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Vlaams nationaal 

wmai/iE 
Met dit nummer gaat ons blad voor twee 

weken met vakantie. Ook het politiek bedrijf 
vertoont sporen van de jaarlijkse vakantie
virus. Alleen door de vervroegde verkiezin
gen van maart is het parlement vandaag nog 
in beslag genomen door de bespreking der 
begrotingen, die echter in vlug tempo afge-

recht van dit feest, simbooi van ons groeiend 
nationaal, volks bewustzijn, simptoom van 
onze geboorte als vlaamse natie. 

Het is niet zonder fierheid en we vervallen 
zeker niet in overdrijving wanneer we stel
len, dat naarmate de Volksunie als partij 
erkend wordt, het vlaams bewustzijn en de. 

WAKKER BLIJVEN 
handeid worden. Het politieke leven drijft 
ook meer en meer af naar het domein van de 
geruchten en de veronderstellingen. Dit is 
dit jaar meer dan anders het geval door het 
langzame ontbindingsproces der oude par
tijen, door de versterking der vernieuwende 
krachten op 31 maart en door de vertwijfel
de pogingen van de brusselse machtshebbers 
om een dam op te werpen tegen het fede
ralistisch getij, waarbij ze van kwaad tot 
erger vervallen. Op die achtergrond moet 
men het heterokliete karakter van de rege
ring Eyskens-Merlot zien, de jongste poging 
van Vanaudenhove om de waals-vlaamse be
trekkingen opnieuw te enkommissioneren, 
om ze in het unitaristisch keurslijf te behou
den. Ook de mateloze ambities van Vanden 
Boeynants, die zich nu als redder van een 
doodzieke Sabena wil opwerpen in afwach
ting dat hij met deze en andere «lauweren» 
gekroond, zich als redder van Brussel en van 
het «Belgique de papa» opdringt, zijn simp-
tomen van een verval. 

Liever dan ons met de storm in het glas 
water, die deze Sabena-geschiedenis veroor
zaakt, bezig te houden, verheugen we ons 
vandaag over talloze 11 juli-feesten in Vlaan
deren, de talrijke bevlagging, de remmen die 
zijn weggevallen. De vierinf van onze vlaams-
nationale feestdag is « in », het individueel 
engagement is zelfs verbluffend, weze het 
nu als spreker, artiest of steunende partiku-
lier of handelaar. De formules verschillen, er 
zijn nog traditionele 11 juli-feesten naast 
steeds talrijker « moderne ». Maar alle 
getuigen voor de verovering van het burger-

vanzelfsprekendheid daarvan mee groeien. 
Dit moet ons sterken, om te volharden, om 
straks na de IJzerbedevaart, paraat te staan 
voor de komende strijd, naar verwachting de 
eindstrijd, onze eindstrijd en onze overwin
ning als volk. Dat zal niet vanzelf gaan, dat 
zal de gestadige uitbouw van de vlaamse 
strijdmachine bij uitstek vergen, de stevige 
organizatie van de Volksunie. We weten im
mers dat we alleen op ons zelf kunnen reke
nen : meer dan ooit blijkt hoezeer de« Vla
mingen » in de kleurpartijen behept zijn met 
een verderfelijke kompromissengeest en met' 
een (al lang niet meer verwonderlijk!) kapi-
tulatiekompleks. Men verwacht van de Volks
unie dat ze de tekens aan de wand schrijft, 
dat ze reageert op de zwakheden van hen dié 
onze bondgenoten zouden moeten zijn docK 
steeds opnieuw overlopen of zich onder de 
voet laten lopen door de vijanden van ons 
volk. Gelukkig zijn er in deze vakantieperiode 
juist twee vlaamsnationale hoogdagen, die 
ons volks besef levendig houden en vooral in 
dit jaar 1968 de aandacht blijven vestigen 
op de gevaren die de vlaamse gemeenschap 
bedreigen, niet alleen van binnenuit doch' 
ook van buitenuit (voor de E.E.G. bestaat er 
nog altijd geen Vlaanderen, men heeft er 
wel reeds Wallonië ontdekt). 

We zullen deze rustperiode goed gebrui

ken, met naast een groeiend aantal 11 juli-

vleringen en een massale IJzerbedevaart irt 

onze eigen rangen een voortdurend stijgend 

aantal afdelingen, aktieve militanten en ka

ders. Wij blijven wakker. 
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KRITIEK 

Langs gesprekken om krijg ik 
soms kritiek te horen op «WIJ» 
en de Volksunie in het alge
meen. En inderdaad, deze kri
tiek is meer dan eens gegrond. 

Vooreerst wordt « Wl.I » ver-
veten veel te negatief ingesteld 
te zijn op de maatschappij, op 
de doenvvijze van de regering, 
van gezagdragers en van de an
dere partijen. De kritiek alleen 
is nog niet erg, maar er komt 
niets in de plaats dat opbouwend 
kan genoemd worden. Zodanig 
dat de mensen die wekelijks de 
rubrieken lezen, langzamerhand 
niet liet niinste gezag meer aan
vaarden dat van de staat uit
gaat. Ook wordt er opgemerkt 
dat er weinig sociale zaken in 
het blad behandeld worden en 
dat het ledenaantal niet doel
treffend genoeg gebruikt wordt 
om vakbonden en ziekenkassen 
pluralistisch te maken of eigen 
organen te scheppen. De partij
leiding wacht tot iets slaagt 
voordat ze er haar steun aan 
verleent. 

Ten tweede is er de verneder
landsing van het bedrijfsleven 
<1 e slechts langzaam vordert. In 
vele dorpen van Vlaanderen blij
ven nog verfransingsaarden. 

Waarom publiceert « WIJ » 
deze firma's niet met naam en 
produkt. zodanig dat de mensen 
tenminste weten welke bedrij
ven het zijn die cmze opgang nog 
tegenwerken ? Dikwijls zou een 
weinig aktie op dit gebied heel 
wat rezultaten boeken. 

zijn om te kunnen studeren ko
men de studenten in opstand ; 
zo stelden de fi-an.se studenten 
van de Sorbonne o.a. : « laten we 
ophouden bevoorrechten te 
zijn... » en « de studenten als 
aparte kaste moeten verdwij
nen... ». 

Het komt me voor dat dhr. 
Olaerts argumenteert vaiuiii het 
standpunt van de bevoorrechte 
en dit bevoorrecht zijn van de 
student als een feit aksepteert 
juist zoals dhr. Th. Lefèvre. 

F.V., St Niklaas. 

RECHTS - LINKS 

K.K., .\sse. 

GEEH VOORRECHTEN 

Hierbij enkele aantekeniiii^cn 
n.a.v. het artikel van ,1. Olac.ts 
« Is (Ie mens een arbeider » en 
zijn vroeger artikel : « Zijn stu
denten arbeiders ». 

De op\at!ing dat de studenten 
een « elite » vormen ol /ciuden 
moeten vormen is m.i. scrwer-
|)eliik. Dat zij tot op heden be-
Noorrcchten zijn is wel waar, 
maar dit ais argument gebruiken 
om zich te ver/elten tegen stu-
deloon is de zaken op hun kop 
zetten. 

Th. Lefèvre : « Kr wordt de 
laatste tijd aangedrongen op 
kosteloos hoger onderwijs en op 
de uitbetaling van een studen-
tcnloon. 

lieide voorstellen zijn natuur
lijk het onderzoeken waard, al 
ben ik persoonlijk de mening 
toegedaan dat iemand die hoge
re studies kan ondernemen en 
daar\-oor enkele jaartjes langer 
uit fabriek of kantoor kan weg-
bliiven, in ruil daarvoor wel 
enige inspanning mag opbren
gen >. 

Juist tegen dit bevoorrecht 

In het nummer van 15 juni ci
teert de heer Slosse instemmend 
het blaadje « .\ktueel ». Ik weet 
niet wie daar aan het woord ko
men, maar als wij die heren 
moeten geloven betekent rechts: 
diktatuur, fascisme, reaktionair, 
hekrompen, achterlijk, oud. Kn 
dan betekent links : demokratie, 
vrijheid, vooruitgang, verlich
ting, jeugd. Het kan zijn dat de 
machten die de « wereldopinie » 
vormen, zulks |)i-()l)eren aan de 
massa wijs te maken. 

Ei-nst Jiinger stelde vast, dat 
die maclilen sedert lOü jaar 
« links » /ijn. Waarom ze dat 
zijn, welen wij ook. De indeling 
rechis-links beantwoordt noch
tans niet aan een werkelijke 
sclieiding tussen vrijheid en 
dwang, sociaal-vooruitstrevende 
of reakti(maii'e tendenzen. De 
waarheid is dat er bijvoorbeeld 
meer, langduriger en bloediger 
linkse dan rechtse diktaturen 
zijn geweest en nog zijn. Aan een 
dergelijke indeling daarenboven 
een morele beoordeling verbin
den, betekent zichzelf tot de iin-
moralik'it van de politieke leu
gen bekennen. .Men kan natuur-
]i|k de woiüdcn /over ontwaar
den d,il /e in liet eigen schema 
passen. Men kan een paard een 
koe lieten en bij de definitie \an 
dat laatste dier de kenmerken 
Nan een paard opsommen. Maar 
zulke spelletjes zijn onwaardig 
voor mensen die als « politieke 
denkers » anderen willen voor
lichten. Hoezeer men met eti
ketten links en i'criits voorzich
tig moet zi|n, lilijkt uit een an
der citaat. De heren menen 
« dat het nationalisme wonder
wel past in de afbraak van een 
valse demokratie en dat van een 
drij\ende kracht moet zijn bij 
de vernieuwing onzer maat
schappij ». Dat is bedoeld als 
een linkse belijdenis. Dertig jaar 
geleden zegden studenten lict-
zelfde, en het lieette toen fascis
me, weinig « aktueel » dus I 
Wanneer men het begrip links 
wil aanduiden komt men tot nog 
vager, niels/egyende omschrij
vingen. .Ms links is « het verder 
kijken dan de luudige slnik-
tuur, liet niet meer aanv.iaiden 
van de wereld waarin we Ie-

t^cito iM^ 
Rijke oogst in het vooruitzicht 
WiJZ lGING VAN ONS PLAN 

ter gelegenheid van de vakantie 
O m te vo ldoen aan de vraag van ons kl iénteel, 
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ven » dan is dat een interpreta
tie van het woord « links » die 
zo rekbaar is dat ze oj) alles 
slaat. En dan zijn zowel Hitler 
als Gandhi links geweest ! 

V.L., Berchem. 

'T BELGIKSKE NIKSKE 

Langs deze weg wil ik dhr. 
K.A. uil Dciiine even op enkele 
jjunten wij/en die hij als goed 
realist niet uit het oog had mo
gen verliezen. 

« 't Belgikske nikske » de zo
veelste flater van het werk van 
de ongeduldigen '? Ja, inderdaad 
van ongeduldigen ! Maar zou 
men na 188 jaar belgische ver
drukking zijn geduld niet verlie
zen ? En wordt het niet meer 
dan tijd dat wij ongeduldig wor
den ? 

Trouwens is het niet enkel een 
kwestie van ongeduld. De bro
chure gaat over de kern, over 
het wezen van gans onze volks-
strijd. 

Als nationalist houden wij ter
dege rekening met het bestaan 
van de belgische staat. Er be
staat trouwens helemaal geen 
gevaar dat we dat zouden ver
geten. Regelmatig worden we op 
een tamelijk hardhandige ma
nier aan zijn bestaan herinnerd 
door kontaki niet de « ordehand

havers » van deze noord-franse 
staat. 

Maar beste K..\., er rekening 
mee houden wil helemaal niet 
hetzelfde zeggen als deze staat 
aanvaarden en ons bij deze 
staat neerleggen. Dat doen we 
dan inderdaad ook niet. Geen 
enkel nationalist kan zonder 
zijn nalionalisnic te verlooche
nen zich neerleggen bij het be
staan van deze belgische staat. 

Dat de brochure het negati
visme van dagdromei's is, die 
zijn blijven stilstaan bij de pe
riode 1980-1940, is gewoonweg 
belachelijk en dadelijk te weer
leggen. Deze brochure werd uit
gegeven door de vereniging 
Were-Di, wel deze vereniging 
K.,\., bestaat hoofdzakelijk uit 
jongeren. En indien K.A. tijdens 
de betoging goed gekeken had 
(en dat zal wel, want hij was er 
toch maar als toeschouwer 
niet ?) dan zou hij toch opge
merkt hebben dat de brochure 
vooral verkocht en ook gekocht 
werd door de jeugd. Verder raad 
ik K..^. aan bij de eerstvolgende 
Vlaamse betoging eens heel goed 
te luisteren naar de slogans die 
met overtuiging door de jonge
ren geskandeerd worden. Door 
die jeugd die volgens K.A. de 
realiteit aanvaardt en de poli
tiek beschouwt als de kunst der 
mogelijkheden. Voor elke keer 
dat K.A. door die jeugd de slo
gan « voor 't belgikske nikske » 
hoort roepen .mag hij 5 fr. in de 
kas van V.U. Antwerpen .steken. 
Onze penningmeester gaat die 
lag gewoonweg stralen ! 

De jeugd, beste K.A., legt zich 
nu eenmaal niet neer bij die bel-
gi.sche staat, omdat die jeugd 
echt revolutionair is, omdat die 
jeugd rechtvaardigheid eist voor 
haar volk. Die jeugd wil een 
einde maken aan de onvolkse 
belgische staat die reeds 138 jaar 
lang ons volk verdrukt en on
mondig houdt omdat die jeugd 
een einde wil zien aan de ver
scheurdheid van ons volk. 

Ik kan niet anders dan elk le
zer de brochure « Voor 't Belgik
ske Xikske » aanbevelen. Leest 

ze grondig, niet alleen de titel, 
maar ook de inhoud, en vorm 
u dan zelf een oordeel over de
ze belangrijke uitgave van.Were-
Di. 

V.L., Berchem. 

OUDERDOMSPENSIOENEN 

1968, 1969, 1970, enz... zijn ja . 
ren waarin vele werknemers als
mede zelfstandigen recht zullen 
hebben op een staatspensioen, 
daar zij de ouderdomsgrens be
reikt hebben. 

Doch hier zal voor velen een 
ontnuchtering volgen, de na
sleep van de repressie. 

Vele honderden kunnen niet 
genieten van een volledig pen
sioen daar zij in de periode 1944. 
1949 ofwel ontzet werden uit hun 
ambt en hun rechten ofwel we
gens gevangenschap in de onmo
gelijkheid waren te storten. 

Als kinderen van deze getrof
fenen hebben wij ons terug inge
zet voor de vlaamse strijd en 
voor de groei van de vlaams-na-
tionale partij. 

Mogen wij nu vragen aan de 
verkozenen van de Volksunie, de 
mogelijkheid te onderzoeken een 
wetsvoorstel in te dienen voor 
sociale amnestie ? 

Wij zijn overtuigd dat verte
genwoordigers van andere par
tijen eveneens dit voorstel zou
den steunen, wanneer het gaat 
om loutere sociale redenen en 
wanneer het zou blijken dat er 
geen tegemoetkoming is voor 
ekonomische kollaborateurs. 

V.M., Moerkerke. 

De redaktie draagt g:een rer-
antwoordelijkheid voor de In
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt tich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

von de redaktie 

Brussel, 10 j u l i 1968. 
Betr . j vakantie-regeling. 

Ja mensen, ze z i t ten er veer op, de twaalf maan
den tussen twee vakantieperioden. Onze hoofdre-
dakteiir t rekt u i t op forellen en snoekbaars, on
ze redaktiesekretaris bouwt zijn schildersezel 
op in het landschap, onse hoofdinvormer organi
seert een vlaamse kermis voor de bouw van een 
kapel, onze zet ters gaan de ene naar zee, de' an
dere ook naar een forellenwater, een derde naar 
het buitenland en noem maar op. Er i s er zelfs 
eentje in de drukkerij die het aangename aan het 
nuttige paart en die maar meteen zijn vakantie 
inzet door in het huwelijk te treden. 
Ons vakantie-genoegen wordt d i t jaar verdubbelt, 
omdat het gepaard gaat met enig leedvermaak. Ter
wijl wij liggen te bruinen, staan te vissen of 
z i t ten t e schilderen moeten de parlementsleden 
lekker doorwerken. Gewoonlijk i s het net anders
om. Waarmee we niets onheus bedoelen.. . En eigen-
l i j k hebben die parlementsleden toch van begin 
a p r i l to t einde juni a l een, v r i j rustige t i j d ge
had. Ieder zijn beurt i s niks te veel: 20 vinden 
we toch. •• 
èad het enigszins gekund, dan zouden we - ondanks 
het leedvermaak en ju i s t met het oog op de door
lopende parlementaire ak t iv i te i ten - verder b l i j 
ven verschijnen. Maar wet i s wet en de drukkerij 
doet onherroepelijk d ich t . V003;' twee weken. Be
gin augustus hebt ü, pas terug uit . vakantie, dan 
een kersverse "WIJ" in de bus z i t t en . 
En dan i s het de .beurt aan de jongens van de Wet
s t raa t cm leedvermaak t é hebben . , . 

WJ 
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geen brusselse geneeskunde 

'(red.) In de nieuwe regering zijn ook ou
de gedichten : zo o.m. het blo/end^ kris-
ten-demokratisch gezicht van Placied De 
Pat 1)6, minister van Sociale Voorzorg. 

Hij heeft geen geluk met de politiek van 
verbintenissen, die de geneesheren moe&È 
verenigen in een zelfde stelsel. Wij willen 
hier niet ingaan op de talrijke technische 
aspekten van de hele zaak, maar wensen 
enkel de vraag te stellen aan de minister, 
ot hij nog langer de komedie gaat spelen 
van de meerderheid der vlaamse genees
heren uit te sluiten van de besprekingen 
in de Nationale Kommissie Geneesheren-
Ziekenfondsen, opgericht in de schoot van 
het RIZIV. 

Hoe is inderdaad de toestand voor het 
ogenblik ? De twee doktersorganizaties die 
akkoord gingen met het verbinienissenstel-
sel waren de federatie Wijnen die haar 
leden in het brusselse groepeerde en het 
Algemeen Syndikaat. De Sindikale Kamers 
dei geneesheren (federatie Henrard) wer
den na allerhande incidenten waarbij ook 
de dokters niet vrijuit gingen, geweerd. 
Nochtans zijn de meeste dokters hierbij 
aangesloten, en dan vooral dokters uit de 

< provincie > die tegen veel lagere erelo
nen werken dan hun kollega's uit « la 
capilale ». 

Wi| willen ons niet mengen in de vele 
beslaande problemen maar wensen zeer 
scherp te waarschuwen voor het gevaar van 
een brussels geïnspireerde geneeskunde, 
waai we zien dat ook het Algemeen Sin-
dikaat overhoop ligt met de federatie Wy-
n<;n. die de alleenvcrtegenwoordiging voor 
zich opeist, met de tipische pretentie van 
dc' brusselse bourgeois. 

Het gaat niet op, dat in deze tijd van 
< inspraak > en medebeheer, het grootste 
deel der vlaamse geneesheren niet zouden 
dcchiemen aan besprekingen die van het 
alk'igrootste belang zijn. 

V\i| denken hier niet alleen aan de uit-
wc ii« van het verbintenissenstelsel, maar 
ook aan de hospitaalproblemen, de auto-
matizering die ook in de geneeskunde zal 
doorbreken, het sociaal statuut van de ge-

klare wijn de paepe 
neesheren, enz. 

Minister De Paepe moet hier nu einde
lijk klare wijn schenken, en zich niet lan

ger verschuilen achter vroegere konflikt-
situaties, waarvan de veroordelingen van 
geneesheren een pijnlijk gevolg zijn. 

• PARLEMENTAIRE VRAGEN EN ANTWOORDEN 

in g r o e i e n d l ( a d e r b l a d 
(e.s.) Na enkele maanden vertraging werd 
de uitgave van het tweemaandelijks Ka
derblad der VU terug aangevat. Het num
mer 2 van de jaargang 1968 werd nu ver
zonden, met o.m. de adressenlijst van de 
nieuwe parlements- en provincie-raadsle
den, de stellingnamen van de partij in 
1967, en de samenstelling van de kies
kantons in Vlaanderen. 

Tans is de volgende aflevering in druk : 
de vragen in Kamer en Senaat door de 
VU gesteld van 1961 af. Hierbij wordt tel
kens vermeld : naam van de vragensteller, 
minister die het antwoord gaf, voorwerp 
van de vraag, en bladzijde van het Bulle
tin van Vragen en Antwoorden waarop 
vraag en antwoord werden afgedrukt. 
Vooral tijdens de jongs.te jaren liep het 
aantal parlementaire vragen van de VU 
dermate hoog op, dat meer dan een dub
belnummer nodig is om alles te omvat
ten. Zodat de volgende aflevering nr. 3-4 
(mei-augustus 1968) zal heten, en in nr. 5 
de rest zal verschijnen. Van het plan, dit 
jaar in een speciaal Jubbelnummer de ver
kiezingsuitslagen te geven, komt dan ook 
niets in huis; dit zal voor 1969 gebeuren. 
De officiële uitslagen van Kamer en Se
naat per kanton werden trouwens nog niet 
vrijgegeven voor het Ministerie van Bin
nenlandse Zaken voor de jongste verkie
zingen. 

Opmerkingen in verband met inhoud 
en redaktie kunnen toegezonden worden 
aan E. Slosse, Elshoutbaan 25, Schoten. Al
le klachten betreffende ontvangen van af

leveringen moeten gericht worden aan het 
algemeen sekretariaat der partij, dat in
staat voor de administratie van het Kader
blad. 

• Brussels hemd nader 
dan belgische rok 

gemeenteraads
verkiezingen 1970 
(e.s.) Deze opmerking wierp Hugo Schiltz 
in de arena van de Kamer naar aanlei
ding van de houding der franstalige brus
selse socialisten. 

Het loont wellicht even de moeite na ie 
gaan welke parlementsleden tevens een be-
stuursmandaat in een gemeente \an het ar
rondissement Brussel bekleden. 

Voor de BSP vinden we Simonet (bur
gemeester van Anderlecht), Cudell (burge
meester van St.-Joost), Machtens (burge
meester van Molenbeek), Franck (burge
meester van St.-Gillis) en Radoux (schepen 
van Ruisbroek). Bij de P W vinden we 
Van Offelen (burgemeester van Ukkel), De 
Winter (burgemeester van Grimbergen), 
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Delforge (burgemeester van Oudergem)', 
Mundeleer en Deiuuyter (schepenen van 
Eisene), en Piron (schepen van Brussel)'. 
Bij de CVP natuurlijk de nationale Van 
den Boeynants himself als schepen vaa 
Brussel en burgemeester in spe. 

Uit een ontleding van de brusselse vei^ 
kiezingsuitslagen per gemeente in de Gids 
op Maatschappelijk Gebied blijkt dat hel 
FDF er lelijk heeft huis gehouden voor
al dan onder de gelederen van BSP en 
PVV. En zoals de schrik erin zit tegen ok
tober 1970 voor de VU in het Antwerpse 
en in verschillende vlaamse steden en dor-, 
pen, is dit het geval in het Brusselse voor 
het FDF. 

Wanneer men dit voor ogen houdt en 
het overdreven aantal gemeentemandataris, 
sen uit Brussel in het parlement ziet, wordt 
veel duidelijk. Dan blijkt opeens waarom 
deze heerschappen alle problemen door 
hun brusselse bril zien, en waarom zelfs 
Van den Boeynants als nationale figuur 
zulke lokale en misplaatste politiek voert. 
Omdat het brusselse hemd nader is dan 
de belgische rok. 

Nieuwpoort 1968 

verbeelding 
noch 
rechtvaardig
heid 

(red.) De 50ste herdenking van het einde 
van de eerste wereldoorlog te Nieuwpoori 
is verlopen in de traditionele sleur en slen
ter van het unitarisch regime. De officielen 
die er aanwezig waren noch de sprekers 
schijnen ook maar enig besef te hebben van 
de e\oUuie die sindsdien en vooral sinds 
enkele jaren versneld, in het land heeft 
plaats gehad. De prinselijke voorzitter van 
< het nationaal verbond van het aanden
ken » en de burgemeester van Nieuwpoort 
gebruikten in hun toespraken slechts versle
ten cliché's. Deze laatste had het zelfs over 
vlaamse en waalse soldaten « die met ge
lijke moed de aanvallen van de overweldi-

(Vervolg blz. 4) 

GEEN CENAKELS 
Om met de deur in huis te vallen: 

Vanaudenhove's lokstem om na 15 
juli eens te gaan praten onder par
tij voorzitters vindt weinig gehoor. 
D J grote verslagene van 31 maart 
zou graag de « kommunautaire pro
blemen » met zijn kollega's van 
C.V.P. en B.S.P. bespreken. Hij ziet 
in deze besprekingen en in het feit, 
dat de huidige regering niet over 
de 2/3-meerderheid beschikt om de 
voorziene grondwetswijzigingen 
door te voeren een middel om het 
gesprek eventueel uit te breiden tot 
de vorming van een driepartijenre-
gering. Dat de juristen van de 
kleurpartijen beweren, dat de 
grondwetswijziging inzake kultu-
rele autonomie wel kan doorge
voerd worden, niettegenstaande de 
desbetreffende artikels niet voor 
wijziging werden weerhouden, be
wijst dat wanneer de nood aan de 
mar komt, men het in het establish
ment niet zo nauw zou nemen met 
de wettelijke regels van het spel. 
_ C.V,P.-voorzitter Houben is prin

cipieel al ingegaan op Vanauden
hove's uitnodiging, ook al is men in 
CV. P.-middens niet erg scheutig 
op een gesprek. Maar wat zijn 
CV.P.-middens ? Is Vanden Boey
nants bvb. nog een C.V.P.-er ' Met 
al die geruchten die over hem de 
ronde doen moet men dat betwijfe
len. De B.S.P. van haar kant maakt 
voorbehoud : het is begrijpelijk dat 
Collard. wiens formatie-opdracht 
strandde op zijn exkluzieve tegen 

"n driepartijenregering, tans niet 
irenat aan tafel te gaan bitten om 
eventueel toch over een v tripar
tite » te praten 

Dit is één aspek' van het voorge-
•telde onderonsje. Het andere is-
»'-t is Vanaudenhove's wens. om 

de grondwetswijziging aan het 
parlement te onttrekken. Hij is 
daarin logisch met zijn luiks pro
gramma, hij heeft echter niets ge
leerd uit 31 maart en uit het fail
lissement van de Meyers-kommis-
sie. Buiten de P.V.V. (en zelfs dan 
nog) lijkt quasi-iédereen gewonnen 
voor het V.U.-standpunt van des-

tafel niets in huis. Dat zal ook af
hangen van de politieke evolutie na 
het verlof. Er is van C.VJ».-ministe-
riële zijde reeds voorzichtig een 
ballonnetje opgelaten : de 2/3-
meerderheid kan ook tot stand ko
men zonder de P.V.V. Toen de V.U. 
enkele weken geleden principieel 
een zelfde vaststelling deed, ver-

beroepspvE 
bekeken 

tijds, dat nl. dergelijk belangrijke 
wijzigingen in het parlement, voor 
het « forum van de natie » in alle 
openheid moeten besproken en be 
slist worden. 

Er komt dus — ondanks het .eit 
dat er in alle traditionele partijen 
nog unitaristen zitten, die net zo 
denker als Vanaudenhove — ver-
moedeliik van een nieuwe ronde 

roerde de C.V.P. niet. Nu lijkt ze 
wel geneigd, om de steun van de 
« verfoeilijke extremisten » t»' ge
bruiken. De vraag is echter : legen 
welke prijs ? Zonder werkelijke fe-
deralizering zal er geen koop kun
nen gesloten worden, zeker niet 
met de partij, die in Vlaanderen de 
« blauwe pest » heeft voorhiisesto-
Wen 

GEEN AUTONOMIE 
Om het nog eens duidelijk te ma

ken, de nieuwbakken ministers van 
Nationale Opvoeding hebben in het 
kader van hun plannen, benadrukt 
dat alle besluiten betreffende het 
schoolpakt (ze wensen een « gen
tlemen's agreement » over nieuwe 
scholen met o.m. geen verlenging 
van de tans verstreken schoolbouw-
stop) onderwijsstrukturen, leer-
planning, wedden enz. tot de natio
nale bevoegdheid blijven behoren. 
Dit betekent dat er van een werke
lijke en vooral diepgaande splitsing 
nog steeds geen sprake is. Men gaat 
een stapje verder op bijkomende 
vlakken, net zoals in Kuituur, doch 
het unitair keurslijf blijft voor als 
na stevig prangen rond beide volk
se kulturen in deze staat. We schrij
ven nu eenmaal juli 1968 en niet 
maart 1968... 

EN DAN WAS ER NOG 

Het verlof, dat ook bijna het vlug 
werkend parlement bereikte en 
waar reeds denderende vakantie-
treinen of auto's door de hoofden 
spoken. Of de satanschilder, die 
na de besmeuring van Spinoy's 
graf te Mechelen ook in ettelijke 
andere gemeenten aan het werk 
ging : een grafschender, die nu al 
twee jaar onvatbaar voor de Bene-
lux-poiltie blijft. Een misterie, zo
als de huidige belgische politiek. 
Want indien er van verwarring en 
mist kan gesproken worden dan ze
ker in deze troebele Eyskens-zo-
mer, voorbode van een onweer^' 
achtige herfst. 
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(Vervolg van blz. 3) 
ger opvingen » en « mekaar in het slijk van 
i e IJzer beter leerden kennen en waarde-
wea >. 

Dit laatste zal wel juist geweest zijn aan 
de bazis van hel belgisch leger. Ook wat 
betreft de individuele moed, over het 
Vlaamse en waalse aandeel in de from snijd 
zwijgt men uiteraard te Nieuwpoort, welke 
leemte Diksmuide gelukkig aanvult. Wel
ke behandeling de belgische Ijzersoldaten 
echter te beurt viel \an hogerhand is vol
doende gekend, om er hiei nader op in te 
gaan. Tot op vandaag is er nog altijd geen 
« gelijkheid in rechte en in feite », is er 
nog altijd geen \'Iaams gezag, ons volk kan 
zich nog altijd niet ten volle ontplooien. 

Men kan bezwaarlijk van een veisleten 
regime enige verbeelding of enige inspan 
ning tot een geschakeerder benaderen van 
de volkse realiteit in België verwachten. 
Maar wat te zeggen van leiders van poli
tieke partijen, zo ministers als parlements
leden, die door hun aanwezigheid op der
gelijke kamoeflerende plechtigheden hel 
streven naar een herstrukturering verzwak
ken, welk streven ze heten te onderschrij
ven. Dat de vertegenwoordiger van de 
N.S.B. Antwerpen tijdens de bloemenhulde 
aan het monument luidop in het Frans een 
unitaristische geloofsbelijdenis aflegde te
kent voldoende de mentaliteit van de krin
gen, die het vooralsnog voor het zeggen heb
ben of die nauw bij de unitarislische mach
ten aanleunen. 

In feite komen dergelijke herdenkingen 
meer neer op een krampachtige beklemto
ning van een voorbijgestreefde en verkeer
de staatse eenheidsopvatting, tegen de volk
se werkelijkheid in dan op een piëteitsvolle 
hulde aan het offer, dat inderdaad zovelen 
hebben gebracht en waarxoor men slechts 
eerbied kan opbrengen. Toch halen ook 
Kieuwpoort 1968 en gelijkaardige plechtig
heden met daarbij het militair gedoe, het 
niet bij de vlaamse IJzerbedevaarten, waar
van ze in hoofde van hun initiatiefnemers 
de belgische tegenhangers zouden moetoi 
zijn. Noch in wezen, noch in oprechtheid, 
noch in volkse trouw, noch in stijl. Te 
Nieuwpoort miste het regime vorige week 
een kans, om een nieuw geluid te laien ho
ren. AI zou het bvb. maar geweest zijn, de 
gevolgen van de repressie, die zoveel vlaam
se oiidsirijders trof en ook vandaag nog 
treft, in een menselijk gebaar ongedaan te 
maken omdat er door 99 t. h. van deze ge
troffenen nooit enig misdrijf werd begaan. 
Wie het tijdens een halve eeuw begane on
recht negeert verbeurt het recht met gezag 
over verzoening te spi-eken. Vooral wanneer 
deze verzoening eens te meer ten koste van 
vlaams arecht en eigendom zou moeten ŝ e-
beuren 'cfr. de jong.<.te regeringsverkla
ring) . 

