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DIKSMUIDE 

De naam van deze stad is door de eraan verbonden IJzerbede

vaart en IJzertragedie al lang een begrip in Vlaanderen. En ook 

daarbuiten, al is het dan als teken van tegenspraak. Hoewel de 

gebeurtenissen die aan de IJzerbedevaart ten grondslag liggen 

reeds een halve eeuw geleden plaats hadden, houdt deze jaar

lijkse terugkerende manifestatie stand. 

De inrichters hebben tijdig 
de stijl ervan aangepast, doch 
dat is niet de voornaamste re
den van deze blijvende — en 
in Europa unieke — aktuali-
teit. De eendracht en de bezin
ning die er tot uiting komen, 
de balans van een jaar vlaams 
leven en strijd die er gemaakt 

wordt, beantwoorden nog 
steeds aan een dringende nood
zakelijkheid. 

De levende werkelijkheid in 
Vlaanderen, in België en in de 
wereld behoeden de IJzer-
bijeenkomst ervoor dat ze een 
louter folkloristische of forma

listische aangelegenheid zou 
worden. 

Dit verklaart waarom de 
IJzerbedevaart tot een kon
stante in de vlaamse strijd en 
in het vlaamse volksleven is 
uitgegroeid : het staat nu vast 
dat de IJzerbedevaart niet zal 
verdwijnen met de IJzergene-
ratie, wier gelederen zo fel zijn 
gedund en waarvan de levens
kracht met het stijgen der ja
ren is verminderd. Niet echter 
de herinnering aan hun strijd 
en lijden en aan hun opdracht. 

Dat zal andermaal op aan
staande zondag 18 augustus te 
Diksmuide blijken. 

HOL 
De aktie van de Volksunie in de Oostkantons 
en de daarop volgende verklaring van pre
mier Eyskens aan het blad « Grenz-Echo » 
( « De administratieve autonomie der Oost< 
kantons is in zekere zin onvermijdelijk doch 
ik kan mij momenteel niet uitspreken over 
de oprichting van een duitstalig arrondisse

ment » aldus Eyskens) zijn de brusselse fran-

kofone hetze-pers zwaar op de maag geval

len. Dat is ook het geval in de kringen van 

de Oostkantons zelf, die sinds jaar en dag 

al hun inspanningen koncentreren op de ver-

fransing van deze duitstalige gewesten. 

VERWEER 
De kantons Eupen, Malmédy 

en Sankt Vith behoren adminis
tratief tot het arrondissement 
Verviers en zijn met gelijkwaar
dige faciliteiten « gezegend » als 
de zes brusselse randgemeenten. 
P e praktijk van deze faciliteiten 
verschilt in de Oostkantons niet 
van deze in het brusselse : ze 
draaien stelselmatig uit op de 
verfransing van de duitstallgen 
zoals van de nederlandstaligen 
aan de rand van onze « capi-
tale T>. 

Gephiatsf voor de mogelijkheid 
yan een administratieve hergroe
pering die de logische toepassing 
zou zijn van het tans algemeen 
aanvaard geheten beginsel van 
de kulturele autonomie, vinden ' 
de frankofonen — die instinkt-
matig beseffen dat door de ver
sterkte druk van de Volksunie 
vandaag reële kansen bestaan op 
het scheiden van kultureel niet 
bij elkaar horende gewesten en 
op het einde van hun verfran
sing — er niets beters op dan 
met de verklaring van 19(53 van 
plaatselijke autoriteiten uit te 
pakken. Daarin heet het dat de 
plaatselijke bevolking geen wij
ziging in administratief opzicht 
wenst. Als men echter we.et hoe 
v^'einig repre/entatief de meeste 
plaatselijke gemeentebesturen 
voor de duitstalige bevolking 
zijn, dan heeft dit manifest van 
1963 weinig of geen waarde. 
Ook de veel recenter verklaring 
van de gewestelijke ekonomische 
raad bezit weinig overtuigings

