maar eens « Vlaanderens ekonomi 
sche zelfstandigheid » van de aktivist 
Liederik. een boek dat verscheen in 
1917 : daarin wordt het woord van Lo-
dewijk de Raet tot de schrijver geci
teerd, toen hij voor het Ministerie van 
Nijverheid en Arbeid de auto's zag staan 

der « aasgierige kapitalisten, a la ruiée 
op vergunningen » : « De ongehoorde 
wijze waaiop de vlaainse natuurschat-
ten doodgewoon zijn weggeschonken, 
vormt een van de treurigste en schanda
ligste epizoden uit de geschiedenis van 
Vlaandeien n. En het is juist Liederik, 
die dan in zijn boek zegt : « Een regel
rechte en volledige onteigening ten gun
ste van de staat blijkt hier de aangewe
zen weg. Want door het wegschenken 
der kempische kolensc halten aan de 
waalse nijvciheidsmagnaten worth het 
kostelijkste vlaainse eifgoed aan deze 
ons onderdiukkende ek(jnomische kaste 
uitgeleverd ». 

Nochtans : voor het feit dat in de 
verdere ontwikkeling de v ei hoopte ont
sluiting van de Kempen niet volgde, 
zijn niet alleen de « waalse nijverheids
magnaten » verantwoordelilk, doch ook 
de belgische partijen en politici, ook de 
« sociaal-v ooruiistrevenden « en de bel
gische vakbonden met hun paiiij-ge-
bondenheid. 

Indien /ij tijdig aangedrongen had
den en de mogelijkheden geschapen 
voor een ekoiiomische ontsluiting, dan 
zouden de gevolgen van de huidige kri-
zis niet zo n tiagische atmetingen aan
genomen hebben. 

In de V.U. biochure welke vvij bi | het 
begin van dit artikel citeeiden. wordt 
gezegd met betiekking tot de kempische 
kolenmijnen dat Limbuig er geen baat 
bij heeft dat zi)n ekonomie gegrondvest 
bliift op een toekomstlo/e injverlieid. 

Heeft de steenkool dan ncikelijk geen 
toekomst meer. ' Het aniwooid daarop 
heeft direkte sociale gevolgen. Die kun
nen echter met een ge/onde ekoiiomi
sche politiek overbiugd worden. Er is 
echter nog een andci ge\olg. van niet 
zo direkte aard • zal de steenkool on-
heiioepelijk als s^iondstol ar<>cschieven 
worden ? 

I r zijn in het verleden / i | het op 
minder grote schaal, omschakelingen ge
beuld. Hout bijv OOI beeld is eeuwenlang 
brand- en bouwslof geweest : op het 
Ogenblik dat het plaats moest maken 
vooi andeie •stoffen, ontstond de p.ipier-
indiistrie. weid hout de ba/isgiondslof 
voor cellulose en kregen de v\oudeii weer 
een ekonomische betekenis Hier is het 
woord aan de wetenschap, aan liet re
search-team En dit antv\cjord is nog niet 
voor vandaag. 

R.B. 
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De vrouw, ach ja, ze heeft zich moei
zaam een r/eg gebaand naar het stem
hokje en de beroepswereld (ai was het 
vaak zonder invitatie). En emancipatie 
schijnt geen ijdel woord meer. Maar of 
dat nu allemaal wel verantwoord is ? 
J e zou ervan schrikken hoeveel en 
welke mannen (en vrouwen ook 
helaas) zich die vraag nog durven stel
len. Volgens een mogelijk niet alge
meen maar toch veelverspreid manne
lijk gezichtspunt — dat jaftimer genoeg 
nog al te vaak wordt nagepraat of 
lijdelijk aangenomen door de vrouwen 
zelf, en dus schijnbaar met de werke
lijkheid strookt — wordt de \'TOUW zo 
intens en fataal bepaald door haar vrou
welijkheid (bedoeld wordt : begrensd 
door haar sekse) dat een massa eigen
schappen, talenten en gebieden h j a r 
ui teraard vreemd zijn en dus ontoegan
kelijk (moeten) blijven. Doet ze zich 
daarin toch gelden, dan heeft ze even
veel sukses als .. een hond die op zijn 
achterpolen danst : men kijkt niet 
bewonderend toe omdat het zo kundig 
gebeurt, maar simpel «omda t» het 
gebeurt. 

Kortom, een vrouw blijft altijd een 
vrouw, punt. In deze tradit ie tellen 
twee vergrijsde opvattingen over de 
vrouwelijkheid. Volgens de eerste is de 
vrouw per definitie sentimenteel, 
onnauwkeurig, irrationeel, al te emo
tioneel, ongeduldig, grillig, impulsief, 
onpraktisch, vaag enz. Aldus staat ze 
in sterk kontrast met de man, die van 
na ture dan zou zijn : exakt, logisch, 
rationeel, nuchter, zakelijk, beheerst, 
geduldig, mechanisch begaafd, doelbe
wust, kreatief en alles behalve een dro
mer. Toch kennen u en ik, wij alle
maal, genoeg mannen zowel als vrou
wen met deugden en ondeugden, 
begaafdheden en gevoeligheden die 
buiten het klassieke rijtje van hun 
sekse vallen en gewoon algemeen men
selijk zijn. Men noemt ze dan koppig 
de uitzonderingen die de regel moeten 
bevestigen — een stelregel waarvan 
ook in dit domein graag misbruik 
wordt gemaakt - Lichte uitzonderings
gevallen is men geneigd te nege
ren, ergere worden in het vrouwelijke 
kamp smalend verwezen naar de zoge
naamde «mansvrouwen» (een zielig 
groepje dat zowel spot als medelijden 
wekt) , maar waar het mannen betreft 
met mildheid geduld... als het om 
kunstenaars gaat b .v , en niet te kras 
naa r buiten treedt natuurli jk Meteen 
bestrijken we dan een nieuw terrein : 
de kunst. . . 

Moet de eerste opvatting over de 
vrouwelijkheid bewijzen waarom ze 
zelden het leiderschap verwierf over 
een rijk, een leger of enige zakelijke 
onderneming, dan verklaar t de tweede 
waarom kreatief kunstenaarschap haar 
bovendien vreemd blijft. In dat domein 
heet ze immers : pragmatisch, konser-
vatief, oppervlakkig, bij-de-gronds, 
ongemspireerd enz., zodat ze beperkt 
blijft tot taken die in wezen weinig 
verbeelding en kreativiteit vergen. 
Kortom, ze heet ofwel te gevoelig (en 
"dus ongeschikt om een onderneming te 
leiden b v . ) , ofwel niet gevoelig genoeg 
(en dus ongeschikt om poëzie te bedrij
ven bv.'». Vrouwen die door hun pres
tatie* afbreuk doen aan deze traditio
nele opvattingen over « das ewig Wei-
bl iche» worden gewantrouwd. , of 
begaapt zoals het bewuste hondje-op-

dc-achlcrpoten. 

Maar ontmoet de vrouw dan geen 
waarder ing op enig terrein ? Jawel 
hoor, als vrouw wordt ze vaak vereerd 
en op een voetstuk verheven. Al hoort 
ze de Muze dan met, ze is de Muze zelf, 
zo geeft men minzaam toe. En wat de 
kreativiteit betreft, daarin overtreft ze 
de man in haar voortplantingssisteem, 
want zij kan kinderen baren.. . Een 
vreemdsoortige redenering, als zou de 
vrouw enig kreatief aandeel hebben in 
de ontwikkeling van een vrucht, een 
proces dat toch buiten haar wil 
gebeurt en geen mirakel is waaraan ze 
enige verdienste heeft, net zomin als 
aan het kloppen van haar har t b.v. 

Een vreemde maatschappelijke kul-
tus, die van de vrouw, een kultus 
die haar vereenzelvigt met de begrip
pen « huis » en « huiselijkheid », maar 
waaraan vaak niet méér betekenis 
gegeven wordt dan : meubels, een 
ijskast, magazines voor koken en 
naaien, een hond, eten voor de hond 
enz. En bovenal natuurl i jk «kinde
ren », nog zo een magisch kultus-
woord. Kinderen die tot de simbolen 
van behoefte en verwezenlijking wor
den, die het « thu i s» moeten verant
woorden, die een huwelijk moeten 
lijmen of bekronen .. Die alles zijn, 
behalve wat ze werkelijk zijn : onvol
ledige wezentjes, nog ongevormde 
bestemmingen, met een te eerbiedigen 
persoonlijk bestaan. 

Tenslotte gaan de kinderen hun 
eigen weg, sterft de hond en raakt het 
huis in verval, maar « vrouwelijkheid » 
blijft eeuwig. Daarin geloven mannen 
én vrouwen. Het rezultaat : weinig of 
geen vrouwelijke architekten, schil
ders, schrijvers, advokaten, zaakvoer
ders enz. De lijst is lang, bijna zo lang 
als de geschiedenis. Wél meisjes die 
van in hun prilste jeugd klassieke 
begrippen over vrouwelijkheid krijgen 
ingeprent. Dat geloven omdat alles en 
iedereen het herhalen. De komedie der 
vrouwelijkheid leren spelen omdat het 
zo hoort, omdat het van hen verwacht 
wordt. Een vervalst beeld van de vrou

welijkheid waaraan ze in werkelijk
heid niet een., beantwoorden. En dat 
de man uiterlijk kan uitlokken en aan
moedigen zelfs, maar in wezen niet 

altijd met zijn wensen strookt, al roept 
hij nog zo luid van wel. 

Wat wil je, emancipatie is nog een 
jong begrip : jaren-, eeuwenlang leefde 
de vrouw op het achterplan in een 
mannenwereld. Vergelijk even met een 
onderdrukt volk, dus onderdrukte 
ta lenten die wel latent aanwezig bli j
ven maar slechts in vrijheid kunnen 
bloeien. Emancipatie brengt die bevrij
ding — in teor ie 'a l tans — want ze kan 
enkel werkelijkheid worden en vrucht 
dragen wanneer de vrouw zélf he t 
opgedrongen en valse image van haar 
vrouwelijke na tuur afschudt. Pas dan 
gaat ze met eigen hersens denken, haar 
eigen Muzen krijgen. Pas dan wordt de 
vrouw-als-persoon een even vanzelf
sprekende tradit ie als voor de man het 
geval is. En is ze niet langer bereid 
om — mét de man — te lachen om zich
zelf • het dansende hondje, het cirkus-
nummer . 

ANNIE. 

Op IJsland worden niet alleen N.A.V.O.-konferenties gehouden, er worden ook 
serredruiven gekweekt. Dat vinden we overigens ook leuker. Sinaasappelen, 
bananen en pompelmoezen gedijen eveneens op IJsland, dank zij de warmwa

terbronnen die zorgen voor goedkope verwarming. 

GEEN VROUW {MINISTER 

De lotolieke pets uumkle iia de 
bekeiidmaknig van de sameintelliiig 
dei legeimg Eysketis nogal veel viis-
baai ox'er hel feii dal deze qua aan
tal lalujksle legeimg die er ooit is 
geweest, geen xnouwelijke minisier 
lelde. Op alle toonhoogten ivcrd de 
lof gezongen van meviouw De Rie-
mneckci, die toch zo goed haai... man 
had gestaan. Het scheelde zeljs wei
nig of de skitbenlen betieinden dat 
mevr. Mathilde SchioeyenSj socialis
tisch kameihd vooi Antwerpen, de 
plaalf niet had ingenomen van mevr. 
De Riemaeckei. Koit vooi de defini
tieve saineiistellnig van het kabinet 
Eyskeiis hield men ei iioiiwens re
kening mede, dat beide dames zou
den deel uitmaken van de nieuwe 
regeling. 

Gaston Eyskens lieefl icaaischijn

lijk gedacht dal hij bij zijii eigen 
viouw al riiimschools voldoende 
viouwclijke laad kon inwinnen en 
u even waai schijnlijk van K>oideel 
geweest, dat hij viouwelijke potten-
kijksleis kan missen. Ztjii legeiiiig 
voiill ren oudeixvetse regeling ge
noemd, niel alleen omdat er zoveel 
oudgedienden van de paitijpolilick iu 
zetelen docli ook omdat ze geen viou
welijke iniiiisteis teil. Het publiek 
had zich nochtans sinds enltie tijd 
veilioiiwd gemaakt met de benoe
ming van dames lol minislei. Ei zijn 
viouwelijke pailetnenl sleden, v,\>u-
wclijke buigriiieestei s srhr In >ii ti "n 
laadsledcn. I n h I m i, ii, 
die beliooi lijk aiideie mauüaicn en 
aniblen in alleilei inslellnigen be
kleden, x>all met meei te tellen. Maar 
viouwelijke ministeis blijven een 

zeldzaamheid. Nedeihind, Engeland 
en de Sovjet-Unie hebben in dit op
zicht al een vaster traditie, al staat 
ook liiei de viouiv in de lolstiekle 
muideilieid. Kongo-Kinsjasja lelt ecu 
viouxeelijke — oveiigens zeer aan-
liekkehjke en jonge — minislex, die 
belast is met de jeugdoiganizalie en 
in Ajiika de eeiste viouii' is die hij 
ivijze van spieken met een miiilslei-
püiLefeuille \>nder de aim loopt. 

Ondanki de steeds meer princi
pieel ei kende gelijkstelling van man 
en viouu, ook in het huwelijk, blij 
ven de mannen de politiek als hun 
pi ivé-jachllerrein beschouwen en la
ten ze node een vrouxv binnen. In
dien nog moest bewezen woiden dat 
België een konsetvatieve slaat is, dun 
blijkt zulks ook uit de weigeiachlig-
heid van de politieke beatt possiden-
tes tegenover de viouw. 

Oveiigens is het waai schijnlijk een 
geluk viAir de dames dat ze niet vei
le gei iwoordigd zijn in deze ntaslo-
dontiegeitng. Want er zullen weinig 
lauiueren te rapen zijn en niemand 
VOOI spelt haar een lang leven. 



HEDENDAAGSE 

DEENSE 

KUNST 
De inleiding tot de katalogus van deze tentoonstelling in het Paleis voor 

Schone Kunsten te Brussel (tot einde juni) werd geschreven door Niels 

Oesïergard, kunstschilder en lid van het deens komitee voor tentoonstellingen 

in het buitenland. Daaruit blijkt dat beeldende kunstenaars in Denemarken 

officiële of semi-officiële ambten in rijkskomitees bekleden in tegenstelling met 

om land, waar dergelijke ambten uitsluitend door ambtenaren en kritici worden 

waargenomen. Dat de tentoonstelling «Hedendaagse deense kunst» met een 

week moest verdaagd worden ingevolge de kulturele kontestatiebeweging, die 

onder andere protesteert tegen het ambtenarenmonopolium in de officiële 

kultuurpoUtiek, zal wel louter toeval zijn ... 