• Wetsvoorstel V.U. 

ongevallen 
bij leger en 
rijkswacht 

(h.b.) Jaarlijks worden jonge dienstplichii-
gen alsook personeelsleden van het leger 
en van de rijkswacht het slachtoffer van on
gevallen tijdens de uitvoering van opdrach
ten. 

Die slachtoffers of hun rechthebbenden 
kimnen vaak uitsluitend aanspraak maken 
op een vergoedingspensioen, maar dit is 
meestal zo laag dat ze eerst verkiezen langs 
gerechtelijke weg een vordering tol het be
komen van schadevergoeding in te zetten. 

Het is senator Ballet en zijn kollega"s 
parlementsleden opgevallen dat de indie
ners van deze vorderingen in zeer vele ge
vallen zonder meer door de rechter worden 
afgewezen, omdat op geen enkele wijze kan 
worden bewezen dat de staat wettelijk aan
sprakelijk is voor de gevolgen van het on
geval. 

Deze aansprakelijkheid is trouwens altijd 
zeer moeilijk te bewijzen en de ongevallen 
die aan militairen of rijkswachters overko
men, zijn meestal het gevolg van omstan
digheden, die de aansprakelijkheid van de 
staat niet rechtstreeks in het gedrang bren
gen. 

In zeer vele gevallen bekomen deze 
slachtoffers of hun rechthebbenden dan ook 
niets, anders dan een vergoedingspensioen, 
dat op verre na het materiële verlies niet 
kan dekken. 

\'oor de slachtoffers van lucluvaarlonge-
vallen werd aan deze onbillijke toestand 
giolendcels verholpen door de wet van 15 
apiil 1958, waarbij een premie is vooizien 
van 500.000 fr. voor hei slachtoffer, indien 
het de dienst moet verlaten of vooi zijn 
lechlhebbenden, indien hel overleed. 

Voor de dienstplichtigen en voor de la
gere militairen, slachtoffers van luchtvaart
ongevallen, ligt dat bedrag meestal hoger 
dan het bedrag van de schadevergoeding, 
die eventueel kan bekomen worden door 
een vordeiing voor de rechter. Het invoe
len van deze premie bij het leger en de 
rijkswacht, voor de slachtoffeis van dienst
ongevallen bij het leger of de rijkswacht, 
ware dan ook een uiterst billijke en sociale 
maatregel. 

De Volksunie heeft dus een wetsvoorstel 
ingediend in de Senaat waarbij een premie 
wordt voorzien, voor de slachtoffers van 
dergelijke dienstongevallen. 

Te veei arbeiders, te weinig mensen 

een 
andere 
achterstand 

(j.o.) Het is een paradoks te beweren dat 
een wetenschap toegevingen doet. Maar dat 
is inderdaad maar een schijnbare legen-
stelling. Feitelijk zijn alle wetenschappen 
geëvolueerd. 

Al het menselijk weten is slechts voor
lopig en relatief gebleken. De geschiedenis 
der wetenschappen stemt tol grote nedeiig-
heid. 

De opbloei der menselijke wetenschap
pen, o.a. de psichologie en vooral de so-

a n d r e genot 
We hebben de jongste weken al een paar keer de aandacht van ome lezers 

gevestigd op de o.i. belaugüjke evolutie, die zich in Wallonië heeft afgespeeld 
dtoor de terugkeer van de M.P.W. naar de hefbomen van de sindikale — en dus 
ook politieke — macht. Dit is een zo markant feit dat we er nog eens uitdrukke
lijk luillen op terugkomen. En de geschiktste manier daartoe is viel het in de 
hijkei stellen van de man die deze terugkeer op zijn aktiej mag scJtrijven : An-
dié Genot. 

De tans 55-jarige Namenaar heeft een bij uitstek sindikale loopbaan achter 
de rug. Als knaap van 16 was hij regionaal sekretaris van de Jonge Socialistische 
Wachten die toen — einde der twintiger jaren — een vrij luidruchtig en mili
tant gezelschap xiormden. Twee jaar later was hij sindikale afgevaardigde in een 
metaalbedrijf — de bedrijfstak die in Wallonië de « harden » heeft gex\)rmd — 
en nog een jaar later ivas liij vukbonds<:ekretaris van de métallo's te Namen. Hij 
moest toen nog 20 worden. 

In 1935 — hij was toen'al opgemerkt door « Brussel > — werd hij adjunkt-
naiionaal sekretaris van de Jonge Wachten. Het was de tijd van de grote belo
gingen en van het Plan. 

Oorlogstijd in het verzet en nadien de liervatling van de sindikale IcAjjibaan, 
met al spoedig een belangrijke bevordering : in 1950 lot adjunkt-nationaal sekre
taris van de F.G.T.B. (het waalse A.B.V.V.). In 1953 luerd hij nationaal sekre
taris; samen met André Renard vormde hij de kern van een groep die het waals 
socialistisch sindikalisme in een stevige greep had. Ook politiek reikte zijn in
vloed ver; hij was inmiddels voorzitter geworden van de naamse B.8.P.-federa
tie. 

Het grote keerpunt was de staking.-tgolf tegen Eyskens' eenheidsicet in de 
winter van 1960-1961. Sinds de koningskwestie had men zo'n uitbarslitig van 
sindikaal geweld niet meer beleefd en de slag aan het Guillemin-station blijft 
— naast de toch heel andere strijd rond Zwartberg — een spektakulair hoogte
punt van geiveld en luoede. De stakingen brachten duidelijker dan ooit te voten 
aan het licht, welk een afgrond er gaapte tussen de voorstanders van de direkte 
aktie (vooral in Wallonië) en die van het geïnstalleerd socialisme (i\joral in 
Vlaanderen). 

De nederlaag liet zo'n wiange smaak na bij de waalse die-hards dal kort daar
op — in een toen nog niet duidelijk gerichte ontgoochelingsrefleks — het M.P.W. 
gestic'it werd door André Renard. Het was de tijd van « geen vlaamse poten op 
de place Lambert T>, van de plotse herontdekking van het wallingantisme dcK>r 
de sindikalisten. Renard trok er uit in het A.B.V.V. en André Genot — die in de 
•ichaduw van de luikse menner leefde — volgde hem. Hij hield een beperkte 
« pied a terre » in de vakbond, maar tussen de M.P.W.-opstandelingen en de 
partij leek de tegenstelling na korte tijd onverzoenbaar, 

In 1962 (hoorbare zucht van oplichting in unitair België!) kwam Renard 
plots aan zijn einde. Genot volgde hem op als M.P.W.-leider. 

Het is niet overl^dig er hier aan te herinneren, dat de formele breuk lus
sen de M.P.W.-ers en de vakbond kwam na de weigering van het A.B.V.V. om 
zich te « federalizeren » door de oprichting van een waalse regionale. 

Vandaag, zeven jaar later, heeft de socialistische vakbond deze stap dan toch 
moeten zetten en meteen werd André Genot met luister hersteld in zijn funklie 
op het nationaal sekretariaat van de vakbond. 

In die zeven jaar heeft het er vaak naar uitgezien dat de M.P.W. afgedaan 
had. De opeenvolgende regeringen deden alles om dcfor koncessies de scherpte 
van de waalse eisen af te botten en ze zorgden er handig voor dal de oude tegen
stellingen in Wallonië — bijvoorbeeld tussen Luik en Henegouwen — besten
digd bleven. De M.P.W.-ers werden geschuiod als de pest en de partij-oekazen 
donderden om de haverklap op hen neer. 

Vandaag kan Genot en kan zijn aanhang zeggen dal de M.P.W.-leider ze
ven jaar vroeger dan de vaklAjnds- en partijleiders een evolutie heeft gezien en 
aangetoond. Hei is geen rouwmoedige zondaar die terugkeert naar het vader
huis : het is een man die gelijk heeft gekregen. En die zich de weelde kan ver
oorloven om als zijn opvolger aan de leiding van het M.P.W. een man achter 
te laten, wiens naam kortgeleden nog door de partijbonzen werd uitgespuwd : 
Yerna. 

Met Andié Genot, terug hersteld in zijn oude ghrie en funklie, heeft het 
militante Wallonië een belangrijke troef in zijn spel bijgekregen. En aan vlaam
se zijde zien we niemand in de vakbond en in de partij om de renardist te coun
teren. 

Er staan ons nog gevaarlijke, want Genotvolle dagen te wachten ! Maar een 
versterking van het unitarisme is de terugkeer van Genot beslist niet. Dat viel 
reeds af te lezen uit het feit dal hij de opstand van de nijvelse M.P.W.-socialis
ten niet deed afblazen... 

dio Genes. 

ciologic, heeft de ontwikkeling van de eko-
noraische weienschap sterk beïnvloed en 
men mag stellen dal dientengevolge haar 
invloed op het maatschappelijk beleid werd 
gehumanizeerd. 

Mijn algemene indruk is dat de ekono-
niische v\etenschap in hel westen niet uit 
eerbied voor de mens of voor de samen
leving van arbeider en verbruiker een 
vorm van eerherstel heeft verleend maar 
veeleer dat zij, gedwongen door het gewij
zigd sociaal klimaat, schoorvoetend toege-
V iiigen deed zonder hét statuut van de mens 
iuiidamenieel te valorizeren. 

ik heb daarover moeten nadenken nu 
men « Ie défi américain » in het brandpunt 
van de problematiek stelt. 

Mij dunkt dat het aanvaarden van deze 
uitdaging als eerst aanwezig in ons bestel 
een kapitulalie betekent van de europese 
mens voor de wetten der ekonomie. 

I.igt onze fundamentele problematiek op 
het vlak van de organiazlie der produklie 
van materiële welvaart ? 

Gaan wij ten onder indien wij er niet 
in slagen « the technological gap » tussen 
Amerika en Europa te overbruggen ? Is de 
blijde boodschap van hel amerikaans ka
pitalisme dan zo weimatig? Moeten wij 
niet eerder een les trekken uil de oorzake
lijke verklaring van de dood van de bei
de Kennedy's, van Martin lAither King, van 
de oorlog in Vietnam ? 

Zit het mensdom te wachten op de or
ders van een begrensde braintrust, die de 
produklie van de welvaart zo massaal or
gan izeert en automaiizeert dat er voor en
kele honderden kadermensen tienduizenden 
proletariërs aan de lopende band worden 
bevestigd ? 

Is ons heel bestel — onze hele otrder-
wijsstruktuur inbegrepen — niet gericht op 
de inschakeling van de mens in een ar
beidsbestel in plaats van In een samenle
ving waarin de mens, mits arbeid, eigen 
vrijheid en eigen verantwoordelijkheid 
krijgt toebedeeld ? 

Moeten wij onze kinderen in onze scho
len niet, voor alles, inlichten over de ho
ge roeping van de mens en moeten wij hen 
niet opleiden tot de konkrete beleving van 
de wetten der naastenliefde op deze scho
ne maar droeve aarde voor wij hen uit
rusten met technische diploma's allerhan
de waarvoor in de bedrijven heel dikwijls 
geen jobs te vinden zijn. 

Mij dunkt dal onze achterstand daar ligï. 

Wij produceren te veel arbeiders en te 
weini" mensen. 

Nog een europees probleem 

europese 
studenten 

(aco) Tijdens zijn realistische perskonferen-
lie behandelde Rey niet allen de ekonomi-
sche kwesties. 

Waar de onmacht van de EEG-Kom-
missie wel biezonder opviel, was in de 
passages waarin Rey de studentenopstan
den en de spanningen aan de universiteiten 
op het oog had. 

Ook daarmee gaan de EEG-Kommissie 
en andere instellingen zich bezig houden. 
Wat ons verheugt. Want het is evident dat 
de oplossing van de krizis der europese 
studentenschap en der europese universi
teiten haar oplossing zal moeten vinden >n 
een verband dat verder strekt dan de 
staatsnationale grenzen. Maar juist in de 
wereld van de studentenrebellie is de af
wezigheid van het officiële en geïnstitu-
tionalizeerde Europa der Zes schrikwek
kend. Op geen enkel ogenblik hebben ze er 
iets mee te maken gehad. Het is allemaal 
langs hen heen, gegaan, alsof ze niet be
stonden. Op geen enkel ogenblik werd er 
aan de EEG-otficiciëlen gedacht. Noch 
door de studenten die in de vele universi
teitssteden aktief werden, rebelleerden, op 
straat vochten, barrikaden opwierpen en 
universiteitsgebouwen bezetten. Noch door 
de politiemacht die met de middelen « ad 
hoc > de opstand onderdrukten. 
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n&zlin 
SEG£RS 
BEZUINIGT AL 

De stafchef Vivario en zijn 
minis ter P.W. Segers zijn in 
beginsel akkoord om in te 
gaan op de eisen van de ri jks-

[.wacht. Zij lopen echter ook 
m e t bezuinigingsplannen rond. 

" Hee l bescheiden plannetjes, 
.want van grote bezuinigingen 

' k a n hatuurlij l ï geen sprake 
ï ' j n , reizen naar Moskou bv. 
zijn voor onze mil i taire organi

s a t i e absoluut noodzakelijk. Er 
Tcan echter wel bespaard wor
den op de kledij van de mili
tairen. De dienstplichtigen 

^ kr i jgen toelating om na twee 
ma a nden hun burgerpak aan 

i^c t rekken als zij willen gaan 
;.ifuiven. Hun uniform zal des te 
langer kunnen gebruikt wor
den. En de r i jkswacht kri jgt 
een streep op de broek van 
h u n nieuw uniform — dat zal 
bele t ten dat die uniformbroek 
a l t e veel « in burger» wordt 
gedragen — ook al een bespa-
r ingske. 

ï Het zal nu wel iedereen dui
delijk zijn met welke zorg 
onze belastingsgelden door de 
Stafchef en zijn minister wor
den beheerd. Het vader land 
zal hun eeuwig dankbaar zijn. 

ALLEMAAL 
NOODGEWESTEN 

De verklar ing van vice-pre
mie r Merlot, tevens minis ter 
van Ekonomische Zaken, over 
de ekonomische noodgewesten, 
d ie voor het merendeel in Wal
lonië zouden liggen, heeft dei
n ing verwekt . Welke belgische 
reger ing er ook aan het be
wind komt, steeds geldt het 
«pr ior i té pour la Wallonië». 
iWie zulke dingen zoals Merlot 
e r uit flapt, denkt ook zo en 
handel t zo, al zal het de waal-
Se excellenties steeds moeilij
ke r vallen vermits een ver
s te rk te V.U.-oppozitie niet zal 
na la ten de vinger op de wonde 
t e leggen. V.D.B, kan er van 
meepra ten met Schiltz, Merlot 
zal he t ook ondervinden. 

BARON AF 

A. De Vleeschauwer de 
Brackel zal niet langer de t i
te l van baron meer mogen voe
ren en zal dus ook het tweede 
lid van zijn naam (de Brackel) 
moeten schrappen. De Hoge 
Raad van Adel heeft aldus be
slist, omdat de ex-baron zijn 
t i te l geen eer heeft aangedaan. 
He t dossier was onder de vori
ge minis ter van Just i t ie Wigny 
blijven liggen. De nieuwe mi
nis ter van Just i t ie Vranckx 
heeft tans het sein op groen 
gezet. 

Oud-minister De Vleeschau
wer moest in 1960 ontslag ne
men omdat hij betrokken was 
in de zaak Socoga. Een jaar la
t e r werd hij door de C.V.P. 
uitgesloten. Over die zaak hiel
den de socialisten drie inter
pellaties. De oud-minister van 
Koloniën verscheen voor diver
se rechtbanken doch de proces
sen sleepten aan tot verjaring 
intrad. De enige « sanktie » die 
hi j behalve het einde van zijn 
politieke loopbaan opliep blijkt 
Uiteindelijk het verlies van 
« b lauw bloed » te zijn. 

ANARCHIE IN Y.U.B. 
Tussen de «vri je vergade

r i n g » der s tudenten van de 
Vrije Universitei t Brussel en 
een twint igtal «rechtse inval
lers » kwam het deze week tot 
een hevig nachtelijk gevecht. 
Intussen duur t de gezagsloos
heid in de instelling voort. 
Daarom heeft Harmegnies, mi
nis ter van Binnenlandse Za
ken een zaal in zijn departe
men t aangeboden, waar de 
akademische overheid en de 
s tudenten mekaar zouden ont
moeten, om er te onderhande
len over « een terugkeer tot de 
orde». De akademische over
heid had immers de brusselse 
politie verzocht, de lokalen 
van de universitei t te doen 
ontruimen. Op dit verzoek 
werd vooreerst niet ingegaan, 
zodat de politie ook niet tus
sen beide kwam bij he t ge
vecht tussen « l inks en rechts ». 

Tegenover de vlaamse stu
denten te Leuven verkopen 
minister, akademische over
heid eji politie niet zoveel ma-
moerkens. Een bewijs dat de 
frankofone V.U.B, s tudenten 
werkelijk te vertroetelen «fils 
a papa » zijn. 

VERUTE 
« PRIJSUITDELING » 

Woendagmorgen bereikte 
ons he t officiële bericht, dat 
de heer Verroken zijn plaats 
behoudt als fraktievoorzitter. 
Niemand her inner t er aan dat 
dit voorzitterschap heel twi j 
felachtig was geworden toen 
het nog onzeker was of de heer 
Verroken he t ver t rouwen zou 
s temmen in de regering Eys-
kens-Merlot, die van vlaams 
standpunt, ook voor Verroken, 
niet zonder meer aanvaardbaar 
was. Zelfs een «Pourquoi 

E.E.G. BEKOMMERD OVER WALLONIË 
(ACO. — De Europese Ekono
mische Gemeenschap zal een 
onderzoek instellen naar de 
ekonomische moeilijkheden 
van Wallonië. Met dit nieuws 
kwam vice-eerste minister en 
minister van ekonomische za
ken Merlot zaterdag jl. naar 
de vergadering van de alge
mene B.S.P.-raad. Zo zal Wal
lonië andermaal voor de in
ternationale openbare mening 
de martelaarskroon krijgen 
van de ekonomische ver
schoppeling. Het kan de eer
ste stap zijn naar speciale 
kredietverlening uit E.E.G.-
fondsen of via de belgische 
begroting. 

Voor Vlaanderen schuilt er 
in Merlot's optreden nieuw 
gevaar voor verwaarlozing en 
achteruitstelling. 

Wij weten natuurlijk zeer 
goed dat Wallonië, ondanks 
zijn moeilijkheden, inzake 
ekonomische struktuur, pro-
duktie en inkomen per hoofd 
er nog altijd veel beter aan 
toe is dan Vlaanderen. Maar 
in het buitenland weet men 
dat niet. Zo ontstaat er een 
sfeer die eerstdaags als ge
volg kan hebben dat de waal-
se ekonomie per prioriteit 
europees zal gefinancierd 
worden. 

Destijds hebben de Vlamin
gen met eigen krachten en 
zonder enige hulp van euro
pese instanties het dossier van 
de streek-ekonomie verde
digd. Ze verkregen wel iets, 
en inzake ekonomische evolu
tie viel een en "ander beter 
mee dan in het verleden. Maar 
Wallonië werd nog ruimer 
bediend. 

We zijn geneigd te beslui
ten met een bittere overwe-
gjng. Waartoe heeft een ja
renlange vlaams-ekonomische 
aktie, waartoe hebben de 
vlaamse ekonomische raden 
gediend, wanneer tans Wal» 
lonië bij voorrang zal putten 
uit europese fondsen f Wie 
draagt er de schuld van dat 
wij op het internationale fo

rum de kaas van ons brood 
laten stelen ? 

Men kan zich ook afvragen 
wat staatssekretaris Prof. Dr 
Vlerick over deze kwestie te 
zeggen heeft. Is de bevoegd
heidsverdeling zo slecht afge
lijnd dat Vlerick alleen maar 
via een verslag over een bij
eenkomst van een socialis
tisch partijbestuur verneemt 
dat de E.E.G. bij voorrang 
Waalse streekproblemen gaat 
behandelen ? 

WAT GEBEURDE ER IN HET 

SANHEDRIN VAN BAZEL ? 

(ACO). — De Nationale Bank 
van België is een van de ffi 
centrale banken die een in
ternationaal fonds van 100 
miljard fr vormen, ter on
dersteuning van het pond 
sterling. Dat werd te Bazel 
besloten. 

Het is ongezond dat goever-
neur Ansiaux dergelijke ver
bintenissen nemen kan zonder 
dat de gemeenschap en haar 
demokratisch gekwalificeer-
ie vertegenwoordigers ken
nis hebben van de dossiers en 
van de draagkracht der aan
gegane verbintenissen. Ons 
standpunt is niét dat het be
leid van de Nationale Bank 
in zijn konkrete beslissingen 
moet afhangen van debatten 
en stemmingen in het parle
ment. Een eigen statuut voor 
de centrale bank ligt in de 
logika der dingen. Maar via 
de minister van financiën 
iiïoet het parlement ingelicht 
worden over de algemene lij
nen van dat beleid. 

Het is onduldbaar dat ver
bintenissen over ettelijke mil. 
jarden kunnen genomen wor
den in een bankiers-sanhe-
drin, zonder dat het volk » In
spraak » heeft. Er zit immers 

een politiek aspekt aan het 
monetair beleid vast, politiek 
dan in de hogere, in de échte 
zin van het woord. 

Daarom dringen we erop 
aan dat minister baron Snoy 
et d'Oppuers gebruik maakt 
van de bevoegdheden die hem 
zelfs in het raam van het hui
dige statuut van de Nationale 
Bank gegeven zijn. Het is ab
surd dat een burger van dit 
land, wanneer hij 's morgens 
zijn krant opent, verneemt 
dat de centrale bank verbin
tenissen wil aangaan die veel 
zwaarder wegen dan de nor
male posten van een normale 
staatsbegroting. 

_ Ten minste in de Kommis
sie van financiën moet er ge
legenheid zijn voor minister 
baron Snoy et d'Oppuers om 
de kern van het belgisch mo
netair beleid uiteen te zetten, 
en de lasten af te wegen die 
de Nationale Bank te Bazel 
op zich genomen heeft. 

Dat te Bazel financiële 
vraagstukken behandeld zijn 
die de maat en de invloed van 
België vér overtreffen, weten 
we ook wel. Maar dit is nog 
geen reden om te aanvaarden 
dat de gemeenschap onmon
dig is wanneer de haute fi
nance zich in haar schuiloor-
den heeft teruggetrokken om 
er beslissingen voor te berei
den die aan de pariteit van 
de munten raken. 

Tot wat dient het een so
ciaal beleid, een loonbeleid, 
een inkomenspolitiek en een 
ekonomische programmatic te 
ontwerpen, wanneer de bazis 
van alles — de pariteit van 
de munt — ons ontsnapt 7 

Moest het blijken dat het 
monetair beleid voortaan zo 
internationaal verstrengeld is 
dat we de verantwoordelijk
heden niet meer aankunnen 
met het bestaande statuut 
van de Nationale Bank, dan 
moet dat statuut maar veran
derd worden. Het is een aloud 
demokratisch beginsel dat 
hier op het spel staat. 

Pas ?» was zo onder de indruk 
van de verklar ingen van Ver
roken dat hij «zijn handen 
niet zou vuil m a k e n » dat nog 
na de ver t rouwcnsstemming 
Verroken bij de tegenstem
mers werd geteld. Tenzij dat 

de zoveelste bedrieglijke boos
aardigheid zou geweest zijn. 

De heer Verroken heeft de 
zoveelste keer ja-geknikt, en 
die ja-knik was voldoende om 
beloond te worden met de 
«pr i js voor goed gedrag». De 

« prijsuitdeling » werd — heel 
bescheiden — uitgesteld, waar
schijnlijk om niet teveel de 
aandacht t e trekken, maar in 
geen geval omdat de « bekroon
de» zijn buigingske nog niet 
kon maken. 

NIETS 
Hoewel volgens Schopenhauer de wereld en de waarheid 

slechts dit gemeenschappelijks hebben dat zij met dezelfde 
letter beginnen, en verder niets, is het volgens diezelfde 
filozoof toch beslist nodig « in hel boek van de wereld » 
te lezen. Onze gedachten en inzichten moeten inderdaad uit 
de gehele werkelijkheid voortkomen, maar ze kunnen 
bovendien geen raakpunten genoeg hebben met die toch 
altijd beperkte « omgeving > die we hoe dan ook bereiken 
kunnen. Wie het moe wordt telkens weer met dezelfde be
grippen en zelfs woorden bezig te zijn, laat ze uitdrogen, 
laat ze louter gedachtenspel worden, hervormt en verbetert 
ze niet voortdurend door telkens weer te botsen tegen dat
gene wat hij nog niet kende, nog niet bereikt had. 

Er was bovendien nog een tweede reden om met belang
stelling uit te kijken naar de verslagen over de redevoerin
gen die vorige zondag te Nieuwpoort v^'erden gehouden. 
Men kan nl. nooit te veel aandacht hebben voor al wat aan 
de overzijde gedaan en gezegd wordt. ICen uw vijanden en 
tegenstanders is, politiek gezien, onvervangbaar. Zouden 
er bij het ruitersstandbeeld van Albert premier belangrijke 
dingen gezegd worden ? Woorden die, ook al zijn het 
slechts woorden, betekenis zouden hebben in de kritieke 
tijd die dit land doormaakt ? Woorden die door de tegen
woordigheid van Baudouin premier, en eventueel na af
spraak met hof en regering, voor al die « Belgen •» waarover 
zo graag gesproken wordt, een grote waarde zouden krij
gen ? 

De verslagen in radio en televizie brachten niets. De ge
drukte verslagen, zelfs in een « Libre Belgique » brachten 
nog eens niets. Blijkbaar werd nog maar eens. met enigs

zins veranderde woorden, dezelfde gedachtenloosheid uit
gesproken. Dezelfde onwaarachtigheid. Dezelfde vervalsing 
van wat tussen 1914 en 1918, en vooral tegen het einde van 
die oorlog, werkelijk gebeurde. De slechten zijn blijkbaar 
nog altijd de slechten gebleven, de rustverstoorders, do 
vernielers van het tere sprookje van het ongeschonden 
vaderland en van die rimpelloze eenheid die door koning 
en koningin met een glimlach werd begroet in elk van de 
brave figuranten die het « volk » moesten voorstellen. 

Meer dan dertig jaar geleden schreef een Hongaar een 
fabeltje over « patriottisme » dat wellicht nog te optimis
tisch is. « Van een volksvergadering naar huis terugkerend, 
gingen de kip, de eend en de gans onder een boom een 
weinig rusten. — Zo mooi als de nachtegaal vandaag over 
de vaderlandsliefde gesproken heeft, heb ik het mijn bele 
leven niet gehoord ! Waarlijk, hij heeft zichzelf overtrof
fen, zei de kip, nog van geestdrift vervuld... Ja waarlijk, 
konstateerde daarop de gans met innige voldoening, ons 
kleine landje heeft, Gode zij dank, een overvloed van goedo 
patriotten. — Wat zijn jullie toch domkoppen, onderbrak 
plotseling de mus, die boven in de boom zat, het gesprek. 
Denken jullie maar eens terug aan de lange en b,ii-re win
ter, waarin wij het zo hard te verduren hadden. Wie van 
deze sprekers is na de zomer van overvloed hier gebleven 
om met ons de winter van gebrek te doorstaan ? Hun eerste 
werk was het, met hun dikke kroppen naar warmer stre
ken te trekken. En zo doen ze nu altijd ». 

Waarschijnlijk was vorige zondagavond bij de terugreis 
zelfs een dergelijk gesprek over het optreden van de nach
tegaal en andere « welbespraakte •» vogels overbodig : zelfs 
de klanken en de melodie waren niets. Er was zelfs geen 
bontgekleurde sluier om de leegte te verbergen. Er was ge
woonweg niets. Niet alleen hebben wij steeds de last van 
heel dit land moeten dragen, maar deze trekvogels die er 
in de winter nooit zijn, hebben zelfs het fluiten verleerd 
— de enige schijn die ze ons nog bieden konden. 

NEMROD. 
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WALSCHAP 70 

Een even bekend tijdgenoot 
van Wies Moens, de schrijver 
Gerard Walschap viert even
eens zijn 70ste verjaardag. De 
schrijver van «Een man van 
goede wil», «Houtekie t» , 
«Zuster Virgilia» en zovele 
andere werken heeft zo zijn 
eigen ideeën, die hij o.a. naar 
aanleiding van zijn 65 ste ver
jaardag in een TV-intervieuw 
met veel zelfzekerheid verkon
digde. De vrijzinnige Walschap 
is ondanks zijn breuk met de 
kerk nooit op de achtergrond 
geraakt, daarvoor was zijn 
l i teraire waarde te sterk. De 
intussen veranderde omstan
digheden blijken ook uit enke
le lovende artikels in de kato-
lieke pers naar aanleidmg van 
deze verjaardag. 

WAT IS HET Hü ? 
De plannen van P W Segers 

in verband met de reorganiza-
t ie van het leger worden van 
bij de aanvang verschillend 
geïnterpreteerd. In de vlaams-
katolieke bladen wordt de 
zaak zo voorgesteld als zou 
Segers niet zinnens zijn het 
zgn. plan Poswick toe te pas
sen en zou hij o.a het taal-
evenwicht zo vlug mogelijk 
willen verwezenlijken Als 
men echter de franstal ige pers 
naleest dan komt men tot een 
veel minder radikaal beeld en 
zou de minister beloofd heb
ben, met de bezwaren van de 
franstalige officieren terdege 
rekening te zullen houden. 
Past Segers hier het sisteem 
Van den Boeynants toe : Waal 
met de Walen. Brusselaar met 
de Brusselaars ? En voor de 
verandering : Vlaming met de 
Vlamingen ? We doen er goed 
aan, af te wachten wat het 
wordt, want Segers is en blijft 
in Vlaams opzicht een door en 
door onbetrouwbar, knecht 
van het belgisch unitarisme. 

VERTALERS 
Het kommissariaat-generaal 

voor Toerisme, dat al zo vaak 
door onze V.U.-parlementsle-
den via parlementaire vragen 
op de vinger is 'getikt, blun
dert intussen lustig voort De 
jongste vondst was de verta

ling van «Ie chasse de Saint 
Remacle» te Stavelot door 
«de jacht van Sint Rema-
clus», in het informatiebulle
t in van het kommissariaat 
voornoemd. Men kent er het 
verschil niet tussen e chasse » 
(jacht) en « chasse » (relekwie-
schrijn). Kleine fout? Mis
schien maar t iperend voor de 
toestanden in het paradijs van 
mijnheer Haulot en voor het 
vertalers-België dat de heren 
unitaristen zouden willen in 
stand houden. 

BRUSSELSE LEUGENS I 
De gewezen gemeentesekre-

taris van St. Jans Molenbeek 
Snollaerts, tans . gemeente
raadslid, werd uit de B S.P. 
gestoten omdat hij bekend 
maakte dat tussen 1945 en 1960 
in zijn gemeente nooit taalek-
samens werden afgenomen. De 
B.S P.-burgemeester Machtens 
had vroeger altijd en officieel 
beweerd dat in zijn gemeente 
wel taaleksamens voor het 
gemeentepersoneel werden in
gericht. 

In 1968 maakte Snollaerts na 
gedwongen ontslag als ge-
meentesekretaris dit bekend, 
doch Machtens ging voort met 
het tegenovergestelde te bewe
ren. Een onderzoek van Bin
nenlandse Zaken ging niet 
door En zo bedriegen de 
Machtens en konsoorten de 
publieke opinie. Wat wit te 
raaf Snollaerts onder de brus-
selse socialisten aan het 
licht bracht bevestigt slechts 
wat we al lang wisten. Ook dit 
incident bewijst dat de kleur-
partijen te Brussel voortdu
rend hun verfransmgsdruk 
versterken. 