kracht. Alleen reeds het feit dat 
deze raad lange tijd niet bijeen
kwam en pas na de V.U.-aktie 
wakker schoot is al verdacht. Hij 
heeft trouwens, wat de gewes
telijke ekonomische ontwikke
ling betreft, weinig verwezen
lijkt, doch poogt nu door een 
bedelbrief aan de Luikse Ekono
mische Raad zijn eigen verzuim 
goed te maken. Opmerkelijk ten 
slotte is dat in al dit verweer 
praktisch geen namen van tie ad-
ministratieve en ekonomische 
prominenten vermeld worden, 
omdat inderdaad al te zeer zou 
blijken hoe weinig uitstaans deze 
autoriteiten met de duitstalige 
bevolking hebben, die sinds 1944 
weinig kon doen gelden of door 
haar op de kleurpartijlijsten ver
kozen « leiders » feestelijk in de 
steek werd gelaten. Eerste-mi-
nister Eyskens heeft dat trou
wens ongewild toegegeven door 
zijn verklaring over de repressie 
in de Oostkantons, waardoor de 
duitstalige gemeenschap voor ja
ren uitgeschakeld en tot politie
ke machteloosheid werd ge
doemd. 

Het protest- en verweerge-
sclirijf en geklaag van de fran-
kofone unitaristen te Brussel en 
IP de üostkantons mist dan ook 
alle overtuigingskracht en zal de 
voorstanders van werkelijke or
de op zaken in België, ook in de 
Oostkantons slechts stijven in 
hun aktie om eens en voor goed 
de drie taalgemeenschappen in 
dit land strukturen te bezorgen 

ter volledige garantie van hun 
kulturele, etnische en ekono
mische ontplooiing en zelfstan
digheid. 

Deze machteloosheid bleek 
duidelijk tijdens de opeenvolgen
de verkiezingen en blijkt nog da
gelijks uit de voortschrijdende 
verfransing van de duitstalige 
bevolking door middel van de 
twee beproefde hefbomen ; 
school en administratie. 

De taktiek Van de frankofonen 
zal er waarschijnlijk in bestaan, 
eens dat de onvermijdelijkheid 
van de oprichting van een Oost
arrondissement duidelijk wordt,-
de hervorming zuiver adminis
tratief te houden en in het taai-
regime geen wijzigingen te dul
den. De jongste reakties van 
sommige franstalige brusselse 
bladen wijzen in die ' richting. 
Het is duidelijk dat we met deze 
beperking van de gewenste sa
nering geen rekening kunnen 
houden en op de integrale ge
zondmaking van de toestand zul
len blijven aandringen. 

Ten slotte moet het ons ook 
uit de pen dat zo de regering de 
volledige likwidatie van de re
pressie-gevolgen in de Oost-kan
tons welwillend zou overwegen, 
dit ook moet gelden voor de ge
volgen van een zelfde onzalige 
repressie in het overige van het 
land. Het franse amnestie-voor
beeld is (laar om de redelijkheid 
van deze eis te onderstrepen. 

Gaston Eyskens zal het doen 

zonder nieuwe belastingen 
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VERLEIDING 

Met aandacht en wehvillcnd-
heid uw rubriek gelezen « van 
de redaklie » in uw weekblad 
van '22 juni. 

Wat het schijn-niilitaristisch 
vertoon betreft op 2li mei bij de 
overw iiiningsbetoging (de dag 
van hef Vlaams Nationaal Zang
feest) en • waf de aanwending 
van geweld aangaat, daarover 
moet iedereen het eens zijn dat 
het een kwestie is van moraal, 
steeds te vermijden en een ui
terst strikte gewetenszaak blijft. 

Het in uniform marcheren in 
de bogerbcdoelde optocht was 
zonder provokatie en toch gê
nant. Meerderen hebben niet 
zonder spijt verontschuldigingen 
moeten zoeken. Elke vergissing 
is menselijk, maar voor een be
paalde soort verleiding dient 
men ongetwijfeld op de hoede te 
zijn. 