Men kan t rouwens deze tentoonstel
ling geen hoogvlieger noemen. Indien 
de hier verenigde namen van kunst
schilders en beeldhouwers alleen de 
hedendaagse deense kunstproduktie 
zouden uitmaken, dan zou het met deze 
produktie eerder t reurig gesteld zijn. 
Ook komitees, waarin aktieve kunste
naa r s zetelen, blijken de fout te 
begaan één richting van de heden
daagse kunst te willen vereenzelvigen 
me t de hele kunstproduktie van een 
bepaalde periode. Daarom is het woord 
«hedendaags» in de gekozen bena
ming op zijn minst misleidend en zeker 
onvolledig te noemen. Men kan ons 
toch niet wijsmaken dat de heden
daagse deense kunst alleen uit abstrak-
ten of abstraherende kunstenaars zou 
bestaan. De neo-figuratie is toch ook 
m e i aan Denemarken voorbijgegaan. 
Het zou dus juister geweest zijn, deze 
tentoonstelling « Hedendaagse abstrak-
te deense kuns t» te noemen, vermits 
he t merendeel der tentoongestelde wer
ken tot de abstrakte richting behoren. 

De expozitie biedt een overzicht van 
de abstrakte pikturale ontwikkeling in 
Denemarken sinds 1934. In dit jaar 
groepeerden zich Richard Mortensen, 
Henry Heerup en enkelt minder 
bekenden o.m. onder impuls van de 
Bauhaus-leerhng Bjerke Petersen rond 
het tijdschrift «Linien». Hun belang
stelling richtte zich op het surrealisme 
en het neo-plasticisme, ze publiceei-den 
bijdragen van Kandinsky en Eluard, 
r icht ten tentoonstellingen in van Mon
driaan, Arp, Ernst, Jean Miro, e.a. Een 
nieuwe groep ontstond in 1941 rond het 
tijdschrift « Helnestern » (Hels Paard) 
met Henry Heerup, Egill Jacobsen, 
Asger Jron, Carl Henning Petersen en 
Erik Thomessen. Uit deze twee groepen 
ontstond later de deense bijdrage tot 
de in 1948 gestichte en sindsdien zeer 
bekende Cobra-groep, waarvan de 
benaming is samengesteld uit de begin
let ters van de drie steden waar deze 
beweging van moderne kunst zich 
vooral manifesteerde, nl. Copenhagen, 
Brussel en Amsterdam Heerup, Peter
sen en Jacobsen maakten namens Dene
marken van de Cobragroep deel uit. 

De huidige tentoonstelling is een 
selektie van werken van deense kun
stenaars, die in de jaren na de tweede 
wereldoorlog aktief waren in de ver
nieuwing van de kunst en die o.a. door 
de talrijke uitwisselingen in het kader 
van de Cobragroep invloed poogden uit 
te oefenen of invloeden ondergingen. 
In hoever t rouwens de deense bijdrage 
vernieuwend is geweest valt eerder 
moeilijk uit te maken. Henry Heerup 
sluit bij vb. dicht aan bij 't duits post-
expressionisme, niet alleen qua vorm
geving doch ook qua koloriet (cfr. het 
doek «Het ei en de v rouw») . Egill 
Jacobsen heeft eveneens een voorkeur 
voor zware groenen, roden, helle gelen, 
doch is minder streng van kompozitie. 
In hem js reeds volop de abstrakte 

richting aan bod, hoewel hij nauwelijks 
drie jaar jonger is dan Heerup. Zijn 
leeftijdgenoot Richard Mortensen slaat 
een lichtere, speelser toets aan en is 
ook bedrijvig als tapij tontwerper, even
eens abstrakt. Het helle koloriet is voor 
hem kenschetsend in tegenstelling met 
Carl Henning Petersen, een zeer veel
zijdig man (schilderijen, tekeningen, 
akwarellen, mozaïeken, keramiek, dich
ter en prozaschrijver) die het meer van 
dramatische kleuren moet hebben 
zoals blauw-rood. Het werk van deze 
kunstenaars kan men reeds tot de 
«klass iekers» rekenen, dat van Arne 
Haugen Soerensen en Toning Rasmus
sen, die veel jonger zijn, zou men tot 
de huidige «avant -garde» kunnen 
rekenen : Soerensen, die in Parijs leeft 
en een soort figuratie met sterk eroti
sche inslag beoefent, Erik Thomessen, 
wiens beelden zich herleiden tot de 
eenvoudigste expressie. 

De nivellering is kenschetsend voor 
vele hedendaagse stromingen. Men kan 
er geen of moeilijk nog een nationali
teit in erkennen, altans wat West- en 
Noord-Europa betreft. Indien men 
bepaalde werken uit deze «Hedendaag
se deense kunst » als duits of zelfs 
Italiaans zou aandienen, dan zou er 
veel kans bestaan, dat men er inloopt. 
Misschien is dat ook een aanduiding, 
dat de beeldende kunsten op het stuk 
van « in tegra t ie» al veel verder zijn 
geëvolueerd dan de staten of volkeren 
die ze heten te vertegenwoordigen. 

R.C. 

Dit werk van Jacobsen is tiperend voor gans de tentoonstelling, die voor het 
overgrote gedeelte dergelijke motieven als hierboven behandelt. Het gaat tel
kens om nu eens geometrische dan weer losser behandelde en geschikte vlakken 
en lijnen, waarbij opvallena is dat de deense avant-gardisten nogal kwistig 
met de verf omgaan, een pikturale neiging die men alleen bij westeuropese 
schilders meent aan te treffen. Ook de kleuren van deze groep doen weinig 
« skandinaafs » aan, hun palet sluit nauw aan bij dat van de duitse expressio
nisten, waaruit blijkt dat de invloed van het duits expressionisme sterk heeft 
nagewerkt in Denemarken. Zo denkt men bij vb. bij het zien van deze werken 
onwillekeurig aan Emil Nolde, de grote expressionist en heel de pleiade van 
« Die Brücke » en « Der blaue Deiter ». De titel van het werk luidt : « Masker » 
en is heel recent : door de dwarse werking wordt het grillige nog meer onder

streept. 

KONTRAPUNT 
Te Biugge belooft er deze zomer 

een itueieisante konfrontatie te ge
beuren tussen twee tentoonstellingen 
van eigentijdse kunst. Het provin
ciaal bestuur van West-V laanderen 
en het stadsbestuur vati Biugge heb
ben mei de steun van de kulturele 
diensten van het ministerie een 
« Triënnale » gepland, waarvan de 
selektie iverd toevertrouwd aan een 
komitee, dal bekende namen van kri
tici en essayisten groepeert. De west-
vlaamse lA)ofdstad heeft deze « Triën
nale » vootal willen organizeren om 
tiet vaak gofotmuleerd verxvijt te ont
krachten, dat ze niets doet vooi de 
eigentijdse kunst en zich tot nog toe, 
behalve enkele uitzonde) ingen^ heeft 
bepeikt tot een ciklus tentoonstellin

gen van oude kunst. 

Het inrichten van deigelijke ten
toonstellingen u\>idt echter steeds 
moeilijke), niet alleen lematisch doch 

ook oiiultil uitleningen steeds nioei-
li/kei uoidtii. Het xvestvlaams pro
vinciaal bfUiiiti stuwt echter in de 
lichting van de hedendaagse kunst 
en wenst o.m. een provinciaal mu-
zeum tn te ricJiten in een ontwo)pen 
piovDiciaal kiihmeel centrum, waar-
van de bouw ethlei luegens gebrek 
aan geld steeds woidt uitgesteld. 

Het is dus eerder uit noodzaak dan 
uit overtuiging, dat de stadsmagis-
tiaat van Biugge zich tot de moder
ne kunst « bekeeit ». Deze bekoing 
is geleidelijk gebeurd via de retio-
spektieven H.V. Wolvens, L. Pene en 
R. Slabbuick en via een eeiste g)Ote 
g) oepsle)itoomtelling ondei de bena
ming « Biyggiiiiii »̂  c'iui ci»niii]dse 
kunst. 

Nu is er de « Triënnale » die een 
gebeuitenis moet worden en Bi ugge 
ook als een der centra van de eigen

tijdse kunst zou moeten konsak) ei en 
De selektie is echter met naat de zin 
van verscheidene kunstenaars, wie? 
we)ken weiden geweigerd en die in 
de peisoon van Jan D'haese de man 
vonden om hun protest konkiete ge
stalte te verlenen onder vorm van 
een soort « salon des refuses ». De 
benaming voor dit salon spieekt voor 
ztch zelf : « Kontiapunt ». Aan de 
opening ervan zou een Jiappening 
vooiafgaan, die blijkbaar nu leeds de 
biugse fk)litie zwaie kopzorgen be 
1 okkent. 

Zonder dat er noodzakelijk een 
verband hoeft te bestaan, is het lo 
dat Brugge na de zogenaamde « kul
turele revolutie » de eerste stad van 
het land zal zijn waar twee soorten 
kunstenaars met mekaar bij wijze van 
spreken de degens zullen ki uisen. Hel 
zijn niet eens non-figuratieven en fi
guratieven, het zijn alleen aanvaar
den en geweigerden. Het belooft een 
boeiende test te worden tussen de ge
vestigde kulturele orde en zij die deze 
orde, niet met een « vrije vergade
ring » doch rechtstreeks op het ter
rein van de scheppende kunst zelf, 
aanvechten. 
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DE KARD 

Hef literair pahnaiès van Feuiainl Boinieuie, auteur x'an d" 
verhalenbundel » De Kardinaal hoinl nut », bdal nansl een 
paar verzenbundels en verscheidene literaire studta ook u) 
halen, o m het destijds hier besproken lansrere xerliaal » Bi] 
voorbeeld » In de treurig ui/oegei'en, bij het Dax uhjoru's 
verschenen bundel « De Kardinaal komt niet » zijn een zes 
tal veihalen van rze auteur bijeengebracJit, die een btuij'i 
leveren van hel kunnen van Bonneure op het dal der lik 
tie en in het verhaal genre De inhoud ervan saiiuiuatlm 
kunnen wij hier niet stippen ivi] slechts aan dal de lifie 
ver haalt ematiek van deze buiidil uil luie lioojdniol.i uii, 
liefde en dood, voortvloeit. 

Behahe het \e ihaal o\ei de ic \olu 
tie m een kleine zuid inieiiLa<msc slaat 
dat enigszins builen hel uiam der o\e 
rige \e ihalen \a l t ook qua konsituktia 
zijn de overige vijf alle sterk no\ellis 
tisch opgevat Van uit een toevallig ge 
beuren een ding zells ontvsikkelt /icn 
hel veihaal en uo id t e i iond opgebouwd 

Du gecll een eenheid een £>es!()lcnlicul 
ccn <( alwcikiug » die men bij menig 
aiidci « mod t iu » vet haal nusl al te 
vaak blqti het bi] liagmcutaiische ver 
telkunst 

In het ctisic d.ii ook het t i t t lverhad 
IS IS deze kern de aluc/i^hcid van de 
kaïdiuaal op een letcpiie, gegeven ter 

gelegenheid van de inluildiging van 
niciu\e kantooigebouwen In een ander 
veihaal is het weei een meisje dat door 
een auto aangeieden wordt vanuit die 
aaiiri)ding lopen dan de draden in ver 
leden en toekomst, weven het hele ge 
beiiien en voeren ook naar de dieyjere 
beweegiedenen en motieven . liekle en 
dood zijn ook hier dominanten Hetzelf 
de geldt voor het verhaal over het ne 
geiuienjaiige meisje kmistschilderes dat 
(mindei stiak gevlochten en geschreven 
dan de andeie) de hele onzekerheid sug 
getecrt in een bewust verzwijgen of een 
vaag aanduiden slechts van de verbin 
dingen tot zelfs in de bescluijving van 
[x.isonen (i mijn enige zuster Olga wis 
gehuwd met een arts Ik geloof dat h ' j 
Andie heet » — een zinnetje dat troii 
wens herhaaldelijk terugkomt in dat 
velband 

/ i jn alle veihaien zoals gezegd door 
de tvvec hoofdmotieven van liefde en 
dood beheerst dan is er toch onder 
scheid onderling met alleen wat de ei
genlijke fabel belieft maar ook wat de 
wijze \Jin benaderen aangaat Al zijn 
alle verhalen wel geschieven in een 
haast iiieele sfeer die een belangt ijke 
faktor IS — toch is er in deze sfeer wel 
velschil poëtisch ontroerend m « Zijn 
naam was Seemark » tot bijna realis 
tisch hard in « Duits Winterverhaal ». 
In alle is er echter het achter het reële, 
hel ongiijpbare der verbinding tussen 
uiteilijk ding en gebeuren en het ge 
heunzinnige dat hen naar voren haalt 
W I J kunnen het toeval noemen lot be 
stemming voorzienigheid Hoe toeval 
hg ook toch IS er nooit de induik van 
een geforceeidheid en van een als deus 
ex machina fungerende auteur Dit ver 
onderstelde een psichologische aan 
vaaidbaaiheid in de vooisielling en — 
vanwege de auteur — een stei ke be 
heersmg en aanvoeling Fnigszins bui 
ten de tematiek van de bundel — al 
speelt het motief van leven en dood 
hier wel mee — is het veihaal over de 
levolulie in een kleme zuidamerikaan 
SC staat Ook als verhaal is het meer 
short storv gebeurt er meer en zijn fa 
bel en realistische gegevens van even 
veel of meer belang dan He achtergrond 

Een zeer mooie bundel die ook de 
evolutie van de auteur in dit genre weer 
spiegelt 

« Dt 1< irdinaal komt niet » — Ter 
nand Bonncure — 187 blz 00 fr Da 
vidsf iiuls I cuven — Bclfoilieeks in 'rVi 

"^OLKIORE 
VAN DE BOVENSTE PLANK 

IJ;; ) oiidie^dcn reeds Int vcrschi] 
neii mm x)an een reeks nieuzie stereo 
l<uis,<ipcelplaleii bij Concert Hall (F 
I (char liet laan 85, Brussel 9) die een 
heet e^amma onn allen, van klassiek 
toot kenners lot lichte miizn'h 

Ook de onvervalste volksmuziek 
I ornl tot haar ledit tri volgende pta 
1(11 du Uuen 15S fr itikiijgbaai 
ijn 

Portugese Nachten 
('>iueil Hall SI S 2499 
De fado is een populair lied oj 

tolksdans in Portugal, die begeleid 
u or den door een oj t^vee gitaren Hij 
inspireerde (zoals elke goede volk'i 
muziek) ook klassieke komponisten 
Mals (met om de Spaanse flaineii 
(O) Manuel de Ialia 

Hel IS een eigenaardige, iveeiimt 
dige muziek die vooral de vergane 
glorie xari Lissabon oj onvervulde 
liefde bezingl De « jadisla * oj j/ido 
zangeris ts de kleine Fcrjianda Ma 
na, klem van gestalte dan, maar 
groot m kunst en bekendheid Met 
ten lage tipisclie stem zingt ztj m de 
beroemde jadoreslaiiranis van Lissa 
hou als na het avondmaal hel licht 
gedoojd uordt en in een ademloze 

FONOPLATEN 
stilte de jadisla binnenkomt, verge 
zeld lAjot tuee gitaristen, een op 
Spaanse en een oj) portiigese gitaar 

Soms tot 4 uui 's morgens uorden 
de iado's tn verschillende restaurants 
op haast rituele toon voorgedragen 
loor een geboeid publit k Deze plaat 
brengt de gelegenheid, iets van die 
sfeer bij u lliuis op Ie uekken. 