BRUSSELSE LEUGENS li 
Wie er ook als leugenaar te 

kijk staat is Van den Boey
nants. Hij wordt dan nog door 
zijn westvlaamse «part i jge
noot » Claeys leugenachtig ge
maakt. Deze weigerde vorige 
week een krediet van 100.000 
fr voor de Ekonomische Raad 
Brussel goed te keuren tenzij 
aan de andere gewestelijke 
ekonomische raden een gelijk
aardig krediet zou verleend 
worden. Van den Boeynants 
beweerde dat Claeys vorig 

jaar het zelfde had geëist en 
dat hij toen zijn amendement 
had ingetrokken. De oostendse 
volksvertegenwoordiger zette 
nu de puntjes op de i's : hij 
had in 1967 zijn amendement 
ingediend ter subsidiëring van 
de Waalse en vlaamse ekono
mische raden, doch trok het 
slechts in na formele belofte, 
dat dit in 1968 zou gebeuren. 

Claeys is nog een C V P.-er 
die met beloften wordt ge
paaid, want van die subsidië
ring kwam in 1968 niets in 
huis. Wel van de 100 000 fr voor 
Brussel. Het incident bewijst 
dat brusselse C.VP.-ers voor 
verdraaiing der feiten niet 
terugdeinzen en dat de kinder
hand van de vlaarrse C V P 
gauw gevuld is. Alle geblaf ten 

'spijt 

6EEH ROOK.. 
Over Van den Boeynants de

den reeds vóór de verkiezingen 
allerlei geruchten de ronde 
Sinds vorige week doen op
nieuw allerlei geruchten over 
hem de ronde. Men brengt 
zelfs het mogelijk ontslag van 
Vanaudenhove als P.V V -voor
zitter in verband met aan Van. 
den Boeynants toegeschreven 
plannen. Deze laatste heeft 
kantoren gehuurd waar hij een 
brain-trust zou onderbrengen. 
Men schrijft hem de gedachte 
toe, «oberbürgemeis ter» van 

Groot-Brussel te willen wor
den. Of het verlangen in heel 
het land een nieuwe politieke 
formatie op te richten. Daarin 
zijn zelfs bepaalde varianten 
door sommige joernalisten 
voorzien, die nochtans wette
lijk gezien onmogelijk zijn. 
Ten slotte hebben sommigen 
hem in de voorzitterzetel van 
de Sabena gekatapulteerd. Dit 
is het enige, wat bevestigd 
werd. 

..ZONDER VUUR 
Het staat vast dat de gewe

zen premier een eigen hoofd
kwart ier heeft. Naar wat er 
precies wordt bekokstoofd is 
hebben we voorlopig het raden 
Houdt dat verband met de ge
meenteraadsverkiezingen van 
1970 ' Of IS het Van den Boey
nants reeds duidelijk dat de 
regering Eyskens «slechts één 
zomer zal dansen > ? Aan wel
ke struikelpart i j hij trouwens 
een duchtig handje zou toeste
ken, ook al heeft hij de rege
ring Eyskens-Merlot gewild 
(misschien juist omwille van 
zijn zekerheid, dat ze toch 
spoedig zal kapseizen) ? 

DOOR HET DOLLE HEEN 
In de hoofdstad mag men 

zich in 1968 en volgende jaren 
aan van alles verwachten, het 
dwaaste of het onvoorzichtig-
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ste eerst (zie maar de brussel
se franstalige socialisten). Er 
heerst in alle kleurpolitieke 
parti jen een haaienmental i-
teit en een onvoorstelbare ver
blindheid voor de belgische 
realiteit. Wat het precies 
wordt kan niemand vandaag 
zeggen, doch één zekerheid 
hebben we reeds : de versplin
tering der « grote » parti jen in 
februari-maart jl. zal kinder
spel zijn Arergeleken met wat 
hen in een nabije toekomst te 
wachten staat. 

ALTIJD IN HET NIEUWS 
De achtbare heer Van den 

Boeynants slaagt er toch maar 
in om in de kijker te lopen. Of 
hij «pelgrim van de goede 
wil» is, kan betwijfeld wor
den. Een toeterende straat leur
der is hij wel. De grote politie
ker IS ook een groot zakenman, 
en als zakenman zou hij wel 
graag voorzitter worden van 
de Sabena. Zijn oud-minister 
Bertrand meent dat er geen 
betere te vinden is. Waar
schijnlijk om de brusselse in
vloeden te versterken — als 
dat nog kan En de offei'vaar-
dige «pelgrim van de goede 
wil» kan zo iets natuurl i jk 
niet weigeren Dat die benoe
ming aanleiding is tot een 
botsingske met de B .SP. zal 
hem nog een bijkomend genoe
gen bezorgen. 

Biussel kan zijn vlaams veileden niet verloochenen : de Brusselse Ommegang (en het dehor, 
Brussels Grote Maikt) is één evokaUe van dit verleden. 

WESTVLAAMSE 

WERKPLAATSEN 
De pro\iiuie West VLiandereii hecfl 

steeds een \ooruilslre\ende politiek gevoerd 
ten bate \an de gehandikaptcn. 

Op 28 juni laatstleden werd dan ook een 
fedeiatie van de \\cst-\laamse bescheimde 
vveikplaatstn geslicht, die naar wat de voor-
7iuei E.H. I'\uoiel mededeelde ^o!gende 
oogmtikeii nastuch; 

— gelijke politiek nopens aanwciviiig van 
kandidaten, nopens aanvaaidcn werkop-
diacliten, gelijke loonpolitiek 

— een werkelijke arbeidsbems worden voor 
de meer dan 250 werknemeis-gehandikap-
tcn welke de huidige viei beschermde weik-

BESCHERMDE 

plaatsen in \Ve«t Vlaanderen te weik stel
len. 

Het IS wel belangt ijk aan te stippen dat 
de personeelsbezetting over de bestaande 
bescheimde weikplaatsen als volgt kan in
gedeeld worden : 

Biugge : 68 werknemers. Gits : 121 
werknemcis. Kuuine : 66 v\eiknemcrs. Oos
tende ; 14 werknemers. 

Dat de Volksunie werkelijk met het wel
slagen van dit opzet begaan is, bewijst de 
aanwezigheid op de behandelde stichtings 
veigadeiing van Mik Babyion, en de pro
vinciale raadsleden; C. Lambcit, WK \ 'an. 
holmens en R.A. Vandewattijne. 

Het is een feit dat dcigclijke initiatie
ven ten gunste van onze gehandikaptcn alle 
«leun en medev?eiking te veidiencn. Het is 
in die geest dat de provinciale Volksunie 
fiaktie bedoelde initiatief benadcit. Toch 
15 het nodig enkele zeei zondeilinge piak-
tijken vanwege de stichtende leden open 
baai te maken. 

\Vi) waien uitgenodigd naar de <t alge
mene veigadcring ter gelegenheid van de 
stichting der fedeiatie ». Toen om 16 uur 
de « algemene veigadering 3> gehouden 
weid, v\as de stichting reeds gebeurd, en
kele uien vroeger in zeer gesloten kiing, 
en was het voltallige bestuur reeds samen
gesteld. Ook waren de statuten reeds on
dertekend en werd de « algemene veiga-
deiing » omgetoveid tot een infonnatic-
vergadeiing. 

\Vij zullen deze eigenaardige siarl gia.ig 
velgelen, wanneer de'federatie het werkelijk 
meent met haar weiking. Gehandikaptcn 
aan het vvcik zetten moet volledig gericht 
zijn ten dienste van deze minder-validen, 
en mag in geen geval tot doel hebbe»! 
rechtstreeks of onrechtstreeks vette wedden 
uit te betalen aan vernuftiKc valleden. 

Het is in die geest dat wij lid gewoiden 
zijn van deze federatie en wij zullen nooit 
toelaten dat maar enigzzins van de voor
opgezette oogmerken wordt afgegaan. 

Voor de Volksunie op nationaal vlak is 
hier nog een bijzondei e verplichting weg
gelegd tegenover de gehandikaptcn. Inder
daad de baziswet van 16 apiil 1963 die de 
oprichting voorziet van een lijksfonds om. 
belast met het veilenen van toelagen aan 
instellingen die minder-validen tewerk-
siellen, is zeer onvolledig en spreekt in vele 
opzichten zichzelf tegen. 

Met de ene hand geven en langs de an
dere terugnemen (R.M.Z.) is onder andere 
een van de lipische kenmeiken van onze 
tiaditionele wetgeving. 

De west-vlaainse beschermde werkplaat
sen hebben over deze velschillende zaken 
een eigen vizie, welke nog niet gedeeld 
woidt te Bnistel. Wij zijn ei van overtuigd 
dat dit gelukkig initiatief navolging zal 
krijgen dooi andeue provincies, ten bate 
van de weikelijke noodwendigheden van 
deze werknemeis. 

Veel geluk E.H r.i\oiel, de Volksunie 
slaat achter U. 

R A . VANDEWATTIJNE. 
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BRUSSELSE ZIEKENHUIZEN 
Twee Vlaamse patiënten in 

een brussels ziekenhuis wer
den door de franstalige (en 
fransdolle) ziekenverpleegster 
verplicht hun transistorra
diootje (afgestemd op de BRT) 
af te stelen. Ze moesten maar 
naa r de nieuws- en muziekdis-
t r ibut ie (in het Frans) luiste
ren. 

In een andere verpleeginstel
l ing m het Brusselse worden 
zuidafrikaanse kleurlingen-
meisjes door de nederlandson-
kundige hoofdverpleging «in
gezet » om nederlandstalige 
boodschappen aan vlaamse pa-
t ienten over te maken. 

Dit zijn brusselse toestan
den anno 1968. 

BROODPRIJS 

De broodprijs zal waar
schijnlijk opnieuw verhogen. 
We geraken er de tel bij kwijt. 
Sinds een viertal jaren werd 
hi j regelmatig aangepast zoda
nig dat hij in die tijd al ver
dubbeld is. Het broodverbruik 
is nochtans nog zeer aanzien
lijk in de volksvoeding. Wie 
door deze broodprijslawine 
vooral getroffen wordt zijn de 
honderdduizenden pendelaars 
in ons land, voor wie brood het 
hoofdbestanddeel van het mid
dageten is. 

De evolutie naar het bakken 
Van verbeterd brood werd in 

, de hand gewerkt door de pri j
zen van huishoud- en fantazie-
brood te blokkeren en deze 
voor verbeterd brood vrij te 
laten. De bakkers hebben zich 
dan ook meer en meer op deze 
laatste soort toegelegd, om zo
doende de algemene prijsblok-
kering te ontgaan. Zo doet 
men in België aan « prijzenpo
litiek » .. 

17 JULI 
Tientallen jaren lang kwa

men in de tweede helft van 
juli de belgische bisschoppen 
bijeen, om hun funktie van 
inrichtende macht van de leu-
vense universiteit uit te oefe
nen. In feite was dat dan niets 
anders dan het bekrachtigen 
van een lijst met benoemingen 

van professoren. Sinds enkele 
jaren komt de inrichtende 
macht wel eens meer bijeen. 
Ook nog om de benoemingen 
te doen, natuurlijk, maar ook 
om blijkbaar in dikke mist 
naar een onvindbare weg te 
zoeken. Want de enige rechte 
weg willen ze nog steeds niet 
zien, en zeker niet inslaan. 

Dit jaar heeft dé jaarlijkse 
bijeenkomst plaats op 17 juli. 
Sinds de bescheiden herinrich
ting van het bestuur en de ad
ministrat ie van Leuven nemen 
daar ook de akademische over
heden van Leuven-Nederlands 
en Leuven-Frangais aan deel. 
Of er nu iets uit de bus komt 
is eerder twijfelachtig. Wel 
duikt bij die gelegenheid in de 
berichten het plan Ottignies 
te rug op. 

NUTTIGE AANKOOP ? 
In de gemeente Ottignies 

werden door de franstalige af
deling van de leuvense univer
siteit reeds 150 ha. grond aan
gekocht. Dit gebeurde in 1967 
en wel zonder onteigening. 
Krachtens een koninklijk be
sluit van 1966 mag Leuven-
Frans daar 220 ha. verwerven. 
Voor de overblijvende 70 ha. 
zou deze afdeling zich kunnen 
beroepen op het onteigenings-
recht. Wat op deze gronden 
zal gebouwd worden staat nog 
niet vast. Eigenlijk maar best 
zo, want dit gebied ligt hele
maal niet in het har t van Wal
lonië, en is dus voor de Vla
mingen geen geschikt terrein. 
Het voldoet trouwens alleen 
maar aan de wensen van de 
Brusselaars, en houdt de uni
versiteit ten slotte toch nog 
buiten Wallonië. 

Voor grondspekulanten waar
schijnlijk wel een nutt ige aan
koop — voor de universiteit of
wel een afleidingsgebaar, of
wel een als sluw bedoelde uit
voering van de «grote drie
hoek », waar wij met moeten 
van weten. 

ZEEBRUGGE 
Nauwelijks was de 97.000-

tonner « 7 Seas » uit Zeebrugge 
afgevaren of daar liep een 
98.000-tonner met 40 000 ton 
olie de haven binnen. Beide 

maneuvers verliepen zonder 
enig incident Intussen denkt 
superminister De Saeger waar
schijnlijk nog steeds, dat Zee
brugge niet voor uitbouw tot 
petroleumhaven in aanmer
king komt. Blijkbaar stoort 
men zich van partikuliere 
zijde niet aan de-saegerse be
denkingen, want deze week 
werd bekend gemaakt, dat een 
regelmatige olie-aanvoer te 
Zeebrugge gepland is, voorlo
pig met een maximum-lading 
van 60.000 ton. En nu gij, 
Joske .. 

RIJKSWACHT STELT EISEN 
Niemand kan beweren dat 

de rijkswacht bij alle vlaams
gezinden goed aangeschreven 
staat. Eerder het tegenoverge
stelde is waar Toch blijft het 
een plicht altijd evenwichtig 
en rechtvaardig te oordelen. In 
dit blad werd trouwens tijdens 
de leuvense woelingen terecht 
de aandacht gevestigd op 
«Rijkswachter X ». de naam
loze jonge man van ons eigen 
volk, die helemaal geen beul 
wil zijn, integendeel. Daarom 
moeten wij ook alle belang
stelling en simpatie hebben 
voor de sociale noden en rech
ten van deze mensen. Hun sta
tuut is zeer ingewikkeld, want 
zij hangen niet alleen af van 
het ministerie van landsverde
diging (de rijkswacht is eigen
lijk een legereenheid), maar 
ook van binnenlandse zaken 
en justitie. Ook hun bezoldi
ging is niet zo buitengewoon, 
een wachtmeester bv. verdient 
89.400 tot 128.400 fr. Terwijl 
een hoofdinspekteur van poli
tie ten minste 112 400 en maxi
mum 174.420 fr. verdient. 

Als de rijkswacht, die in 
feite toch gewoon politiewerk 
verricht, en alleen maar op pa
pier een legerafdeling is, eist 
dezelfde bezoldiging te ontvan
gen als de politie, dan lijkt ons 
dat nogal normaal. 

8 WIJ » MET VERLOF 
Dit is het laatste nummer 

van ons blad voor het jaarlijks 
verlof. Er zal dus geen « Wij» 
verschijnen op 20 en 27 juli. 
Het eerstvolgend nummer van 
ons blad verschijnt op zaterdag 
3 augustus a.s. 
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Franse legerafvaardiging te Nieuwpoort : de afstammelingen van de vroegere opdrachtgevers 
aan het leger van Alben l dejileerden (zeer terecht!) op kop voorbij de erfgenaani. van hem, 

die zich over deze franse voogdij beklaagde. 

(jeeveedee) Vakantie in Nederland betekent dat ook het par-
lement zijn deuren heeft gefloten en dat de Kamerleden her 
en der in Europa in de zon liggen te bruinen. Zo niet de heren 
ministers,. Het land dient immers bestuurd te blijven en enkele 
leden van het kabinet zijn dus ook deze maanden op hun post. 
Er is een dienstprogramma opgesteld waarin de ministers 
elkaar deze weken afwisselen en tevens eikaars portefeuilles 
beheren. Zo kan ieder toch zijn portie vakantie genieten al 
nemen de bewindslieden daarbij toch enkele voorzorgen. Zo 
brengt eerste minister De Jong zijn verlof uitsluitend door in 
plaatsen met een vliegveld in de buurt : kwestie \an zich snel 
naar het vaderland te kunnen reppen wanneer de nood aan 
de man zou komen. Overigens ziet het daar helemaal niet naar 
uit want van « lange, hete zomers » is in Nederland geen 
sprake meer sinds Provo haar eigen einde aankondigde. 

Dat er maar beter enkele ministers in het land present 
blijven, werd verleden week bewezen toen twee ophefmaken-
de koncentraties tot stand kwamen in de nederlandse scheeps-
bouwwereld. Want deze samenbundelingen staan in nauw 
verband met de ekonomische politiek van de regering De Jong. 
We kregen eerst de overname van de Nederlandse Droogdok
en Scheepsbouwmaatschappij (NDSM) door het machtige 
Verolme-concern en enkele dagen later de samensmelting van 
de werden Wilton-Feijenoord met Rijn-Schelde. Het gaat hier 
om grote ondernemingen met in totaal tienduizenden werk
nemers en sterke vestigingen in het buitenland. Voor de ar
beidsgelegenheid hebben deze bedrijven dus een geweldige 
betekenis. Maar er is ook een ander aspekt aan deze zaak en 
daarvoor kwamen de in het land aanwezige ministers in een 
speciale zitting bijeen. De kwestie is namelijk dat de regering 
zich enige tijd geleden bereid had verklaard kredietgaranties 
te verlenen voor de bouw van één reuzedok bij Rotterdam. De 
twee nieuwgevormde kombinaties willen echter élk een mam
moetdok bouwen. Verolme-NDSM een van liefst een miljoen 
ton, Wilton-Feijenoord-Rijn-Schelde een van 300.000 ton. Twee 
van deze dokken zijn echter niet alleen te veel voor de be
staande en verwachte behoefte, maar bovendien kunnen ze 
onmogelijk zonder een kredietgarantie van de overheid ge
bouwd worden. En omdat diezelfde overheid slechts voor één 
van beide in de subsidiepot wil tasten, ontspon zich een hef
tige strijd tussen de twee kolossen. Een pikant tintje hierbij 
is dat Cornells Verolme — een man die in goed tien jaar tijd 
uit het niets een enorm internationaal bedrijf wist op te 
bouwen — min of meer toezeggingen had gekregen dat zijn 

WIJ 
IN NEDERLAND 

werf door de regering zc#u worden gesteund. Daar staat dan 
tegenover dat de plannen van de andere kombinatie, altans 
van enkele partners uit de groep, van oudere datum zijn. 

Een moeilijke zaak dus voor het kabinet, dat dan ook na zijn 
vergadering nog geen beslissing bekend maakte. Het zou dit 
wel op korte termijn doen, maar op het moment waarop deze 
korrespondentie wordt geschreven, is de uitslag nog niet 
bekend. Het beste zou waarschijnlijk zijn dat één gemeen
schappelijk mammoetdok werd gesticht, waarvan de ene groep 
gebruik zou kunnen maken voor de bouw van nieuwe schepen, 
terwijl de andere partij, meer gespecializeerd in scheepsrepa-
ratie, er allerlei herstelwerk zou kunnen verrichten. Maar of 
men elkaar op een dergelijke samenwerkingsbazis al kunnen 
vinden ? Zeker is dat koncentraties als nu tot stand zijn geko
men, noodzakelijk zijn om de nederlandse scheepsbouw inter
nationaal te laten blijven meetellen. Door echter elkaar in de 
wielen te rijden in het gevecht om de overheidsgelden, kan het 
effekt van de fuzies wel eens veel minder zijn dan eigenlijk 
mogelijk is. 

Maken we nu een sprong van het water naar de rails. Het 
gaat namelijk zeer slecht met de Nederlandse Spoorwegen. 
Het verlies over 1967 is aanzienlijk hoger geweest dan in het 
jaar tevoren. Niet minder dan 1 1/4 miljard fr. gevolg van de 
sterke opkomst van de eigen auto, waardoor er veel minder 
spoorkaartjes worden verkocht, en van een daling in het goe
derenvervoer, met name het teruglopende kolentransport. De 
NS lijden al jaren stevige verliezen, maar de direktie had ge
hoopt dat de boeken er vorig jaar wat gunstiger zouden heb
ben uitgezien dank zij diverse maatregelen van bezuiniging en 
efficiency. Daar is niets van uitgekomen. Wat erger is : alles 
wijst erop dat het aantal treinreizigers nog meer zal afnemen 
nu stilletjesaan voor vrijwel elk nederlands huis een eigen 
wagen geparkeerd staat. Daarmee is de trein nog niet over
bodig geworden (miljoenen mensen bewegen zich nog altijd 
over de rails naar hun werk, hun zaken of verlof), maar er zal 
toch een ev enwicht moeten worden nagestreefd tussen uitga
ven en inkomsten. Niemand ziet echter in hoe dit binnen de 
eerstvolgende tien jaren verwezenlijkt kan worden. Zeker zo
lang nog honderden plaatsen in het land slechts op bescheiden 
wijze door de trein en de autobussen worden bediend, zal de 
auto steeds meer voorsprong verkrijgen. En een plan voor 
totale organizatie van het vervoer, zoals nu door spoorweg
deskundigen wordt aanbevolen, ziet er wel interessant uit, 
maar het komt, als zoveel plannen, te Iaat. Daarom zullen de 
Nederlandse Spoorwegen in sneltreinvaart naar steeds zwaar
dere verliezen blijven daveren. Als tenminste het autopark 
straks niet zo omvangrijk zal zijn dat alle wegen één reusach
tige verkeersopstopping vormen. Want ook met dit schrikbeeld 
moeten we in Nederland serieus rekening gaan houden. 
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Na een uitrustend weekeinde begon 
de kamer vlug-vlug met de behande
ling van de begrotingen. Dat die begro
tingen werden opgesteld door de vorige 
regering en dat zij reeds in ruime 
mate werden opgebruikt vermindert 
ui teraard de belangrijkheid van het 
debat. Anderzijds blijft het echter een 
wezenlijke opdracht van alle parle
mentsleden de regeringen te kontroUe-
ren vooral dan doov het toestaan of 
weigeren van de geldelijke middelen 
die de regering niet missen kan. Het 
weigeren van een begroting is dan ook 
steeds een blijk van wantrouwen die 
ook tot een regeringskrizis kan leiden. 
Maar een dergelijke mogelijkheid is nu 
wel uitgesloten. De behandeling ver
loopt vlot. zeer vlot zelfs, en de spre
kers zijn niet zo talrijk. 

Bij de bespreking van de « begroting 
van de diensten van de eerste minister 
voor het begrotingsjaar 1968 » stelde de 
nieuwe Volksunie-volksvertegenwoor
diger De Facq enkele goede vragen 
over de problemen van de produktivi-
teit. De minister van het openbare 
ambt, Pêtre moest erkennen dat de 
heer De Facq « gevatte» vragen stelde 
en blijkbaar al thuis was in de behan
delde begroting. ]\'Iet een tikje boos
aardigheid zou men kunnen menen, al 
beter dan de minister zelf. Deze 
beloofde echter deze problemen « ter 
sprake te brengen op de volgende ver
gaderingen die op zijn departement 
zullen plaats v i n d m » . 

Bij de daaropvolgende bespreking 
van de begroting voor ekonomische 
zaken heeft het amendement van de 
heer Ciaeys over de subsidie voor de 
ekonomische raad van Brussel de aan
dacht getrokken. Niet helemaal ten 
onrechte, maar wel ten onrechte kreeg 
de tussenkomst bij de bespreking van 
volksvertegenwoordiger H. Schiltz te 
weinig aandacht. Heel even kwam hier
over iets in het nieuws, maar de partij
gebonden informatiebronnen vermij
den natuurlijk graag zelfs maar 
gewoon de passende aandacht te geven 
aan vervelende problemen, die scherp 
gesteld worden door oppozitievolksver-
tegenwoordigers. In de Kamer zelf 
bewezen de vele onderbrekingen en de 
knappe replieken dat er toch wel heel 
wat belangstelling was, en dat in elk 
geval de aanwezigen inzagen dat hier 
niet zo maar gepraat werd. Dat het 
hier gaat om een kernprobleem van 
he t staatsbestel. 

Daarom was het verwijt van de heer 
Schiltz dat « men een politiek van dag 
tot dag heeft gevoerd en geen grondige 
wijzigingen heeft doorgevoerd» scherp 
maar juist. Dit land wordt nog al te 
vee! geregeerd, ook in deze belangrijke 
sektoren, met de mentaliteit van dorps-
politiekers Verblind door de eigen 
belangen van het ogenblik weigert 
men de juiste gegevens en verhoudin
gen te zien. Dit kwam zeer duidelijk 
tot uitdrukking bij de woordenwisse
ling tussen de heer Knoops en de heer 
Schiltz over de stand van de échte 
werkloosheid in Vlaanderen en Wallo
nië. Tussen de heer Merlol en de heer 
Knoops vlotte het des te beter, het was 
soms ontroerend hoe eensgezind zij 
waren en hoe zeer zij elkaar waardeer
den : zij kijken allebei alleen Wallonië 
naar de ogen. 

De stemming over het amendement 
Claeys om de subsidie voor de ekono
mische raad voor Brussel te doen 
£ nrappen viel natuurlijk ongunstig 
Uit. Maar de volledige Volksuniefraktie 

kreeg toch d,:; steun van 16 vlaamse 
C.V.P.-ledcn. Niet wereldschokkend, en 
niet voldoende om te geloven dat <' zij 
het nu doen », maar toch wel een inte
ressante aanwijzing. 

In antwoord op een mondelinge vraag 
bij het begin der zitting van donderdag 
zei minister Vranckx zeer terecht dat 
het optreden van het gerecht in ver
band met kunsttentoonstellingen o.a. 
tot doel had in te gaan tegen «door 
vinnige konkurrentie opgeschroefde 
handelsreklame» en « te voorkomen 
dat in de morele opvattingen van onze 
opgroeiende jeugd verwarr ing zou 
gesticht worden ». Dit sluit niet uit dat 
rekening wordt gehouden met de evo
luerende opvattingen. Maar het was 
goed van de minister op deze elemen
ten te wijzen, zij behoren immers ook 
tot het dossier en worden praktisch 
altijd verzwegen. 

Tijdens de bespreking van buiten
landse zaken kwam volksvertegenwoor
diger Coppieters gevat tussen. Niet 
alleen van uit vlaams standpunt, maar 
ook van uit een ruimere kijk op de 
buitenlandse verhoudingen bekriti-
zeerde hij de gevoerde politiek. 

Deze week staan nog de begrotingen 
van Verkeer, Nationale Opvoeding, 
Kuituur en Buitenlandse Handel op het 
programma, zij zullen al even vlug en 
als het ware voor de vorm worden afge
handeld. Spannende debatten zijn er 
normaal niet over te verwachten. 

Woensdagmiddag ging de traditionele 
ontvangst van kamerleden en senato
ren op het koninklijk paleis door. Een 
grootse gebeurtenis is dat wel niet ten
zij misschien voor enkele al te trouwe 
en verlate vereerders van de konink
lijke waardigheid. Dat bij diezelfde 
gelegenheid ook «onderscheidingen» 
worden uitgereikt aan verdienstelijke 
parlementsleden verhoogt het belang er 
slechts heel weinig van. 

INTERIM. 

IN DE 

SENAAT 

De begrotingen gaan hun gang. 
De bespreking ervan gebeurt ook in 

volledig .abnormale omstandigheden. 
De P.V.V. kan ze moeilijk kritiseren 
want ze heeft ze mee opgemaakt. De 
P.V.V. fraktie onthoudt zich dan ook 
stelselmatig. De B.S P. kan ze evenmin 
sterk kritiseren want ze moet ze uit
voeren, nu ze in de regering zit. 

De begrotingen gaan er dan ook vlu^ 
door des te meer daar we in de tweede 
helft van het jaar zitten en ze dus voor 
de helft opgebruikt zijn. 

Dit alles afgezien van de wenkende 
vakantie, waarop de senatoren evenzeer 
als iedere burger beweren recht te 
hebben. Want, aldus die heren, het 
publiek vergeet dat het meeste werk 
van de senatoren buiten het parlement 
ligt : partijorganizatie, dienstbetoon 
aanwezigheidsplicht overal... De parle
mentsvergaderingen zijn vaak nog van 
hun rustigste uurtjes, aldus hun plei
dooi. 

De begroting voor Volksgezondheid 
werd een lange uitschieter. De behan
deling duurde tot 9 uur 's avonds En er 
was niet voor sandwiches gezorgd wat 
traditioneel gebeurt, ^ 'anneer tot na 
7 uur vergaderd wordt. 

Het personeel evenals de nog aanwe
zige senatoren barstte van de honger. 
En het was eens te meer Wim Jorissen 
die hun kritiek .kwam vertolken van 
op het podium. 

Het geval kwam ter sprake op het 
bureau en er werd beslist zulke onaan
gename voorvallen voortaan te vermij
den. 

Tijdens de begroting voor Arbeid en 
Tewerkstelling hield senator Bouwens 
een opgemerkte maiden-speech. Zonder 
een spoor van zenuwachtigheid hield 
hij een ru'-tig doch doordringend 
betoog o.m. over de werkloosheid. Hij 
drong door tot de kern van de zaak. Op 
de banken van B S.P. en A.C.V. kreeg 
hij een opmerkelijk gehoor en heel wat 
verholen of openlijke simpatie. Wie 
hem hoorde begreep dat senator Bou
wens het tot ondervoorzitter van de 
parti j gebracht heeft. Waar in de partij 
vooral zijn strategisch en taktisch 
inzicht op prijs gesteld wordt stelde de 
senaat vast dat er Volksunieleden zijn 
voor wie de vraagstukken van arbeid 
en tewerkstelling nog weinig gehei
men kennen en die niet aarzelen de 
passende remedies voorop te stellen. 
Edgard Bouwens heeft alles om een 
goed senator te worden. 

Tijdens de begroting voor Volksge
zondheid vierde ook Renaat Diependao-
le zijn terugkeer in de Senaat door de 
slotrede uit te spreken. Die slotrede 
wordt door voorzitter Struye vaak aan 
de Volksuniesprekers gegeven. Senator 
Jcrissen heeft er vorige zittijd ooit 
spottend tegen geprotesteerd. «Als U 
mij ziet komen», zei hij «weet ge 
ongeveer hoe laat het is. Het betekent 
het e inde! » 

Ook Senator Diependaele kan luimi
ge zetten plaatsen. Senator Roosens die 
eveneens sprak schoot echter een 
hoofdvogel af. Hij verdedigde o.m. de 
artsen en toen er daarover een steke
lige opmerking kwam zei hij langs de 
neus weg dat het geen schande was de 
artsen te verdedigen vermits zelfs 
moordenaars recht hebben op verdedi
ging... 

De zaal grinnikte en hij kon rustig 
verder zijn verdedigende taak volbren
gen. 

Deze week werd begonnen met de 
begroting van openbare werken en me t 
die van ekonomische zaken. 

Voor het presidium is er verande
ring. 

Er zijn nieuwe ondervoorzitters en 
nieuwe sekretarissen. Om beurten ziet 
men ze boven de senaat tronen. 

De ondervoorzitters kregen al allen 
hun beurt. 

Een der ondervoorzitters is sena
tor Van de-Kerckhove, schijnbaar een 
hooghartig notaris, in de persoonlijke 
omgang echter een vriendelijk en voor
komend man. 

Toen hij vorige week voorzat, was 
het eveneens de beurt aan senator Jo
rissen om als sekretaris te zetelen. Daar 
de Franstaligen Robert Van de Kerck
hove als een heftig flamingant beschou
wen en Jorissen als, zij het simpatieke, 
duivel waren de schampere opmerkin
gen in de wandelgangen over het fla-
mingantisch presidium niet uit de 
lucht. 

De V.U. senatoren stonden echter 
klaar met troostwoorden voor de frans-
talige kollega's : «He t wordt nog 
erger » zegden z e ! 

ARLEMENTAIHE BLOEMETJES... 
OE H. DEFOSSET — De oplossin
gen die wij voor.stellen, zullen trou
wens met tl ie \an de waalse socia
listen stroken. 
DE H. DEFRAICxNE (in het Frans) 
— Dring niet aan of de heer 
Pierlot neemt andermaal ontslag ! 