Cr., Mechelen. 

MENS SANA IN CORPORE SANO 

Een klucht ? Wie durft er nog 
praten of schrijven over sporti-
\iteit ? liet gouden kalf heeft 
de fair-play verdrongen. De 
sportreporters schriJNen over 
« transfers ». uitgedrukt met zo
veel briefjes van duizend. Hef 
geld heeft geen reuk. 

C.ercle Urugge kan het spor
tief, zelfs op eigen terrein, niet 
halen te .\aist. Hetzelfde 15rugge 
destijds onsijorticf (?) afgedaald 
naar derde, komt nu onsportief 
terug naar tweede. 

Is voetbal nog sport of nego
tie ? 

E-voetballer. 

GEEH GOEDKOPE SLOGANS 

In uw nummer van 15 juni 
verscheen een lezersbricf, gete
kend l\..\. Deurne, die meer ver

wijt dan argument is. Deze heer 
mag eens bewiizer. waar in de 
brochure « .Nedei'land één » 
goedkope slogans staan. Als hij 
kan lezen zal hij vaststellen dat 
zij hoofdzakelijk bewijsbaar en 
nawijsbaar feitenmateriaal be
vat. 

De heer K..\. meent dat de 
jeugd « de belgische staat aan
vaardt als een werkelijkheid », 
maar vergeet <lat tussen derge
lijke houding (bijaldien zijn \er-
onderstelling juist zou zijn) en 
het aanvaarden van het fransdol-
le belgische unitarisme geen en
kel principieel verschil bestaat, 
en dat het beroep op dergelijke 
« werkelijkheden > een antivolks 
en anti-sociaal argument bij uit
stek i.s geweest sedert ISMÜ : 
« met Î r̂ans komt men verder » 
enz. Indien zij, die sedert Wil-
lems de vlaamse beweging op 
gang brachten, dergelijke rede
nering tot hun credo hadden ge
maakt, dan waren wij nu een 
naturellenrezervaat in West-liu-
ropa en zouden zelfs de mcest-
progressief-doenden niet de kan
sen gckr.egen hebben die ze nu 
pas krijgen, 't Zijn echter zij, die 
nu door unitaristen en belgicis-
ten gescholden worden voor ne
gativist en extremist, die de der
tig zetels hebben mogelijk ge
maakt en die gezorgd hebben dat 
wij nu staan waar zij gisteren 
pas \an droomden 1 

J.R., Ekeren. 

20 JAAR ACHTERUIT... 

Wat U denkt, M.G., over V.M.0. 
en het domme militaristisi'h ver
toon in de o\crwiiuiingsbetoging 
is uw zaak. 

Doch als zoon van één der 
idealisten waarover L' zo min
achtend spreekt moet ik getui
gen dat wij voor diezelfde zaak 
ijveren en dit vanaf het eerste 
uur. We danken nu nog vader 
zaliger, repressieslachtoffer. om 
zijn eerlijke overtuiging. 

Iedereen mocht en mag ons 
met de vinger wijzen. Maar 
nooit zullen we dit dulden in de 
Volksunie. We hoeven ons niet 

W ft.?:,-..;-

te schamen over die idealisten. 
Het is zelfs hoog tijd dat we in 

(lic/clide \l.i,iinse beweging hen 
de ereplaats geven die hen toe
komt. 

W.S.r Brugge. 

RADIKALE JEUGD 

In verband met het debat in 
de lezersrubriek van « Wl.I > 
rondom de brochure « Voor 
't Bcigiske nikske > wou ik het 
eens hebben over een feit dat 
door bepaalde tegenstanders van 
dit werkje blijkbaar over het 
hoofd wordt gezien. 