Hootenanny 
Concert Hall V 2-t38. 
Uil een heel andere streek van d" 

uerild, de Verenigde Stalen, weer 
klinken de volksliederen van Bill) 
Fdd Wheeler, The Berea Three en 
I he Bluegrass Singers 7i) brengen, 

met o m de tmmisbare banjo en dr-
vedel, de eeuuige tema's van liejde 
en leven op hel dor p tn liet ver re xies 
ten, de balladen ox er volkshelden 
roem en dood 

In lol aal 18 liederen, zeer ajuisse 
lend voorgebracht van piltige mee 
sU^>ende ritmiek zoals Love to my lo 
ve lol het beroemde Old Uircle Aerf 
de oude neger ver tel lei. 

Met de zfei belangrijke inbreri^ 
X an de negers (gospels, plantatXj/ 
^ongs, spirituals en blues) vormen 
deze folksongs de grondslag van het 
eigen karakter der amerikaanse mu 
i,k 

SI FF 

ZWEEDSE L ITERAFÜUR 

In h/'t enig mooie kader van het antwerpse Sterckxhof, gelegen in het 
pioMiiciale clomem Ter Rtvieienliof, wordt tot half september een zeer 
Vlier essaiite diamant tentoonstelling gehouden. Dat dit initiatief sukses kent 
be vi]sl n el, dat na drie weken reeds de tienduizendste bezoeker mocht 
volden vernell^oind Oveitgem ts het ganse Sterckxhof een bezoek overwaard. 

In de reeKs Jverzictiteii van de 
moderne literatuur die bn Dpsclee-De 
Brouwer verschiinen is het jongste 
werk dat van drs R F M Bosbouwers 
« De hedendaagse 7weedsf letterkun 
de » 

Over de moderne zweedse l i teratuur 
en met alleen over enkele sensatie-wer
ken berieht de auteur van dit over
zicht in zijn boek De verdienste ervan 
is dat hl] ons introduceert op een over
zichtelijke en bevat tehike wijze, daar-
bii de aanknopingspunten en vergelij-
kmgsmogehjkheden met de evolutie 
elders met uit het oog verliezend Het 
Zweedse taalgebied is klein veel klei
ner dan het nederlandse Dit heeit met 
belet dat het grote taalkunstenaars 
heet t voortgebracht met universele 
betekenis en internationale taam, wat 
weer -eens een weerlegging is van de 
zogezegde kultui;ele superioriteit der 
meer-verspreide talen Deze taalkundi
ge begrenzing maakt het echter voor 
de niet-ingewijde moeilijker om een 
enigszins juist en objektief beeld te 

krijgen van de hele l i teratuur en van 
de pozitie van de Dekenden m dit 
geheel De meesten onder ons hebben 
wel eens gehoord of werk gelezen m 
vertaling van Per Lagerkvist Stig Dag-
gedmann of Eyvind Johnson maar wie 
kende hun plaats en pozitie in het 
geheel der moderne zweedse l i teratuur ? 

Het boek van drs Bosbouwers helpt 
ons hierbij Het bestaat uit een zestal 
hoofdstukken plus een bloemlezing uit 
poëzie en proza Achtereenvolgens 
schetst de schrijver rond de belang
rijkste namen de opkomst van het lite
rair modernisme de exper imentele 
roman, het modernisme na de oorlog, 
de vijftigers en tenslotte de nieuwe 
stromingen m romankunst en ooezie. 
Onmisbaar voor wie een eerste kontakt 
wil hebben met de hedendaagse letter
kunde van een land, dat in de vorige 
eeuw en het begin dezer eeuw een 
leidende plaats innam in de wereldlite
ra tuur en dat nog auteurs bezit die op 
internationaal vlak een belangrijke 
pozitie innemen 
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MOONLiGHT BAY 

Lentefeest of oorspronkelijk 
« Moonlight Bay » is een lucht
har t ige muzikale komedie die 
zich afspeelt in he t Amerika 
van de jaren '14-15. De des
ti jds grote ster, Dons Day, de 
bari ton Gordon MacRae en 
Leon Ames spelen de hoofdrol
len. George Winfield, vice-
voorzit ter van een grote bank, 
ve ihuis t met zijn familie naar 
een ruimere woning, een ge
beurtenis die niet temin m e t 
spijt en ontgoocheling wordt 
onthaald, want oude gewoon
ten en vrienden vergeet men 
zomaar niet. Achteraf blijkt 
he t toch nog mee te vallen 
w a n t voor Doris Day, alias 
Marjorie, dochter lief van 
George Winfield, wordt he t 
een happy end met William 
Sherman. Aan romantiek en 
muziek ontbreekt het in deze 
p ren t zeker met . Dons Day 
zingt het populaire On Moon
l ight Bay. 

Zondag 30 juni om 20u.40 
XBrussel N e d ) 

VEURNE 

Omwille van het belgisch 
«evenwich t» werden samen 
m e t St-Hubert en Hoei de ste
den Lier en Veurne uitgekozen 
onr gedurende drie jaar als toe-

Vlaamse T. V, 
ZATERDAG 29 JUNI 

15 50 to t 17 45 : Paardesport : « De 
Pri/s der Nottes i — 18 55 : De ovon-
turen wan Rick de Kikker — 19 00 : 
T ienerk lanken — 19 30 : Au to roma — 
19 55 : Medgflelmgen — 20 00 : T V -
nleuws — 2 0 2 5 Peyton Place : De 
ofsproak — 20 50 : Muziekolbum ( IV) . 
Ontspanningsprogramma met Kol inko, 
Somantho e a — 21 50 Echo — 22 2 0 ; 
Geheime opdrocht De schaokkompioen 
•— 23 10 . TV-nieuws 

ZONDAG 30 JUNI 

11 00 to t 11 40 : Eucharistieviering van 
u i t de St -Mor tmuskerk te Oordegem — 
14 30 : In ternat ionaal landbouwmogo-
zine — 15 00 : De rovers van de stroom 
I e o f l van een nieuw leugdfeui l leton : 
De gevaar l i jke fo to — 15 20 : Binnen 
en bui ten — 17 30 • Paardesport : Jum
ping om de « Grote Pri)s van de stad 
Aken i — 19 1 0 . Klem, k lem kleutert)e 
— 19 30 : Ben de Beer : Jennifer — 
19 55 : Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuws — 20 15 : Sportweekend — 
20 40 : Speelfilm • Moonl ight Boy — 
22 10 • Premiere-magazine — 23 00 : 
TV-nieuws 

MAANDAG 1 JULI 

18 55 • De avonturen van Rick de Kik
ker — 19 00 : Monko Kapok — 19 30 : 
Ate l ier ; Progromma voor jonge men
sen tussen 12 en 15 laar Tips en 
ideeén voor een fantast ische vokont ie 
— 19 55 : De Weermon — 20 00 : T V -
nieuws — 20 30 : De vluchtel ing : Het 
eenzame meisje — 21 20 : Verover de 
Qorde * De blauwe planeet — 22 10 ; 
Gastprogromma ; De Kathol ieke ge
dachte en act ie — 22 40 ; TV-nieuws 

DINSDAG 2 JULI 

18 55 De ovonturcn van Rick de Kik
ker — 19 00 Monko Kapok — 19 30 : 
T ienerk lanken • Vogelvri j — 19 55 : 
Mededelingen — 20 00 • TV-nieuws — 
20 20 • Lucelle Blijspel door Gerbrand 
Adriaensz Bredero — Omstreeks 21 45 : 
Richtsteden voor toerisme Eerste deel : 
Veurne — 22 40 . Medium — 23 15 : 
TV-nieuws 

WOENSDAG 3 JULI 

18 55 : De avonturen van Rick de Kik
ker — 19 00 • Klein, k lein k leuter t je — 
19 20 : Televisum — 19 55 De Weer
man — 20 00 TV-nieuws — 20 25 • 
Bogart-retrospcct cve High Sierra — 
22 05 • Gastprogromma Het vri je woord: 
bet Vermeylenfonds — 22 35 : TV-
nieuws 

DONDERDAG 4 JULI 

10 00 to t 11 45 : Openingsdicnst van de 
4e Algemene Vergadering van de We-
reldraod van Kerken in de katnedroal 
von Uppsala — 18 55 : De avonturen 
van Rick de Kikker — 19 00 Monko 
Kopok — 19 30 Liefde onder het dok : 
Huwelijksreis met vertraging — 19 55 ; 
Mededelingen — 20 00 • TV-nieuws — 
20 25 : Peyton Place • Rodney onbereik
baar — 20 50 Beschuldigde, sta op ! 
De zaak Xhencevol — 22 35 : Premiere 
— 23 10 . TV-nieuws 

VRIJDAG .5 JULI 

14 00 Tennis Europese kampioenschoppen 
t e Wimbledon — 18 55 De avonturen v 
Rick de Kikker ( laatste o f l ) — 19 00 : 
Monko Kapok — 19 30 : Z ie t u er 
wa t m ' — 1945 • Zoekl icht — 19 55 : 
De Weerman — 20 00 • TV-nieuws — 
2 0 25 : Speelfilm ; Keizerl i jke Venus — 
22 35 : TV-nieuws — 22 40 t o t 23 40 : 
Spoleto 1967. 

De zii^tei van Napoleon, Paiilaie, weid de « Keizeilijke Venus» genoemd. Over haar 
volwassenen — een biogiafuclie film (Vrijdag, 5 jnli om 20u.25). 

voor 

ristische richtsteden het maxi
m u m uit de geboden kansen te 
halen en hun toeristisch patr i
monium tot volle ontplooiing 
te brengen. Vandaag wordt de 
kamera gericht op de west-
vlaamse boetestad Veurne. 
Verzadigd van strandgenoe-
gens lopen de vakantiegangers 
over de dumen en ontdekken 
de bekoring van de polders : 
Veurne Ambacht. Nauwelijks 
vijf kilometer van de kust, be
reiken zij Veurne, hoofdplaats 
van het gebied. Tien eeuwen 
geschiedenis liggen hier ver
borgen De laatste zondag van 
juli loopt het rustige stadje 
vol : dan gaat de oude boetpro-
cessie uit, een indrukwekkend 
schouwspel. Maar niet alleen 
daarom is Veurne een bezoek 
waard, een wandeling door de 
pittoreske straatjes, en langs 
de karakterist ieke gebouwen 
heeft zoveel charme. 

Maandag 1 juli om 21u.20 
(Brussel N e d ) 

DE ZAAK XHENCEVAL 

Indien sommige kijkers deze 
bekroonde uitzending — reali-
sator Jan Matterne kreeg vorig 
jaar voor De zaak Xhenceval 
een eervolle vermelding van 
de televiziekritici — mochten 
gemist hebben, krijgen zij op
nieuw een kans 

Ter verduidelijking enkele 
feiten : 1844 was voor het 
rustige, kempische Geel een jaar 
vol opschudding. Iemand had 
zich schuldig gemaakt aan 
moord op de burgemeester van 
Geel. Twee mogelijke oplossin
gen lagen voor de hand : ofwel 
was de dader, een geesteszie
ke, ofwel ging het hier om een 
politieke moord. Deze laatste 
hipotese wordt gestaafd door 
het toenmalige politieke kli
maat m ons land. We bevinden 
ons immers in de periode die 
volgt op de belgische onafhan
kelijkheidsverklaring. Ook in 
Geel werd tussen unionisten 
en orangisten een verwoed ge
vecht geleverd, wat verklaart 
dat de burgemeestei ongetwij-
f e l ' af te rekenen had met 
politieke tegenstanders. Er 
blijft nog een derde vraag 
open : beschikt de verdachte 

geesteszieke werkelijk niet 
over al zijn vermogens of 
veinst hij ? De rekonstruktie 
van het proces zal meer licht 
werpen op deze zaak. 

(Brussel Ned.) 
Donderdag 4 juli om 20u.50 

KEIZERLIJKE VEHUS 

De keizeilijke schoonheid 
die in deze film de gestalte 
aanneemt van Gma Lollobri-
gida is niemand anders dan 
Pauline Bonaparte, de om haar 
talri jke en ophefmakende lief
desavonturen berucht gewor
den zuster van Napoleon. Op 
het einde van de achttiende 
eeuw komt zij uit Korcika over 
Marseille naar Italië waar zij 
in het gevolg van haar broer 
een frivole en luxueuse wereld 
ontdekt waaraan zij niet kan 
weerstaan. Het net van ' intri
ges die in dit milieu af en toe 
tot sensationele schandalen 
uitgroeien, vormt de hoofdbrok 
van de film. U ziet grote figu
ren als Pauline Borghese (Gma 
Lollobrigida), Canouville, eerst 
de mmnaa r van Josephine de 
Beauharnais later van Pauline, 
Napoleon (Raymond Pellegrin) 
en zijn eerste vrouw Josephine 
de Beauharnais (Micheline 
Presle). 

Vrijdag 5 juli om 20u.25 
(Brussel Ned.) 

SPOLETO 1967 
In het luisterrijke dekor van 

Spoleto wordt sedert 1958 elk 
jaar het Festival van twee 
^-•erelden georganizeerd. Net 
zoals de namen Bayreuth en 
Salzburg roept ook Spoleto 
sedertdien iets op : konfronta-
tie met kunst in een feestelij
ke sfeer. En kunst is er sedert 
1958 ruimschoots aanwezig. 
Oorspronkelijk was Spoleto 
een internationaal kunstfesti
val dat muziek, leater en beel
dende kunsten op het program
ma had staan. Nadien kwamen 
ballet poèzie en film er bij. De 
idee om poëzie op een festival 
te brengen was nieuw : poèzie 
is geen spektakel. Niet temin 
kwamen Ezra Pound, Rafael 
Alberti en Salvatore Quasimo
do hun werk voorstellen. De 

film is het jongste festival
kind : sedert 1961 werd er op 
het witte doek al heel wat ge-
projekteerd. 