DE H. .MOULIN — (in het Frans) 
— U houdt er werkelijk zonderlin
ge demokratische opvattingen op 
na, mijnheer Van Eynde. (Applaus 
hij de kommunisten). 
DE H. VAN EYNDE (in het Frans) 
— De vlaam.se kiezers hebben u in 
het Frans geantwoord. Ze gebruik
ten namelijk het woord van een be
roemd fians \eldheer. 

DE H. SCHILTZ — De heer Eys-
kens heeft zich vergeleken met een 
paradijsvogel. (JMen glimlacht). De 
dichter Albe heeft over die vogel 
een gedicht gemaakt dat aanvangt 
met de woorden : « De paradijsvo
gel vloog verloren ». Ik vrees dat 
de regering ook verloren zal vlie
gen, en vlugger dan men denkt. (Ap
plaus bij de V.X^). 

DE 11. (ilJ.XNE (in het Frans) _ 
Ik \ rees dat heel wat woorden die 
in de regelingsverklaring voorko
men, een \erklaring vereisen. Bo
vendien pasi het lelt, dat de eerste 
niniister, «anneer er sprake is \an 
pariteit, ?ith « een rate vogel » 
noemt, niet bij <le pDÜlieke ornitho
logie. 
DE II. .MERI.Or, vice eerste minis
ter en minister ^an ekonomische 
/aken (in het Fran--) — b̂ en vo.̂ el 
van de « mi(l(lle--.e\ ! » 

DE H. MÜXDELEER (in het Frans) 
— Hoe lang uw regering ook aan 
het bewind moge Miiven, door haar 
programma is /i\ tans in Brussel 
reeds beroemd. Zij heett trouwen> 
reeds haar straat : de Voorlopige-
Bewiiulstraat. (Men glimlacht). 
DE 11. EYSKENS. eerste raini.ster 
(in het Frans) — Ik heb de indruk 
dat u tegen de 11',;i. i i.iL: /uil -tem 
men. 

DE H. .MUNDELEEH — Daaiovci 
heb ik nog niets gezegd, ma.ir ik 
wil mij aan een v oo-speilii.g wa
gen, mijnheei de eei--te mini (ei : 
als u morgen valt. /al het niet van 
zeer hoog zijn. (Applaus bij het 
F.D.F, en bij sommige leden van de 
P.V.V.). 

DE H. BERTR.4ND. minister van 
verkeerswezen — De signalizatie 
valt binnen de bevoegdheid van de 
minister van openbare werken. Ik 
zal hem uw opmerking overmaken. 
DE IL SNYERS D'ATTENHOVEN 
— Openbare werken verwijst ons 
naar verkeerswezen, verkeerswezen 
naar binnenlandse zaken, enz. 
DE H. BERTRAND, minister van 
verkeerswezen — Signalizatie, ik 
herhaal het, valt binnen de be
voegdheid van openbare werken, 
terwijl verkeerswezen de reglemen
tering uitvaardigt. 

DE H. POHL (in het Frans) — De 
struktuur is gemaakt voor de mens; 
de mens is niet gemaakt voor de 
struktuur. Omdat wij dat beginsel 
te vaak uit het oog verliezen, wordt 
ons land meer en meer het land van 
« Père Ubu ». Met een woordspeling 
zou ik zeggen, dat het koninkrijk 
België het koninkrijk « Ubulgië » 
aan het worden is. (Gelach — Uit
roepingen). 
Sommige dwangmaatregelen zijn 
onvermijdelijk, maar andere zijn 
nutteloos. We moeten er ons toe ver
plichten onze belastingen te beta
len, maar, nogmaals, er komt ook 
misbruik van dwangmaatregelen 
>oor. Dat geldt voor de uitdrijving 
\an de franse afdeling van de leu-
vense universiteit. 
DE H. W. JORISSEN' — De fransta
ligen mogen er altijd in 't Neder
lands komen studeren. 
DE H. POHL (in het Frans) — Als 
België een land is, waar het woord 
« nationaal » nog enige betekenis 
heeft, waai om wordt er dan in de 
haven van Antwerpen geen plaats 
voor de franse taal ingeruimd ? 
DE H. \V. .lORlSSEX — Een waar-
om geen plaats voor het Nederlands 
in hel nationaal gebied van de 4r-
dennen ? 

DE H. SXVERS DA TIENHOVEN 
(in het Frans) — Ik had het pro
bleem van de luchthaven te Brus
sel geopperd en, meer bepaald, van 
de •-ignalizatie van de toegangsweg. 
Die signalizatie werd gewijzigd 
maar zij is steeds even slecht en 
verward. Het is zeer moeilijk te 
weten of men links of rechts moet 
alslaan naarnelang men op de plaats 
van vertiek ol van aankom.st te
recht wil komen. 
I)i: H (OIJ .ART.dn het Frans) — 
Steeds links. (Glimlachjes). 
DE H. SNYERS D'ATTENHOVEN 
(in het Frans) — Ik vraag de in
lichting. (Er wordt gelachen). 

http://vlaam.se
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een groeiend sociaal probleem 
Op 30.6.1967 werd een telling uitgevoerd van de In ons 
land tewerkgestelde vreemdelingen. Het was inderdaad 
sedert de volkstelling van einde 1961 geleden, dat nog 
betrouwbare gegevens beschikbaar waren op dit punt. 
Het Statistisch Tijdschrift bracht nu in zijn maartnum
mer 'n gedokumenteerd overzicht van de rezultaten van 
deze telling, met vergelijking t.o.v. 1961. Voor de be
langstellende lezers kunnen we mededelen dat de uit
voerige rezultaten gepubliceerd werden in een brochuur 
die afzonderlijk verkrijgbaar is bij het Nationaal Insti
tuut voor de Statistiek, Leuvenseweg 44, Brussel I. 

de gastarbeiders 

In dit artikel willen wr de 
voornaamste gegevens ervan 
schetsen, zonder al te veel ta
bellen of cijfers Een getal is 
natuurlijk het belangrijkst, nl. 
het totaal der vreemde ar
beidskrachten in België dat 
niet minder dan 181.555 be
draagt tegenover 137.959 in 
1961 In dit getal zijn dan nog 
niet begrepen de zelfstandige 
bedrijfshoofden. medewerken
de gezinsleden, werklozen en 
vreemdelingen met een spe
ciaal statuut 

Ongeveer 80 % van de 
vreemde arbeiders waren man
nen en 87 *% waren arbeiders. 
Op het totaal der arbeids
krachten in België maakten de 
vreemdelingen midden 1967 
ongeveer 8,3 % uit. 

De stijging tegenover 1961 
f(-̂  31,6 %) gebeurde vooral bij 
de arbeiders en de vrouwelijke 

werkkrachten Ze is te wijten 
aan belangrijke inwijking van 
Spanjaarden, Marokkanen en 
Turken Toch zijn het de Ita
lianen die met 68 159 eenheden 
het leeuwenaandeel opeisen, 
gevolgd door de Spanjaarden 
met 25.678 De nationaliteiten 
die het dichtst bij ons te vin
den zijn, vertonen zeer weinig 
schommelingen, en zelts een 
afname voor Nederland. Luk-
semburg en Frankrijk 

Bijna de helft van de gast
arbeiders werkt in de verwer
kende nijverheid (77.228 of 
42,5 %). De zgn extraktieve 
nijverheid (koolmijnen en 
gioeven) stelt nog slechts 
32 222 eenheden te werk. of 
17,7 % tegenover 30 % in 1961. 
De diensten (29 700 of 16,4 %) 
en de bouwnijverheid (bijna 
verdriedubbeld tot 22.394 of 
12,3 %) zijn de voornaamste 

sektoren Verder is daar nog 
de groot- en kleinhandel en de 
landbouwsektor waar het aan
deel der vreemdelingen te ver
waarlozen is. 

Ingedeeld naar de grootte 
der ondernemingen, werkt er 
meer dan l/5e vreemdelingen 
in vestigingen met meer dan 
1.000 werknemers. Zo men 
vestigingen met meer dan 50 
werknemers als belangrijke 
ondernemingen beschouwt, kan 
men beweren dat 67,5 % van 
de vreemdelingen in grote 
ondernemingen werkzaam is. 

Wat zeer interessant is, en 
zeker voor onze lezers, is de 
indeling van de vreemdelingen 
per streek en per taalgebied. 
Wij geven hierbij dan ook een 
tabel die deze indeling geeft 
voor de vlaamse arrondisse
menten de Waalse provincies 
en per taalgebied. 

Wat onmiddellijk opvalt is 
het feit, dat de helft der 
vreemde arbeidskrachten in 
Wallonië werken en l/3e in 
Brussel De arrondissementen 
Luik, Charleroi en Brussel 
slorpen alleen al meer dan de 
helft op. Dan volgen Antwer
pen en Hasselt in belangrijk 
heid. maar slechts met 6 en 
5,6 % Brabant komt als pro
vincie vooraan met 35.9 % ge
volgd door Henegouwen en 
Luik, Limburg en Antwerpen 
De andere provincies zijn te 
verwaarlozen 

Zeer leerrijk zijn de ver
schuivingen die zich voorge

daan hebben van 1961 tot 1967. 
Daar zien we dat in het arr. 
Brussel in 1961 slechts 18,8 % 
dei vreemdelinge» werkten, 
terwijl dit nu gestegen is tot 
32,9 %. De provincies Hene
gouwen en Luik daalden resp. 
van 31,5 naar 21,5 % en van 
23,4 naar 19,8 % Deze bewe
gingen zijn natuurlijk te ver
klaren door de achteruitgang 
vai de steenkolennijverheid, 
en voor Brussel door de grote 
aantrekkingskracht die daar
van uitgaat met alle proble
men dat dit met zirh hrengt. 

h. SLüSSE. 

STREEK 

Arr. Antwerpen 
Mechelen 
Turnhout 

Prov. Antwerpen 

Arr. Leuven 

Halle-Vïlvoorde 
Randgemeenten 

Hoofdstad Brucsel 

Arr. Hasselt 

Maaseik 
Tongeren 

Prov. Limburg 

Arr. Aalst 

Dendermonde 
Eeklo 
Gent 

Oudenaarde 

Sint-Niklaas 

Prov. Oost-Vlaanderen 

Arr. Brugge 

Diksmutde 
leper 
Kortrijk 

Oost end f> 
Roeselare 
Tielt 

Veurne 

Prov. West-Vlaanderer 

Prov. Henegoun^n 

Luik 

Luksemburg 

Namen 

Arr. Ntjvei 

Vlaanderen 

Wallonië 

Hoofdstad Brussel 

Totaal 

MANNEN 

9.289 
986 

1.100 

11.375 

583 
4.446 

776 

38.027 

9.16b 
39b 

2.968 

13 131 

392 
247 
234 

1.981 

m 
868 

3.831 

493 

ló 
155 
504 
24i 
10^ 

35 
76 

1623 

32.891 

28.694 

935 

5.113 

3.74<> 

35. f65 

->l ?«^ 

^S'JI/ 

145.174 

VROUWEN 

1.764 

133 
204 

2.101 

234 
832 

m 
15 410 

47j 

112 
119 

824 

90 
24 
3h 

423 
4t 

19 

812 

lil 
6 

57 
18'' 

86 
2J 

24 
65 

559 

6.196 

J.34h 

25i. 

72W 

161 

X68'' 

15 28c 

1S4' 

'^6 ^81 

TOTAAL 

11.053 
1.119 
1.304 

13.416 

817 
5.377 
1.099 

53 43/ 

10.23b 
570 

3.141 

13.955 

. 482 
271 
212 

2 404 
149 

1.06'> 

4 643 

604 
21 

212 
68b 
329 

121 
59 

141 

2.182 

39 087 

36 041 

1 187 

5 841 

4 51C 

41 450 

8i^ ^^b 

5 J ->5/ 

1 
18! iSS 

% 

VAN HEI 
TOTAAL 

6,1 % 
0.6 % 
0.1 % 

7,4 % 

0,5 % 
2,9 o/o 
0.6 o/o 

29,4 % 

5.6 o/o 
0,3 o/o 

1,8 % 

7.1 o/o 

0,3 o/o 

0.2 o/o 
0,2 0/0 
1.2 o/o 
.,1 o/o 
0 6 0/0 

2.6 0/0 

0.3 0/0 
0,0 O/o 
0,1 o/o 

0,4 % 
0.2 o/o 
0,1 o/o 
0.0 o/o 
0,1 o/o 

1.2 o/o 

21.5 o/o 

19.8 0/0 

0,7 0/0 

3.^ 0/0 

2J> o/o 

22,b O/o 

tl f «/ö 

29.4 0/0 

KUKi O/f 

-
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onzekerheid 
De suggestie van kansetter Kiesinger, om voortaan regelmatig een topbijeen

komst te beleggen van de staatshoofden der Zes toont voldoende het slop aan, 

waarm de westeuropse integratie is terecht gekomen, ondanks de inwerking

treding van de tolunie en zekere rezultaten inzake landboiiwintegratie. EEG-

kommissievoorzitter Rey heeft trouwens duidelijk de betrekkelijkheid in de 

stand van zaken op europees tolgebied aangetoond. De waarheid is dat zolang 

er geen politiek europees gezag is, er geen werkelijke europese vooruitgang zal 

geboekt worden. 

liiüiii 

Dat Kiesinger weigerde drulc uit te 
oefenen op Frankrijk, dat voor als na 
als belangrijkste partner een versnelde 
europese integratie (het kan nu moei
lijk nog langzamer gaan ') in de weg 
staat verzwakt meteen de kracht van 
zijn suggestie. Hij meende dat men 
dergelijke zaken met kan kopen (hem 
was gevraagd, of Bonn eventuele 
steun aan de franse franl afhankelijk 
zou maken van een soepeler franse hou
ding inzake Engelands toetreding tot 
Euromarkt) Nochtans is Frankrijk in 
de keuze der middelen om zijn eigen 
europese vizie op te dringen niet zo 
kieskeurig als Bonn Eens te meer 
blijkt hoe weinig onafhankelijkheid 
Bonn aan de dag legt in zijn buiten
landse politiek Het is al verwonderlijk, 
dat het voortgaat voorbehoud te maken 
betreffende ziin toetreding tot het ver
drag i z. niet-spreiding der kernwapens. 
De motivering (Moskou is qua garant 
ten opzichte der niet-kernmogendhe-
den veel minder betrouwbaar dan Was
hington) klinkt met erg overtuigend 
en lijkt meer berekend als reaktie op 
de beschuldigingen van het Kremlin, 
dat West-Duitsland inzake West-Berlijn 
te hoge aanspraken koestert (West-Ber
lijn als westduitse deelstaat). De hou
ding van Bonn kan ook invloed uitoefe
nen op Oost-Europa, waar nu weer 
Praag in de kijker kwam dooi scherpe 
russische kritiek op de praagsc « lente » 
en de even scherpe riposte van Jozef 
Smrkovski. voorzitter van het tsjecho-
slovaakse parlement (al is het de 
vraag, hoe sterk Smrkovski's invloed in 
het Dubcek-regime is) 

De onzekerheid m West-Europa is 
een der oorzaken van een algemene 

onzekerheid in de wereld (de franse 
verkiezingen en hun uitslag moeten 
nog aantonen, welke invloed ze op het 
beleid van de Gaulle zullen hebben) , 
de amerikaanse prezidentsverkiezin-
gen zijn een ander element van onze
kerheid In Amerika's intellektuele 
kringen wint de opvatting veld, dat de 
strijd uiteindelijk tussen de twee 
slechtste van de vier kandidaten zal 
gaan, nl. Nixon en Humphrey, geen van 
beiden vernieuwers. Men meent dat de 
«beste kandidaten» nl. Rockefeller en 
Mac Carthy geen kans op nominatie 
hebben. Intussen zet Johnson de elekto-
raal geïnspireerde initiatieven voort, 
doch boekt hij niet de minste vooruit
gang inzake Vietnam. Daar geeft Ame
rika nog steeds de indruk, een mili taire 
beslissing (in zijn voordeel"» te kunnen 
afdwingen, zodat men te Parijs (waar 
Noord-Vietnam met het zelfde idéé 
fixe aan tafel zit) ter plaatse trappelt. 
Of Oe Thants bezoek aan de gespreks
partners daaraan veel zal veranderen 
is twijfelachtig. Hij smaakt intussen 
wel het genoegen dat Egypte opnieuw 
UNO-troepen op zijn grondgebied zou 
dulden. Men heeft het over een koers
wijziging te Kairo onder russische 
druk : Nasser en zijn minister van bui
tenlandse zaken zouden het Israëlisch 
feit erkennen, doch Israël stelt voor 
een eventueel bestand zeer hoge eisen. 
De havikken hebben het nu eenmaal te 
Tel Aviv voor het zeggen. 

De wereldopinie evolueert voorts 
gunstig tegenover Biafra, welks 
beschuldigingen aan het adres van 
Nigeria beginnen te leiden tot een ver
mindering van wapenleveringen aan 
Lagos. Ook Londen zit ten zeerste ver
veeld met deze beschuldigingen, waar-
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Temidden van al het geweld in de wereld zorgden de Britten met wereldvaar-
der Alec Rose — intussen Sir Rose geworden — voor vredelievender nieuws. 

Ware er niet Biafra... 

DEZE WEEK //V DE WERELD 
m Toestand van dr. 1'hlip Blaiberg, s werelds langst levende mens met een luilhart 

plots verslecht en even plots verbeterd. Tweede harttransplantatie verdaagd 

• Wereldraad van Kerken te L'psala hoort alarmerend verslag over toestand ia 
Biafra : 1 miljoen mensen door hongerdood bedreigd. 

• 100 miljard frank steun door 12 centrale banken aan het britse pond. 

van deze van het Internationale Rode 
Kruis het zwaarst wegen. Wilsons pozi-
tie als regeringsleider verzwakt overi
gens voortdurend, ook omwille van zijn 
binnenlands beleid. Een krizis in de 
Labourparti j lijkt daarom niet uitge
sloten. Ten opzichte van Afrika dreigt 
hij trouwens met Nigeria en Rodezie 
tussen twee stoelen terecht te komen. 

Terwijl op Kuba Che Guevara 's dag
boek gratis wordt uitgedeeld loopt he t 
Verre Oosten in de kijker met de 
gebeurtenissen te Peking (zuivering in 
de parti j top en oproer in Kwantoeng) 
en de Japanse verkiezingen van vorige 
zondag, die Tokio geen herziening 
van de politiek ten opzichte van Was
hington opleggen. 

KELIJKHEID 1968 
Een 11 lel \cr\.ui8t nooit de gehele 

tekst (lie eronder staat. De werkeiijk-
heid \an UMi.S onndt heel wat meer dan 
liet drama \an de Ibos in hun onaflian-
keliike staat Hi.ilra. Maar de luide pro-
testkicet die door die twee woorden 
wordt uitgedrukt is deze optimistische 
tiidgenoot, ook dit is \\erkeli|klieid in 
1908, ondanks de overwinning op het 
kw.iad en de daarop \olgende o\eihcer-
sniii door de twee grote « broers », on
danks het wereldgeweten en de over-
stroniingsvloed \,\n de protestbewegin
gen. Werkeliikheid in 1%8 is dat een 
geheel \olk, de Ibo's, worden uitge
moord. In een georganiseerde slachting, 
met wapens en geweldmiddelen \an al
len die de « bevrijding \an de volkeren 
en \an alle mensen > in hun \lag heb
ben geschreven. 

Knkele jaren lang gold Nigeria als het 
model-land, waar de dekolonizatie met 
volledig welslagen was doorgevoerd. 
Het giootste, meest bevolkte en best be-
stiiiirde land van Afrika. Dé parel in de 
blitse ('leinenebestkroon. Toen volgden 
een paar gewelddadige staatsgrepen, 

waarbij telkens de voorgangers in de 
regering het leven verloren. Het buiten
land erkende echter telkens, praktisch 
onmiddellijk, dj nieuwe bewindslieden. 
Die regeringswisselingen waren echter 
mets meer dan een oppervlaktever
schijnsel. De innerlijke verdeeldheid, de 
onuitroeibare tegen.stel]ingen tussen de 
verschillende volksstammen braken uit 
als een broessebrand : plots en onweer
staanbaar. Alleen leeggebrand, ontvolkt 
en verloren gebied bleef over... 

Maar gedurende vele maanden, nu al 
bijna twee jaar lang, hield « men » het 
stil : de britse labourregering, die zo 
goed weet wat er in de rest van Afrika 
moet gebeuren, had geen belangstelling. 
Dat wil zeggen : had eenzijdig en om 
kommerciele belangen partij gekozen. 
Egypte nam spoedig aktief deel aan de 
gevechten, en het « vaderland van alle 
verdrukten », de Sovjetunie, leverde 
rechtstreeks en langs Tjecho-Slovakije 
om, wapens aan de verdrukkers. 

Het noorden en het westen van Ni
geria wordt bewoond door meerdere 
stammen, die echter 't mohammedaanse 

geloof als gemeen.schappelijk bindings-
niiddel hebben. In feite volgde daaruit 
een grotere geslotenheid voor europese 
invloeden en voor de ontwikkeling van 
de bewoners die daar nu eenmaal mee 
samengaat. De grote en begaafde stam 
uit het zuid-oosten, de Ibo's, was in 
ruime mate kristen geworden, ze beza
ten ook de grooLste ontwikkeling. Daar
door kregen die Ibo's in de rest (het 
veel uitgestrektere gebied) van het land 
de belangrijkste posten, als regerings
ambtenaren en als zelfstandigen. 

Toen barstte de stammenhaat uit, die 
wellicht al zeer lang opgekropt zat, en 
de grote Ibo-moord begon. Tienduizen
den Ibo's, overal in het land verspreid, 
werden aangevallen, vermoord, ver
minkt, uitgebrand, verdreven. De grote 
Ibo-vlucht begon. De burgeroorlog was 
begonnen. Want de Ibo's waren boven
dien niet laf : zij verdedigden zich. Hun 
— o.i. zeer normale — eis, het land wér-
kehjk federaal in te richten, en zich zo 
een eigen bestaan te kunnen opbouwen, 
werd verworpen. Daarop riepen de 
Ibo's, nu al meer dan een jaar geleden, 
de onafhankelijkheid uit. Een militair 
verdedigde onafhankelijkheid, die niet 
terugschrok voor het offensief. Een of
fensief dat geruime tijd heel wat sukses 
kende. 

De Wilson-regering van Engeland, de 
Sovjetleiders, Egypte, Tjecho-Slovakije 
besloten toen tot zeer aktieve steun aan 
de centrale regering. De vliegtuigen, de 
moderne wapens, de munitie en ook de 
piloten voor de bombardementen 
stroomden binnen. Het grote regerings
offensief zette in. Het werd echter 

slechts zeer langzaam, en alleen maai 
door de materiële overmacht in zekere 
mate een sukses. Elke stad werd verde 
digd, zeer hardnekkig. En elke verover 
de stad was niets meer dan een « spook 
stad •», verlaten door 90 % van de inwo 
ners. Nu betwist niemand meer dat die 
opmars één grote moordpartij was 
door de bombardementen op de burger 
bevolking, door de moorden waarin het 
centrale leger meer bekwaamheid toon 
de dan in de militaire verovering. Er 
bleven in de steden niet veel meer Ibo's 
over dan de gedode Ibo's. En in het oer
woud errond werd en wordt honger ge
leden, sterven de zieken door gebrek 
aan hulp. Maar in het oerwoud wordt 
de strijd niet opgegeven. 

In de hopeloze toestand zijn de Ibo's 
er in geslaagd als zelfstandige staat er
kend te worden door enkele afrikaanse 
staten. Heel waarschijnlijk krijgen zij 
nog altijd een zeer beperkte steun van 
Frankrijk en Portugal, maar dat er nog 
weerstand wordt geboden is uitsluitend 
en alleen het gevolg van de taaie levens 
wil van dit volk. Het vecht voor zijn 
léven. Voor het leven van elke Ibo-man 
van elke Ibo-vrouw, van elk Ibo-kind 

De laatste weken is er dan toch eei 
hulpaktie op touw gezet : de toestand 
kon niet langer worden verborgen ge 
houden en was al te revolterend. Maai 
de centrale regering staat nog altijd niet 
onder voldoende druk : de levensmidde 
len, de geneeskundige hulp worden nog 
altijd geblokkeerd. De regering van Ni
geria handelt alsof zij maar één enkel 
beginsel kent : de enige goede lbo i.*̂  
een dode lbo. Werkelijkheid 1968. 
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ARSENAAL 

Volgens een schatting '(en 
Statistieken bestaan eigenlijk 
niet, vermits er geen kontrole 
is) zijn er 'n de stad Los Ange
les ten minste 3 000 000 schiet
wapens — dat is meer dan in 
Saigon in volle oorlog En in 
Massachusetts, de staat van de 
Kennedy's, verkochten 1100 
wapenhandelaars in het voor
bije jaar genoeg wapens om een 
legertje van 56 000 man uit te 
rusten. 

ONTSNAPPEN 
Wetten en internationale ver

dragen zijn vaak zeer eigen
aardige dingen De oude wetge
leerden wisten al dat er voor de 
wetsformulen nooit een volle
dig dwingende reden geldt, er 
zit altijd een tamelijk wille
keurig element in, iets waar 
niet aan werd gedacht 

De vermoedelijke moorde
naar van ML. King kwam, 
toen hij m Londen werd aange
houden, uit Portugal. Waar
schijnlijk had hij gemerkt dat 
Etc men » hem op het spoor was. 

J * f e 

^^Jl|b^{g|||j|y|^^ a I iihi III ij« 

veu om een duitstalige kran t Ta 
leven te houden. Jarenlang 
zelfs een dagblad, maar in he( 
kader van de anti-volkse poli
tiek van de Novotny-groep 
werd het noodgedwongen een 
weekblad Er was zogezegd 
met genoeg papier beschikbaar. 
De « Volkszeitung » heeft ook 
abonnementen m Ullbncht-
Duitsland Sinds de meer vi i je 
koers in Tsjecho-Slovakije ge
beurde het wel eens n-eer, da t 
de lezers hun blad met ontvin
gen Eerst werd als uitvlucht 
meegedeeld dat de administra
tie van het blad in fout was, 
daarna dat de verdeler (de par-
tij-instantie in Berlijn) he t 
blad niet vrij gaf Nu is h e t 
masker volledig gevallen : de 
« Volkszeitung » werd door Ull-
bricht verboden 

De « Volkszeitung » zelf 
r i een t nu, dat de eigen lezers 
dan maar best ook geen bladen 
uit het UUbricht-rijk meer zou
den lezen. 

Ondei giole publieke hehaigstelling weiden te Benin m Nigeita twee officieren van het 
nigeilaan'^e legei terecht gesteld wegens moord op 4 buifiaanse burgeis Intussen zijn tien

duizenden Biafranen door Nigeria omgebtachl of ui de hongerdood gedreven... 

AU HADOEM 
Ah Hadoem is een ongelukkig man. Hij 

is de leider van de nog allijd verboden 
kommunistische partij van Irak. Enkele 
jat en geleden was hij een belangrijk man, 
iemand die door Moskou zorgvvldig in de 
pekel zverd gehouden in afxvachlmg van het 
ogenblik dat het tiaaks legime onder de 
mokeislagen van het Kiemlin zon bezwij
ken en dat de emigrant een rot zou kun
nen gaan spelen m zijn vadeiland. Dat 
ogenblik ligt voor Ah Hadoem tans ech-
tei verder dan ooit in een onzekere toe
komst. Als vnj onbelangrijk loenst reist h'j 
heen en weer tussen de hoofdsteden vaa 
de oosteuiopese landen, in de hoop dat er
gens een kommunistische legering zich 
over hem zou t>ntfeimen en hem op eniger
lei lüijze steun zou verlenen. IJdele hoop ! 
Zelfs « de stem van het traakse volk » die 
over de anteunes van de roemeense, de bul
gaai se en de oosldutlse slaatsiadio de teo-
riecn van Hadoem naar Bagdad uilshaalde, 
ïierd sinds geiuime tijd het zui]gen opge
legd. 

Ooizaak van AU Hadoem's ongehil is 
een koeisxoijzigmg in de sovjctpoliliek len 
overstaan van Iiak In het begin van de 
zesligei jaien unien de veihoiidinsini tn^-
srn llagdad en Moekou uif'ili I i <l lit' 
stond bovenaan het lintje van de oiilutk-
kelingshulp der sovjets De goede vcihou
dingen weiden verstootd door het feit, dat 
de Bnnlh partij de al te sterk gexioidcn 
koiiniuiiiistische invloed bci*>ii in te dijken. 
Moskou gaf vanaf febiuaii 1963 groen licht 
X ooi de indio uitzending « de stem vnn h^t 
iiaakse volk », die vanuit de votksdi tiiokia-
tiLcn de levolutie in Iiak begon te pirdi-
I ril De iiaaksr shidiiihii du iii lul I ail i 
xaii de oiituikkt liiigsluüp niiii IIISSIMIK iiiii-
iiisileiteii lm sus liepen, uciden ojuel liet 
land uitgezet ofxiel ingepikt vooi opleidnirr 
en training in illegale aktixiteit en pailij-
xieiking Dat zias de giole tijd van II Ha 
doem : het Kremlin had iiid alinii ren 
iiaaks appataat en et n op hal alL,( sirinde 
piopng'inda, het had daaifiibox'en een kan
didaat leider — een sooit hoofd x'on ten 
emigiaiilemcgeiing — die als sleiililfignui 
eII ah uithans,tioid kon fuiigeien Mitii Jat 
is I II il n lij I ' 

lltl lol coii All Hadoem laat ons eigen
lijk oiwenchillig lul icisiliill m iiuh xan 
dat xan ontelbaie siippoosliii xnii lul kom-
ninnisme, die galarhtoffcid xiMidin op het 
allüiii lil II t iiiss (Il sliuihiuilif) II iisni 
Sinds lul sp< I lul tiliiii allooid dal Hilhi 
eii Slalin 19)9 doUii — allooid dat de 
i iet I ussisihe kommmiisten aam>ankciijk 
met x<eibijsleiiiig sloeg en hen overlex'eide 
aan de giootst mogelijke veniaiiiiij; — 
hoeft XI el niet ineei ondeisliupt te iioid n 
dal u II h iiisJHiiil L'OOI hel koiiiinuiii in 

Zich van vandaag k}p morgen kan terugvin
den tn de ongezellige pozitte van een be
lachelijke pion op het neo tsaristisch 
schaakboid. 

Wanneer we dan toch aan Ah Hadoem 
een kioniek xinjden ts het, omdat zijn uit
schakeling g/paatd gaal met een veel erger 
en een veel onleieiidei veiiaad . dal aan 
de Koelden 

Dit moedige vooia,ialisclie volk xan lu 'c 
en half miljoen zielen, dat hoofdzakelijk m 
het gebeigle tussen Aunenie en de Eufiaat 
vei beten blijft (kiorvechlen vooi zijn vrij
heid en onajliankelijkheid, is al vaker de 
speelbal geuoiden in de sliijd tussen de 
gioolmadilen. Loals men weet leven er 
Koelden zoxvel in de Sovjet Unie als m 
Iian, luikije en (hoofdzakelijk) hak. 