Lezer K.A. uit Deurne beweert 
inderdaad dat de jongeren van 
nu, de belgische werkelijkheid 
zouden aanvaarden. Is het hem 
dan niet opgevallen hoe het pre
cies in overwegende mate jonge 
mensen waren die met de be
doelde brochure kolporteerien 
op de voormiddag van het Zang
feest ? Dit zou K.A. enigszins tot 
nadenken moeien stenmien... 

Er bestaat in 1!)()8 inderdaad 
een radikaal - nationalistische 
jeugd, die zeer goed weet wat de 
belgische werkelijkheid is : die 
heet : Zwartberg, Leuven, Oude
naarde, de Voer en Brussel ! In
dien zij België afwijst dan is het 
omdat zij het onhigiënisch vindt 
nog langer in een onbewoonbaar 

verklaarde krotwoning te hui
zen. 

En het konsekwent nationalis
me van die jeugd betekent beslist 
geen wegkruipen onder eeii^of 
andere parochiale vlaamse 
dorpstoren. Want het zijn ook 
deze jongeren die aan de eu
ropese o\ertuiging konkreef ge
stalte geven door arbeidsdienst 
te gaan verrichten in Brctanje, 
of daar kollektes te organizeren 
voor volksnationale baskische 
militanten, die wegkwijnen in 
de kelders van het Franco-re
gime... 

M.E., SL Amandsberg. 

A.B.N. TE BRUSSEL 

Wij zijn het helemaal eens met 
E.B., waar hij onder hoofding 
« .•\.B.N. te Brussel » schreef : 
« Hoe kunnen de Vlamingen te 
Brussel in godsnaam één front 
vormen, als iedereen zijn dialekt 
sjM-eekt ? ». 

In een zestal" bijdragen « Ge
westtaai » hebben wij het laat
ste artikeltje gewijd aan Brussel 
(« WIJ » 6 jan. II.). Daarin zou 
E.B. de voortijdige beaming kun
nen vinden van zijn gewettigde 
bekommernis. Hef komt er ech
ter op aan te weten hoe het her
oplevend Vlaanderen en in 't bij
zonder Brussel, van hun inge-
woitelde dialektkwaal te gene
zen. 

Helaas... « de oogst is wel 
rijp, maar er zijn geen bereide 
werklieden om hem af te maaien 
en binnen te halen >. Inderdaad, 
men besteedt nauwelijks aan
dacht aan de mondelinge be
schaafde omgangstaal, deze niet 
verwarren met « taalkorrekt-
heid >, die in alle toonaarden — 
door woord en geschrift, door 
radio en TV — zonder noemens
waardig rezultaat haar beslag 
krijgt. Een « andere » opvatting 
wordt zelfs in zekere A.B.N.-
middens niet gegeerd. Dit enge 
sektarisme is nadelig voor de 

groei en vooruitgang van dft 
A.B.N.-gedachte. 

Gelukkig is het initiatief van 
de A.B.N.-kernen op dit stuk 
richt'gevend, doch uiteraard niet 
voor bestemd de schoolmuren 
ver te overschrijden. Trouwens 
hef is niet zozeer de massa die 
voor bewerking stelselmatig in 
aanmerking komt. Het taktisch 
zwaartepunt ligt veeleer in de 
volks.school, evenwel niet geba-
zeerd op een fakuHatieve goed
willigheid, maar op de reglemen
taire verplichting : de A.B.O. de 
ereplaats te geven die haar pe
dagogisch en dus rechtmatig al
daar toekomt, met uitsluiting van 
alle dialekt. 

Die globale maatregel zou een 
vlotte taalvaardigheid en een na
tuurlijke spreekgewoonte schep
pen bij de schooljeugd, wat do 
redelijke hoop laat voeden de 
gewesfspraak later bij de meer 
ontwikkelde volkslaag te zien 
wijken voor de meer aanzien-
rijke standaai'dtaal. 