Vorig jaar maakte Michael 
Blackwood een bekende ameri-
kaanse televiziepi oducer, een 
televiziereportage over Spole
to 1967, met fragmenten uit de 
voorgebrachte programma's en 
interviews met kunstenaars U 
ziet hoe twee werelden elkaar 
ontmoeten : 'de oude stad met 
haar luisterrijk verleden en de 
hedendaagse kunst, kunste
naars en kunstminnaars die de 
smalle straatjes, piazzas en 
teaters van leven en schitte
rende kleuren doen wemelen. 
Van 30 juni tot 16 juli 1967 
bood Spoleto volgend keurpro
gramma : Don Giovanni van 
Mozart, Il Furioso all'Isola di 
San Domingo van Donizetti, 
het Stut tgar t Ballet met werk 
van Tsjaikowsky, Weber, Ravel 

en Stravinsky. Ook muzieS 
van Chailly en Boccherinï, 
Dvorak en Haydn, en toneel 
van Alessandro Fersen en Cal* 
deron. Ten slotte lazen dichters 
eigen werk voor en werd he
dendaagse filmkunst voorge
steld. 

Vrijdag 5 juli om 22u.40 
(Brussel Ned.) 

VEROVER DE AARDE 

Hoe is de mater ie van onze 
planeet tot stand gekomen T 
Wat heeft het oceaanbodem
onderzoek en de studie van he t 
aardmagnetisme en van de 
« vlottende » kontinenten opge
bracht ? In deze uitzending 
worden ook de aardbevingen 
en de vulkaanuitbarst ingen 
ouder de loep genomen. Er zit
ten vraaggesprekken in met de 
professoren Kuiper van de uni
versiteit te Los Angeles, Dean 
Chapman van de Nasa, J. Veld
kamp van de universiteit te 
Utrecht en met onze landge
noot De Vuyst van het Centre 
de Physique du Globe te Dur-
bes. 

Maandag 1 juli om 21u.40 
(Brussel Ned.) 

HIGH SIERRA 

Humphrey Bogart in één van 
zijn bekende gangsterrollen. 
Naast hem Ida Lupino, de 
eigenlijke ster van deze pro-
duktie die in 1941 werd uitge
bracht in een jubileumreeks 
ter gelegenheid van het twin
tigjarig bestaan van de klank-
tilm. Een gangsterfilm waar in 
de bandiet met een zekere sim-
patie getekend wordt. Het is 
ook een tragedie met een 
gangster die Onafwendbaar 
naar zijn ondergang loopt. Roy 
Earle (Humphrey Bogart) ig 
uit de gevangenis ontslagen, 
r raar geraakt spoedig opnieuw 
betrokken bij een overval 
waarmee een half miljoen dol
lar gemoeid is. Tussendoor 
wordt hij hopeloos verliefd, 
wat hem fataal een prooi 
maakt voor de politiekogels. 

Woensdag 3 juli om 20u.25 
(Brussel Ned.), 

Veurne, toeristen-stad, in het « vlakke land, dat het onze is» 
zal bezongen worden in een aan deze stad gewijd programma 

(Dinsdag, 2 juli om 2I.u45). 
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OOK DE MELKERS 
Niks zo plezant als op een 

zomerse zondagvoormiddag er
gens aan een boerenstaminee, 
met een kloeke pint in de 
hand, samen met een hoop 
« kenners» naar de duiven te 
kijken die terugkeren uit 
Frankrijk. 

Niks zo gezellig als een dui-
venlokaal, waar de melkers 
hun duiven komen inzetten, 
hun konstateur inleveren of 
naar de uitslag komen kijken. 

Niks zo vreedzaam als een 
duivenmelker die op een zo
merse avond met zijn velo en 
zijn kevie het veld intrekt om 
zijn «jong ^oed» op te leren. 

Niks zo ontspannend, in één 
woord, als de duivensport Be
ter : als de duivensport zou 
kunnen zijn Want ook in deze 
sporttak — als men het een 
sport zou willen noemen — be
gint het allemaal veel te erg 
naar kommercializatie te rui
ken Met als normaal gevolg 
dat de echte liefhebbers er 
meer en meer van tussen gaan. 
om plaats te ruimen voor een 
soort beroepsspelers Met als 
normaal gevolg ook dat de 
eenvoudige ontspanning uit de 
duivensport meer en meer ver
dwijnt. Spijtig 

HODIG TE WETEN 
Goddet, big boss van de ron

de van Frankrijk, heeft enkele 
gegevens verstrekt over de 
vertoning van dit jaar Veel 
nieuws is er eigenlijk niet. Op 
14 juli zal de nagedachtenis 
van Simpson — verleden jaar 
tijdens de ronde overleden (na 
doping) — geëerd worden met 
een spurt waaraan een specia

le prijs is verbonden. 
Alle dagen wordt doping-

kontrole uitgevoerd, waarvan 
de uitslag binnen de 48 uur 
zal bekend zijn, zodanig dat 
dadelijk de straffen kunnen 
toegepast worden die het kol
lege van kommissarissen ge
rechtvaardigd acht (dat laat
ste zegt ons niet veel). Er rijdt 
een «s taminee» mee in de 
ronde en de Belgen krijgen 
de rugnummers van 40 tot 60. 
Tenslotte : er zijn voor bijna 
6 miljoen frank prijzen aan de 
ronde verbonden. 

MAAR EEN 
De Italianen hebben dit jaar 

niet twee, maar slechts één 
ploeg naar de ronde van 
Frankri jk gestuurd. 

Mannen met een slecht ka-
rakte : zeggen dat ze geen tien 
koere urs meer hebben die 
ongedoopt op een velo kunnen 
rijden. 

En anderen met dito karak
ter dat ze niet durven komen, 
omdat er tijdens de toui alle 
dagen dopingskontrole zal ge
daan worden. 

Ofwel is het doodsimpel om
dat zij zich bekwaam achten 
om met één ploeg die ronde 
van Frankrijk te winnen, ver
mits Merckx toch niet mee
rijdt. 

Wat er ook van zij, houd er 
rekening mee bij uw prijs
kampen a la «win zelf de 
ronde ». 

RIK BLIJFT THUIS 
« Ouwe» Rik van Looy was 

ook aangeduid voor de ronde 
van Frankrijk, maar hij heeft 

laten weten dat hij « past ». 
Officieel heet het dat Rik 

niet voldoende in forme is om 
het «grote avontuur» in te 
gaan. Zal wel zijn ook, want 
wat hij in Luxemburg gede
monstreerd heeft was nu niet 
bepaald om over naar huis te 
schrijven. 

Naar het schijnt ook wordt 
hij nog steeds geplaagd met 

dreigbrieven en zo, en zou dat 
ook tot zijn besluit hebben bij
gedragen En dat kunnen wij 
ons best inbeelden. 

Trouwens, waarom zou hij 
naar de ronde gaan ? Veel eer 
zou hij er zeker niet gaan ra
pen, en voor de centen zal hij 
het ook wel niet moeten doen. 

Al met al dus een wijs 
besluit van maar rustig thuis 
te blijven en de jongeren door
heen Frankrijk te laten hotse-
botsen 

SPROOKJE VAN DEZE TIJD 
Zoals we verleden week al 

schreven kende de story van 

Roger Claessen een happy enA 
Hij mag in Duitsland gaan 
voetballen, meer bepaald bij 
Aken. Dat is wat hij altijd ge
wenst heeft. 

In verband met die t rans-
fert wordt nu een en ander 
verteld dat nogal «straffe toe-
bak » is. 

Aken zou voor «noss' Ro
ger » niet minder dan 5 mil
joen ballen neergeteld hebben, 
en dat ondanks het feit dat de 
klub al tot over haar oren in 
de schuld zit. De voorzitter 
zou er zelfs ontslag voor geno
men hebben. 

Claessen zelf zou zo maar 
effekens 50.000 fr per maand 
gaan verdienen, een beetje 
meer dan de andere akense 
sterren. Kunnen wij ons in
beelden. Tenslotte zou Claes
sen van zijn verblijf in Duits
land gebruik maken om te 
gaan studeren In het Duits 
ui teraard. En in verband me t 
voetbal. 

Wij hopen nu voor de sport
man van het jaar dat het alle
maal waar is. maar eerli jk 
gezegd, wij geloven er geen 
« sjiek » van. Een beetje min
der zal al welletjes zijn, vre
zen we 

KOMAAN, HE ZEG 

Een levende reklame voor sport-beoefening, in een uitstalraam 
te Toronto in Kanada. En — hoe kan het ? — géén kijkers op 

de stoep! 

Blijde intrede van Zijne Ma» 
jestei Eddy de Eerste de Brus
sel. 

Aldus «Les Sports» boven 
een foto van Merckx, publici
tair glimlachend aan zoveel 
per uur in een met publicitai
re oogmerken ter beschikking 
gestelde wagen, midden een 
publicitair «naa r de bok geda
ne » massa mensen in het ha r t 
van Brussel. 

En het « stuk » gaat dan ver
der : 

Grand - place des grands 
jours : Au roi du Danemark y 
a succédé Ie roi de la pet i te 
reine, souverain sans empire 
mals aux sujets nombreux et 
enthousiastes, venus l'accla-
mer avec chaleur, hier, sur Ie 
coup de midi. 

DE BEEWEG 
Een godganse avond zijn we bij 

de CJiatel aan hel leute ten geweest 
ovei het voetbalondeiwerp op dit 
ogenblili, de liansjerlen, die slaven
handel van deze tijd. 

Volgens nonkel L t'jigei hadden 
Tcij « nen dikke nek, als ive daüilen 
dat wi] dat uitgevonden hadden >, 

Dal moet, laat zien, ui twintig ge
weest zijn dal Zjang hiei xveg wou 
om te gaan spelen m de gemeente 
xuaai litj verkeerde. Dal was een 
kxueslie van kommerce, want de on-
deis van dat meiske hadden daar een 
staminee. Zjung had dat al een paar 
keten geelispbkeeid aan de vooizit-
ter, Iegelijk burgemeester en zijn 
baas. Die wou er niet van welen 
« Wal zoude daar nu m de vreemde 
't zotteke gaan uithangen », zeï hij, 
«; ge kunt hier tocli ook speten. En 
wij hebben ii nodig >. 

Dal luas ook -V, want Zjang wui 
een fameuze keepei. Een tntei natio
naal, als hl] in een grote ploeg ge
speeld had. (Kiotal penalty's wat en 
zijn speciabteit. Zowel om ze te hou
den als om ze te tiappeii. Hel is dik

wijls genoeg gebeurd dat men drie 
keet mocht /iet beginnen legen Zjang, 
omdat hl] altijd te vtoeg « verliok ». 
Als ik moet blijven staan dan lian ik 
ze niet paklten, zulle, placht hij tot 
de arbiters te zeggen. En hij heeft ze 
diku'ijls genoeg drie keren gepakt 
bok. Dan gaven de at biters het door
gaans op. 

Als hl] er zei) een mocht trappen, 
dan moest men de bal al klaarleggen 
en na een aanloop van uit goal, 
dwars het veld over, gaf hi] zo'n 
dieiin legen de bal dat zijn vis-a-vis 
doorgaans nog niet ivisl langs welke 
kant hij de blaas voorbij hoorde flui-
ten. 

En die zou nu bij ons weggaan? 
De vootzilter, xvaar Zjang dus Lve-
rengast was, bleef neen schudden an 
Zjang weid xcal dxveers. l'lakaj zeg
gen dal III] niet meei speelde, dat 
dieif hl] niet. Maar op een zaterdag
avond had hl] het gevonden. Scheef
getrokken van de pijn en met tra
nen xian mi zet ie in zijn ogen trok 
hij naar de voorzitter om Ie zeggen 
dal zijn rug kt om stond van 't ruma 

tis, ons moeder heeft dat ook altijd 
gehad, en dal hij 's andetendaags 
niet kon ipeten 

De vcMizttter gaf hem een vetkaars-
ke mee om zijn rug in te wrijven. En 
spelen, zeg ik. 

We hebben die dag verloren met 
22-1, want Zjang kon zicli niet buk 
ken, geen bat opt apen, geen arm op
heffen, alia niks. 

De zondag daatop hetzelfde liedje. 
En dan nog. Zo heeft dat due maand 
geduuid. Alle zondagen rtimalis, 
maar alle zondagen moeten spelen, 
zeer of geen zeer, en op een goal of 
tien kxcam het niet aan. Zjang hield 
vol en de vovizittei heeft zijn gast 
drie maand gelioejeneerd dal het 
niet schoon meet xvas. 

Wou Zjang een pint dtmken, ge 
moogt gerust zijn dal de prezident 
juist binnenkwam om te zeggen da', 
ge met rumatis best goed xcatm iii 
uw bed ligt. 

Gingen ze na de match een pint 
drinken, dan xvas dat voor Zjang al
tijd een « zjat kajee >, voor zijne ze
re rug. 

Zjang xvas ook « drapoodragei * 
xmn de sosjeleit xian de burgemeester, 
maar de bwgemeester di\jcg zelf de 
vlag, xvant dat was geen xvet k voor nr 
zieke mens. En Zjang moest zo maar 
naast hem lopen. 

Als Zjang 's motgens ging melken, 
stond zijn baas al in de stal. Zet u 
daar opzij, joeng, uw rug zal al zeer 
genoeg doen zonder dat ge nog on

der die koet gaat kruipen. En de baas 
molk zelf. 

Vier keer zijn ze op beexveg gegaan 
voor dat rumatis. Te xXiet. Uren ver. 

Als er onderweg moest gedronken 
wolden, dionk de prezident txvee pin
ten, omdat zijn gast geen bier mocht 
diinken. Niks zo slecht voor rumatis 
als bier. 

Dan IS 't ineens a f getaakt tussen 
Zjang en zijn liefke. Hij heeft nog 
een week of twee vies gelopen, maar 
dan de zondag daarop heeft de een-
terxAJor van M. drie keer te vergeefs 
geprobeerd om een strafschop in te 
trappen en Zjang heeft er zélf txvse 
gegeven. De eerste is door het net ge
gaan, en bij de txveede is zijn kollega 
doodgexvoon gaan lopen toen hij 
Zjang zag komen afklauxuen. Gijlie 
peisl zeker dat ik ne zot ben, zei hij, 
en hij ging naast zijn goal staan. 

Na de match zei Zjang tot de voor
zitter : sè, bij ons myjeder was dat 
ook zo ineens gedaan met dal ruma 
tis. En bij mij ook. 