Zoals op vele andeie plaatsen en ogen
blikken in de xcereld piobeerde Rusland 
zijn belangen te enten op de stujd van de 
riinioiuile iiiii dciludni iii casii de Konden. 
De koeidnclie vujheidssliijders in Iiak 
u ei den geholpen met wapens en pi\)pagan 
da, de beviijding en de veieniging der 
Koelden ueul officieel ingeschieven cp liet 
teihuigenhjstje van de uisusdii biiilcnland-
se politiek Radio Peyk e Iiak uijdde het 
gioihle d((l xan zijn zendtijd aan de 
Kr na n en nan piopas,tiiida xoni <• ; xiij 
en cniiigd Koei distan 

Daaiaan kuam een einde in 1966 Mos
kou heinam het progininnin x<an oiitaikke-
lingshtilp ten hale xan lint Waisdutii piih-
t ml mr' een gioohi lictpse techiiisi he 
ill uil III ('isl lieiiijii xieid een iiaaks kon-
Sülaal geojicnd en zelfs i\ooid Koua knoop
te diploiiuiln I e betiel knu^en mei het zo-
jias ni ^ 11 IIIM lm I III iiii / i ii^iiiir iiii i 
lUl K iinliii luid kii'iaid ^, ooidi ild dal 
zal I II iloi n mil inlilijl — g( Il l op di sta
biel niuoidtii vci houdingen m di xovi-
aziatisclir imiiile — lenhslischei i^ dun 
X o'l I I I til I II I p lilII I I' I I II 
diiii^ Il m II I ^ d^ uil i't i^iolt II ^ I II ' 
pi lio'i iiinilii /̂ 

ircdai II d nul slciiii aan de zwiK l 
KoeiiUn hul o l'i \l 1 luil nam afsrlu t 
nu 11)1 II dl hond ihiip « lii e I ii ril 
il lu lm 1 iriiiis I iiiiiij iiioi^in id on 
s'i II II ̂ irli II lull onbi lualili lijd nul in i 
bcieikrii II c hojieii, dat nu mand m de h 
viijdninsbeaeouig ons dat ktialtjk zal ue 

lil jl lil ini II » do n il h l II II 

^ lil l' l u l /i ijii al * i l I 

II oi II, £_ 11 linoi^r ndlii dl II, dal i 
III III I jl ill I oop tor bijnemen ^i 

III oiigiliik en stiijd uijs gexvoiden. 
^^ ij (I dan sommige andeie volkeien 'n 
nilndei lieden, die nog geloven in de onhaat-
znchliu', < lex'otulionane » hulp X'ati Mos-
I' A N. I ovaiio 

h I 

III I 

ill , 

Toch had hij er voordeel bij 
gehad m Portugal te blijven en 
zich daar te laten arresteren. 

Van uit Engeland kon hij 
volgens de verdragen uitgele
verd worden, en dus eventueel 
worden terecht gesteld Krach
tens een reeds 60 jaar oud ver
slag levert Portugal echter nie
mand meer uit, die kan terecht 
gesteld worden En Portugal 
heeft zélf al in 1867 de dood
straf afgeschaft 

Aangehouden worden in Por
tugal had voor de vermoedelij
ke moordenaar heel wat voor
deel meegebracht : het had zijn 
leven gered . . . 

« VOLKSZEITUNG » 
VERBODEN 

Niet zo heel veel Westeurope
anen zullen zelfs maar vermoe
den dal ei m Tsjecho-Slovakije 
not, altijd genoeg Duitsers Ie-

RECHTSSTAAT ? 

Niet alleen wettelijke ver
houdingen en een algemeen 
aanvaard worden m het eigen 
land en de erkenning door een 
voldoende aantal buitenlandse 
machten maken van een land 
een rechtsstaat. De bestaande 
wetten moeten ook over het al
gemeen door de normale bur
gers onderhouden worden, ten 
minste in grote lijnen Zo niet 
lijkt een staat op een groep in 
oorlogstijd, waar méér de 
macht dan het recht heerst De 
voorzorgsmaatregelen die de 
autoriteiten in Los Angeles in
derdaad moeten nemen om het 
leven van de moordenaar van 
Robert Kennedy te bescher
men, roepen de vraag op of 
daar wel een rechtsstaat be
staat Er werden 20 000 dollars 
(een miljoen bfr) voorzien 
voor : een gepantserde cel, een 
gepantserde gang naar de ge
rechtszaal, gepantserde be
scherming in de zaal voor de 
beschuldigde, de rechter en ju-
rileden 

Allemaal heel goed, maar ook 
heel bedenkelijk ! 

Te Hongkong spoelen voortdurend naakte lijken aan, soms 
vreselijk verminkt Het ts nu praktisch zeker dat het om 
mensen gaat die tijdens gevechten tussen voor- en tegenstan-
dei^ van de kulturele revolutie tn de zmdchinese provincie 

Kwantoeng om het leven kwamen. 



inderdaad, een dierentuin Iteeff geen koelissen. « Achter de schermen » is even

min juist. Het l(iinl(t in zijn geheimzinnigheid pejoratief en schermen staan er in 

een zoo ool( niet. Met onze titel bedoelen wij enkel dat we even dieper ingaan op 

de uiterlijkheid die het publiek a!s « dierentuin » ervaart. Direkteur Walter Van 

den Bergh, een aangenaam en gevoelvol prater, loopt trouwens niet zo hoog op met 

het oordeel dat het publiek zich van zijn ervaringen vormde, een oordeel dat al 

te dikwijls een verkeerd beeld van de zoo deed ontstaan:« Onze tuin is veel meer 

dan een expozitie van beesten. Jifij beroven de dieren niet van hun vrijheid om ze 

als kurioziteit te tonen, dat zou misdadig zijn. Wel willen wij een levend, dina-

misch natuurhistorisch muzeum zijn waarin we de dieren zo goed mogelijk in hun 

natuurlijk milieu aan het publiek voorstellen. De dierentuin is tegelijk een weten

schappelijk en vulgarizerend centrum. Het moet ons meer kennis van en daarmee 

samenhangend meer liefde voor de natuur bijbrengen ». De heer Van den Bergh 

m ons dit niet zo letterlijk, maar zijn pleidooi voor een juister begrip van het 

iunomeen dierentuin kwam daarop neer. In een reeks van 2 artikels wil « WIJ » 

meehelpen aan het vormen van dit begrip. Gewoon omdat het bitter nodig is. Im

mers, in deze tijd van rationalizatie en industrializatie geraakt de belangstelling 

voor de natuur maar al te zeer op de achtergrond. Het oplossen van parkeerpro

blemen is niet het oplossen van de problemen die de leefbaarheid van deze wereld 

gelden. Wij bedoelen dat wij het fijn vinden, in volle stadscentrum desnoods minu

ten te verliezen om de noorse fjordenpon ny's voorrang te geven. Deze paardjes 

trekken enkele malen per week doorheen het antwerpse stadscentrum met een 

lading voedsel voor hun kollega's in de zoo. « Met vrachtwagens », zegt de heer 

Van den Bergh, « zou het natuurlijk vlugger en goedkoper gaan. Maar er zijn ant

werpse kinderen die nog nooit een paard gezien hebben ». 

JülSCÏÜIEiSIBBaiiiilEJIIIiSBHUi! Ji'lS'ill'ISiiaiBllllSilBISIIIiilliillllllllcailJiaiilBllHll 

ETEN EN DRINKEN 
De antweipse Zoo en de Koninklijke 

Maatschappij voor Dierkunde die er ver
antwoordelijk voor is, bestaan 125 jaar. 
Ondanks het totale verlies van de verza
melingen en de venvoestingen tijdens 
twee rampzalige oorlogen is de antwerp
se zoo een van de mooiste en meest vol
ledige dierentuinen ter wereld. 

Hiervoor verdienen beheerraad en 
aandeelhouders, voor wie de liefde voor 
na tuur en dier meer waard is dan de 
uitkering van dividenden, een jubi-
leumpluim (al was er — gelukkig in het 
verleden — al eens wat aan te merken 
op de taalpolitiek van de Koninklijke 
Maatschappij). De Maatschappij en de 
belanghebbenden zijn trouwens zo 
trouw aan hun opdracht (het bevorde
ren van de zoölogische wetenschappen 
en de aanmoediging van het onderwijs 
en de volksopvoeding) dat alle inkom
sten, met inbegrip van de noodzakelijke 
subsidies, in hun geheel besteed wqrden 
aan de uitbouw van de instellingen. 

Dat deze uitbouw en de instandhou
ding van het verwezenlijkte een finan
ciële krachttoer is, blijkt wel uit de in
ventaris die in het voorjaar van 1966 
werd opgemaakt. Op dat ogenblik stond 
de zoo in voor het welzijn van 6.562 die
ren (1.142 soorten). De voeding van de
ze schepping.sgenoten komt per jaar neer 
op : 330 ton hooi, 132 ton stro, 30,5 ton 
klaver, 840 kg wilgenbast, 2 ton ren
diermos, 118 ton bieten, 28 ton worte
len, 16 ton aardappelen, 38 ton groen
ten, 41 ton fruit, 16 ton brood, 62 ton 
vlees. 76 ton vis, 120 konijnen, 2.700 
guinese biggen, 6.000 kippen, 6.000 rat
ten, 200 kg mosselen, 1.500 kikkers, dui
zend hagedissen, 3.400 kg garnalen, 
14.000 krekels, 16.000 eieren, 8,5 ton tar
we, 29 ton haver, 38 ton maïs, 5 ton 
maïsrtieel, 156 ton gemengde voeders, 
1.000 liter gevitaminizeerde melk. 45 
ton vis. 

Bij dit alles komen nog massa's lek
kers voor de fijnproevers en zij die al
leen belust zijn op specialiteiten : drie
duizend muizen, tweeduizend duiven, 
25 kg miereneieren, 114 kg meelwor-
men, duizend sprinkhanen, duizend 
wandelende takken, 3.500 wasmetten, 50 
kg gedroogde vliegen, 50 kg gedroogde 
daphnias, 4.000 kg zwarte zonnebloem, 
1.500 kg aardnoten en 4.000 speciaal ge
kweekte vissen. 

Ook krachtvoeders worden gretig bin-
nengeslokt : betterfood (62 kg), gema
len oesterschelpen (80 kg), melkpoeder 

(1,5 ton), 436 doosjes Libby's melk, 100 
kg honing, dextrose (92 kg), gist (750 
kg), mineralen (500 kg), vitakalk (200 
kg), levermeel en vleeskorrels (100 kg), 
levertraan (300 liter). 

Verder vermeldt de gastronomische 
kaart van de zoo : tubifcx, steurkrab 
(300 kg), negerzaad, paniszaad, kemp
zaad, gepekle haver (600 kg), boekweit 
(500 kg), weegbree, lijnzaad (500 kg), 
koolzaad, havermeel, soja, wikken, mais-
vlokken, zemelen (1,5 ton) sorgho (3 
ton), rijst, roggemeel, gierst, enz... 

WAT HET ALLEMAAL KO 

I N DE KOELISi 
Wat dit alles in geld betekent laat 

zich niet raden. Daarbij komt een uit
gebreide staf van personeel en daaren
boven richt de Maatschappij meer dan 
80 kulturele manifestaties per jaar in. 
Misschien dat de som van dit alles wel 
een geldige verontschuldiging is voor het 
feit dat een toegangstiket nu niet pre
cies gratis is. Immers, in heel deze kos-

tenschets zijn de sommen voor research 
en wetenschappelijk werk niet inbegre
pen. He t wetenschappelijk werk gaat 
trouwens heel wat verder dan louter stu
die. De zoo heeft ook een taak ter in-
s tanhouding van de na tuur . In vele ge
bieden verspreid over de hele wereld 
worden talloze diersoorten in hun be
staan bedreigd. 

Niet alleen de genadeloze jachten, ook 
de uitbouw van de menselijke levens
ru imte en allerhande toestandswijzigin
gen brengen met zich mee dat bepaalde 
en vaak unieke diersoorten zich niet 
meer kunnen handhaven en met uitster
ven bedreigd worden. In deze gevallen 
kan de zoo ervoor zorgen dat bepaalde 
exemplaren van diersoorten bewaard 
blijven en wel zo, dat zij later in h u n 
natuurli jk kader opnieuw kunnen geïn
tegreerd worden. 

Andere aktiviteiten die met enorme 
financiële inspanningen gepaard gaan 
zijn o.a. het natuurhistorisch muzeura 
als logische aanvulling van het levende 
muzeum, de unieke winter tuin met zijn 
tropi.sche vogels en de didaktische 
dienst. 

Een minder gekend initiatief van de 
Maatschappij is de verwezenlijking van 
het natuurre/ervaat « De Zegge » tussen 
Lichtaart en Geel. in het hartje van de 
Kempen. Hier werden 45 ha rietland, 
modderpoelen en zure weiden gered van 
spekulatieve grondverkaveling en na-
tuunuoord. . . en samen met de grond een 
.schat aan plant- en diersoorten, die an
ders onvermijdelijk voor goed verloren 
waren geweest. De diersoorten die aan 
dit initiatief in de streek hun voortbe
staan danken zijn : de snor, de sprink
haan, de rielzanger, het blauwborstje, de 
rietgors, de kleine karakiet. de smiet. de 
pijlstaarteend, de slobeend, de water
snip, de kwartelkoning, de purperreiger, 
de bruine en grauwe kiekendief en de 
heel zeldzame nachtelijke roofvoscl, de 
velduil 

Vele faktoren btpcikcn de rtniwcipse 
zoo in haar mogelijkheden. De voor
naamste faktor is wel de enorme- nnmo-
biele waarde van de omliggende bouw
gronden, zodat de dierentuin onmogelijk 
te Antwerpen leU kan iiiigebrcid wor
den In 1956 kocht de Maatschappij te 
Muizen bij Mechelen hei domein Plan-
ckendael (.36 ha), voornamelijk als rust
en kweckstation voor talrijke dieren die 



er voorlopig of definitief verblijven. Di l 
publiek toegankelijk, uniek mooie de-
kor is een rijke aanwinst voor de me-
chelse agglomeratie die door haa t uit
breiding ook stilaan maar zeker \ a n 
haar natuurschatten beioofd woidt . 

YIIÜR EN WATER 
Buiten de voeding stelt de zoobevol

k ing ook andere p ioblemen Voor elk 
dier moeten eneizijds de levcnsvooiwaar-
den maximaal na tuu ih jk heikreeerd 
worden, terwijl andeizijds ook de bezoe
ker de verzameling zo goed mogelijk 
moet kunnen observeren. De meer d a n 
40 gebouwen te Antwerpen zijn dan ook 
voorzien van een verwaraiingsinstallatie, 
elektriciteit, gas, water en een higieni-
sche riolering « Water en vuur » zijn in 
de dierentuin even belangrijk als voed
sel 

Voor de verwarming zijn 26 ketels in 
nagenoeg pennanen t gebruik met als 
onkostenpost 300 ton steenkool, 750 ton 
stookolie en een e \en indrukwekkend 
aantal kubieke meter gas. Daarenboven 
eist de verwarming de voortdurende aan
wezigheid van een staf technisch perso
neel Een enkele warmteonderbreking 
kan voor sommige dieren een fatale af
loop hebben. 

De zorgen die dit meebrengt, kan door 
enkele feiten voldoende geillustreeid 

KOST 

SS EN V A DE A N T W E R P S 
worden. He t water in de veiblijfplaats 
van de nij lpaarden moet om de twee da
gen ver\'erst worden. Twee watertanks 
met een gezamenlijke inhoud van 100 
m3 en \ e r w a n n d met gasbranders, bren
gen het water op 22° C. Dit betekent een 
gemiddeld verbruik van 10 000 kubieke 
meter gas per maand (valt de verwar» 
ming geheel of gedeeltelijk uit en be
draagt de temperatuur van het water 
b v slechts 15° C dan weigeren de ko
ningen van de Nijl halstarrig te water 
gaan en duwen helpt hierbij natuurlijk, 
heel weinig). 

Het totale waterverbruik van de die
ren tu in bedraagt 180 000 kubieke me
ter 

Voor de verspreiding zijn een onnoe
melijk aantal kranen in dienst, kilome
ters toevoer en afvoerbuizen, toezichts-
put ten , schepputten, afvalputten en niet 
minder dan 4 kilometer riolering. 

Bij gelegenheid van zijn jubi leum 
(25ste lustrum) is men in de antwerpse 
dierentuin begonnen met de bouw \ a n 
een wel heel ambitieus piojckt een to
taal nieuw kompleks voor rooldieren, be
ren insekten roofvogels en nachtdie
ren. Vooial deze laatsten •jtclltn wel en
kele problemen In de dag blapen zij... 
en toch moet het publiek ze in « ak-
tie «) zien, zodat hun levensciklus moet 
omgeschakeld worden De kosten van 
di t gebouw zullen in totaal meer dan 
45 miljoen frank bedragen waarvan 25 
miljoen door staatsiussenkouisi vergoed 
worden 

Er zijn aan het wat de Amerikanen 
« running ot a /oo » noemen nog vele 
andere pioblemen I r zijii ook genoe
gens aan Meer dan 180 000 scholieien 
bezoeken jaatlijks de dieieiiuim hon
derden Antwerpenaars hebben een abon
nement en velen kunnen zich zelfs \ er-
heugen in de vriendschap (gekocht door 
geduld en snoepjes) van hun lievelings
dier Sommige oppasseis slagen er in, 
<' hun » tijger te laten spinnen (als een 
poes m stereofonie) van genoegen 

De pioblemen wegen tegen de genoe 
gens op Oo' voor de bezoeker Waar 
om dan eens niet een vrije dag in de 
dierentuin dooib iengen? Misschien 
krijgt I wel een knipoogjc van een pan 
ter wat nog geen reden is om de hand 
strelend door de tralies te steken 

I s i C VAN B R U G G E N . 

D I E R E N T U I 

BIJ DE FOTO'S 

Dit algemeen zichl op de tutti le
vert meteen het beuijs dal d> arU-
ueipse dtereiituin ook botannche 
irhatten hetbergt De blofininlooi 
van de ZI^J aordi pei jaai due maal 
iiei tangen 

De leptiehn ztpi nv met pieces 
ae t.nendeli]kste maai som'' wel de 
mooiste gasten van een dieietiluin 
Deze boa vaneteit de Noiid^kopylaug 
leeft m een Avo» die fen ze hcuzv 
mogelijke lepioduktte is van ajn 
iiieal l/'ien'ikhmaat 

Len tijgei is niteiaaia ^fc». tiatje 
f VI zonan hniirhchr enen lai Ie jmk 

hen Zelfs uanneer bepaalde oppas 
seis met sommig' dteien op vriend 
jesi'jet aeiahen... 

H aat 'T voor de meeste •'(XikoH 
eangen nani geslieeld norcit om hvi 
natiiuilijk milieu zo getioiiw moge
lijk te hei scheppen is dit vooi de 
>oojvoc.eh een moitlijke laak 
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haar 

DE 
SPELENDE 

MENS 
Er zijn geen kinderen meer. De kleinste~kleuter moet een halve ingenieur 

zijn om het speelgoed te bedienen dat hij van Sinterklaas heeft gekregen : de 

elekttische trein, de wagen op batterijen, de racebaan, de sprekende pop, die 

bovendien nog kan lopen ook, al geeft een hypermoderne \ader aan zijn doch

ter liever een robotje. Zelfs het kerniisplein is een wereld van techni<;che 

wonderen. Waar is de oude paardemolen ? Zodra het kind de mondigheid van 

de tiener verv^erft, loopt het rond met een eigen transistor, het hangt aan een 

automatisch geldspel te schudden of rond een juke-box. De moderne mens kan 

zich gewoon niet meer ontspannen : hij komt doodmoe thuis van zijn vakan

tiereis, staat vol ongeduld te trappelen in het rijtje voor de bioskoop en de 

zoveelste kombinatie van seks en geweld. Zijn weekeinden brengt hij door in 

zijn wagen tussen een heleboel andere wagens, op weg naar zee. De dancings 

zitten vol mensen met doodernstige, verveelde gezichten. De mensen zijn altijd 

zo vreselijk moe. 

Vroeger vroeger dan was het ande r s ! 
Neem nu onze voorouders. Zij gingen 
op zondag rustig een kaartje leggen na 
de mis, trokken in jolige benden naar 
de kermissen in de buurt of, in de vas
ten naar een of ander donderend 
vastensermoen. In de lente waren er 
spetterende meiboomplantingen Ieder 
huwelijk was een feest voor de hele 
buurt . Zij konden keuvelen op de huis-
drempel of op het bankje onder de 
linde. In de stad was er variété en op 
het dorp een cirkus af en toe Een keer 
per jaar een uitstap naar de zoo en tus
senin een bedevaart met nougat en 
zwarte bollen. 

De renaissancemensen kenden het 
hoofs plezier van reidansen en steek
spelen, van overdadige maaltijden en 
intieme badstoven. De middeleeuwer 
was geboeid dooi troebadoers en koord
dansers, goochelaars en goudmakers. 

De heiligen werden uitbundig 
gevierd door gilden en ambachten; 
dank zij de overvloed aan kerkelijke 
feesten, hadden de mensen ongeveer de 
helft van het aantal werkdagen vrijaf. 
Voor de ridders was er af en toe een 
oorlog, tenminste in hc»t goed seizoen, 
en de grote zondaars werden voor een 
paar jaar op reis gestuurd. En dan de 
Romeinen Hoe dikwijls hebben wij 
hen keihard veroordeeld om hun 
«panem et circences» maar hoe dik
wijls hen om dat brood en spelen in 
stil te benijd. In onze verbeelding zien 
wij de huilende massa in het cirkus bij 
de wedrennen; wij horen het bulderend 
gelach rond de pantomimespelers. Wij 
zijn aanwezig in het van spanning tril
lende amfiteater : in de witte kuip vol 
zonlicht schittert het kuras der gladia
toren. Daar wijst de duim van de kei
zer omlaag .. IVIaar nu kijken wij met 
meer, want dat bloed vinden wij er 
teveel aan. Zo wreed zijn wij niet en 
wij houden het liever bij de Grieken : 
de lenige, geoliede lichamen van de 
lopers en de worstelaars, de trillende 
speren en de vliegende diskus. Wij 
kijken geboeid naar de tragische Anti
gone en naar de vernederde Elektra. 

Maar is dit heimwee wel verant
woord ? Jean Annouilh heeft ook een 
Antigone, wij hebben de film Elektra 
van Kokoyanis. Er zijn nog altijd olim-
pische spelen, al kan de atletiek op 
onze dagen niet de grote massa boeien 
zoals dat bij de Grieken het geval was. 
Maar onze sporthelden worden net zo 
hoog geschat als in de oudheid. Hoe
veel miljoenen worden niet betaald 
voor een goed voetbalspeler ? Het voet
bal heeft tegenwoordig de plaats inge

nomen van het gladiatorenspel. Er is 
ongetwijfeld weinig onderscheid tussen 
de laaiende massa op een wedstijd voor 
de Europa-cup en die in het kolosseum. 
Er is wel minder bloed in de arena. Om 
dat te zien hebben wij de film. Zouden 
dfc Romeinen onze Bonnie en Clyde 
met eiger vinden dan hun eigen 
wreedheid ? 

W I J hoeven geen grote zondaars te 
zijn om op reis te gaan naar Spanje, 
Rome of het heilig land. De vakantie 
krijgen we toch, ook zonder de kerke
lijke feesten Binnenkort is er zelfs m 
het onderwijs ook vijfdagenweek. Lied
jeszangers zijn er genoeg, en wij hoe
ven er geen halve winter op te wach
ten : wij hebben ze steeds ter beschik
king op fonoplaat of op de radio De 
showbusiness draait als nooit te voren 
en per slot van rekening, kunnen sirta-
ki of shake best opwegen tegen die 
stijve reidans en de lekker ouderwetse 
volksdans Wij vinden altijd ergens 
een gelegenheid om feest te vieren; wat 
WIJ missen aan gezelligheid in de 
buurtgemeenschap, wordt ons ruim
schoots vergoed door verenigingsleven 
en vriendenkring. 

Wij hebben het alleen maar moeilijk 
om te kiezen Er is zoveel gelegenheid 
om ons te ontspannen dat wij er moe 
van worden, wij in dit kleine drukke 
land en al die miljoenen op onze pla
neet Dan hebben wij lak aan al die 
beschaving We verzamelen ons kroost 

4I>*,,11I4 i ' lililÉhiillllllliiliku J l ' 

Kroonprinsessen zijn bij tijd en wijle (men beweert zelfs vaker dan gewone 
stervelingen) « spelende mensen », zoals hierboven « Trix » van Nederland met 

haar zoontje Willem-Alexander van Oranje. 

en we t iekkcn naar «de bossen» Van
af de autoweg zien we de wolken leu
nen op de ronde ruggen van groen, 
heerlijk rustig, van uit de verte. Naar
mate je dichter komt, wordt het steeds 
minder, op het astaltweggetje schuiven 
de auto's als eenden op een rijtje langs. 
Je wil een weggetje inslaan. Een bord 
roept uit. P n v a a t ! Ergens in de diepte 
blikkert een middeleeuwse - b u r c h t - i n -
aanbouw. De kinderen zeuren of we nu 
bijna aan de bossen zijn ? En waarom 
we dan hier lopen ? Je graait ze van de 
rijweg, een beetje zenuwachtig, ook al 
vanwege de nieuwe prikkeldraden. 
Hebben ze dat nu ook weer verkaveld ? 
Is dat hier jachtterrein geworden ? 
Ergens moet toch nog een perceeltje 
toegankelijk zijn. Uiteindelijk vind je 
er een, hetzelfde dat iedereen uiteinde-
hik vmdt, de zonnebaders, de slapers 
en de vii jers Als je daartussen ook je 
eigen kroost gebosvest hebt, kijk je om 
je heen Naar de rieten daken die hier 
en daar tussen de bomen schemeren. 
Daar is het volkomen stil. Daar hebben 
twee kinderen een heel bos voor zich. 
Het park van een stad met vijftigdui

zend inwoners is niet eens zoveel gro
ter. En plots hebben wij genoeg van 
dat park en van dit restantje bos. He t 
liefst zouden wij helemaal alleen zijn, 
op een plekje in de zon, waa^- het heer
lijk stil is, waar je enkel het ruisen 
hoort van de wind, het krijsen van 
meeuwen boven de branding. 

En we gaan naar zee. Allemaal. We 
gaan naar Miami-beach, St. Tropez of 
Hawaï, of gewoon naar Blankenberge. 
En overal vinden wij hetzelfde : men
sen die zich koesteren in de zon op een 
heel klein plekje. Het kan ook nie t 
groot zijn. Er zijn zovéél mensen die 
een plekje willen. Het is ook niet stil, 
met al die radio's en al die verkopers. 
Maar de kinderen spelen en de grote 
mensen ook : met ballen en hoepels en 
steentjes, net als in de oudheid, i a 
Amerika net als in Polynesië. Onze 
goede aarde heeft overal s tranden : t en 
slotte hebben wij 2/3 water en m a a r 
1/3 kontment . En overal aan de randen 
van dat kontinent speelt de mens in de 
zon, vandaag net als vroeger. Daar zijn 
wij allemaal weer heerlijk primitief. 

Nelly MAES 

OHGEHUWDE IEDERS 

In de Iri Sloliti laii ttnti ha zit 
nien biezondei veicceld met hel j)io-
blecm van zwaiigeruluip bi] school-
gmnnle meisjes. Volgens de slatisli-
sclie gegevens is écu \>p de zes lie-
liei s uu nj) s Ltiii'^ii nh Zf lioiiatn. 

A O" II'r MIIOI(I ,1 11 I n oii'^ihiitL-
de zxrangiie ni i'./i •, oimiidildl jk de 
deur. De jongste jat en n ei tn ver
scheidene giole sleden een beweging 
ontstaan om deze veisloien meisjes 
op te nemen zodat zij hun studies 
kunnen voortzetten, xvaaidoor zij la-

t') rif , nni liiiii onilt i l,*>iid rn d'it 
van hun kind kunnen tnslnan en ze 
iiiel aangewezen zijn op de financiële 
steun van dei den. 

De bekendste scliool is zehei wc] de 
« 11((M'M Silioolfoi (.Ills » UI II rti-
linii^lON itic ï'ooi 3 jdfii weid geo
pend en sc<!(il(li(ii u'rd\ 250 meisj.'S 
heeft opgeleid^. Haai doel is de zwan-
geie muisjes toe te laten hun onder-
bioken opleiding verder te zetten -jo-
diit ze latei een goedbetaalde job kun
nen vinden. Deze meisjes vinden 

meestal ii < > k al\ slenotijiisten of kan-
tooi bedieiidrn Meisjes echter, die de
ze school met bezoclittii, i inden ge-
uoonlijk slechts gelegenheid\weik. 

De leeipiogiamma's komen over
een met deze van de gewone siiiole'i, 
alleen xvoiden extra kuisussen xKior 
bab)veizoiging gegeven. Een prtvé-
doklei is aangesteld die de meisjes 
elke iieek oiideizoekt. 

Mede door deze speciale scholen 
wolden de « teenagei-moedei? » teiug 
ingeschakeld in de maatschappij en 
komen zij deze liagische gebetlitenis 
in hun jonge leven beter te boven. 

Een dokter vertelde uit zijn prak
tijk : « Vioegei wanneei de meisjes 
uil de veiloskamer kwamen, was hun 
eerste xnaag tvanneer ze teivg bij hun 
VIlenden mochten. Nu is hun eerste 
iiaag : wanneei mag ik leiug naar 
scliool >. 
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JOZEF DELEU EN FRITS NIESSEN 

FRANS VLAANDEREN 
Allen die te maken hebben met kultureel xitetk in Vlaanderen kennen de ijvetige 

^ozef Deleu (Rekkem — West-V laandei en) als hoofd)edakleur van het algemeen-

nede)lands diiemaandelijks kultureel tijdsditift « Ons Erfdeel » (het moet thuis-

horen bij de lektuur van ieder bewust Nederlander en Vlaming) en met A. De-

mets en L. Verbeke één van de gezaghebbende vlaam<;e kenners van FransVlaan-

deren die het daar « ook doen ». 

De nederlandse coauteur F. Niessen is leraar Nederlands en akitef verdediger van 

de Vlaamse strijd in Nederlatrd. 

I n h u n Woord Vooraf -neggen de au
teurs ons waarom zij aan de benaming 
« Frans-Vlaanderen » de voorkeur ga
ven, ofschoon zij toegeven dat deze term 
voor diskussie vatbaar is. 

Behandeld woiden in t^vee hoofdstuk
ken « Land en mensen », een uitsteken
de beschrijving van de socio-kultuiele 
en taalkundige situatie op heden en 
« Geschiedenis van Frans Vlaandeien lot 
en met de aanhechting n. 

Het verdere hoofdstuk o\er de eigen
lijke taalstiijd veischaft ons een aangrij
pend overzicht van de repressie van on
ze taal en van de vlaamse \e idediging. 
H e t beruchte pioces (1945) tegen het 
Comité flamand de France met E.H. 
J M. Gantois wordt uitvoerig behandeld. 

Verder wordt uitgewijd over de evo
lutie en de huidige toestand op taal- en 
kunstgebied en tot slot stellen en beant
woorden de auteurs de viaag « Zijn er 
peispektieven » ? 

T e citeren o.m. ; « Het doel dat men 
ï i t h in Frans-Vlaandeien moet stellen 
en dat volgens ons realistisch en haai
baai is — wanneer aan bepaalde voor
waarden wordt voldaan — kan vrij kort 
gefoimuleerd worden. Het gaat erom de 

tweetaligheid die in de Westhoek al bij
na een eeuw bestaat, te handhaven. Wi l 
het werkelijk tot een echt nedeilands 
kultuieel leven in het A.B.N, in Frans-
Vlaanderen komen, dan zal dit moeten 
gebeiaen door de medewerking van de 
franse autoriteiten Het Nederlands zou 
in deze scholen als tweede taal toegela
ten moeten worden, zoals dat in bel-
gJsch-Vlaandeien met het Fians het ge
val is ». 

Persoonlijk moge ik in dit opzicht 
he i inne icn aan de stugge en weigerach
tige houding van de franse regering die 
wijlen J Kil)peis mij in bijzonderheden 
heeft medegedeeld, n.a.v. zijn herhaalde 
tussenkomsten te Parijs en zulks niette
genstaande zijn officieel gezag als gevol
machtigd belgisch ambassadeur voor 
Kulturele Zaken en de vooraanstaande 
invloed van deze grote Vlaming en kul
tureel Grootnederlander in de Unesco. 

Afgezien van dit logisch en volledig 
oveizicht van het probleem dat de au
teurs ons bieden is vooral belangrijk het 
perspektief in hetwelk de kwestie Frans-
Vlaanderen benaderd wordt door deze 
aktieve en praktische Vlaming en uiter-
aard « nuchtere Hollander ». 

VAKANTIE 
EN 
KULTUUR 

Indien U ti]dens Uw verlof in ons 
e,gen land gaat rondloeren dan hebt 
U rutmschcAots gelegenheid ettelijke 
interessante tetitoonstellirre^en te be
zoeken. 