Deze taalkulturele bekroning 
is voor Brussel zelfs beslissend : 
de vlaamse gemeenschap staat of 
valt daar met de aard van het 
taalgebruik. Zich geleidelijk in
stellen op de « toonhoogte » van 
de franssprekende stadsgenoten 
zou haar door aangroei van pres
tige meer armslag geven in het 
hoofdstedelijk lotshestel en met
een haar aanwezgiheid sterk be
krachtigen. 

Naar onze mening kan een ge
meenschappelijk overleg van al
le .\.B.N.-organismen inzake 
« sprcektaalbeleitl » een nieuwe 
weg banen in de gepaste rich
ting. 

M. 

D» red«kti« d r t a t t t**" ••r« 
«ntwoordelijkheid roor de ia» 
houd der fepublice«rd« Uzcra-
brieren. Z* behoudt lich h«t 
recht ran keuze en inkorting 
roor. Orer da lezersrubriek 
wordt teen briefwiuelinf {•• 
Toerrt 

van de redaktie 

Brussel, 6 augustus 1963 
Betr . i WIJ i s er veer 
Zieso, dajLT zijn we ueer in onze nor

male doen» Bij caaze terugkeer u i t verlof heb
ben we een berg kranten en korrespondeatie aan
getroffen» De haaden, die de hengelli jn of het 
schilderspenseel hadden vastgehouden of doodge
woon e t t e l i j ke dagen nie ts hadden gedaan - a l 
kunnen ve «elfs net vakantie het kranten- en 
boekeniezen niet laten - hebben weer moeten ven
nen aan het typen en het korrigeren. Want het 
a t e l i e r vacht niet en Jef, onze hoofdinvouoer 
i s daar oa ons t i j d ig aan de na-vakantie-wer
kelijkheid te herinneren. 

Zo z i t ten ve veer to t over de oren 
in onze binnen- en buitenlandse buitelingen, 
meten ve weer foto^s u i t en schatten ve het aan
t a l regels om hier en daar een "gat" in de vorm 
te vullen. Ook de telefoon komt langzaam maar 
aeker op dreef en elke dag r inkel t h i j vat meer. 

We veronderstellen dat a l onze lezers 
deze redaktie-hoek lezen. Er zijn in elk geval 
d i t jaar miisder reklam&ties over het n ie t -on t -
vangen van het blad t i jdens de verlofperiode. 
Bladzijde tvee s taat trouwens in' de gunst van 
de WU-lezers, want er l i g t een enorme pak l e -
sersbrieven te vachten, aan kopij voor deze pa
gina vaarl i jk geen nood. Daarcxi herbeginnen ve 
deze redaktionele epistelreeks ook dadelijk met 
een verzoek to t de mannen van de Bevegingsvij-
zeri mogen v© hen vragen, voor volgende veek hun 
kopij een dag vroeger in te sturen, omdat er op 
donderdag 15 augustus niet geverkt wordt * Dank' 
b i j vr>«?»>»st. Vw 
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WIJ 

• Te mijden voor Vlamingen ? 

geen "ridders" 
aan de 
ronde tafel 

De « Ronde Tafel > van België is een 
seivice-club — zoals Lions en Rotary — 
die zich vooral tot de jongeren wil richten. 

Een tweetal jaren geleden werd ook te 
Zei zate een < Ronde Tafel » opgericht. Na 
de gebruikelijke proefperiode werd onlangs 
door het nationaal bestuur overwogen, Zel-
zaïe officieel als zelfstandige Tafel te erken
nen. Dit voornemen stuitte echter op verzet 
vanwege de franskiljons van de « Table 
Ronde de Gand » die als « peter > dien
den op te treden. Zij eisten met name, zon
der daarvoor enige reden te willen opge
ven, dat voorafgaandelijk vijf leden van de 
Talcl Zelzate hun ontslag zouden krijgen. 