En de prezident, zonder verpinken: 
€ Zjang joeng, xvilde geloven dat er 
voor rumatis niks zo goed is als ne 
goeie beeweg *. 

Voor de rest is er over iheuma en 
tiansferlen geen woord meer gesptx» 
ken. 

En met Zjang zijn we nog jaren 
wel gexoeest, dit weetle gijlie ook. 
Zjang is hiei bij ons inderdaad een 
ftuk legende. 
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GEZOCHT 
Simpatizanten (dus ook U ) , afdel ingen, arrondisse
menten 

D O O R W I E Penningmeester Volksunie 

W A T Pastelkleurige Mercatorbriefjes, waarvan de namaker 
door de we t met dwangarbe id gestraft w o r d t 

H O E Ter bescKiikking van de par t i j , met verzekerde te rug
gave en kleine vergoeding 

H O E L A N G Voor een per iode van maksimum v i j f jaar 

W A N N E E R Vóór 30 }uni , eventueel na verzending van onder
staande bon 

WAAR O p PRK. 1476.97 van Volksunie v.z.w. te Brussel 

W A A R O M Verv ierender t igvoud ig ing van aantal parlementsleden 
op minder dan t ien jaar ! 
Verv i j f voud ig ing van het aantal kiezers 
Overbevo lk ing hu id ig sekretariaat 
Aankoop n ieuw sekretariaat 

A A N HET A L G E M E E N 
S E K R E T A R I A A T V A N 

DE V O L K S U N I E 
Maurice Lemonnieriaan 82, Brussel 1 

Ondergetekende 

(naam) 

wenst dringend bijkomende inlichtingen te ontvangen over 

de modaliteiten van financiële medewerking voor het 

nieuwe partijsekretariaat 

.straat, nr . 

Ie . 

(handtekening) 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering ncxttz-r-
Poort gans in aluminium. Omlijsting ö K t V t T 
in gephosfateerde staalplaat. O rj o Q o 
Zeer lichte bediening. 2. o U » © 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

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

Aanbevolen 

Huizen 

H. DOX 
Carnotstraat 133, An twerpen 

Telefoon : (03)35.17.14 
Binnen- en buitenlandse 

merkkeukens 
'+ elektrische toestellen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engerstraat 161 , Erps-Kv/erpi 
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 gezell igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potsfraat 4 

( b i j Sulkerru i ) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag ges lo tea 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel ! An twerpen ï 
Tel. I (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, te l . 35.63.17 
Agent : De Coene • Kort r i jk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninr ich t ing 

Kru id tu in laan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

3-2-68 

Breydelhof • BRUGGE 
Jozef Suveesfraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel. (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobroekstraaf 44 
An twerpen • Tel. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerkisten • Polyethyleen-
zakken, -ve l len . Rollen - Be-

drl jsschorfen • Prijskaartjes. 

HOME 
Eigenti jdse won ing in r ich t lngg 

Kunstni jverheid 

Rijschoolstraat 45B 
Sint-Truiden 

Telefoon : (011)741.96 

HERMES 
soiteeL Zuidlaan 54 

M. Lemonnieriaan 211 
Tel. 11 00.33 
Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAATKURSUS 
IN 2 JAAR 

Steno- en dakty lograf ie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgev ing 
Moderne falen. 
Handelscorres pondentte 

Oag. en avondlessen 
De schooi waar Vlamingen 
zich thuis voe lea 

Beter en voordel iger 

2 prettige dagen in het verschiet! 
MAANDAG 22 JULI 
Gezell ige V.T.B.-famil ieuitsfap per speciale trein naar Neder land, met 
r i t per autocar en rondvaart op de IHollandse binnenwateren. 
Vertrek uit Antwerpen, te 8 u 15 Terug omstreeks 21 u 30 
Per speciale trein noar Rotterdam. Per autocar naar Dordrecht, waar te 10 u 
ingescheept wordt op een zeer komtortabele boot van de Rotterdamse Spido-
maatschappij Vaart door een tipisch Hollands landschap naar de bekende kaas
stad Gouda Verblijf van + 2 u Over de IJsel en de Nieuwe Maas naar Rotter
dam, alwaar oponthoud Terugreis per autocor naar Rozendaal en verder per 
trein naar Antwerpen 
Deelnemingsprijs (alles inbegrepen) ; volwassenen 410 f r , kinderen tot 14 joor : 

MAANDAG 5 AUGUSTUS 
Traditioneel bezoek aan de Britse hoofdstad. In 24 u. naar Londen 
en te rug. 
Afvaart uit Oostende te 10 u 30, naar Dover, woar oankomst te 4 u. 15 Per 
sneltrein naar Londen Aankomst te 6 u. 30 Ontbijt. Van 9 tot 13 u rondrit 
per autocar door de Britse hoofdstad en geleld bezoek aan de biezonderste 
bezienswaardigheden 
Te 15 u , vertrek uit Londen Aankomst te Dover te 16 u 20 Inschepen Avond
maal aan boord 
Reissom : 1150 fr (alles inbegrepen). 
Kinderen tot 14 jaar : 730 fr. 
A l le inschri jv ingen en in l icht ingen in het hoofdsekretariaat, Sint-Ja-
kobsmarkt 45, An twerpen , te l . (03)31.09.95 en in de V.T.B.-V7^.B.-
kantoren te : 

Brugge, Wollestraat 28 - Te!. (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 
Kortr i jk , Sint-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 
Leuven, Bondgenotenlaan 102 - Tel. (016)267.20 
Mechelen, Graaf van Egmontstraat 12 - Tel. (015)170.09 
Oostende, Kerkstraat 14 . Tel. (059)783.61 
Roeselare, Sint-Michielsstraat 7 - Tel. (051)22.363 
Sint-Niklaas, Stationstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 
V i lvoorde, Heldenple in 22 - Tel. (02)51.17.15 

CAPE . PENSION - SPIJSHUIS 

WERE Dl 
P. De Smet De Naeyerstr. 19 
Midde lkerke (op 50 m. v. zee) 
Vo l led ig pension of kamers 

met o f zonder ontbi j t . 
Verzorgde keuken 

GezelJige sfeer - Mat ige pr i jzen 
Groepspri jzen 

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 
Berchem Tel. 39.88.00 

R006R0ECK 
CENTRALE 

VERWARMING 
Tel. 053 - 2 7 1 3 8 en 28260 
Valerius de Saedeleerstr. 99 

AALST 

Informeert 

eens naar de prijs 

van deze publiciteit. 

U zal verbaasd zijn 

over prijs 

en over rendement ! 

Laat nu de LEEUWEN dansen, vooral op 11 juli e.k. 
Ten einde iedereen in de gelegenheid te stellen een degel i jke en 
toch niet-dure leeuwevlag aan te kopen : ook di t jaar weer onze : 

STANDAARD LEEUWEVLAG 
maat : 150X135 cm. - zeer degel i jke stof : wasecht en k r impvr i j , 
alsmede kleurvast - prachtige tekening van de heraldieke leeuw 
door Bert de Vogel 

Prijs : 195 F 
En voor onze propagandisten : met 5 v laggen te gel i jk besteld : 

tegen 170 F de v lag 
Zending : vrachtvr i j huis. Bij bestel l ing 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 bestel l ing. 

Vlaams nationaliteitskenteken voor uw wagen... volledig 
volgens de internationaal geldende normen, illustreert in 
binnen- en buitenland ons federaal streven. 

20 F per stuk 
Voor afdelingen die per 50 bestellen 15 F per stuk 
Te bestellen bij : 
Frank Torfs, Carnotstraat 131, Antwerpen 
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PERS 
spiege 

Aangezien vele ministers blijkbaar nog niet 
te best wreten wat ze moeten gaan uitspoken 
!n de nieuwe regering, is het tot nu toe Gas
ton Eyskens die de volle aandacht krijgt. Zijn 
levenskansen worden niet te hoog aangesla
gen, ook al kruipt hij nu door het parlemen
tair debat. Waarom ? Vooral dank zij de ka-
pitulatie van de vlaamse C.V.P.-doet-het-poli-
tiekers, zo zegt het een vooraanstaand buiten
lands blad. a De Standaard » kijkt al verder 
en vraagt 7ich af « hoelang België nog moet 
bestaan ». Solistisch zouden ^ve kunnen zeg
gen « zolang er Belgen zijn ». En dan kan 
de diskussie beginnen of er die wel zijn. 

ELSEVIERS W E E K B L A D 

c De wijze van Leuven » noemt dit noord
nederlands weekblad de nieuwe eerste-minis-
ter. Maar hij zal blijkbaar toch niet wijs ge
raken uit de belgische unitaire puzzel, die 
de misval van 1830 in onze streken heeft na
gelaten Misschien is voor deze kleine Napo
leon de rol van een soort Joannes de Doper 
weggelegd, onthoofding incluis. 

« Nu .staat deze koele intellekliieej dus aan 
het hoofd van een kabinet van 28 leden, hij
zelf niet meegerekend — de grootste en log
ste regeringsploeg die het zicli transforme
rende België ooit gekend heeft. Het is de 
weerspiegeling van een angstvallig fifty-fifty 
tussen Vlamingen en Walen. Een fifly-fifty 
dat nu al door de Vlamingen, die 60 procent 
van de be\olking uitmaken, wordt aan.ge-
vochten als absurd. Hij zal moeten traclilen 
de totaal verouderde eenheidsstaat aan te 
passen aan de realiteit van de twee nationale 
gemeenschappen en terzelfdertijd een oplos
sing te vinden voor het weerbarstige Brussel. 
Niemand .geeft hem de minste kans van sla
gen, TTiaar van zijn leiding zal voor later wel
licht iets blijven hangen, al is het maar het 
besef dat men er met ziekelijk wantrouwen 
en een blind verdedigen van oude privileges 
niet konU, Waarschijnlijk verwacht ook Fys-
kens zelf van zijn premiei-schap niet veel 
meer. » 

LE MATIN 

Nu haalt Eyskens het wel, zegt het ant-
werps franskiljonse blad 

Maar wat in de herfst, als de jacht terug 
open gaat en de Volksuniehonden de C.V.P.-
lammeren ^veer gaan opdrijven ? 

« Indien er geen ojigeluk gebeurt zal de 
h. Eyskens dus een rustige zomei- dooi bren
gen. Maar alles wijst er op dat hij in de stor

men van oktober of november zal vallen. Om 
de brutale taal van de jeugd te gebruiken is 
liet een regering die de herfst niet za! o\er-
leven. Klaarblijkelijk bereidt de Vlaamse 
rechler/ijde, die steeds door de Volksunie 
opgejaagd wordt, inderdaad een offensief 
uiterlijk tegen novendier. \\'ij hebben meer
dere keren ge/.egd dat zij het onevenwicht 
tussen haar eisen en die van de \ \ a l e n sterk 
aan\oelen. De ekonomische hervormingen 
\an de/.e kimnen door een gewone wet beko
men worden. Wat de kulturele autonomie be
treft, de/.e mag slechts \erwezenlijkt worden 
door een grondwetsherziening die een meer-
derheitl van twee-derde eist. Welnu : de h. 
I'^yskens beschikt niet over deze meerder
heid... 

Bij de eerstkomende herfst zal de N'laamse 
recht.se hem aanmanen deze opdracht tegen 
/.ijn zin uit te voeren. Indien hij er niet toe 
komt (hoe zou hij er toe komen ?) zal de re
gering omver geworpen \ \orden. » 

NEUE Z U R C H E R Z E I T U N G 

Dit z'witserse konservatieve blad geeft aan 
de vlaamse C.V.P. een kompliment, dat in 
feite neerkomt op een veroordeling als kon-
sek-vvent Vlaming. Jan Verroken, die rond 5 
november nog zo vinnig zegde dat de match 
op het terrein moet gespeeld ^vorden, geeft 
blijkbaar zijn captains-funktie op. «Moetens», 
zegt dit blad. 

-« Bij de C \'.P.-fraktie van het parlement 
schijnt zich een koerswending af te tekenen. 
De gematigde elementen hebben hun tot hier
toe lau>\e reaktie tegenover de taalfanatie-
kers o|)gegeven. Zo werd de fraktie\oorzilter 
\ a n de vlaamse C.V.P.-groep, kamerlid Ver
roken, voor de keuze gesteld ofwel de rege
ring te steimen of\>el zijn ambt als fraktie-
voorzitter op te ge\en. Het uitrangeren van 
Verroken uit een leidende pozitie in de par-
lementsfraktie kan ook wellicht een heilzame 
reaktie veroorzaken op de wankele elemen
ten, die steeds onder de druk \ a n de vlaanis-
nationalisti.sche Volksiuiie handelden en al te 
gemakkelijk zich in het nationalistische vaar
water lieten leiden. » 

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

Bindt wat doekjes voor het bloeden, door ' 
de vlaamse C V.P.-jongetjes perspektief te ge
ven op a later ». Voor ons niet gelaten, als 
die vlaamse C.V.P.-ers nog steeds niet voe
len -wat Boudewijn De Groot zo kernachtig 
zingt a Maar jongens, je houdt nog je bek en 
het water komt jullie al tot aan de nek s. 

« In de vlaamse C.V.P.-kringen en evenals 
bij de Waalse P.S.C, is veel voorbehoud 
merkbaar, maar tot nu toe blijkt dit tol 
uiting Ie zullen komen in verklaringen voor 
de stejnming, terwijl men bij de stemming 
zelf aan de regering-Eyskens het vei trouwen 
niet zou weigeren. 

Sommigen %oeren wel aan dat het weinig 

moedig is verbaal voorbehoud te maken, zon
der tegen te stemmen of zich te ontliouden. 

Het is daarom noodzakelijk, dat bepaald 
de \ ' laamse C.V.P. formeel \oorbehoud 
maakt voor die onaanvaardbare punten 
(N'oer, Brussel, enz.). Dit > oorbehoud is er nu 
nodig voor later, wanneer deze punten ter 
uitvoering worden gelegd. Dan moet de 
N'laam.se C.V.P. kunnen refereren naar haar 
voorbehoud van thans, om daaruit het recht 
te putten zich tegen bepaalde wetten te ver
zetten. Als men een regeringsverklaring zo 
maar aanvaardt, is men gebonden voor la
ter, voor alle uitvoeringsmaatregelen. » 

VOLKSGAZET 

Jos Van Eynde speelt de Cassandra, maa r 
dan in omgekeerde zin. 

Wij moeten het houten paard binnenhalen 
volgens hem, of anders gaat België om zeep. 

« Niemand mag er (niet erg moedig!) op 
rekenen dat er toch wel stemmen genoeg zul
len zijn om een meerderheid te vormen en 
hij bijgevolg de held of de demagoog kan uit
hangen door de oppositie tijdelijk te verster
ken. 