Aan de vlaamse kust ts er de retros 
peklteve Hubert Malfait, 70 gewor
den : eerlijk, expressionistisch werk, 
in het stedelijk museum. In de Kur-
saai organizeer de de Vlaamie Klub 
Kust een tentcMnstelhng van houtsne
den van Victor Delhez, een vlaamse 
lioutsnijder van europees for maat. U 
moogt dat niet missen ! 

Knokke's Casirta pakt uit met 
«, Schatten van het Surrealisme > met 
o a Max Ernst, Leonore Fint, Doro
thea Tanning, Magrttte, Labisse, Arp, 
Bretoi , Calder, de Chinco, Dab, Del-
vaux, Domtnguez, Picasso, Miro, Me-
sens, Moore eriz. een zeer interessant 
overzicht van dit boeiend verschijn
sel in de kunst. 

Brugge biedt drie tentoonstelhn-
Hen : « Triënnale » met als tegenpc^l 
« Kontrapurit > en * Vlaamse Simbo-

listen >. Twee tentoonstellingen van 
eigentijdse kunst en een van de merk 
waardige simbolisti^che school in de 
vlaamse kunst. 

Antwerpen moogt ü niet verlaten 
zonder een kijk te nemen in de mar 
merzaal van de Dierentuin, waar de 
tentoonstelling « Het dier m de niet 
europese kunst » tot 4 augustus plaats 
vindt Ook de Hortijlora in het 
Nachtegatenpark ts een bezoek 
waard. 

Brussel biedt m de Albertina een 
expozitie over het stripverhaal. Jam 
mer genoeg ts dat een bijna uitslut 
tende jrankojone aangelegenheid ge-
ivorden : voor de heren inrichters be 
staat er inderdaad slechts één vlaam
se striptekenaar! Erger U dus niet in 
Uw verlof en laat dat links liggen. 
Ga bever naar Gaasbeek, waar m het 
kasteel oude kerkelijke kunst tn het 
Pajottenland te zien is. Of naar Lier 
naar het pas geopende Opsomer- en 
Timmermanshms. Of nog naar St. 
Martens Latem, waar $n het gemeen
tehuis de herinnering aan de fijnzin
nige Albijn Van den Abeele wordt 
opgeroepen, de man die zijn dorp 
ISot een kunstenaarscentrum uitbouxo 
de. 

Dat IS een onvolledige invitatie, 
er zijn nog andere tentoonstellingen 
tn Vlaanderen. Maar met hetgeen 
hier boven gememoreerd wordt kunt 
V alvast van veel schoons genieten. 

O p bet eerste hoofdstuk « Waaiom 
aandacht vooi t i a n s Vlaandeien ? » mo
ge hier dan ook verder woiden inge
gaan. 

Het gaat luini gezien om « de Neder
landers in Frankrijk » en niet alleen om 
taaibehoud. De zaak Frans-Vlaanderen 
« gaat ons allen aan », Nederlanders uit 
Nooid en Zuid. Door een gezamenlijke 
inspanning van Zuid en Noord bevesti
gen en bevorderen wij meteen de inte
gratie van de nederlandse stam. 

Ook in het historische franstalige 
Flandre gallicante en in de reeds volle
dig verfranste streken leeft er een « es
pri t flamand », bruikbaar bruggenhoofd 
voor de nederlandse kulturele aanwezig
heid in Frankiijk. 

Het taaibehoud in de nog deels ncder-
landsspiekende Westhoek vormt een 
hoeksteen tot het kontakt van Frans-
Vlaanderen met het oude moederland. 
Er is in dit opzicht slechts doelmatig 
weik te verlichten door een vanuit Ne
derland en België ondersteunde legale 
kulturele aktie waai bij de Frans-Vla
mingen als vrienden en niet vanuit de 
hoogte mogen benaderd worden. 

De werking in Fians Vlaanderen 
vindt haar plaats in de algemeen franse 
beweging naar regionale herstnjkture-

ring van Frankrijk die zich verzet tegen 
het parijse centralisme; zij vindt haar 
lechtvaardiging in de noodzaak tot kon-
takt tussen de « staats «-grensgebieden 
in een te integreren Europa. Een kui
tuur die zich wil affirmeren en inwen
dig naar een hogere ontplooiing streeft, 
moet al haar grensgebieden verdedigen 
en mag zich niet aan de klaagmuur in 
het defensief laten dringen. 

Naast de lezenswaardige behandeling 
van de stof bevat de publikatie van De
leu en Niessens een belangrijke krono-
logisch overzicht van de belangrijkste 
data van de fians-vlaamse geschiedenis 
vanaf 1110 tot heden en tevens enkele 
essentiële dokumentaire bijlagen met 
een volledig personen-register en uit
voerige literatuurlijst. 

Twee schematische kaarten illustre
ren de stelling van de auteurs om de 
kwestie Frans Vlaanderen geografisch 
ruimer te stellen dan de nog deels West-
vlaams sprekende Westhoek. 

Het hoeft niet gezegd dat wij de lek
tuur en de verspreiding van dit Cam
pus-boek ten zeerste aanbevelen. 

« Fran^-Vlaanderen », J. Deleu en F. 
Nieisen; Van In, Lier — Campusreeks 
nr. 6 1968 — 112 blz. — 70 fr. 

' i l 

Als protest tegen het herhaald ingrijpen van het parket hebben jonge kur ste
naars dit beeld aan de Raveruteingalerij te Brussel met affiches bepUkt. De 
ballonnen zijn het overschotje van de protestmanifestatie in het pohi.^ van 

justitie.^ 
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dr. tony paaps: 

"PRINS WILLEM VAN ORANJE" 
D( figuur van Willem de Ziuijger heeft menig auteur geins()iiee>d : histotikus, ro

mancier en diamalurg. Dat deze « vorstelijke rebel n echter m de belgische school-

geschiedenis niet zo mooi voorgesteld wordt, ligt bizonder aan twee fakt0)en. In 

de eerste plaats was — en is et nog steeds — de anti-nedetlandse onentatie van de 

belgische staat en diens politiek, die ook de geschiedenis veiwiong en inle)pieteer-

de naar haar schema van « apiès des sièdes d'esclavages n en Caesars veel-mi'i-

bruikte zin uit « De Bello Gallico » over de oude Belgen. In de tiueede plaats was 

er het feit dat aan katoheke zijde van een seklaire gelijkstelling van spaans rooms 

en dus goed, nederlands-piotestants en dus slecht werd uitgegaan : een gelijkstel

ling die trouwens veel kwaad zou stichten en mede tijdens het bewind van Willem 

1 het klimaat zou vergiftigen. 

Gelukkig behoren deze onjuiste en onwetenschappelijke vooistellingen reeds sedert 

jaren tot hel aisenaal dei politieke sprookjes en is het dank zij mensen als Geyl, 

Geiretson, Delfos, Van Roosbroeck, Brans op het histonsch-welenschappelijke, en 

dank zij het vlaams-nationahsme op het politiek-ideologische vlak dat dit scheve 

beeld werd rechtgetrokken. 

licisme een geesl \ a n broederlijkheid en 
verdraagzaamheid niet in de weg stond, 
kan best samengevat worden in de woor
den die Anton Van Duinketken Jan van 
G h m e s in de mond legt : u Ik ben kato-
liek als de heien /o goed, doch ik koos 
de partij \ a n Oranje ». 

De doodgravers van Oranje's ideaal ? 
Dr. Paaps somt ze op. Ze waren gisteren 
dezelfde als vandaag • waals separatisme, 
vlaams partikidarisme, ideologisch fa
natisme. De geesten waren niet rijp. Zifn 

ze het nu ? Een beter inzicht in het ver
leden en in de begane fouten, ' waarbij 
die van kortzichtigheid en horizontbe-
grenzing wel de zwaarste is geweest, 
moet ons doen nadenken over wat wij 
nu dienen te doen en te laten. 

Een boek als dat van dr. Paaps kan 
ons daal bij helpen. 

Het is daarenboven een belangrijke 
studie over Oranje en zijn tijd, een bij
drage tot een jiustere situering van po
litieke figuren en politieke krachten. I n 
misschien een aanloop tot een objek-
tieve studie van de verhouding lu>sea 
de nederlandse bevrijdingstrijd en de 
geestelijkheid in de zuidelijke nederlan-
den. 

Paaps, dr. T., Prins Willem van Oranje, 
Uitgave o De Spijcker n. Station

straat. Essen; 98 blz. — 120 fr. 

De naoorlogse periode was niettegen 
staande Benelux niet bevorderlijk voor 
het heelnederlands besef. Langzamer 
hand drong het echter opnieuw door en 
stond baken achter alle bestrevingen 
van liteiaire, artistieke, taalkundige en 
kullurele integratie. Mensen als )ulien 
Kuvpers, Fa}at, Van Llslande spraken 
in die zin. Ook bij de katolieken was er 
sedert de tussenoorlog,se periode heel 
wat veianderd. hoewel dr. Tony Paaps 
in de inleiding van het hierboven ge 
noemde boek schrijft dat hij, toen hij 
Eininanuel de Bom van zijn opzet om 
over Oranje te schrijven op de hoogte 
bracht, als repliek kreeg : « Ik ben 
nieuwsgierig dit te lezen : een katoliek 
piicsler gaat Willem van Oionje met 
simpatie benaderen ' » 

Wi" zagen echter reeds hoe 2 J jaar ge 
leden het katolieke Davidsfonds een 
oraiis>istisch getinte roman over Egmont 
kon laten verschijnen, en wij herinne
ren ons het sukses van een boek als « De 
Vorstelijke rebel ». ook in de katolieke 
boekerijen. 

Wij mogen daarom wel besluiten, dat 
de heel nederlandse opvatting altans op 
het historische, taalkundige en kulturele 
vlak praktisch algemeen aanvaard 
wordt, afgezien dan een enkele late bel 
gisch-klerikale oprisping. 

Nu /OU het voor het boek van dr. T. 
Paaps een te kort doen zijn aan de er
kenning van zijn wetenschappelijke 
waarde, indien wij het alleen vanuit een 
pedagogisch of <i utilitair » oogpunt zou 
den beschouwen. Uit de ontleding van 
de feiten groeit een )uist en duidelijk 
beeld van de echte Oranje, van de wer 
kelijke achtergronden en bedoelingen. 
Slechts in een tijd waarin de religieuze 
tegenstellingen overbrugd worden, kan 
een van vooringenomenheid ontdane 
benadering gebeuren van een periode 
waarin deze tegenstellingen juist op hun 
scherpste waren. 

Dat zij echter ook toen vaak over 
brugd werden door de geest dei Pacifi 
katie, die het geestelijk kind was van 
Oranje, wordt door dr Paaps aange 
toond in dit interessante boek Een uit
eenzetting van de bijzonderste feiten uit 
die periode plaatst naast de politiek van 
Filips II de opkomst van Oranje en 
diens politieke bestrevingen Dat de au
teur dit op een klare, zeer bevattelijke 
en toch aangenaam-leesbare wijze ge 
daan heeft, getuigt voor zijn mzicht in 
die verwarde tijd en in de diversiteit 
aan religieuze, politieke en dinastische 
bestrevingen : « ce qui se concoit 
bien... ». 

De pacifikatiegeest, « kind van Oian 
je », die de tegenstellingen op religieus 
en wijsgerig vlak wou overbruggen, is 
ook in het zuiden geen droom of fiktie 
geweest en het boek spitst zich dan ook 
toe op die bewijsvoering. Dat dr. Paaps 
die haalt uit de streek waar hij woont en 
die hij kent — hij is pastoor op de Heu 
vel te Kalmthout — ligt voor de hand. 
Een opinie peiling dus in een periode 
die 3.50 tot 400 jaar achter ons ligt? In 
derdaad, maar de gegevens die voorban 
den zijn, laten de historikus toe een kon 

kluzie te trekken. In de Noorderkempen 
en ook in Noord-Brabant hingen ver
scheidene dorpen af van de abdij van 
ï o n g e i l o , zo o.m. de heerlijkheid Es.serr-
Kalmthout. En nu nog zijn er parochies 
(o.m. Nieuwmoer) die door de « Withe-
ren » van Tonger lo bediend worden. 
Dr. Paaps schetst o.m de houding van 
de tongerlose prelaat Veltacker « als 
voorbeeld van brabantse trouw aan het 
Oranje-ideaal ». De houding van deze 
prelaat, de houding van Tongerlo en 
van de bevolking der hogervernoemile 
heerlijkheid was geen uitzondering, 
maar een type • « een studie die het glo
baal beeld oproept van onze brabantse 
abdijen uit de tweede helft der 16de 
eeuw zou ons onverwachte l ichtpunten 
hieromtrent vertonen ». zegt de auteur. 
De lijst uit het kalmthoutse gemeente 
archief, met de opg-ave van verkochte 
huizen, hoeven en gronden is tekenend 
voor de vlucht naar het noorden van 
een deel der bevolking dat de spaanse 
« pardon " niet betrouwde, en van hun 
blijvende vestiging aldaar : een aderla
ting op alle gebied, die haar uitwerking 
zou hebben in het latere ekonomische 
en kulturele verval der zuidelijke Ne
derlanden. 

De houding van een bevolking, die 
zich door het religieuze fanatisme der 
Inkwisitie niet liet beïnvloeden en die 
van prelaten on/er abdijen, wier kato-

De Oostenrijkse surrealist Leherb trad bij de opening van zijn tentoonstelling te 
Saint-Tropez in het spoor van Dab. Of hij even goed schildert als de Mefisto van 

het surrealisme is een andere vraag. 

KRONIEK VAN EEN POVER MINNAAR 
Het kan zijn dat er in ons land streken zijn die kwantitatief een groter 

bijdrage geleverd hebben tot onze literatuur dan het Waasland. Wanneer deze 
bijdrage echter namen bevat als De Pillecijn. Van Wilderode en Snoek — om 
diverse uitingen en generaties aan te halen — dan moet men zich niet tegenover 
elders ten achter voelen ! Het Waasland kan echter op nog méér namen bogen 
dan de enkele die wij hierboven vermelden, en wanneer de in 1911 te Beveren 
Waas geboren Leo Mets tans gehuisvest is te Zwijndrecht. dan is dat misschien 
een kompensatie voor het heengaan uit zijn geboortedorp van de nu als 
« Kempenaar » gevestigde en als kempisch schrijver bekend geworden Emtel 
Van Hemeldonck. 

Leo Mets debuteerde meer dan twin
tig jaar geleden en heeft sedertdien 
met steeds stijgende literaire vorm-
kraeht en technische kunde zijn plaats 
in onze romanli teratuur veroverd Een 
achttal romans en verhalen bezorgden 
deze ex-onderwijzer (hoevelen moesten 
er na de oorlog niet van beroep ver
wisselen ?) een verdienae literaire 
reputatie, ook al was elk schot niet 
altijd roos • maar welk romanschrijver 
kan dat zeggen ? 

In zijn jongste werk « Kroniek van 
een pover minnaar )> bevestigt Leo 
Mets kompozitorische en taalkundige 
vaardigheid Het gegeven is niet nieuw 
maar de wijze waarop Mets het uitge 
werkt heeft, is dat wel Of liever • de 
kombinatie van een driehoeksgeval 
met een psiehologische analyze en een 
misdaad 

In deze kroniek is de «kleine min 
naa r» eveneens een kunstenaar : 

beeldhouwer Jan Verheyen zoon van 
een rijk handelaar. Hij is klein van 
gestalte gebleven Voor zijn werkelijk 
klein-blijven zijn .Jans ouders verant
woordelijk, maar dan in eei andere 
dan fizischf betekenis Zijn mislukkin
gen in het amoureuze zijn niet tf 
wijten aan een tekort aan belangstel
ling van de zijde van het zwakke 
geslacht, maar wél aan zijn schuchter
heid. Achtereenvolgens heeft hij min 
of meer — meestal min dan meer — 
gesia-igde ontmoetingen met vrouwen 
Zij brengen allen iets, ze weken allen 
iets los in hem — en na een van hen is 
hü veranderd « een J a r die geen Jan 
tje meer was keerde naai huis t e rug» 
Dan huwt hi.i een .vrouwtje zondei veej 
hersens dat spoedig een gemakkelijke 
prooi wordt van een rokkenjager Jan 
is zich bewust van de verhouding tus-
ser zijn vrouw en zijn vriend — en in 
een uiterste poging tot zelfbevestiging 

schiet hij zijn vrouw neer Wanneer hij 
zich op het politiebureau gaat aanmel
den, gelooft men hem niet -ens 

— Een driehoeksgeval ' Men zou het 
zo kunnen noemen, ware er niet de 
figuur van de kunstenaar zeil De tra
gische mens meer nog geestelijk dan 
lichamelijk klein gehouden, wil zich 
uit deze kleinheid bevrijden in een 
dubbele konfrontatie : met de kunst en 
met de vrouw. Slaagt hij in het eerste 
en mislukt in het tweede ' Het proces 
na de aanslag op zijn vrouw — die 
geneest en komt getuigen voor hem — 
brengt ook zijn vrienden voor de getui-
genstoel, die nu met een andere dan de 
« kleine » minnaar gekonfronteerd wor
den. 

De kompozitie is zonder nieuw te 
zijn, toch een vondst voor een kroniek 
wier kronologische rechtlijnigheid nu 
rustpunten vindt, nieuwe ver t rekpun
ten in de gedachtenflitsen en herinne
ringen van de hoofdfiguui in de 
gerechtzaal. Zo wordt telkens •=>en 
nieuwe epizode. een nieuw figuu. of 
een nieuw feit geïntroduceerd 

Mets' proza is, zonder te overdadige 
opsmuk, toch niet ontdaan var een 
beeldrijke warmte en het beeld it zeer 
dikwijls nieuw en typerend 

Mets bewijst met zijn werk da de 
moderne roman nog anderf wegen uit 
kan dan een hoe langer hoe eklekti-
scher « l i te ra tuur voor professoren ». 

Leo Mets • « Kroniek van een lover 
Minnaar »; Boekengilde De Clauwaert, 
Kessel-Lo, geb. 165 fr. 
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TV TV TV-TV- TV-TV-TV-TV- TV-TV-
DE BRUIDSKIST 

Dit korte tv-spel in regie van 
Bert Struys en met in de 
hoofdrollen Senne Rouffaer 
(kolonel Strijbos), Kris Smet 
(Vera) en Herman Bruggen 
(inspecteur Hofman) werd ge
schreven door de Vlaamse 
auteur Frans Cools, die reeds " 
een aantal thr i l lers op zijn 
naam heeft en met zijn toneel
stuk « Niets dan de waarheid » 
in 1962 de prijs van de provin
cie Antwerpen kreeg. In 1965 
ontving hij de prijs van de 
s tad Brussel voor Diagnose 
g'^nezen, een psichologisch 
drama dat in april 1966 te 
Brussel werd gekreeërd. 

Kolonel Strijbos, gepensio
neerd militair, een kalme, 
pijprokende veertiger, is ge
t rouwd met Vera die, vooraan 
in de twintig, gemakkelijk zijn 
dochter zou kunnen zijn. Om 

Vlaamse T. V. 
ZATERDAG 13 JüLI 

18 55 .: Zondmannet ie — 19(X) : T ie
nerk lanken — 19 30 : Jonger dan ie 
denk t — 19 55 : Mededelingen — 
20 00 : TV-nieuws — 20 30 : Peyton 
Place : Het Feest — 20 55 ; Echo — 
21 30 • Xe Europese Beker voor Zong -
voordracht te Knokke — 22 30 : Ge
heime opdracht : Het zegel — 23 20 : 
TV-nieuws 

ZONDAG 14 JULI 

11 00 t o t 11.40 : Eucharistieviering — 
15 00 : In ternat ionaal landbouwmagc-
zine — 15 30 : De rovers van de 
stroom : De schuilplcots van de rovers 
— Tussen 15 45 en 17 30 : Ronde van 
Frankr i jk — Rond 17 30 •. Wervik, 2 000 
jaar - * - 18.35 : KJcrn^ k lem k leuter t je 
— 18 55 : Ben de Beer : Een onder
scheiding voor Ben — 19 20 : De we
reld ts k lem ; Hardy's logboek : De Pos
t i l j on van Madagaskar — 19 56 : Mede-
delmgen — 20 00 : TV-niouvys — 20.15: 
Sportweekend — 20 40 : Speeltilm : 
Elke jongeman — 21 30 : Xe Europese 
Beker voor Zang voordracht te Knokke 
— 22 30 : TV-nieuws. 

MAANDAG 15 JULI 

Rond 15 30 t o t 16.15 : Ronde van Frank
r i jk : Albi - Aur i l lac — 18 55 : Z o n d 
mannet ie — 19 00 : Manko Kapok — 
19 30 : Atel ier — 19 55 : De Weer
man — 20 00 : TV-nieuws — 20 35 : 
De vluchtel ing : Boliade voor een schim 
— 21.30 : Xe Europese Beker voor 
Zangvoordracht te Knokke — 22 30 ; 
TV-nieuws 

DINSDAG 16 JULI 

Rond 15 15 t o t 16 00 : Ronde van 
Fronkn ik : Auri l loc - St Etienne — 
18 55 : Zondmonnet ie — 19 00 : M a n 
ko Kopak — 19 30 : Tienerklanken — 
19 55 : Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuws — 20 35 : In volte zee Eenakter 
door Slawomir Mrozek — 21 05 : De 
34e Biënnale te Venetië — 21 35 : Xe 
Europese beker voor Zangvoordracht te 
Knokke — 22 35 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 17 JULI 

Ronde van 
Grenoble — 
19 00 Klem, 
Televisum — 
20 00 TV-

Rond 15 30 to t 16.15 
Frankr i jk : St -Etienne -
18 55 . Zandmannet je — 
k lem kheutertje — 19 20 
19 55 : De Weerman — 
nïeuws — 20 35 : Sneeuw over Man i -
couogon Geromancoerde documentaire 
f t im — 21 35 ' Xe Europese Beker voor 
Zang voordracht te Knokke — 22 35 
Gostprograrnma Het vnje woord : net 
Humanist isch Verbond — 23 05 : TV-
nicuws 

DONDERDAG 18 JULI 

Rond 15 15 to t 16 00 : Ronde van 
Frankn ik : Grenoble - Sallanches-Cordon 
— 18 55 • Zondmannet ie — 1900 : 
Manko Kapok — 19 30 ; Liefde onder 
het dok Het dieet — 19 55 : Medede
l ingen — 20 00 TV-nieuws — 20 35 : 
Pevton Ploce De too i von het hort — 
21 00 Premiere — 21 30 : Xe Europese 
Beker voor Zangvoordracht te Knokke 
— 22 50 : TV-nieuws 

VRIJDAG 19 JULI 

Rond I5 3ü tot 16 15 : Ronde van 
Franknik • Sollanches - Besanqon — 
18 55 • Zondmannet ie — 19 00 • De 
wereld IS klein Kinderen van het meer 
— 19 30 : Ziet u er wat in ' — 19 45 • 
Zoekl icht — 19 55 De Weerman — 
20 00 TV-nieuws — 20 35 Speelfilm • 
Maiqret IS vi/oedend Pol i t ief i lm — 
21 55 . TV-nieL.w5 — 22 05 to t 22 55 : 
Va t i kaan Documentoi'-e 

ZATERDAG 20 JULI 

Rond 15 30 ^ot 6 ( 5 i^onde van 
Fronkr i jk Besancon Auxerre — 
18 55 : Zondmannet ie — 19 00 Lu-
ceot — 19 30 Tienerklonken — 19 55-
Mededelingen — 20 00 : TV-nteuwc — 
20 22 ' Peyton Place " Het outo-onge-
vol — 20 46 . Zeskomp ^ 22 00 : 
Monnix : Ontvreemde dossiers — 22 50 ' 
TV-nieuws — 23 00 to t 23 30 : A t le t iek 
Zeslandentornooi te Brescio 

de maand gaat Vera voor een 
paar dagen weg, zogezegd om 
haar vriendin Irene te gaan 
opzoeken, maar in werkelijk
heid om de muffe sfeer van de 
flat waar ze met haar man 
woont te vei-geten De kon-
cierge, mevrouw Sthaaten* 
verwacht al lang dat het hu
welijk tussen de oudere kolo
nel en zijn jonfe vrouwtje 
slecht gaat aflopen. Het spel 
begmt in de konciergerie : 
Mevrouw Schauten hoort op 
de bovenverdieping een schot 
afgaan. Ze verwitt igt onmid
dellijk de politie. Als inspek-
teur Hofman komt, vertel t ze 
hem ook dat ze een gesprek 
gehoord heeft tussen de kolo
nel en een zekere Pierre, aan 
wie de kolonel vroeg om een 
kist te komen afhalen Hofman 
gaat met de kolonel praten. 
Vera is er niet. Zij zou sinds 
een paar dagen bij Irene op 
bezoek zijn . 

Dinsdag 16 juli om 20u.30 
(Brussel Ned.) 

DELTAWERKEN 

Deze dokumentaire van de 
Nederlander Jan Blans.iaar 
gteft een overzichi. van de 
stand van de Deltawerken m 
de periode februari 1967 -
februari 1968. Het is de vijfde 
film die deze kameram^n wijd
de aan dit grootscheeps water
bouwkundig projekt Er blijkt 
ui dat de werken die straks 
Nederlands's beveiliging tegen 
de zee moeten voltooien, ook 
tijdens de gefilmde periode 
een heel eind zijn opgescho
ten. Een produktie van de 
N T S 

Dinsdag 16 jul. om 21u. 
(Brussel Ned ) 

SNEEUW OVER 

MANICOUAGAN 
Het draaien van deze gero-

manceerde dokumentaire heeft 
regisseur Arthur Lamoth heel 
wat hoofdbrekens gekost : de 

belangrijkste sekwenson moes
ten in drie dagen op filmstrook 
gezet worden, bij een bijtende 
kou. Sneeuwstormen bemoei
lijkten het werk : de vliegtui
gen konden niet landen en tot 
overmaat van ramp bevroren 
de kamera's tijdens de opna
men. Aan het uiteindelijk re-
zultaat heeft dit alles geen 
afbreuk gedaan. De verblin
dend wit te kanadeae land
schappen en de chansons van 
Gilles Vigneauit scheppen een 
poëtische sfeer Het scenario : 
in haar geboortestad Shawini-
gan heeft Monique, de hoofd
figuur kennis gemaakt met 
een jongeman die haar van 
Zuid-Amerika, latijns en warm 
en zo anders dan Kanada, 
heeft leren houden. Hij sterft. 
Monique t rouwt met Mare en 
ze ver t rekken naar Manicoua-
gan waar haar man werkt aan 
de stuwdam. ^Vanneer het tus

sen hen beiden mis loopt wil 
Monique naar Mexico gaan... 

Woensdag 17 jul . om 20u.30 
(Brussel Ned.) 

20D0 JAAR 

WERVIK 
Eén van de steden die dit 

jaar hun verleden herdenken 
is Wervik. Een verleden van 
met minder dan 2000 jaar, 
wan', de geschiedenis van deze 
west-vlaamse stad aan de Leie 
loopt terug tot de keltische en 
romeinse tijd. Daarvan zijn 
nog overblijfselen zichtbaar : 
het romeins muzeum vormt 
samen met de middeleeuwse 
gebouwen een tipische beziens-
w aardigheid. Maar wist u ook 
dai- Wervik eigenlijk twee ste-
der in één is ? Wervick-Sud 
heet het zuidelijke deel van 
de stad, waar de «mai re » het 
west-vlaamse dialekt nog be
hoorlijk machtig is. In tegen
stelling met de steden Komen 
(of Comines) en Moeskroen 
(of Mouscron) heeft Wervik 
haar vlaams karakter niet ver
loren Nochtans kent deze stad 
van ongeveer 15.000 inwoners 
een prangend probleem : zij 
heeft dringend behoefte aan 
industriële expansie want nog 
teveel van haar inwoners moe-
ter in Frankrijk werk zoeken 
Dat heeft vérstrekkende ge
volgen : deze pendelarbeiders 
zijn afhankelijk van de sociale 
problemen van twee landen. 
De filmbeelden spreken voor 
zichzelf want deze dokumen
taire van Frans Denys en Jef 
Boschmans werd opgenomen 
tijdens de recente stakingen in 
Frankrijk. 

Zondag 14 juli om 16u.45 
(Brussel I'^ed.) 

MAIGRET IS WOEDEND 
Deze prent naar de roman 

van Georges Simenon is met
een de laatste politiefilm ge-
wees^ in de filmkarrière van 
Jean Gabin. Het scenario is 
van Jacques Robert en Gilles 
Grangier. Kommissaris Mai-
gret heeft deze keer beslist 
reden om zijn anders zo onver
stoorbare kalmte te verliezen. 
Inspekteur Lognon is getuige 
geweest van vreemde feiten : 

midden op de Place Pigalle te 
Parijs wordt vanuit een wagen 
waarin zich drie mannen be
vinden op een man geschoten. 
Het slachtoffer verdwijnt 
spoorloos in een witte DS. 
Blijkbaar gaat het hier om een 
afrekening tussen amerikaan-
se gangsters. Maar waarom 
precies in Parijs ? En welke 
rol speelt de knappe brunet te 
Lilli, die nogal veel Amerika
nen kent ? Wanneer Maigret 
op de amerikaanse ambassade 
de diplomaat Harry Mac Do
nald ontmoet, raadt deze hem 
af zich verder met de zaak te 
bemoeien. Woedend om deze 
vernedering is Maigret echter 
allerminst van plan het op te 
geven... 

Vrijdag 19 juli om 2ÜU.30 
(Brussel Ned.) 

ELKE JONGEMAN 
In Tsjechoslowakije werkt 

Pavel Juracek aan de vernieu-
wmg van de film. Zijn eerste 
poging daartoe kreeg de ti tel 
Jozef Kilian, een prestatie 
waarmee hij veel internationa
le lof heeft geoogst. Nadien 
werd Juracek onder de wapens 
geroepen, en daar kwam bij 
hem de idee op een prent te 
wijden aan het leger : zo werd 
zijn eerste lange speelfilm ge
boren : Elke jongeman Het is 
een satirisch werk dat uit 
twee geheel afzonderlijke lui
ken bestaat. 

Het 2e deel. De Maneuvers, 
ziei, u zondagavond. In korte 
stkwensen roept Juracek het 
soldatenleven in een kazerne 
op : het bureau van de kolo
nel de oefeningen. Met scher-
p trekken worden de gouden 
strepen ontluisterd altans in 
zoverre dat mogelijk is. Het 
geheel baadt in een sfeer van 
nauwelijks verholen weemoed, 
wat af en toe herinnert aan 
sommige novellen van Tsje-
chov Tot de laatste beelden 
toe — het bal waarvan de jon« 
gens met te hoog gespannen 
verwachtingen hebben ge
droomd en dat een ontgooche
ling wordt — behoudt de film 
zijn subtiele schroom die door 
de mooie fotografie nog wordt 
onderlijnd 

Zondag 14 juli om 20u.40 
(Brussel Ned.) 
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FELLE TOLK 

• « L'Aurore » schilderde onze 
Georges van den Berghe af als 
een soort primitieve woeste-
ling, die rijdt als een varken 
en nadenkt als een kruiwagen. 
Het portret kwam tot stand na 
een intervieuw van de grrrote 
Leulliot met onze landgenoot, 
maar gezien de grrrote Leul
liot natuurlijk geen Vlaams 
kent — het zijn alleen de 
Vlaamse sportjoernalisten die 
zowat alle talen kennen — 
moest er een tolk bij te pas 
komen. En dat was dan Miei 
Masson — is die eigenlijk zelf 
zo « bilingue » ? Miei is nu erg 
kwaad op Leulliot. en heeft ge
zworen nooit meer als tolk op 
te treden. Dat vinden wij, met 
het oog op het door zijn verta
ling geïnspireerde stuk, trou
wens veruit het beste. 

En voor de rest, vermits 
Georges nu toch al enkele da
gen de «majozjoon » om zijn 
forse lenden kon houden, gelo
ven wij niet wat Leulliot alle
maal uit zijn « botten » slaat. 