Niemand mag er ook op spekuleren dat 
uit een nieuwe krisis wel een « tripartite » 
zal te voorschijn komen. 

Er zijn allicht in beide partijen enkele men
sen die dat hopen. Doch er is in de B.S.P. 

GEMEENTE 
BORGERHOUT 

Vorming van een wervingsreserve 
voor de betrekkingen van : 
Bijzonder agent- van politie op 

proef; 
Klerk-dactylo op proef; 

Helper-schilder op proef; 
Helper-metselaar op proef; 

Helper-schrijnwerker op proef; 
Helper-hovenier op proef; 

Karlader bij de Openbare Reini
gingsdienst op proef. 

De bekendmaking geschiedde in 
het Belgisch Staatsblad van : 

19 JUNI 1968 
Voor alle inlichtingen met be
trekking tot de deelnemingsvoor-
waarden, gelieve men zich te 
wenden tot het « Secretariaat » 
ten Cemeentehuize, de eerste 5 
dagen van de week tussen 8u30 
en 17 uur. (Tel. nr. 35.02.65) . 

GUN UW KROOST ONBEPERKTE SPEELMOGELIJKHEIDI 
Gans stalen konstruktie, grondoppervlakte i 

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

Bezoek onze toonzaal I 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 maten. 

Hang uw das 

aan de haak 

en gun ook uw 

kostuum enkele dagen rust 1 

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

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

Maak er een familie-uitstap van en breng een bezoek 

aan MACONFECT te Groot-Bijgaarden. 

MAtmftZT 
Brusselstraat 266 , Groot-Bijgaarden - Tel. 02 .26 .65 .10 . 

MAATKLEDING SALONS, Zuidlaan 52, BrusseL 
Ter. 02.11.77.11 

een reusacliti,i.>e meerderheid die er zich met 
inzet van alle kracht tej>en zal blijven ver
zetten, wat bepaalde Brusselaars er ook mo
gen over denken. 

Het moet dirs goed verslaan we/en v,\e in 
de twee koalitiepartijen tegen de regerin,c; 
stemt zonder haar ooit een kans te hebben 
gegund om de uitvoering van haar program
ma aan te vatten, stemt voor nieuwe verkie
zingen of voor een avontuur waarvan geen 
mens in België het einde kan voorzien maat: 
dat vermoedelijk het einde van België zou 
betekenen. » 

W. LUYTEN. 

BRILLEN 
Laatsta modellen 
Degelijk aangepast, door 
gediplomeerde optiekers 

p.v.b.a. EUROPTIEK 
F. Veckemanstraat 106, Brussel 
Blansfloerlaan 28, Antvi/erpen 
Hovenierstraat 9, Aalst 

C O N T A C T L E N Z E N 

Cespecializeerdfl d i e n t ! 
Gedipl. Spec Van Pottelbergh 
- KOSTELOZE DOKUMENTATIE • 

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

LEDEN : 10 % KORTING 

Groepen en maatschappijen 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 
kan 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 kr i jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

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

Inlichtingen tet plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven Tel. (016)4631) 

THIER BRAU HOF 
Hulste Tel. (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen TeL (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst . Tel. (053)22853 
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PRETTIGE VAKANTIE 
Aan al onze leden-lezers wensen 

wij een zonnige en prettige vakan
tie. Dat zij, waar mogelijk, de idee 
van onze vlaamse strijd verder uit
dragen ! 

Antwerpen 
DIENS iöETOON SENATOR DR 
H. BALLET 

Zitdag voor sociaal dienstbetoon 
«p maandag 1 juli — van 18 uur 
30 tot 19 uur 30 bij senator Ballet 
aan huis, J an van Rijswijcklaan 74 
te Antwerpen of na telefonische af
spraak tel. nr. 38.03,77. 

W E R E Dl 
SPORENHERDENKING 

5 juli 20 uur 30 Thierbrauhof-
Anlwerpen, tenia : cc Heel ons land, 
heel ons volk ». 

Sprekers : senator F . Baert, Ka-
rel Dillen, Wim Maes. 

Medewerking koor : « Het Ven
del » en dirigent Wies Pee . 

Plaatsbespi-eking en inlichlingen : 
Van Boghout, Jordaenskaai 3, Ant
werpen, tel. 322153. 

Borgerhout 
NIEUW BESTUUR 

N'rijdag 14 juni werd in aanwe
zigheid van Mejuffrouw Dujardin, 
arr . afgevaardigde en onder grote 
opkomst overgegaan tot de statutai
re verkiezing van de bestuursleden. 

W.n. voorzitter Bert X'erbecien 
&prak het welkomwoord uit. 

Er waren ze\entien kandidaten, 
hetgeen de keuze niet veigeniakke-
lijkte, doch na de telling mochten 
wij ons verheugen in de aanstelhng 
van twee jongeren, namelijk Eric 
Beeckman en Dirk Slappaerts, zo
dat stilaan de aflossing van de 
wacht \ erzekerd wordt. 

Donderdag 20 juni, werd het be
stuur als volgt samengesteld : voor-
ïi t ter ; Dirk Slappaerts; ondervoor
zitter : Bert Verbeelen; sekretaris : 
Juul Dillen; jjenninguieester ; Jos. 
Verbergt; propaganda ! Gerard 
Storme; organizatie : Piet Willems; 
public-relations : Karel Eykens en 
pers : Fons .I'anssens; raadsleden : 
Eric Beeckman en Frans Dirks. 

Gekoöpteerd : Mevrouw Raets-
Van den Driessche (afgev. \ an de 
CO.O . ) . 

Een speciaal dankwoord gaat 
naar Bert Verbeelen voor de wijze 
waarop hij het waarnemend voor
zitterschap leidde doch het ambt 
van voorzitter en gemeenteraadslid 
is nu eenmaal onverenigbaar. 

Ook een bijzonder woordje van 
hiilde en dank aan de vrien# Frans 
Dirkx, die jaren lang zijn beste 
krachten ten dienste stelde van de 
vlaamse beweging en de organizatie 
van onze afdeling. 

GELUKKIG INITIATIEF VAN DE 
VLAAMSE KRING 

Een dertigtal belangstellenden 
brachten zaterdag 15 juui een be
zoek aan het gemeentehuis te Bor
gerhout. 

Alle bezoekers waren van oordeel 
dat het waarlijk de moeite loonde. 
Nooit hadden ze vermoed dat ons 
gemeentehuis zo'n bezienswaardig
heden, tevens zoveel kunstschatten, 
bevatte. 

Onze gids, de heer Cluydts, die 
wij hier nogmaals van harte dan
ken, wist ons voortdurend in de ban 
te houden. 

Prettig was het de vergelijking 
te kunnen maken tussen de raads
zaal in haar huidige staat en de 
heropgefriste trouwzaal, een werk 
dat onder de dinamische leiding 
van onze schepen Juul Dillen tot 
zijn volle recht kwam, en waarvoor 
wij hem moeten feliciteren. 

Tot slot dankte gemeenteraadslid 
Bert Verbeelen onze gids. 

Voor lidmaatschap van de Vlaam
se Kring zich wenden tot Bert Ver
beelen, Jozef Posenaerstraat 37, te 
Borgerhout. 

VIJGEN NA PASEN 

Maar ilan van de goede soort kon 
men het gezellig samenzijn noemen 
dat door het bestuur aangeboden 
werd aan de leden van onze afde
ling, voor hun volledige medewer
king tijdens de kiesstrijd. Het werd 
een zeer gezellig familiefeest, met 
fijne spijs en drank en een filnk 
orkestje. Aan alle bewerkers van 
dit feest, speciaal dan aan organi-
zator Piet Willems een hartelijk j 
proficiat. 1 

Borsbeek 
NIEUW BESTUUR 

A'oorzitter : Piet van Rossem, 
Eenamelaan 24; sekretaris : Frans 
JNeyens, Posthoevestraat 28; pen
ningmeester : Jos Peustjens, Lu-
cien Hendrickxlei 22; propaganda: 
Ido Dries, Jos Reusenslei 109; or
ganizatie : Staf Kiebooms, Lucien 

-Hendrickxlei 20, tevens plaatsver
vangend voorzitter. 

Deurne 

B.S.P. DEURNE IN HET NAUW 
Door de interpellatie \ a n de 

Volksunie in de gemeenteraad 
waarbij de heer De Ridder een 
scherpe aanval deed op het a-so
ciaal loonbeleid van de deiirnese 
B.S.P. heerst er de grootste ver
warring bij het B.S.P. schepenkol-
tege. Sinds enkele jaren mochten 
aan hef gemeentepersoneel hogerp 
wedden en vergoedingen uitbetaald 
worden. 

Het B.S.P. schepenkollege wei
gerde dit echter met als gevolg dat 
vele personeelsleden reeds tiendui
zenden frank \erlies leden. 

De Volksunie Deurne is begonnen 
met een aktie om aan deze sociale 
wantoestand een einde te maken. 

De heer De Ridder interpelleer-
de in de gemeenteraad en dreef 
daar de B .S .P . in het nauw. Een 
brief werd verzonden naar de 600 
man gemeentepersoneel. Een pam-
llet werd verspreid op 24.000 ek-
semplaren. 

De B.S.P. reageerde hierop in 
een werkelijke pauiekstemming. 
Zij liet door het Aiod (eigenaardig 
gezien het Acod officieel niet gebon
den is aan de B S P of hebben wij 
het misschien \erkeerd voor ?) een 
brief verzenden aan al het gemeen
tepersoneel waarin zij door een 
aantal dooddoeners en wat naast 
de kwestie spreken trachten te be
wijzen dat de V.U. ongelijk had. 
De B.S.P. vond het ook noodzake
lijk een pamflet te verspreiden 
waarin de V.U. afgeschilderd werd 
als een partij van incivieken en 
een partij zonder sociaal program
ma en gericht tegen de vakbonden. 

De V.U. Deurne blijft echter niet 
bij de pakken zitten. Een antwoord 
aan het gemeentepersoneel werd 
leeds verzonden. Tevens werd een 
pamflet opgesteld dat op 24.000 ek-
semplaren zal verspreid worden in 
de gemeente en dat U bij het ver
schijnen van dit blad waarschijn
lijk reeds ontvangen hebt. De tal
loze brieven van het genieenteper-
soneel aan de V.U. bewijzen vol
doende het sukses van deze aktie. 
De B.S.P. mag ervan overtuigd 
zijn dat zij bij de volgende verkie
zingen nogmaals een aanzienlijke 
stap zal achteruitgaan. Wij danken 
hierbij dan ook de B.S.P. Deurne 
voor de gratis propaganda die zij 
maakt voor de V.ll . ! 

LEDENWERVING 

Sinds de jongste verkiezingen 
werden door de afdeling Deurne 
reeds een vijftigtal nieuwe leden 
aangeworven. 

Simpatizanten die wensen lid te 
worden kunnen dit doen door : 
naam, voornaam, adres, geboorte
datum en een bankbiljet van 50 fr. 
op te zenden naar de h. Hilven, 
Gen. Slingeneyerlaan 117, Deurne. 

Enkele dagen later ontvangen zij 
hun lidkaart thuis. Tevens ontvan
gen zij regelmatig ons plaatselijk 
blad Trefpunt (gratis). 

VOLKSUNIE 
GULDENSPORENVIERING 
OP 11 JULI 1968 

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

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

Duffel 
VU-BAL 

Voor de verkiezingen reeds, toen 
we ons eerste VU-bal hadden inge
richt waren wij, en ook onze tegen- | 

strevers verrast door de massale op
komst van danslustigen. 

Op haar overwinniug.sbal vierde 
de VU afdeling Duffel haar gekoze
ne : Ludo Sels. 

Een puik orkest kon zich wonder
wel aanpassen aan de tieners en 
ouderen. 

Gemeenteraadslid Alfred Stevens 
riep rond tien uur zijn beste 
vriend volks^•ertegenwoordiger mid
den de dansvloer, om hem samen 
met zijn vrouw, een gesclienkie Ie 
kunnen aanbieden, te midden alge
meen applaus. 

ZITDAGEN 
Ludo Sels houdt /itclax : c-lke 

donderdag van 16 tot 17 uur in ca
fé Van Loven of thuis op afspraak 
tel. 31167. 

Wim Jorissen : elke derde maan
dag om 21 uur in nr. 3 Rietlei (G. 
Wagemans) lel. .^2210. 

A. Stevens : op afspraak thuis 
tel. 31143. 

Geel 
BESTUURSVERKIEZING 

Het nieuw bestuur is samenge
steld als volgt : voorzitter : Toon 
Verboven; onder\oorzitler : Jan 
Truyen; sekretaris : Jan De Graaf, 
iNieuwstraat 21, Geel; propaganda : 
Maarten Leynen; organizatie : W 
\ 'ermeulen; schatbewaarder : Theo 
Belmans en lid : Bon Mannaerts. 

Als afgevaardigde bij de arron-
dissementsraad werd Jan De Graal 
aangeduid. 

Herentals 
NIEUW BESTUUR 

O p 12 juni hield Volksunie-afde
ling Herentals zijn jaarlijkse be-
stuursverklezingen. De opkomst \an 
de leden-kiezers overtrof werkelijk 
alle verwachtingen. 

Acht kandidaten werden verko
zen en het nieuwe bestuur is sa-
niengesteld als \olgt : voorzitter : 
Francis Anlhonis; ondervoorzitter : 
Frans Iva; kassier : Rik Verheyen; 
sekretaris : Jos Janssens; leden-se-
kretariaat : Marcel Daneels; orga
nizatie : Staf Vermeylen; propagan
da : Hugo Mostmans en Jos \ 'an 
Olmen. 

Afgevaardigden \oor de anondis -
•sementele raad : Rik N'erhejen en 
Jos Janssens. 

Hove 
GULDENSPORENVIERING 

Onder het motto « En toch 
Daels » kende de Guldensporenvie
ring ingericht door de plaatselijke 
verenigingen ficn groot sukses. 

Inleider A. Peeteis hekelde de 
Hovense dorpspotentaten die de 
N'lamingen als onmondigen naar de 
kindertuin verwijzen. Paul Daels, 
de gewraakte spreker, nam het re
geringsprogramma onder het ont
leedmes en waarschuwde de Vla-
iningen voor grendclprocedure, 
Voerzwendel en bedreiging van 
N'laams Brabant . 

Het feest werd opgeluisterd door 
het Trio Preud 'homme en eurithmi-
sche oefeningen. Onder de aanwe
zigen : o.a. senatoren Bauwens, 
Roossens, volksvertegenwoordiger 
Matheyssens en provincieraadslid 
Kunnen. 

Onze niemvbakken Hovense 
CVP-parlementair die niet de no
dige vlaamse reflex had om demon
stratief de opvolging \ an Derine Ie 
weigeren, stuurde zijn kat. 

Mechelen 
NIEUW 
ARRONDISSEMENTSBESTUUR 

Het nieuw arrondissementsbe-
stuur voor het arrondissement Me
chelen ziet er als volgt uit : voor
zitter : Michel Servaes (Mechelen); 
ondervoorzitter : apoteker Guido 
Delang (St. Amands); sekretaris : 
Alois Ribbens (Rijmenam); dienst
betoon : senator Edgard Bouwens 
(Lier); organizatie : ir. Oskar Re-
nard (Mechelen); propaganda : 
Frans van Dessel (Nijlen) en pen
ningmeester : Germain Wagemans 
(Duffel). 

LEDENWERVING 
Lier, Klein-Brabant, Heisl-op-den-

Berg, Booischot en Nijlen brachten 
samen een 400 nieuwe leden aan. 
Voor het ogenblik is ook de afde
ling Mechelen bezig het aantal le
den gevoelig op te drijven. 

Anderzijds onderschreven tot nog 
toe leden uit ons arrondissement 
66 aandelen voor ons nieuw alge
meen sekretariaat. Slechts de grote 
arrondissementen Antwerpen, Brus
sel en Gent gaan ons lichtjes voor-

Ook de uitbouw van ons arron-
dis.sementeel veertiendaags blad 
werd opnieuw ter hand genomen. 

Leden die het nog niet hebben 
kunnen intekenen voor het 2de half
jaar door 50 fr. te betalen aan be-
sluuisleden of projiagandisten of 
door storting van dit bedrag op per. 
949.78 van de Kredietbank Lier met 
vermelding \oor rekening 4702 
« Omroeper ». 

Merksem 

GULDENSPORENVIERING 
De \ ienng \ an N'laanderens 

Hoogdag in onze afdeling gaat door 
op zaterdag 13 juli, \ an 20 uur .30 
af, in ons lokaal Tiil. Bredabaan 
298. 

Koude kip nul -,1a en broodjes 
zal er te elen zijn. Toegang 60 fr. 
Inschrijsen in Tijl, bij Nieke, of per 
telefoon aan het sekretariaat. Vele 
\an on/e kameraden zijn met verlof 
maar de thuisblijvers moeten de 
traditie hoog houden ! 

Mortsei 
GULDENSPORENVIERING 

Vrijdag-avond 5 juH e.k. (te 20 
uur) gaat de plaatselijke Gulden
sporenviering door, samen met de 
Lieven Ge\aert-herdenking, in de 
grote feestzaal \'an het gemeente
huis, ingericht door het gemeente
bestuur. Feestredenaar is \olksver-
legenwoordiger Maurits Coppieters. 
Het geheel wordt opgeluisterd door 
onze vlaamse troubadour Miei 
Cools. 

BRABANT 

Diest 
BESTUURSVERKIEZING 

Vrijdag 21 dezer heeft de jong
ste afdeling uit het arrond, een zeer 
geslaagde bestuursverkiezing ge
houden. De organizatie was zeer 
puik en de leden die talrijk op
gekomen waren kozen als be-
sluursleden : de heren Deboiu G.. 
Huvbrechts H., iNuyts H., Sels M. 
en mevr. Verbouwen D. We wen
sen afd. Diest veel sukses, een goe
de werking en een grote uitbrei
ding. Harlelijk proficiat aan de 
oprichters. 

DANSFEEST 
Het dansfeest dat kantonnaal 

werd ingericht onder impuls van 
afd. p ies t en niet medewerking 
van Testelt en Molenstede is uit
gegroeid tot een enorm sukses. 

Een flink orkest zorgde voor de 
goede stemming. Prof. Verduyn en 
[nof. N'an Paemel hielden een kor
te toespraak voor een overvolle 
zaal. Proficiat aan de inrichters 
van deze slunt in de « blauwe 
burcht ». 

Dworp 
GULDENSPORENFEEST 

Zondag 7 juli 1968 te 19 uur, 11 
julifeest in het « Gildenhuis » te 
Dworp. Dr. J r . Szondi-fcestrede. 
X'erder koorzang, niassazang, volks
dans. Daarna privé-danspartijtje. 

Onze parlementairen en provin
cieraadsleden worden langs de/e 
weg uitgenodigd. 

TUINFEEST 
Zaterdag 27 juli (i8 te 2(1 uui . In 

de romantische hovingen van i De 
Meiboom », Bruineput-Dworp 

Eerste Volksunie-tuinfeest, met 
openluchtbal, stemmige « Weinstu-
be », verrassingen, enz. 

Bij slecht weder : zaal « Brou-
wershuis », parking gemeentehuis
plein, Dworp. 

Hier worden zeker on/e parle
mentairen en |)i iivinc. ici .ladsleden 
verwacht. 

Kapelle-op-den-Bos 
NIEUW BESTUUR 

Tijdens de vergadejiug van 13-6-
1968 werden Edward Pas, Mechel-
baan 231 en Hektor Huysnians, 
Pastorijstraat 13 aangeduid tot resp. j 
voorzitter en sekretaris van deze 
afdeling. Onze vriend Firmin de 
Blieck, Stationsstraat 22, kanton
nale gevolmachtigde, staat in voor 
de propaganda terwijl provincie
raadslid Paul Peeters de organiza
tie voor zijn rekening neemt. Fi
nanciën Piet Van Roy, Frans Huys-
mans is ondervoorzitter. Zoveel na
men, zoveel waarborgen voor de
gelijke werking. 

zoekertjes 
Dame zoekt part-time werk «It 

bediende of goevernante : Antwer-
pen - Mechelen - Brussel. Schr. I 
W. Jorissen, Astridlaan 8(1, Meche
len, T 74. 

Bediende uit Mechelen : .56 jaarv 
beproefd Vlaming, 4 minderjarige 
kinderen zoekt passende betrek
king. Schr. of lelefoneren : W. Jo
rissen, Astridlaan 80, Mechelen, T 
73. 

Antwerpse Ziiiderkempen (om-
gev. Averbode) : stukken W.E. 
grond met dennen t.k., unieke bos
rijke omgeving, o|)p. van 4 tot Si 
a., zeer goede weg, electr., lot. kre-
diel. Tel. 016-61622. T 76. 

Dame uit Gent (47 jaar) met ge-
zinslast zoekt betrekking van be
diende in omgeving Gent of te 
Brussel (geen tijpwerk). Ook part
time werk te (ient of thuiswerk. 
Is handig in kantoorwerk. 

Schrijven bureel blad ï 71. 

Welke_ industrieel, 23 a 24 jaar, 
1,73 a 1,78 m. 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. 
Tel. 015-19994 T 54. 

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

Vlaams Ziekenfonds Brabantia 
zoekt medewerkers tel (02) 
28.45.10. 

SPANJE, begin COSTA BlUVA, 
te LLANS.^. 1300 KM. ver. 20 KM. 
over franse grens , it, p racht ige 
verkavel ing, gra t i s zwemkom, 
macht ig zicht op Middell Zee. 
Villa en appar t . ie huur vanar 
Pasen. T. 03.51.36.30. 

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

Verzekeringsmaatschappij zoekt 
vertegenwoordigers fiks plus t. h. 
m de provincie Antwerpen. Schrij
ven of opbellen VV. Jorissen, As
tridlaan 80, Mechelen Tel. 19994. 
r 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. 

Hoordredaltteiu 
T. van Overstraetei. 
Alle briefwisseling voor re-
daktle naar : 
Rotatyp Sylv Dupuislaan 
110. Brus. 7. Tel 23.1198 

Beheer : 
Maurice Lemonnterlaan 82, 
Brussel 1. Tel. : 11.82.16 
Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 

Jaarabonnement : 300 11 
Halfjaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks . 95 Ir 
Abonnement buitenland 

180 (r. 
Steunabonnement 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers . ö fr 
Alle stortingen voor üet blad 
op postrekening : 1711.39, 
« Wij ï Vlaams-nationaa' week-
jlad. 

Verantw. ultg. Mr. P Van der 
Eist, Beizegemstr 20, Brus. 12. 
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bewegingsy^Jzer 

BRABANT 

Anderlecht 

NIEUW BESTUUR 
Maurits Leviaii, Gen. Bucquov-

straat 57 en Daniël Deconynck, 
Lenniksebaan 1057 werden \erko-
/.en tot voorzitter en sekretaris van 
deze afdeling. 

Hekelgem • Teralfene • Essene 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Volksvert. \i. De Facq en provin-

sieraadsl. F. Van Droogenbroeck. 
Hekelgem : op 4 juli en \erder el

ke eerste donderdag van de maand 
van 7 uur 30 tot 8 uur 30 in Oud 
Zandlapijt, Brusselbaan te Hekel
gem. 

K.OLPORTAGE 
Op zondag 30 de/.er kolporlage in 

de gemeente Hekelgem door de le
den van de akleling. Samenkomst 
te y uur 30 aan de parotliiekcrk. 

BEVLAGGINGSAKTIE 
Door de voorzitter en de sekreta-

rib van de afdeling Hekelgem en 
Ks.sene werden reeds 42 leeuwen
vlaggen verkocht. De vooruitzichten 
werden dus ver overtroffen ! 

Een vlag van 1.35 m. op 1..50 m. 
kost 195 fr 

Neder-over-Heembeek 
BESTUUR VERKOZEN 

André Serruys, Tweedoornkes-
gaarde 7, en Willy Van Laar, Kraat-
\eldslraat G5 werden resp. tol \oor-
zitter en sekretaris \an de afde
ling aangeduid. 

St. Joost-ten-Noode 

NIEUW BESTUUR 

Tijdens de vergadering van 14 
dezer werden de vrienden André 
Kveraert, Grensstraat 13, Brussel 3 
en Willem De Winter, Twee To
rensstraat 105, Brussel 3 aangeduid 
tot resp. voorzitter en sekretaris 
van deze afdeling. 

Benevens St. Joost-ten-Noode 
omvat de afdeling ook Etterbeek, 

'St . Lambrechts-Woluwe en St. 
Pieters-Woluwe. Zij beschikt bo-
\endien oxer zeer degelijk adres-
senmateriaal waarmee in de e.k. 
weken flink werk zal gele\ erd \\ or
den. / 

Vilvoorde 

SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Volgende zildag van 'dr X'ic .An-
ciaux dinsdag 9-7-1968. 

Te Vilvoorde van 19 tot 20' uur 
in « De Gouden Voorn », te \N eer
de \an 20 tot 21 uur bij Guido 
Vanderstraeten, Toekoniststraat 8, 
en te Kampenhout, van 21 tot 22 
uur bij de afdelingsvoorzitter J. 
Schoevaerts, Voortslraat 14. 

BESTUURSVERKIEZINGEN 

N'iKoorde, Weerde en Kampen
hout zijn in regel. Hofstade houdt 
zijn bestuursverklezingen heden 
zaterdag 29-6. De afdeling Mache-
len zal de reeks sluiten. 

ONBEWERKTE GEMEENTEN 

De afdeling Weerde is begonnen 
met de bewerking van Elewijt. De 
eerste kontaktvergadering is voor
zien begin september. Wie interes
sante adressen heeft kan deze 
doorstinen naar de afdelingsvoor
zitter, Guido Vanderstraeten. 

AKTIVITEITENAGENDA 

Zondag 7 jidi a.s. te Eppegem : 
Breugelavond van het V.N.J. in hei 
jeugdheem, Drieslaan 11 aldaar 
vanaf 19 uur. Inkom gratis. 

Zaterdag 28 september bal van 
de V.U.-afdeling Weerde-Eppe-
gem. 

LEDENHERNIEUWING 
De afdelingen Viboorde en Ma-

chelen zijn nog niet afgehandeld. 

OVERLIJDEN 
Alhier overleed de h. Pieter .lo-

zef Seghers, ir. gewezen direkteur 
en leraar van verscheidene tuin
bouw- en technische scholen, gebo
ren te Malderen op 1 februari 1891. 
De begrafenis had plaats te N'il-
voorde na een plechtige tlienst in de 
O.L. Vrouwkerk van de Goede 
Hooi>. 

Aan de familie van de overledene 
onze oprechte deelneming. 

OOST-VLAANDEREN 

Denderhoutem 
BESTUURSVERKIEZING 

Op 26 april werd overgegaan tot 
de herkiezing van het bestuur, dat 
nu als volgt is samengesteld : \oor-
zitter : Florent \ 'an der Straelen; 
o-voorzitter : Edgard Eemaii; se
kretaris : Hugo Sonck; penning
meester : Remi De Coninek; propa
ganda : Maurits De Wit; organiza-
tie : Omer Baeyens; dienstbetoon : 
Roger Souffriau. 

Verder zetelen in het bestuur als 
gekoöpteerde leden : Frans De 
Man, burgemeestei"; Bert De Cra
mer, provincieraadslid. 

Gent - Eekio 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Zaterdag 29-6-68 om 19 lun- 30 ge
zellig samenzijn, aangeboden aan 
alle medewerkers van de verkie-
zing.sstrijd, door de V.l ' . -mandata
rissen, arrondissement Gent-Eeklo. 
Medewerkers welke bij vergetel
heid geen uitnodiging ontvingen 
geliexen dit bericht als uitnodiging 
te beschouwen. 

Zo zij wensen deel te nemen, 
kunnen ze nog heden zaterdag 29-
6-68 ten laatste om 15 uur him deel
name (met ojjgave van aantal deel
nemers - echtgenote en kinderen) 

melden aan lokaal Roeland, tel. 
23.28.28. 

Roeland, Korte Kruisstraat 3 Ie 
(jent. Voor koude schotel en drank 
is gezorgd. Hammond-orgel wordt 
bespeeld door Bert Brent. 

keistraat 67, Sint-Niklaas. Nadere 
inl. over reglement enz. aldaar. 

Merelbeke 
v o s 

Zaterdag 13 iuli vlaginhuldiging 
van de plaatselijke afdeling. Verza
melen om 18 uur 30 Hundelgemse 
steenweg cinema « Regi ». Oplochi 
naar het dorp. Plechtige H. Mis om 
19 uur, daarna optocht naar het 
lokaal n Nova » alwaar plechtige 
overhandiging door hel hoofdbe
stuur V O.S. van de vlag en re
ceptie. Simpatizanten zijn welkom. 