NAAR KEUZE 

Les Sports, altijd even vrien
delijk tegenover de Vlamin
gen, schrijft dat Luc Varenne 
heel gemakkelijk zonder hulp 
een intervieuw kan afnemen 
van een nederlands renner, 
maar een tolk nodig heeft om 
met éen vlaams renner te pra
ten. Dat is van drie zaken één : 
ofwel proberen die 'ollanders 
frans te spreken, en dan zijn 
het idioten, ofwel betreft het 

hier het doodgewone smoesje 
van de « brusseleirs», ofwel is 
Luc, na zovele jaren zijn brood 
verdiend te hebben tussen de 
Vlaamse renners, er nog altijd 
niet in geslaagd hun taal te 
leren begrijpen, en dan pleit 
dat, naar onze bescheiden me
ning, niet voor zijn «kapaci-
teiten ». 

KNAPPE BOERKENS 

's Maandags iets schrijven 
over de ronde van Frankrijk, 
dat 's zaterdags nog min of 
meer steek houdt, valt nog 
niet mee. Er kan in een week 
zoveel gebeuren, vooral als 
precies in die week de renners 
de vlakte verlaten, om het ge
bergte in te trekken 

Eén ding kan echter gerust 
gezegd worden, en dat is dat 
de mannen van ' Schotte, de 
B-ploeg, de rode duivels, de 
« boerkens », zoals L.D.L zegt, 
het bijzonder goed gedaan heb
ben tot dusver. Op het ogen
blik dat we dit schrijven bezit
ten zij de gele trui. de rode 
trui, hebben ze al een stel rit
ten gewonnen en het ploegen-
klassement van de dag, en 
staan ze tweede in de ploegen-
rangschikking. Last but not 
least hebben zij al een slordige 
hoop centen ve rd iend . -En-da t 
is hoofdzaak 

Wellicht is da t laatste er 
niet vreemd aan dat de ver
standhouding tussen de beide 
belgische ploegen wel wat te 
wensen overlaat. Maar daar is 
niet veel op te zeggen, zo komt 
het ons voor. vermits A- en 
B-ploeg toch als totaal onaf
hankelijke ploegen vertrokken 

zijn, volgens de intentie van 
de inrichters. 

LUIE RONDE 

We weten niet hoe ze het 
klaarspelen, maar de joerna-
listen die de ronde volgen, 
blijven trouw hun aantal pa

gina's leveren, hoewel er in de 
lopende «luie ronde» nu 
eigenlijk eens niets gebeurt, 
waarover iets behoorlijks te 
schrijven is. Tot maandag reed 
een gesloten peleton van «de
part » naar «ar r ivée» . en dat 
was het dan. Misschien veran
dert het in het gebergte. Men 
zegt dat het helemaal anders 
zou geweest zijn, als de «ve
detten » erbij waren geweest. 
Geloven we ook niet. De kwes
tie is. denken wij. dat de koe-
reurs wat slimmer het ronde-
spel gaan spelen, en het al wel
letjes vinden wanneer ze al 
die ri t ten afleggen in een be
hoorlijk tempo, zonder « zot » 
te doen We kunnen ze geen 
ongelijk geven. 

De sovjet-
Olinipiade 

wor 
in 

stelaars, grieks-romeinse stijl, aangeduid voor de 
Mexiko, trainen zich door... anierikaanse rugby te 

spelen. 

MARTELARENLOGIKA 

« M e n » heeft laten weten 
dat Eddy Merckx zich voor he t 
wereldkampioenschap op de 
weg te Imola, een goed ploeg-
ske zal mogen zoeken. Dit, 
waarschijnlijk omdat de o zo 
belgische bond den « bels» zo 
dankbaar is omdat hij in de 
ronde van Frankri jk niet wou-
kon - mocht... 

Wij zouden het veel meer op 
prijs gesteld hebben als de 
martelaren de mannen van 
Faema ook eens een loer ge
draaid hadden, door Merckx —• 
en zijn helpers — niet aan t e 
duiden voor Imola. Vermits h i j 
wereldkampioen is, zou hij e r 
op een of andere manier toch 
bij geweest zijn. 

Daarbij , is men zo zeker da t 
Merckx een ernstige kans 
maakt om zijn zege van ver le
den jaar te hernieuwen ? Er 
zijn toch nog Godefroots die 
een serieus kanske maken, en 
die niet te goed waren om rond 
Frankr i jk te draven. 

ANDERS EN BETER 

De tour de France is nog 
m a a r halfweg, maar men 
spreekt toch al over de volgen
de uitgave, die waarschijnlijk 
eerder een tour de zwance 
(want betwist door merken-
ploegen) zal worden. Tot ver
leden jaar hebben alle sport
kranten hard geschreeuwd dat 
die formule met merkenploe-
gen de deur wijd openzette 
voor alle mogelijke kombien-
tjes en fraudekens, en dat he t 
maar goed was dat men terug 
begon met landsploegen. Nu 
zijn die er en men krijgt 
alweer heimwee naar de ande
re formule, en naar de sensa
tionele (georganizeerde ?) din
gen en tot half-goden verhe
ven vedetten. 

Wij hebben et allemaal n iks 
tegen, maar we zouden het op 
de lange, lange duur toch eens 
beu kunnen worden zuurver
diende centen te vergooien aan 
dat stuk komedie. 

DE KOERS 
De eciste behwgrijhe gebeiirlents 

in 'Jiis lieve dorp, nadat de Duitsers 
zich in 44 zo stmiegisih hadden 'e-
niggclrokken, win het stichten lan 
een wieleiklub. 

Na veel ruzie — die hoort eibi^' 
— uerd een reusarhtig bestuvi ge-
voimd, met een eie-voorzittei (de 
broiiwei en voorzitter (de coijfeur) 
en twee ondervoorzitleis, een schiij-
ver en een •^chatbewaauler,zii het dan 
zonder (enten. Met een hele hoop be-
stuuisleden tenslotte, en geen geivone 
leden. Renners waien er evenmin. 
Enfin, Pen vereniging Itjk er duzen-
den zijn iii vns dieibaai Vlaander-
land. 

De tweede belangt ijke gebeurtenis, 
veertien dagen later, tras het iiiiich-
ten van een koeis. We schrijven ok-
tobci 1944. 

De oudeie lezers hebben al gesnapt 
dat die organizatie een serieuze on-
deineming was, uant najaar 44, dat 
was de tijd van de bakvis, maat velo-
banden xvaien abwiuut nog met te 
vinden. 

Waatuhiinlijh jcfls liet daaiaan te 
wijlen dat ei maar twee renneis aan 
de sliiil veischencn. Twee inhooilin-

gen uit onze gemeente, de Koille en 
den Berre. 

De eerste had at gekoetst vooi (te 
oorlog, die kvn dus al wel beschouwd 
IC or den als een serieuze koereur. De 
liceede had vier jaar lang de andere 
uitgelachen, en gezegd dat hij veel 
haider kon rijden dan dat stukske 
koeieiirbergaf. En hij ivas er nu om 
het te betvijzen. 

De Koille xoas min o) meer jutsoen-
lijk uitgedost, dat moet gezegd. Met 
Bei re ivas hel mindei schitteieiid.Zijn 
fiets had wel een kiomme « giitdon » 
en een koerszadel, maar ook een 
licht en spatborden, en x>ver het ach-
terxuiel een kap tn < loile ciiée » voor 
de spatten. 

Zijn kledij was navenant. 
Lang voor de start stonden de twee 

kampioenen reeds rond te draaien, 
lijk gladiatoren die de arena gaan 
betreden, de sliuise benen glimmend 
van de massage, op scheve veloschoe-
nen, en met rond buik en rug een te-
zet veband, lijk dal toen nog mode 
was bij de icntiers. Hoewel zij jiX>r-
maal goeie stamineevrienden waren, 
deden zij nu al hel mogelijke om el-
haat belachelijk te maken in de ogen 
van de hondetden toeschouwets. 

Van bij het startschot ging Bette 

in het leiel van de K\}ille hanzen, 
zondei ook maat één keet te ivillea 
overpakken. Tien ronden is hij daar 
blijven plakken, en dat maakte Koille 
zo koleitig dat hij vp een bepaald 
ogenblik van zijn velo stapte -— Berre 
deed het ook — en vroeg . hoe zit 
dat hier, rijden wijle koers of spelen 
wij treintje f Daarop wist Bet re al
leen te zeggen dat de prijzen (een 
« kick », tussen haakjes) uitgedeeld 
xoetden aan de meet. Daatop spton-
gen ze xveet op de fiets, en ze reden 
verder. Koille had schoon te « dema-
reren >, Berre ging altijd met zwier 
en gemak mee. Maat bij het publiek 
had hij het toch veiL\)iven, de xviel-
tjeszuiger. De mensen begonnen Ie 
roepen dat Koille zich moest sparen 
voor de spt int. ^ 

De renners hadden noy een goeie 
kilometer af te leggen op de kanaal-
dijk, en op die brede tueg konden ze 
spuiten naar hattelust. Ze hadden 
hun busje drinken al weggegooid, 
kwestie van geen onnodig gexvicht 
mee te zeulen, en ze begonnen elkaar 
te beheren. De spanning steeg ten 
top. 

Daai, injjhotiderd metei voor de 
meet, bexcees de Koille dat htj de man 
van de situatie ivas. Hij reed ver
vaarlijk dicht langs de tand van het 
kanaal met den Betre naast zijn nrh-
terii'iet, nog vervaarlijker dicht tegen 
het kanaal, om uit de luind te zitten. 
Bene reed werkelijk op « de steen ». 

Koille riep nog iets van overpak
ken, Berre schudde nog eens zijn kop, 
en toen placeerde Koille zijn mees-
terzet. Hij remde plots. Beire kivam 
op zijn hoogte, en precies op dat 
ogenblik gaf Koille hem een duwke 
met de schouder^ zodanig dat Berre 
met een verbaasde < verdoeme » en 
met velo en al het kanaal indook. 
Terxuijl hij met grouxuelijke vloeken 
en doodsbedteigingen uit het kanaal 
krabbelde, reed Koille glorieus onder 
veel applaus over de eindmeet. En 
terwijl Berre druipend als een ver:So-
pen hond met koleirige stappen aan 
de arrivee verscheen, had Koille zijn 
« kiek >, zijn boekee en zijn kus al 
gektegen van de voorziene malse 
schoonheid. 

Er is daar nog veel hambras ge
weest. Berre vond dat Koille moest 
gedeklasseerd worden. Het bestuur 
trok zich terug, en even later gaf de 
schrijver op een groot bord het i\)l-
gende kommunikee uit : < De klagl 
van Albert Af... wordt door het be
stu ui venvorpen geachd omdat de ge
naamde Albert M... bij het ingaan 
van de sprint van zijn lijn afgiveijkt 
zijnde en alzo in de vaart teregt ge
komen is door zijn eigene schuld ». 

ledeteen vond dat een xvijs besluit 
van het bestuur, en wij denken met 
iveemoed terug aan de tijd ts^en de 
komitees nog aanvaardbare beslissin-
sen konden nemen. 
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GEZOCHT 
Simpatizanten (dus ook U ) , afdelingen, arrondisse
menten 

D O O R W I E Penningmeester VolUsunIo 

W A T Pasfelkleurige Mercatorbriefies, waarvan de namaker 
door de wet met dwangarbeid gestraft wordt 

H O E Ter beschikking van de partij, met verzekerde terug
gave en kleine vergoeding 

H O E L A N G Voor een periode van maksimum vijf jaar 

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

W A A R Op PRK. 1476.97 van Volksunie v.z.w. te Brussel 

W A A R O M Vervierendertigvoudiging van aantal parlementsleden 
op minder dan tien jaar ! 
Vervijfvoudiging van het aantal kiezers 
Overbevolking huidig sekretariaat 
Aankoop nieuw sekretariaat 

A A N H E T A L G E M E E N 
SEK R E T A R I A A T V A N 

DE V O L K S U H I E 
Maurice Lemonnierlaan 82, Brussel 1 

Ondergetekende 

(naam) , , 

wenst dringend bijkomende inlichtingen te ontvangen over 

de modaliteiten van financiële medewerking voor het 

nieuwe partijsekretariaat 

, . , , , , É. I . t . . . . . • . . • • • • # • . . . straat, nr 

te 

(handtekening) 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R E V E T 
in gephosfateerde staalplaat. o O n o o 
Zeer lichte bediening. Z ÖUiiO 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 0 1 1 / 1 3 2 . 3 1 & 132.36 

Aanbevolen 

Huizen 

H. DOX 
Carnotstraat 133, Antwerpen 

Telefoon : (03)35.17.14 
Binnen- en buitenlandse 

merkkeukens 
'+ elektrische toestellen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

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

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

« P I E T P O T » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bij Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n v. 

Maatsch. letol ; Antwerpen 2 
Tel. ! ( 03 )49 30 45 • 49 15 94 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater i Jan Brugmani 

De specialist der 
standasrddeuren 

| . LEEMANS Deurne zuid 
Van Havrelai 70, tel. 35 63.17 
Agent : De Coene • Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichting 

Kruldtulnlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmalnlaan) 
Tel. (02)18.1717 

_ 3-2-68 

Breydelhof • BRUGGE 
Jozef Suvaestraat 2 

Gelagzaal - 1 2 0 plaatsen 
Tel. (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

lange Lobroekstraat 44 
Antwerpen - Tel. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer - Stapelklsten 
Vervoerkisten • Polyethyleen' 
zakken, -vellen - Rollen - BS' 

driisschorten • Prljskaartjei. 

HOME 
Elgenfildsa wontnginrkhtingg 

Kunstnijverheid 

Rijschoolstraat 45B 
Sint-Truiden 

Telefoon : (011)741.96 

HERMES 

Volledige 
secrefariaatcursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in vier talen 

B O E K H O U D E N 

M O D E R N E T A L E N 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ 

DAG. EN AVONDLESSEN 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

2 prettige dagen in het verschiet! 
MAANDAG 22 JULI 
Gezellige V.T.B.-familieuitsfap per speciale trein naar Nederland, met 
rit per autocar en rondvaart op de Hollandse binnenwateren. 
Vertrek uit Antwerpen, te 8 u 15 Terug omstreeks 21 u 30 
Per speciale trein naar Rotterdam. Per autocar naar Dordrecht, waar te 10 u. 
ingescheept wordt op een zeer komfortabele boot van de Rotterdamse Spido-
maatschappij Voort door een tipisch Hollands landschap noor de bekende kaas
stad Gouda Verblijf van + 2 u Over de IJsel en de Nieuwe Maas naar Rotter
dam, olwaar oponthoud Terugreis per autocar naar Rozendaai en verder per 
trein noor Antwerpen 
Deelnemingsprils (alles inbegrepen) ; volwossenen 410 fr , kinderen tot H ioar ; 
335 fr 
MAANDAG 5 AUGUSTUS 
Traditioneel bezoek aan de Britse hoofdstad. In 24 u. naar Londen 
en terug. 
Afvaart uit Oostende te 10 u 30, noar Dover, woar aonkomst te 4 u. 15 Per 
sneltrein naar Londen Aankomst te 6 u 30 Ontbiit Van 9 tot 13 u rondrit 
per autocar door de Britse hoofdstod en geleid bezoek oon de biezonderstc 
bezienswaardigheden 
Te 15 u , vertrek uit Londen Aankomst te Dover te 16 u 20 Inschepen Avond
maal oon boord 
Reissom : 1150 fr (alles inbegrepen) 
Kinderen tot 14 (aar : 730 tr 
Alle inschrijvingen en inlichtingen in het hoofdsekretariaat, Sint-Ja-
kobsmarkt 45, Antwerpen, tel. (03)31 09.95 en In de V.T.B-VA-B.-
kantoren te i 

Brugge, Wollestraat 23 . Tel (050)364 43 
Brussel, Emiel Jacqmainlaan 126 - Tel. (02)18 55.55 
Gent, Kalandenberg 7 - Tel (09)25 60 40 
Hasselt, Demerstraat 77 - Tel. (011)235 70 
Kortriik, 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 )7638 .95 
Vilvoorde, Heldenplein 22 . Tel. (02)51.17.15 

Informeert 1 

eens naar de prijs 1 

van 

U 

deze publiciteit. 

zal verbaasd z i jn 

over prijs 

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

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

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

WARMELUCHTKACHELS 

DROOGOVENS 

SPUITKABINES 

LEPLAE R. 
Knokke, Tel. 65530 

)f Jf)f)f)f)f)f)f)f)fj^ 

ROOBROECK 
CENTRALE 

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

AALST 

Als U Vlamingen 
zich in De Panne 
wilt thuisvoelen 
komt dan naar 

PENSION-RESTAURANT 
CAFE 

"OPEX" 
Lokaal V U . 

Zeelaan 61 (Hoek Marktplaats) 

El WM m 
KOELTOGEN 
KOEIKAMERS 
01£PVRi62ÊRS 

OIEPVRIESTUNNEIS 
KAMIONKOEUNÖ 
WINKÊUNBICHTINGEM 

fta VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA DeWlmerstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

DEPANNAGEDIENST ALLER MERKEN 
i . ^ ^ 

Vlaams nationaliteitskenteken voor uw wagen... volledig 
volgens de internationaal geldende normen. Illustreert in 
binnen- en buitenland on$ 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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LE C A N A R D E N C H A I N E 

Om Charly De GauUe niet te zegedronken 
te maken herinnerde dit linkse weekblad aan 
de groeiende sociale malaise in verschillende 
delen van Frankrijk. Als we ze zo opgesomd 
zien in dit paragraafje maken wij een beden
king die dit blad misschien niet gemaakt 
heeft. 

Vlamingen uit het Noorden, Bretoenen uit 
het Westen, Duitsers uit de Eizas. Minder
heden in een staat, die politiek-kulureel ver
drukt worden, komen ook sociaal-ekonomisch 
niet aan hun trekken in zulke sterk gecen-
traüzeerde staten als Frankrijk. 

« De laatste tijden hebl>en wij menen te 
onderkennen dat het her en der niet al te 
best saa t . In het Noorden zijn er minstens 
50.000 werklozen en geen middel om aan 
werk te geraken. In Bretagne is de malaise 
algemeen zowel in de landbonw als in :1e 
industrie. In de Elzas is het niet beter : dui
zenden Hlzassers steken de grens over om 
werk te vinden. » 

LE M O N O E 

En dat « ces gens du Nord » echte Vlamin
gen zijn, zelfs al zijn ze verfranst geeft onbe
wust de parijse korrespondent te Rijsel toe 
in zijn beschrijving over de kieskampagne in 
Frans-Vhianderen. Geniet even mee van deze 
beschrijving en ge haalt er zo het « geduldige 
en minzame » vlaamse temperament uit. 

« In de loop van de laatste «eken, terwijl 
de spanning de titels van de kranten deed 
aanzwellen toonde het Noorden — hoewel 
verlamd door de staking — een kalmte, zo 
noemen het de enen, een lijdzaamheid, betreu
ren het anderen, wat niemand noclitans cioet 
op rekening .schuiven van berusting of verkre
gen voldoening. 

Moet men dit « uit de lijn lopen » verklaren 
door het zo dikwijls opgehemelde geduld van 
de lieden uit het Noorden ? Door zekere ka
raktertrekken van de lokale mentaliteit wa.ir 
de vlaamse afstamming doorwerkt in de re-
akties die elders zo levendig zijn ? 

Het is mijnheer Blllecocq, kommi.ssaris 
voor streekontwikkeling en uitbreiding en 
U.D.R.-kandidaat te Rijsel, die de vorige 
winter te Lens de uitroep naar de n)ijn\^er-
kei-s slingerde : « Indien ge maar een mini
mum bretoens bloed in uw adeien had, zoudt 
ge de sous-préfet al lang door het venster 
gegooid hebben ». 

Wanneer men de heftigste dagen \an mei, 
de Roger-Salengro-zaal moest versieren met 
rode vlaggen om er een « open permanent 
debat » te organizeren zoals aan de Soi;-
bonne heeft men zich beperkt tol het op
rollen van de trikolorevhiggen op hun stok, 
zodat alleen <le rode band zichtbaar was. 

Zodat de 31ste mei nadat (ieneraal De 
Gaulle had gesproken men in een handom
draai met de driekleuren kon vlaggen... M. 

Nu Charly De Gauile wat bekomen is van 
zijn verkiez;ns;striomf (hij stoorde zich ook 
niet aan het protest tegen de jongste franse 
kernontploffing) kan hij even aandacht be
steden aan het lot van de volksminderheden 
in het jakobijnse Frankr/jk, want af en toe 
duiken er wel berichten op in de franse kran

ten die tonen dat het « une et indiv/sible » 
van 1789 nog altijd niet verwezenlijkt is. 

En onze twee van vorige week blijven in 
het nieuws. Zowel de Sabena-hoogvliegerij 
van Van den Boeynants, als de lokvogels van 
Omer Vanaudenhove konden nog even de in
tredende politieke rust doorbreken. Voor de 
rest keurt de Staten-Generaal in de Wet
straat te Brussel wekel/jks een reeks miljar
denbegrotingen goed Keizer Karel en Filjps 
de tweede hadden het zo gemakkelijk niet 
met de gedeputeerden van onze voorouders. 

GAZET V A N A N T V / E R P E N 

Geeft een echo waarin deze krant (t het 
moedig optreden » van 16 vlaamse CVP-ers 
looft, die met de Volksunie tegen een eenzij
dige subsidie aan de brusselse ekonomische 
raad stemden. En wij die dachten dat er 
maar een goede 16 waals-brusselse CVP-ers 
in de kamer zaten en dat de overige v/jftig 
allemaal Vlaamsbewust, ladikaal, en wij-doen-
het-kerels waren. 

« Als Brussel toch toelagen krijgt, dan eis
te Claeys dat ook de regionale ekonomische 
raden van de Vlaamse en AVaalse provincies 
of arrondissementen dezelfde toelage zouden 
ontvangen. Wat niet .gebeurt. 

Het arsjimieiit \;in de hi usscisc Ntiiegen-
woordigers, liier de lih. \ ; m den HoevnaiUs 
en Piron. « a s dat de regering van zins is 
ook een Brabantse Kkonomische Raad op te 
richten en liet krediet dus mocht behouden 
blijven. Te.genstennnen, zo werd ge/egd, zou 
bovendien een daad van vijandigheid zijn je
gens Brussel. 

Er werd tegengestemd, nl. door 16 vlaamse 
CVP-ers en tie VU. Men mag hun houding 
interpreteren zoals men wil, ze is in elk ge
val te verkiezen bo\en die van de vlaamse 
socialisten en liberalen, die vergaten dat hier 
een precedent wordt geschapen, dat uiteinde- • 
hjk tegen \ l aanderen zal worden uitge
speeld. » 

V O L K S G A Z E T 

Nadat ze hem in Voiksgazet niet wilden 
als eerste-minister mag die arme middenstan
der Paul Van den Boeynants zelfs geen cent
je bij verdienen als voorzitter van de Sabena-
beheerraad. Die socialisten zijn toch tegen de 
middenstand. 

« Morgen, zo wordt verder beweerd, .cal 
\ 'an den Boevnants Oj)nieuv> schepen van 
Openbare ^^'el•ken van de hoofdstad worden. 
Enkelen zien hem ook al als v oorzitter van 
de Sabena, alhoewel niemand er onwetend 
kan van zijn dat dit onverenigbaar is met 
een politiek mandaat . 

Bij dit alles blijft het echter niet. 
Velen schuiven \ 'an den Boeynants de be

doeling in de schoenejj ofwel in de hoofdstad 
de rol van super-burgemeester te willen spe
len, zodra de agglomeratieraad zal zijn ver
kozen, ofwel in gans liet land een nieuwe po
litieke formatie te willen oprichten, desgeval
lend tegen de CVP in. 

Men heeft dit reeds voor en na de jongste 
verkiezingen van hem gezegd. Er werd be
weerd dat hij op zeker ogenblik aanstuurde 
op een nationaal front, waarin hij ook Van
audenhove zou hebben opgenomen en zelfs 
beroep wilde doen op P . H . Sjiaak. « Insi
ders » vertellen dat dit ojizet werd verijdeld 
door een « harde » interventie van de chris
telijke vakbeweging. » 

H E T VOLK 

Dit kristen-demokratisch blad is niet erg 
opgezet met de blauwe lokdeerne Omère en 
ziet in diens jongste voorstellen alleen maar 
een ultiem maneuver om het rooms-rose pril
le huwelijk te verstoren. 

« ...Er \a l t op hel voorstel van de h. Van
audenhove zoveel aan te merken dat velen, 
niet zonder reden, het als een vertraglngs-
nianeuver beschouwen. Wat er ook van zij, 
de regering moet zonder verwijl de verwe
zenlijking van haar bestaande akkoord aan
pakken en er mee doorgaan. De twee rege
ringspartijen zouden zich belachelijk maken 
in de ogen van hun kiezers, indien zij zich 
door al te doorziclitige oppositiemaneuvers 
lieten van de wijs brengen. Of door maneu
vers van sommige franstalige brusselse libe
rale en socialistische kringen, die door hun 
eigen schuld momenteel in de kou staan en 
overigens weinig konstructiefs zouden aan
brengen voor een duurzame regeling van de 
Vlaanis-Waalse betrekkingen. » 

COMBAT 

Ook dit linkse waalse MPW-weekblad 
vindt dat Vanaudenhove best een toonjte la. 
ger 20U zingen. Wat vertegenwoordigt die 
partij in Vlaanderen, zegt Combat, via de pen 
van de nieuwe M P.W.-voorzitter Yerna, heel 
wat minder dan de Volksunie. 

« De drie partijen zouden het rizlko lopen 
weer eens vast te geraken in een straatje
zonder-einde van « Een Ronde Tafel » en 
zonder twijfel zou de P.V.V. door de druk
king die zij er zou uitoefenen de enkele so-

clalizerende elementen afbrokkelen in het re
geringsakkoord vervat. 

Zulk pakt is overigens op drijfzand .ge
bouwd. Alet welk recht kan de P.V.\ ' . zich 
nog als reprezentatlef beschouwen tegen
over het vlaam.se volk in vergelijking met de 
\'olksunle, die de P.V.V. ver acjiler zich Hel 
bli de jongste verkiezingen. 

Op het ogenblik dat (K- ceiilrumvliedende 
krachten in het land /ic h /<> ,terk omwikke
len, begrijpen de tradliionele partijen dan 
nog steeds niet dat hun wil om het politiek 
leven te monopollzeren een gevaarlijk waan
beeld Is » 

D E N I E U W E GAZET 

En hoe denken de P.V.V.-ers er zelf over? 
Of ten minste een deel van hen ? 

Want ook daar : niet alleen drie kleuren, 
maar ook drie soorten. 

Frans Grootjans zegt dat waarschijnlijk in 
de herfst het debat over het federalisme zal 
beginnen. Maar welk federalisme ? vraagt 
Frans zich af. 

« r i t wat voorafgaat mag niet worden af
geleid dat, naar onze mening, geen grondige 
vvljziglngen noodzakelijk zijn. Integendeel, de 
tijd dringt. 

Reeds hebben de twee regeringspartijen 
bekend .gemaakt welke hervormingen zij aan 
het huidl.ge staatsbestel willen aanbrengen. 

De P.\ ' .V. doklert nog steeds, in een zoge
naamde (I comiii'ssle der XV », aan haar te
genvoorstellen. Ze lioo)>t deze in oktober, tij
dens een nationaal kongres, te kunnen toe
lichten. 

Waarom zouden ook de N'olksimie en het 
F D - F . - R.W., in een parlementair doku-
nient, niet neerschrijven hoe zij het « Bel
gië van morgen » precies zien. 

Dan zou men, aan de hand van teksten, 
vergelijkingen kiumen maken en besluiten 
trekken. 

Na de vakantie zal heel de politieke aan
dacht toegespitst worden op het communau
tair dossier. Sommigen voorspellen nu reeds: 
hel debat voor of tegen het federalisme is 
dan niet lang meer te ont:iiken. Maar nog-
m.iaU ; welk federalisme ? » 

LE M A T I N 

En opdat het in augustus geen komkom-
tnermaand zou worden op politiek gebied, 
wanneer op 3 oogst een uitgeruste ploeg zet
ters, drukkers en schrijvers opnieuw een Wij 
zullen verschaffen, voorspelt « Le Matin » 
heel wat heibel als op 23 juli het hof van 
Straatsburg over onze toestanden gaat oor
delen. 

«Veronderstellen vilj dat België veroor
deeld wordt. Logisch, zou dan de taalwet
geving moeten worden gewijzigd. Maar de 
regering die al heeft getracht van haar ver
plichtingen af te schudden, door de bevoe.gd-
heid van het Hof — vergeefs — te betwisten, 
zal wel weer beweren dat het verdict van 
generlei waarde is. 

Dat zal in alle franstalige kringen wel er
gernis \vekken Men moet noclitans deze 
eventualiteit voor o.gen zien. Het program 
waarop de C V P.-B.S.P.-koalllie is gebouwd, 
streeft Immers de verzoening na, op de rug 
van de franstalige Belgen in het al.gemeen 
en van de Brusselaars in het bijzonder. 

Men kan er zich aan verwachten dat wan
neer — zoals men wenst — Straatsburg een 
herziening van onze wetgeving in de zin van 
het herstel van de individuele rechten, gun
stig gezind is, de aanval van de in het Parle
ment zo slerk verte.genwoordigde franstali-
genhaters geweldig zou zijn. 

Wordt de zomer dan toch minder rustig 
dan men vervv achtte ? » 

D E S T A N D A A R D 

De dag voor de 11 juli-herdenking geeft dit 
blad toch blijk van een gezonde en degelijke 
vlaamse refleks. Manu Ruys wijst radikaal en 
duidelijk het i Hamme-Mille »-plan van Eys-
kens af. 

« Een vierde ne.gatief punt in het Ivcrsverse 
regeringsbeleid Is de zonderlinge propaganda 
die in de omgeving van de eerste-minister 
gevoerd wordt voor diens plan-Hamnie MH-

N A C H T VAN JABBEKE 
13 en 14 juli 1968 
Klein Strand - Jabbeke 

— Zaterdag 13 juli, 13 u. TIENER-
SHOAV ; 20 u. OBERBAYERN. 

- - Zondag 14 juli, 15 u. FOLKLO-
RESHOW ; 16 u. LIZE MARKE 
SHOW ; 20 u. DANSAVOND 
EDDY DORSAN. 

.Mede\verke,nden : Houflandse Klau-
waerls. De Gekke Broers, Lou Ster-
da, Ben Evert, 3 Cracks Akkrobaten 
en Willy Liistenhouwer. 
Toegang : één namiddag 30 fr. ; één 
avond 50 fr. en alle manifestaties : 
100 fr. 
Kaarten : Breydelhof, ,T. Siivéestraat 
2, Brug.tïe en ter plaatse. 

Ie. Nog voor de verklezin,gen niecn<le de h. 
h.vskens dat de overheveling van Leuven-
Frans het besl op die manier kon worden 
geregeld. \ 'an N'laam.se kant zei men bijna 
algemeen neen. Maar vandaag gaat er geen 
dag voorbij, of La Llbre Belglque en haar 
PSC-vrienden zingen de lof van dat plan. 
Men heeft er nog steeds niet begrepen dat op 
die manier de driehoek van AVoitrln (Brus
sel - Leuven - Waver) er zeker koml, want 
Hamme-Mille behoort tot de zone-Leuven. 
Een minisier die dergelijke voor stellen h a r d -
haaft, moet beliepl zijn met politieke /< If-
iiioord-complexen. » 

W. LUYTEV. 

B R I L L E N 
Laatsfa modellen 
Degelijk aangepatf, door 
gediplomeerde optieker* 

p.v.b.a. EÜROPTIEK 
F. Vetkemanitraal 106, Brussel 
Blansfloerlaan 28, Antwerpen 
Hovenlerstraal 9, Aalsf 

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

Cespeciaiizeerde d i e n s t 
Gedtpl. Spec Van PoHelbergh 
• KOSTELOZE DOKUMENTATIE • 

Voor afspraak ; 
Tel (053)28870 
Zonder verblntenli. 
Volledige ferugbefalinfl 
van alle ziekenbondaa 

LEDEN : 10 % KORTING 

Groepen en maatschappijen 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

THJER 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 kri jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

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

Inl ichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven - Tel. (016)46311 

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

Antwerpen Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

Aalst . Tel. (053)22853 
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4NTWERPEN 

Antwerpen 
VAKANTIE 

Tijdens de maanden juli en au
gustus is er in onze aideling heel 
wat minder aktiviteit waar te ne
men. Het sekretariaal zal dan ook 
gesloten zijn vanaf 15 juli tot en 
met 3 augustus. 