Munkzwalm 

NIEUW BESTUUR 

Voorzitter : Reynaert, Hundel-
geni; sekretaris : De Vleeschauwer, 
Dikkele; propaganda : Droeshout 
Willy, Beerlegem; organizatie : 
Cosijns Etienne, Munkzwalm en 
penningmeester : Van Huffel Ro-
main, Munkz-walm, 

Sint-Nikiaas 
FOTO. EN DIA-WEDSTRIJD 

Door Vujo-fotoclub St-Niklaas 
wordt een foto- en dia-wetlstrijd in
gericht waaraan talrijke prijzen 
zijn verbonden. 

Iedereen kan aan deze wedstrijd 
deelnemen. 

Elke dia of foto moet vergezeld 
zijn van een politiek-humoristisch 
onderschrift. 

Uiterlijk tot 1 oktober 1968 wor
den de inzendingen franko afgele-
\erd op volgend adres : Vujo-foto-
wedstrijd, ••*-a dhr.- Bea'nfaysj'-Be-

St.-Marla-Horebeke 
NIEUW BESTUUR 

N'oor/.itter : Van der Linden De-
nis, St. Kornelis-Horebeke; sekreta-
tarls : De Bock Paul. Mater; pro-
pagamla : Browaeys Gerard, Wel
den; organizatie : \ 'an der Linden 
Leon, St. Kornelis-Horebeke en 
penningmeester : Pauwels Daniel, 
Si. Denijs-Boekel. 

WEST-VLAANDEREN 

VLAAMSE NACHT 
Zaterdag 13 juli : 15 u. Tienershovv 

met Norbert, zijn Hey-meisjes en 
Hey-toppers; 20 uur : Oberbayern-
bierfeest, met Henri Cogghe's Blaas
kapel (10 m.) 

Zondag 14 juli : 15 uur : folklorisli-
sche optocht met de nieuwe reu
zen Tijl en Nele; 16 uur : Lize-Mar-
ke show; 20 uur : dansavond met 
orkest Eddy Dolsan (11 man). 

Verlenen hun medewerking : de 
\endelgroep « Houtlandse Klaii-
waerts »; kabaretgezelschap « De 
Gekke Broers »; imitator Lou Ster-
da; konlerencier Ben Evert; akkro-
baten « 3 Cracks » en animator en 
T\'-spelleider Willy Lustenhouwer. 

De feestelijkheden gaan door op 
het domein « Klein S d a n d » te 
Jabbeke. 

I oegangskaarten : s namiddags 
30 fr., 's avonds 50 fr. Voor de twee 
dagen samen : 100 fr., alle mani 
lestaties 

Kaartverkoop o.m. bij : Robert 
De Bruyne : Assebroek; .lulien \ 'an 
P a r \ s - Blankenberge; Roger N'an 
de N'oorde - Brugge; Fernand Col
lier - Jabbeke; Leo N'erwerft -
Knokke; Willy Gijssels - Rudder-
voorde; Maurits Goethals - Sint-An-
dries; Omer Dombrecht - Sint-
Kruis; Hendrik Monteyne - Sint-
Michiels; Jef Dullou - Torhout en 
Breydelhof - Brugge. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

ZiUkigen \ oIks\ ertegen wool diger 
Pieter Ley s : 

Assebroek (bij R. Reynaert, (ien 
Lemanlaan 26) : 2de dinsda,^ 19 • 
20 uur. 

Blankenberge (bij J. N'an Pa
is s, lepelstraat 7} : 1ste vrijdag 20-
21 uur. 

Brtigge (Breydelhol) : Isle en 2de 
zaterdag 1 1 - 1 2 uur. 

.labbeke {bij G. Eeckeloo, Aart-
rijkesteenweg 39) : 1ste zonilag 10 -
11 uur. 

Knokke (bij \ . De Lille, Helm
weg 12) : 1ste vrijdag 19 - 19 uur 
45. 

Ruddervoorde (calé Oud Ge
meentehuis) : 2df dinsdag 20 - 21 
uur. 

Sinl-Andries (thuis, Manitobalaan 
5) : ieilere vrijdag 14 - 16 uur. 

Snellegem (bij A. üngenae , F^er-
negemstraat 62b) : 1ste zondag 9 -
10 uur. 

Sinl-Kruis (bij O. Dombrecht, 
Engelendale S9) : 4de vrijdag 19 -
20 uur. 

Siiit-xVlichiels (bij ,1 Fraipont, 
Levselestraat 104) : 4de donderdag 
19 - 20 uur. 

Torhout (bij P. N'lieghe. Hofstr. 
9) : Mc vrijdag 20 - 21 uur. 
NIEUWE AFDELING 

Zedelgem : maandag 24 juni jl. 
opgericht als r2de afdeling \an ons 
arr. ! 

Volgende week meer nieuws hier
omtrent. 

Diksmuide 

KOLPORTAGE 
De kolportage die moest door

gaan op zondag 30 juni, gaat door 
op zondag 7 juli tq Ichlegeni. N'er-
zamelen om 9 uur 30 aan de kerk 
te Ichtegem. Gezien het hier de 
eerste projjagandatocht is na de 
\erkiezingen rekenen we op een 
groot aantal medewerkers. 

Kortrijk 

NIEUW 
ARRONDISSEMENTEEL 
BESTUUR 

Zaterdag 22 juni werd door de 
arrondissementsraad het nieuwe ar-
londi.ssementeel bestuur verkozen : 
voojwlter : 'Merwijn N'andenbulcke, 

Lauwe; ondervoorzitter : Dirk Bos-
suyt. Deerlijk; sekretaris : Roger 
Plancke, Kortrijk; penningmeester: 
Fernand Duloit, Belle.gem; propa
ganda : Roos Vandenbiilcke-Dujar-
din, Kuiirne; organizatie : Luk De-
bels, Kortrijk; dienstbetoon : An
dré Leenknecht, Menen. 

De uittredende voorzitter, God
fried Froediire, Sint-Denijs werd 
door de arrondissementsraad een
parig benoemd tot ere-voorzitter. 

Afgevaardigden in de partijraad : 
Herwijn Vandenbuicke, Lauwe, en 
F'ernand Dutoit, Bellegem. Plaats-
\ervangers : Roger Plancke, Kor
trijk, en Luc Descamps, Kortrijk. 

Ledegem - Dadizele 

BEVLAGGING 11 JULI 

Traditie gelrouw vieren wij 
Vlaandereus feestdag op 11 juli. Ie
der vlaming moet het als zijn plicht 
aanzien te tonen wat hij is, met zijn 
woning tebevlaggen.Wie nog niet in 
bezit is van een leeuwenvlag, mooi, 
sterk en goedkoop, bestel ze tijdi.g, 
stuur een kaartje aan Rik Vanden-
berghe, F'abriekslaan 20 te Lede
gem en u krijgt ze thuis bezorgd. 

Menen 

BEVLAGGING 

De vrees om het eigen vlaams 
sinibool te hijsen is een patotogi.sch 
verschijnsel, altans te Menen. Het 
stadsbestuur lijkt wel erg allergisch 
tegeno\er de leeuwevlag. Welnu, 
wij dienen onze vroede vaderen van 
an twoord! In iedere straat moeien 
tenminste 2 a 3 vlaggen wapperen 
op 11 juli. Bewuste N'lamingen vlag
gen op hun hoo.gdag en u \lagt 
méé ! Haal vlug een leeuw op het 
sekretariaat. Wahisstraat 70 of le-
persestiaat 133. 

OPENING DRANKHUIS 
Het lokaal « de Beiaard », gele

gen Kortrijksestraat ,3, is open. De 
officiële openstelling gebeurt op za
terdag 6 juli. Hel bestuur der -d-
deling Menen, alsmede de verkoze-
nen \an het arrondissement Kor-
liljk, hopen u te mo«en begroeten. 

DIENSTBETOON 
De h. André Deprez, Schansstr. 

24, houdt zich ter uwer beschikking 
bij .sociale, liskale en andere moei
lijkheden. Aarzel niet hem te raad-
|)legen. Tel. 524,56. 

SUKSES 
Mede door het stijgend aantal le

den, bekomt afdeling Menen een 
tweede rechtstreekse afge\aardigde 
in de arrondissementele raad, iil. 
de hh. Bernard Decorle en André 
Deprez. Dr. Willried Vanholme, 
pro\incieraadslid zetelt automatisch 
in de raad, en de h. André Leen
knecht werd geko<>pteerd raadslid. 
Bovendien werd de/.c laatste ver
kozen als bestuurslid. Proficiat aan 
allen. 

Oostende 
AFDELINGSVLAG 

Op verzoek van meerdere leden, 
heelt het bestuur besloten het no
dige te doen om onze afdeling een 
eigen vlag te bezorgen. In dil ver
band wordt een beroep gedaan op 
alle leden om een degelijk ontwerp 
te \ inden. We vragen hiervoor de 
s|)eciale hulp van onze artisten ! 
Ontwerjien kunnen bezorgd worden 
aan de .sekretaris Jef Verhaeghe. 

Het bekroonde ontwerp zal aan 
de leden \oorgelegd worden. 

KAARTAVOND 
Onze eerste kaartavond werd een 

goed begin : een twintigtal leden 
«a ren in de Derby aanwezig; de 
stemming was uitstekend. 

VUJO GESTICHT 
Onlangs werd overgegaan tot de 

slicliling van de Oostendse Vujo. 
Acht jongeren uit Oostende nemen 
het s'oorlopig bestuur waar. \ 'oor 
de vergaderingen beschikken ze 
o\er de zaal van café Derby, Nieiiw-
poortsesteenweg 246. in september 
wordt de eerste algemene leden-
\ergadering gehouden. Inmiddels 
%serden al initiatieven genomen 
voor direkte uitvoering en werd met 
de financiële mobilizatie begonnen 
Vanaf 15 juli bieden onze Vujo-le-
den een « babysitting «-dienst aan 
\ U-leden en simpatizanten. 

Jongeren worden uitgenodigd lid 
te worden, hetzij op het voorlopig 
sekretariaat : Dirk Vandepitte, 
Westlaan 50, Raversij<le, hetzij bij 
I. Scheer (« 't Kroegske »), Sint-
P-attlusslraat 80, Oostende. 

Sint-Michiels 
VOLKSUNIEWERKING 

In april hield de heer Frans Ver
linde, voor een 20-tal personen (o.a. 
provincieraadslid G. Van In en 
\olksverl. P Leys), een uiteenzet
ting o\er « Het Parlementair Stel
sel in België ». Hij vergeleek het 
stelsel met de sistemen in verschei
dene buurlanden en aan de hand 
van de jongste verkiezingsuitslagen " 
lichtte hij de werkwijzen toe. 

Op 15 mei werd de ledenstand 
genoteerd. Het is terug een winst
cijfer, en dit ondanks het feit da t 
twee gemeenten wegvielen die geza
menlijk de nieuwe afd. Rudder
voorde vormen. 

De uitgave van verscheidene 
plaatselijke \erkiezlngspamfletten 
bracht zware uitgaven niet zich 
mee. De afdelingskas kan ook uw 
steun best gebruiken : Leyselestr,. 
1.56, St.-Michiels. 

Stene 
AFDELING O P G E R I C H T 

In aanwezigheid van de plaatse
lijke gemandateerden en een zeer 
groot aantal leden en simpatizan
ten werd donderdag 20 juni 11. in de 
groenten\eiliiig te Stene de nieuwe 
aldeling Stene bo\en de doopvont 
gehouden. 

In zijn inleidend woord bracht 
voorzitter Jozef Nagels van de af
deling Oostende een weherd lende 
hulde aan de pioniers van de Volks
unie te Stene : de h. en mevr. Vic
tor De Key.ser - Vanslembrouck 
Alice en de li. en mevr. Hendrik 
Terry n - Berbauwe Leonie. 

Na een korte groet van senator 
Leo N'an de VN'eghe trokken de zes 
kandidaten, die wegens het bereik
te aantal leden (76) allen als ver
kozen verklaard werden zich in
middels terug. 

Volgend bestuur werd samenge
steld : Noorzitter : Hendrik Huyle-
broeck; sekretaris : Jozef Tonime-
leiu; penningmeester : Fernaml 
N'erbeeke; propaganda : Albert Ver-
gote; organizatie : Jaak Vanderstuk-
ken en sociaal dienstbetoon ; De
sire N'anbaelenberghe. 

Provincieraadslid Maurits Zwae-
nepoel sprak de feestrede uit over 
het tenia « NV.iarom Volksunie »• 

Acht nieuwe leden werden aan
geworven zodat ons totaal thans op 
84 komt. NN'aarachlig een suksesnj-
ke start \oor de nieuwe aldelin.i< 
Stene. 

MEDEGEDEELD 
Aarschot 
EERSTE 
GULDENSPORENBAL 

Zaterdag 6 juli 1968 om 20 uur 
M) in de Witte Molen, Herseltse-
steenweg. Aarschot, met het or
kest NVallra van Stan Philips. Toe
gang : 40 fr. 

GULDENSPORENFEEST 
Donderdag 11 juli te 20 uur 

sprankelend guldensporenfeest in 
het stadspark te Aarschot. Inrich
ters : \ laamse verenigingen ea 
N .1/.-kernen. 

Brussel 
PETER BENOIT-HARMONIE 

Zondag, 7 juli 1968 te 15 uur geeft 
de Peter Benoit-harmonie (vlaamse 
harmonie) in opdracht van het 
brussels stadsbestuur, haar 2de kon-
cert in de Warande onder leiding 
heer Karel Pisane. 

Eppegem 
V.N.J. 

Op zondag 7 juli a.s. houdt de 
nieuwe N'.N.J. schaar Eppegem, in 
samenwerk ing 'met de vendels uit 
het omliggende, haar eerste optocht 
doorheen de gemeente. In de na
middag en 's avonds wordt het 
N'.N.J. heem geopend aan de Dries
laan 11. 

Lede 

11 JULI-VIERING 
Zondag 7 juli 16 uur Lize Marke 

show, speelplaats Sint Maartenkol
lege. 

Na de pauze gelegenheidstoe
spraak dóór Karel Emmerechts. 

NVoensdag 10 juli, 19 uur plech
tige Heilige Mis. Donderdag 11 ju
li algemene bevlaggingsaktie. 
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Toen men met de koets door het wilde westen reeft 
C^y^v^^^^^^ had goud 

waarde... 

nu 
ALLEEN BOUW! 

6€ tkJc / ^ ^ X ^ 4 ^ / 

^<^T^ ],• 
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 en 

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

U IS FINANTIEEL STERK GENOEG \\\ 
wani : 

— 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 eén onzer informatiecentra. 

Naam 

Adres Woonplaats 

Tel privé . . . - Tel kantoor , 

wenst inlichtingen en gratis brosjure : 
1. over gronden voor vil labouw : • 

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

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

3 Over de aankoop van een bestaande woning Q 
Duid aan met een X waarover U inlichtingen wenst te ontvangen. 

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

JD 
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