Voor «eer dringende aangelegen
heden kan er steeds op de volgen
de adressen kontakt genomen wor
den tijdens deze drie weken slui
ting : Bergers G., St . Jansvliet 19, 
Antwerpen, tel. 33.9i.65; Dr . Dela-
haye, St. Jansvliet 16, Antwerpen, 
tel. 33.30.76 of De Laet Frans, 
Kruishofstraat 16, Antwerpen. 

Borgerhout 
BELANGRIJKE 
MEDEDELING! 

Tijdens de vakantieperiode kunt 
U in geval van afwezigheid van on
ze bestuursleden steeds terecht bij 
Jos . Verbergt, Florastraat 81. Voor 
aansluiting als lid of abonnent kan 
men zich wenden (dit ook voor de 
toekomst) tot Piet VVilIenis, De 
Winterstraat 14. 

Merksem 
VERLOFREGELING 

Tijdens de verlofperiode kunt U 
terecht voor inlichtingen op het se-
krelariaat Em. Lemineurstraat 33, 
tel. 45.57.77. 

Voor de nieuwe wijken bij Frans 
(ïeens, Maantjessteenweg 54, tel. 
45.29.07 (beheer \ a n T Za l ! ). 
I JZERBEDEVAART 

Prijs per deelnemer 125 fr. Kin
deren tot 12 jaar 100 fr. Nu reeds 
inschrijven in Tijl, op het sckreta-
riaat of bij een der bestuursleden. 
NUTTIGE ADRESSEN 
VOOR ALLE 
DIENSTBETOON 

Luc Droogmans, voorzitter V.U., 
Kruisbaanvelden 15, tel. 4551.81; 

Karel Van Bockel, sekretaris, 
Em. Lemineurstr. 33, tel. 45.57.77; 

Lieven Kalingart, financies, Past. 
J . Bampstraat 18, tel. 45.85.19; 

Leo Michielsen, C.O.O., Boeren-
krijgplein 20, tel. 45.55.90; 

Geert Meeus, organizatie. Ridder 
van Parijsstraat 48; 

Renaat Devriendt, propaganda. 
Gen. Mahieustraat 55, tel. 45.42.05; 

A. De Wachter , red. maandblad 
T En Zal, Hoiithulslstraat 108, tel. 
45.65.59; 

Willy Steur, bestuur V.U., Past. 
J . Bampsstraat 16. 

Zwijndrecht 
TRAGISCH OVERLIJDEN 

O p 20 jarige leeftijd overleed op 
dramatische wijze onze vriend Ro
ger Van Bogaert. Zijn jong leven 
stond helemaal in het teken van 
onze strijd, overal was hij op post. 

De Volksunie Zwijndrecht ver
liest in hem dan ook een van haar 
beste krachten. Een overgrote me
nigte vrienden vergezelden onze 
Roger naar zijn laatste rustplaats. 

Aan de beproefde familie ons op
rechte medeleven. 

Duffel 
ZITDAGEN 

Ludo Sels houdt zitdag : elke 
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) tel. 32210. 

A. Stevens : op afspraak thuis 
tel. 31143. 

BRABANT 

Brussel 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Zitdagen volksvertegenwoordiger 
E. Defacq. 

16 juli : Centrum Rogier 1901, 
Brussel, van 18 tot 20 uur. 

16 juli : Dilbeek, Moerenianslaan 
86, bij M. Panis, van 20 tot 21 uur. 

18 juli : S t Martens-Bodegem, 

bij Frans De Rijbel, Statiestraat, 
\ an 19 uur 30 tot 20 nur 30. 

23 juli en 30 juli : Brussel, Cen
trum Rogier, 1901, van 18 tot 20 
uur. 

31 juli : Halle, Dekenstraat 20, 
bij notaris Talloen, van 19 tot 20 
uur. 

25 juli : Asse, lokaal Kummels-
hof (bij station), van 19 uur 30 tot 
20 uur 30. 

Grimbergen - Beigem 
IJZERBEDEVAART 

Grimbergen neemt er met meer
dere autocars aan deel. Prijs : 100 
fr. 

Hofstade • Muizen 
NIEUW BESTUUR 

Tijdens de vergadering van 29-6-
1968 werden Vic Mispellers, Tervu-
rensteenweg 135, Hofstade en Jos 
Neveux, Ambroesesteenweg 161, 
Hofstade aangeduid tot resp. voor
zitter en sekretaris van deze afde
ling. 

Alles laat voorzien dat, eenmaal 
de vakantie achter de rug, opnieuw 
werk zal gemaakt worden van le
denwerving, huisbezoeken, sociaal 
dienstbetoon enz. 

Leuven 
GULDENSPORENFEEST 

Heden zaterdag 13 juli in het 
stadspark (bij slecht weer in de 
grote aula), 20 uur koreografiegroep 
Karo, deklamatie door Lisetle 
Evers en Willy De Wortelaer. 

Sprekers : Pol Knaepen, voorzit
ter Kultuurraad voor Vlaanderen 
en Reimond Derine, hoogleraar, re
gie : Bert Muysewinckel, gratis toe
gang. 

Steenokkerzeel 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke derde dinsdag van de 
maand houden volksvertegenwoor
diger dr . Anciaux en provincie
raadslid Pauwels zich beschikbaar 
voor dienstbetoon van 21 uur af in 
hel lokaal « In de Avondlust », G. 
Peetersstraat 5 te Steenokkerzeel. 
AANBEVOLEN 

Guldensporenviering te Steenok
kerzeel op vandaag zat. 13 juli om 
20 uur in het « Gildenhuis », Van 
Frachenlaan 24. Deze manifestatie 
wordt ingericht door de plaatselijke 
jeugdklub « Echo » en brengt klein
kunst met Jef Van Uytsel, Cor Ken
nis, Filip Carre en het echo-kwar
tet. Dansgelegenheid van 22 uur 30 
at 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Senator Renaat Diependaele, 
Smissenhoek 53, Erwetegem, houdt 
zitdag voor sociaal dienstbetoon el
ke 1ste maandag van de maand : 

Te Herzele vanaf 18 uur : café 
St-Martinus, Kerkplein. 

Te Welle vanaf 19 uur : café 
Cambrinus, Dorp. 

Te Denderleeuw vanaf 19 uur 30 : 
café De Klok, Dorp. 

Te Aalst vanaf 20 uur : lokaal 
De Vriendschap, Kerkstraat 9. 

Te Aalst vanaf 21 uur : lokaal 
De IJzer, Vlaanderenstraat 13. 

Volksvertegenwoordiger dr . Van 
l.eemputten houdt zich ter beschik
king voor het oplossen van uw pro
blemen iedere woensdagavond van
af 20 uur in het lokaal De Vriend
schap te Aalst. 

Geraardsbergen 
NAAR DIKSMUIDE 

V.U. Geraardsbergen trekt dit 
jaar met autocars naar de IJzer- ; 
bedevaart op zondag 18 oogst: ver
trek uit Geraardsbergen aan de 
Denderkaai te 8 uur stipt. Inschrij
ven door storten van 110 fr. op 
P R . 99744 van Dr. Van Nieuwen-
hove, Geraardsbergen (voor in
schrijving ook nog onze bestuursle
den Lallemant Guido, Vredestraat, 
Duffeleer A., KI. Buizemont-Over-
boelare en bij Stockbroeckx P . , 
Schillebeekstraat 8, Overboelai» 

SEKRETARIAAT 
Het sekret. Flandria is gevestigd 

bij de h. A. Duffeleer, Kleine Bni-
zemont 118, Overboelare. 

Oudenaarde 
KONTAKTVERGADERING 
VUJO 

Onder impuls van F. Van den 
Heede, J . Janin en F. Lanibrecht 
zijn een 15-tal jongeren samenge
komen om de oprichting van een 
\ujo-kern in het arrondissement te 
bespreken. In afwachting van het 
definitief bestuur werd een raad 
van 10 jongeren geinstalleerd. Ook 
werd overwogen met de IJzerbede
vaart op 18 augustus een eigen bus 
in te leggen voor de jongeren uit 
het arrondissement. 

Inschrijven bij Frank Lambrecht, 
Fortstraat 34, Oudenaarde, Jaak 
Janin, Kortrijkstraat 293, Oude
naarde, of Frans Van den Heede, 
Keer 23 te Wortegem. 

WESTYLAANDEREN 

Oostende en Brugge 
MOTIE ARR. BESTUREN 

De arrondissementsbesturen van 
de V.U. van Oostende-\ 'eurne-Diks-
muide en van Brugge namen niet 
zonder verrassing kennis van het 
wegvallen van het ministerie voor 
Toerisme in de nieuwe regering. In 
een motie stellen beide arr . bestu
ren vast dat het bescheiden en ove
rigens wankel gevoerd toeristisch 
beleid van de vorige regering tans 
doodgewoon geschrapt werd, niette
genstaande men het toerisme gere
geld een der voornaamste bedrijfs
takken van het land noemt. De 
arr. besturen van de vlaamse kust-
arrondissementen zullen niet nala
ten de openbare mening op de 
schromelijke tekortkomingen en 
verwaarlozing inzake toeristische 
belangen te wijzen en passend te 
reageren op de diskriminerende po
litiek ten nadele van de toeristische 
sektor, zeer belangrijke bedrijvig
heid in Vlaanderen. Dit is des te 
noodzakelijker daar het Komni. 
Gen. Toerisme voor Vlaanderen in 
zijn geheel en voor M'est-Vlaande
ren in het bijzonder een groot ge
brek aan belangstelling aan de dag 
legt, hoewel juist de belgisch toe
ristische nijverheid grotendeels een 
vlaamse nijverheid is. 

Adinkerke 
IN MEMORIAM 
O p 5 juli had te Adinkerke de 

zielemis plaats voor de h. Kamiel 
Dewicke, vlaams oudstrijder van 
oorlog 14-18 en lid van VOS. Zoals 
het zijn doodsprentje zegt is hij 
steeds zijn vlaamse aard trouw ge
bleven, o.m. door zijn onverdroten 
ijver voor de vlaams nationale be
weging op alle gebied. De Volks
unie brengt hier graag hulde aan 
deze zo verdienstelijk man. De 
VOS heeft het als een plicht aan
zien haar uitstekend lid alle eer te 
bewijzen op deze uitvaart. 

Kortrijk 
BENOEMINGEN 

Het arrondissementeel bestuur 
benoemde Franz Van Steenkiste 
tot kantonnaal ge\o!machtigde voor 
kanton Moorsele (gemeenten Gul-
legem, Heule en Moorsele). Hij 
wordt daardoor automatisch lid 
van de arrondissementsraad. 

Arrondissementeel ombudsman 
werd Felix Comer, Reepkaai 5, 
Kortrijk, tel. : 056-24894, belast met 
het behandelen van alle pozitieve 
kritiek op de partijwerking in het 
arrondissement. 

Werd benoemd tot arrondisse
menteel verantwoordelijke voor de 
Public-Relations : Alex Sintobin 
Verantwoordelijke voor archief en 
dokumentatie : Lie\'en Gevaert. 

ELF-JULIHERDENKING 
In het kader van de stedelijke 

elf-juliherdenking nodigt de Volks
unie uit tot de vertelavond in hel 
Begijnhof, hedenavond te 20 uur 15. 
Tenia : « Antoon Van der Plaet-
se 65 ». Medewerkers : Remi Van 
Duyn, Gerard Vermeersch, Joris 
Sustronck, Raf Lesage, en Antoon 
Van der Plaetse zelf. Inrichting : 
Davidfonds en VTB-VAB. 

Kruibeke 
11 JULI 

Zaterdag 13 juli richt de afde 
ling een 11 juli viering in de Vlaam
se Kring, Bazelstraat 79, om 20 uur 
De h. A. De Bruyne zal er spre
ken. Na de spreekbeurt prijskaar-
ting en tritsing. 

IJZERBEDEVAART 
Inschrijven bij de bestiuir>,le-

den voor de autocar. Prijs I.ÏO fr 

Marke 
Op 7 juli werd de nieuwe afde

ling Marke boven de doopvont ge
houden in aanwezigheid van arr. 
voorzitter Herwijn Vandenbulcke. 
Voorzitter : Jos Vandermeersch; 
sekretaris : Erik Baert; penning
meester : Luk Haghebaert; orga
nizatie : Roger \ 'erwee; propagan
da : Carlos Vandoorne. Bestuurs
leden : ondervoorzitter : Bernard 
Decraene, organizatie : Roger Pol-
fliet. 

Menen 
DIENSTBETOON 

De h. André Deprez, Schansslr. 
24, houdt zich ter uwer beschikking 
bij sociale, fiskale en andere moei
lijkheden. Aarzel niet hem te raad
plegen. Tel. 52456. 

OPENING DRANKHUIS 
Jongens, jongens, wat een ope

n ing! Meer volk dan mensen. De 
(Talrijke studenten zorgden alras 
voor een daverende sfeer. Jong en 
oud waren gelukkig eindelijk een 
Vlaamse tehuis te hebben in de 
grensstad. In 'n prettige stemming 
en in aanwezigheid van de verko-
zenen, het arrondissementeel be
stuur en talloze uitgenodigden, 
werd getikt en gedanst tot het och
tendgloren. 

« De Beiaard », is gesloten de 
donderdag. Telefoonnuni. 528.99. 

Oostende 
GULDENSPORENFEEST 

De afdeling Oostende nodigt al
le inwoners van de kust en achter
land uit op haar 11 julifeest. Feest
rede : senator Frans Baert. Toe
gang : kosteloos. Begin 20 uur 30. 
« De Noordzee », Wapenplein te 
Oostende, op zaterdag 13 juli. Op
treden van guitarist Dendijn. 

Yeurne • Oostende - Diksmuide 
DIENSTBETOON 

Kamerlid E. Lootens (Koekela-
re) : eerste zaterdag van de maand: 
9 uur Nieuwpoort, café « Beiaard ». 
Markt; 10 uur De Panne, caté 
« Üpex »; 11 uur Veurne, café 
« Belfort »; 12 uur Alveringem! 
14 uur Diksmuide in Vlaams Huis; 
15 uur Handzame bij G. Despien
ter. 

Eerste maandag van de maand : 
15 uur Oostende, «; Noordzee ». \N'a-
penplein; 16 uiu" MiddelkerUe « ^^'e 
re Di ». 

Senator L. \an de Weghe (Oos
tende) : aan huis elke maandag 
van 18 lot 20 uur. Op afspraak tel. 
059-763.28. 

Provincieraadslid M. Zwaenepoel 
(Gistel) : aan huis elke maandag 
en woensdag van 18 tot 20 uur. Af-
spr. tel. 059-285.09. 

Provincieraadslid Dr. K. Lam-
bert (Oostende) : aan huis elke 
donderdag en zaterdag vanaf 11 
uur. Afspr. tel. 059-741.42. 

Provincieraadslid Dr. A. Tallieu 
(Zarren) : aan huis op i^J'spraak : 
tel. 051-512.35. 

AFVAARDIGDEN 

E. Vansteenkiste voor Oostende, 
op afspraak tel. 059-795.48; Ir. D. 
Huyghebaert voor Westende-Lom-
bardzijde, op afspraak tel. 059-
202.68; W. Devriendt voor Nieuw-
poort-Oostduinkerke, op afspraak 
tel. 058-237.15; aan huis (Rekollel-
tenstr. 66) elke dinsdag 19 uur 30 
tot 21 uur; U. Bruynooghe, aan huis 
tel. 058-418.08; 

Zitdagen : laatste zaterdag van 
de maand : Wulveringem « Drie 
Koningen », 8 uur 30 tot 9 uur; Gij-
verinkhove cafe « Drie Ridders », 
9 uur 30 tot 10 uur; Beveren, café 
Kruisstraat van 10 uur 30 tot 11 
uur. 

Laatste zondag van de maand : 
Adinkerke, café Sint-Pieter, van 10 
uur tot 11 uur. 

Ir. A.J. De Ganck : voor Diks
muide : afspraak aan huis tel. O.TI-
512.35. 

Gevraagd : leerjongen, halve gast 
voor pompstation en garage, jonge 
arbeider, handlanger. Aangeven : 
W. Devriendt, Rekollettenstraat 
66, Nieuwpoort. T 83. 

MEDEGEDEELD 
LEVEN WIJ IN EEN 
DEMOKRATIE ? 

Bovenstaande titel vormt het te-
ma van de kontaktweken die dit 
jaar gehouden worden van 27 juli 

tot 2 augustus en van 3 tot 9 »u-
8u>tus. De eerste week zal plaats 
hebben in het nieuwe kultureel vor-
mingscentrum te Neerpelt, de twee-
de vakantieweek in het konferentie-
oord « Filosofenfontein », Hever-

lee. 

Hel programma voorziet voldoen
de ruimte voor sport, film, ekspres-
sie, dans en ekskursies om deze 
week als een uitstekende vakantie
besteding te beschouwen. Jo Ponne-
koek, de Nederlandse chansonnier, 
o]>ent op 27 juli en 3 augustus de 
beide vakantieweken. 

Deelnameprijs : 850 fr. 
Inlichtingen of gedetailleerde pro

gramma's kunnen bekomen worden 
bij Dr. Jan Lehembre, Amerika-
lei 92 te Antwerpen. Inschrijvin
gen op hetzelfde adres. 

zoekertjes 
Kinderhome Hadewijch, zonnig, 

ultra mod. komf.,familiesfeer, keu-
lig niveau. Elizabetblaan 25. Tel. 
050-51839 - 521.46, Duinbergen-aan-
zee. T 86. 

Vraagt plaats liefst in West- ol 
Oost-VIaanderen, sekretaresse, oud
ste uit talrijk gezin, zeer voornaam 
en werkzaam, woonachtig in de 
streek van Tielt. Schrijven .senator 
Persyn, Wingene. T 84. 

Wie kan mij een werkkring aan
bieden. Jonge man, vrij van leger
dienst, gedane studies. Oude Hu
maniora en 2 jaar normaalschool-
ondeiwijs. Schrij\en senaloi Per-
s>n, Wingene. T 85. 

Gediplomeerde verpleegster, ge
huwd, 29 jaar, zoekt werk, half- of 
full-time, als tloktersassistente of 
iets dergelijks. Liefst omgeA ing 
Gent. Inlichtingen : provincieraads
lid Roeland Raes, Rijsenbergstraat 
34, (ïent. Telefoon 09-22 .59.52 na 18 
uur. T 82. 

Drie niacliinebewerkers gevraagd 
te Antwerpen. Schrijven : senator 
Jorissen. Meclielen — ï 81. 

Dame zoekt parl-lime werk als 
bediende ol i>oe\ernante Antwer
pen • Mechelen Brussel Schr : 
W. .lorissen .\stridlaan 80 Meche
len, T 74. 

Bediende uit Mechelen . .56 jaar, 
beproefd Vlaming, 4 mindeijarige 
kinderen zoekt passende belrek
king. Schr. of telefoneren . W. Jo
rissen, Astridlaan 80, Mechelen, T 
73. 

Dame uil Gent (47 jaar) niet ge-
/-inslast zoekt betrekking van be
diende in omgeving Gent of te 
Brussel (geen tijpwerk). Ook part
time werk te Gent of thuiswerk. 
Is handig in kantoorwerk. 

Schrijven bureel blad T 71. 

Hoofdredatteui 
T. van Overstraetej 
Alle briefwissellnt! vooi re-
daktie naar : 
Rotatyp SylT Dupulslaan 
110, Brus 7 re l 23.11.98 

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

Jaarabonnement : 300 Ir 
Halfjaarlijks : 170 fr 
Driemaandelijks : 85 Ir 
Abonnement buitenland 

480 tr. 
Steunabonnemeni 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers o Ir. 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening ; 1711.39, 
( W i j » Vlaams-natlonaa' week
blad 

Verantw ultg Mr. P Van der 
Eist. Beizegemstr 20, Bru& 13. 

http://33.9i.65
file:///ujo-kern
file:///stridlaan
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WIJ IN LIMBURG 

iljardenprojekt Leopoldsburg 
Er is in de provinciale pers heel wat te 

doen geweest om de toewijding van het 
mil jardprojekt betreffende het mili taire ge 
bouwenkompleks te Leopoldsburg. 

Een legerbrigade, gestationneerd in Duits 
land wordt binnen kort overgeplaatst naar 
Leopoldsburg. Hetgeen de bouw van mini
m u m 1.000 woningen en de tewerkstelling 
van 1.200 mensen betekent, afgezien \ an de 
bi jkomende mogelijkheden \ o o r limbiug^e 
fiima's. Meer dan l miljard komi naar 
Limburg; dat betekent iets ! 

Niettemin had Poswick, ex-minister van 
lands\erdediging et oorspronkelijk anders 
o \e i gedacht, en het zaakje zoveire geregeld 
dat er noch \oor limburgse fiima's, noch 
^ooi limburgse arbeiders veel kans was om 
van dit werk in eigen .streek ook maar iets 
mee te pikken. 

O n d e r druk van de openbare opinie, de 

sindikale kamer van het bouwhedii j l en 
van de peis heeft I'oswick van /i)n dikta-
toriaal spelletje moeten afzien en o.a. een 
normale inschrijvingstermijn moeten voor
zien. Daardoor kon de toewijzing pas na 
de verkiezing gebeuren en I' \V. Segers 
heeft tans de zaak in handen . 

Senator Jeurissen vroeg reeds op 9 mei 
]1 Poswick welke geldige vooistellen \ an 
fiima's waien binnen gekomen i.v.m. het 
mili tair gebouwenkompleks te Leopoldo-
burg. 

He t blijkt dat o a. het Kousoitiimi 
vooi Gemeensthapsbouw (waai in twee Hm 
buigse bedii)ven : bouwbedi i | l Houbeu 
van Houtha len en bouwbediijf Nelissen 
van Biee) in aanmcik ing komt en zijn ze 
tel zal hebben te Has.sclt. 

Het konsortium diende het beMc a.inliod 
in. zodat het praktisch zekei is dat d u pro-

jekt aan limburgse fiima's en dus \oora l 
aan hmbuigse weikkiachten zal toegewezen 
w oi den. 

Na al de perikelen rond dit piojekt te 
hebben o\er lopen on tkomen we niet aan 
de indruk dat ei in Limburg iets aan het 
loeren is. Men ziet in Limburg eindeli |k 
in dat men zelf de handen uit de moi iuen 
moet steken en dat men te Brussel op ta
fel moet slaan (in dit geval bi] Poswick) 
om te \ oorkomen dat tans kat ten in zak
ken veikocht worden. 

Gevolg : men boekt reziiltaat. Viocgcr 
zou dergelijke georganizeerde athtciui ls tel
ling en verwaarlozing van de hmbuigse 
strcekbelangen zulke opspraak niet verwekt 
hebben, en konden de brusselse. franskil-
|onse en libeiaal kapitalistische belangen 
gioepen ongestooid achter de s the imen him 
gangen gaan. ().c.) 

DE VOERSTREEK 
Vlaams 
en Limbursfs 

zondag 14 i 
Tongeren 

GROOTSE 
BETOGING 

Inrichting : 

V. V.B.'Limhurg 
alle Vlaamsbewuste 
Limburgers op t>ost, 

steun met alle 
kracht de 

VOER-AKTIE 

INTERVIEW 
O p de limburgse blz. \ a n de Standaard 

(28 |uni) verscheen een intei \ iew van le-
poi ter RE afgenomen van onze volksver-
legen wooidiger E. Raskin. Hem werden een 
aantal vragen geneld i.\ .m de p ioblemen 
die hl) behandelde in de brospire « Lim
burg, let op uw zaak ». 

De toestand van het kempisch kolenbek
ken en zijn verloren kansen weiden on
der de ogen genomen en ook de huidige 
stand \ a n zaken: vervolgens een kijk op de 
landen van Overmaze. die in de 'oop van 
de geschiedenis gedurig als politieke pas-
m u m gebruikt v^erclen De huidige lege img 
wil hierop bli|kl)aar geen iiitzondeiing ma
ken ! l ens lo t te het Hof \ an Beioep te 
Luik. w a a n a n de Nedeilandstalige Kamer 
tenminste naar Limburg zou moetei, KO-
men. Reeds |aren wordt deze dringt iide 
kwestie op de lange baan gescho\eii De 
oplosMiig van deze zaak moet et no th i ans 
sterk toe biidiagen dal Limburg op het 
vlak van de rechtspraak zi|n achierstand 
za! inltipen 

Het was een gesprek ovei deze d u e on-
d c u \ e i p e n behandeld in bedoelde bros-
ju ie Nochtans heeft Li inbuig daarnaast 
nog Jen waaier \ a n problemen. De drie 
zipi een voorbeeld bij uitstek van de be
handeling die l . inibuia m zo\ele sektoien 
t( heult \a l t 

HOOI du inierview werden al deze kwes
ties een beet |e dichter bi) de limburgse be
volking gebiachl. En naai wil hopen tiok 
wal Hl'hier hi) een oplossiim 

REGIONALE 
FEDERALlZATfE 

Het is natuurli jk niet onze gewoonte om 
reklame te maken voor een handelspriKlukt. 
Niettemin willen wij deze maal onzt stel
regel overtreden, om je een boek aan ie 
prijzen dal de moeite loont om te lezen. 
Aanhen tenminstedie een inzicht willen kr i j 
gen over de di \e ise opvatt ingen, stromin
gen en de wording en groei van nieuwe 
striikturen in Benelux en Europa. Een boek 
om jezelf politiek te vormen. Geschreven 
door een Valkenburg.se Limburgse volks
nationalist. (Regionale federalizatie — Fons 
Erens, 180 fr. te veikrijgen o.a. bij boek-
tiandel Romeinse Muur, Hasseltsestraat 41. 
T o n s e r e n ) . 

TEWERK. 
STELLING 

\\"\\ hebben reeds hcrhaalclelijk betoogd 
d<u sommige aankondigingen van nieuwe 
aibeidsplaatscn in Limburg ccrdei meer 

z a n d i n - d e ogen-stiooieri) is. clan afgestemd 
op een )uisi oveizithl . 

l e lkens als een nieuw fabriekje opent 
— links ol rechts — woidi met veel om 
haal du winstpunt aangedikt. Het kan niet 
anders of velen voimcn zich over de winst
en veiliesposi \ooizekei een scheet beeld. 

De .iibeuisplaaisen balans voDi 19b7 leert 
ons dat iii dal jaai een (ioO nieuwe aibeids-
plaalseu gesthapen werden, doch dat in de-
zeilde pei iode een 13 ondernemingen met 
1419 arbeidsvoorzieningen gesloten wer
den ' Kisi negatie! dus. Dal zijn de cijleis. 

Om ei even bi) ie gaan zaten 
Iedereen weel nu dat de Kcbo fabiiek 

te /oit lci li.i.ii deuien zal sluiten, en weet 

van de moeilijkheden af op de chemie la-
briek Gelatines - Hasselt. Samen rond de 
400 arbeiders. 

Men ziet telkens opnieuw verstomd de 
manier waarop de sluiting van zulke be 
dri)ven ter sprake komt. afgezien nog van 
de grondkwestie • wanneer mag een privé-
bedri]l gesloten worden en waar eindigen 
de rechten van het pi ivaatbezit ? 

De leweikstelling vvoidt vooi Linibiiig 
een zwaie kanjei. De vooiuilzit hten zijn 
niel "unsiin 

De mateloze pi eten tie en de omgekeerd 
eveniedige inzei van bevoegden vveikt ons 
des temeer op de zenuwen, (j.c.) 

P L A A T S E L I J K 

N I E U W S 

Bilzen 
BESTUURSVERKIEZING 

In café Tiinniernian vvcrti dt)or de plaat
selijke afdeling een nieuw bestuur verko
zen Volgende namen kwamen uit de hiis : 
.1 Rubens, J Ramaekers, L. Sinioens. VV, 
B.uiliels, L. Vrijens en L Diichateau. 

Eigenbiizen 

BESTUURSVERGADERING 
Het bestuur van de ])laalselijke aftlelin; 

vergaderde op zaterdag 29 juni in café De 
Kroon, Brugstraat De vergadering werd bij
gewoond door het voltallig bestuur (7 leden), 
volksvertegenwoordiger Raskin en ar rend, 
voorzitter J . Hartlv. 

Gellik 
BESTUURSVERKIEZING 

Een plaatselijke aftleling werd alhier opge
richt. Het besluur werd als volgt samen
gesteld : G. Massot, F Joris, G Bielen, T. 
Swennen en M. Chrisloffels. 

Hoeselt 
BESTUURSVERKIEZING 

In Café Moto-Cross te Hoeselt wercf het 
nieuwe bestuur van de afdeling Hoeselt ver
kozen Gezien deze afdeling méér dan 125 
leden telt, bestaat het bestuur uit 7 leden. 
Voorzitter is provincieraadslid dr. L. Du . 
chateau, sekretaris de heer Hubert Tielen. 
Afgevaardigden in de arr. raad zijn loris 
Hardy en Hubert Tielen. 

Het nieuwe bestuur vergaderde op z,on-
dag 7 iüli il. in café Ludo Brauns. 

Lommei 
BESTUURSVERKIEZING 

Te Lommei werd door de plaatselijke af
deling een nieuw bestuur verkozen. Volgen
de namen kwamen uit de bus ; G Vanduf
fel, P . Ba\ , J Van Summeren, E Elemings, 
I* Manijelscliots. 

Overpeit 
BESTUURSVERKIEZING 

In café Van Herck werd het bestuui van 
de afdeling Overpeit verkozen. Volgende per-
sonen werden verkozen : W. Stevens, M. Van-
hoof, E Adriaens, L Codden, M. Van Lae-

Tongeren Maaseiic 

LiMBURG LAAT DE VOER NiET LOS I 

GRATIS SOCIAAL DIENS I ÖSIOÜN 
Ë. Ra.skin, volksvertegen unortliger ; iede

re vrijdag van "17 tot 20 mu • Dorpsstraat 53, 
Eiiyenbilzen. Tel. 011-19454. 

J flardy, sociaal en fiskaal raadgever : 
iedere zondag van 10 tot 12 uui : Nieuwe 
Baan 2, Althoeselt. Tel. 012-32353. 

I. Cuppens : op afspraak : Zandbergerstr. 
22. Neeroeteren. Tel. 011-64402. 

Onze zitdagen worden in juli en augus
tus geschorst! 
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Toen men met de koets door het wilde westen reed 
\Mï\r/^f^-^j had goud 

nu 
EEN BOUW! 

ui^^ieM^!^ &t 'Ütl / ^ ^ ^ é ( ^ / 

^ ^ üü) sp) nè 
I S ü I:" ¥S—SS—" 

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 kri jgt 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 W O O N te brengen. 

U IS FINANTIEEL STERK GENOEG VA 
want : 

— 1 5 % aan kontanten volstaan 
— 9 0 / ó van de bouwprijs kan gefinancierd worden 
— eventueel geniet U staatpremie 60 .000 F + 2 0 % per kind 
— OF SPREEK ER EVEN OVER M E T U W O O M met z 'n Texas-Ranch 
— U mag in ieder geval op onze hulp rekenen ! 

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

N a a m 

Adres Woonp laa ts 

Te l . p r ivé - Te l kan toor , 

wenst inlichtingen en gratis brosjure : 
1. over gronden voor v i l l a b o u w : • 

over gronden voor hoogbouw : • 
over gronden v. eengez inswon ing • 
over gronden voor ge ldbe legg ing: • 

2. over ' t bouwen van 
b i l voorkeur gelegen te 
o f bez i t reeds g rond , gelegen te 

3. Over de aankoop van een bestaande w o n i n g O 
Duid aan met een X waarover U inl icht ingen wenst te ontvangen. 

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



BRASSER ZIET "DE TOUR'' ... 

• • • EN HET VERLOF 