De bedoelde leden staan door hun hou
sing en door hun tussenkomsten bij som
mige diskussies, bekend ah vlaamsgezinden 
zoö.it de reden voor hun ontslag in feite 
zeer duidelijk is. De gentse franskiljons 
hadden inderdaad aan\ankelijk ook geëist 
dat zij te Zelzate in het Frans zouden ver
welkomd worden. Toen hen duidelijk werd 
gemaakt dat op deze eis niet zou worden 
ingegaan, zochten zij klaarblijkelijk wraak 
te nemen en moesten derhaUe de vijf « !a-
naticksle » flaminganten het ontgelden. 

Het nationaal bestuur blijkt het met de 
handelwijze van de gentse « Table Ronde » 
eens te zijn en heeft dan ook aan de vijf 
bel rokkenen een ontslagbrief gestuurd. De 
o^eiige Vlaamse Tafels, waarvan sommige 
leden zich als vlaamsvoelend willen doen 
dooigaan, hebben het niet nodig geacht te
gen dit taalschandaal te protesteren. Zelfs 
hel bestuur van de Tafel van Zelzate, dat 
aan\ankelijk zijn steun had toegezegd aan 
<k vijf « on\erdraag7amen », is terugge-
krabheld en acht het klaarblijkelijk ver
kieslijker in de kaart te spelen van de gent
se franskiljons. 

Uiteindelijk is dit alles nochtans niet zo 
verwonderlijk, wanneer men namelijk vast
stelt dat de helft van de Tafels in het 
Vlaamse land officieel franstalig zijn, ter

wijl de afgevaardigde voor de provincies 
Oost- en West-Vlaanderen een lid is van 
de Table Toumai. 

De « Ronde Tafel » van België blijkt al
dus een tipisch nationale vereniging te zijn 
waar alleen plaats is voor « Vlamingen > 
die goed kunnen knikken, maar waar men
sen die enige verandering willen brengen 
in de bestaande taaiwantoestanden niet ge
duld worden. 

• De verhuis van Leuven-Frans (1) 

déménagement 
en 
ménagement 

(m. van haegendoren) Met « déménage
ment > wordt natuurlijk de volledige ver
plaatsing van de franse Universiteit Leuven 
naar het hart van Wallonië bedoeld. 

Sommige « brave Vlamingen » menen dat 
de kogel door de kerk is. 

De kogel steekt in 't kanon maar het wa
re een vlaamse naïeviteit te meer, te den
ken dat hij reeds afgeschoten is. 

Onze geliefde belgische politieke woor
denschat is onuitputtelijk rijk en werd in 
het parlementaire jargon een term rijker. 
Wij weien wat « faciliteiten » betekent; nu 
gaan wij moeten ondervinden wat « ména-
gements » inhoudt. 

In dit paard van Troja schuilt alvast dat 
St. Lambrechts-^Voluwe de gehele medische 
fakulteit te gast krijgt nadat Van den Boey-
nants er op sluwe manier de Ecole de 
Santé vestigde, de ingesluimerde waakzaam
heid van de heer Verroken ten spijt. Met 
de medische fakulteit komt een gedeelte van 
de fakulteit Weienschappen mede, kortom 
een inplanting \an 5000-6000 studenten... 
en dit op de rand van St. Slevens-Woluwe 
waarbij wij de nieuwe residentiële franse 
wijken en de verfransing van de as Brussel-
Leuven de vlaamse C.V.P. cadeau krijgen. 

« Ménagements » kan en zal betekenen 
dat men franse sekties te Leu\en blijft dul
den. 

Minister Vermeylen, zijn misval van uni
versitaire konferentie ten spijt, blijft steu

nen op de onzalige Vier-rektoren-club. 
Woluwe gaat via bijzonder «regelmatige» 

aanbestedingen een luxueus geval worden 
waar de vlaamse C.V.P.-ministers 1 1/2 mil
jard voor klaar houden. En in Ottignies 
gaat men zoveel geld mogelijk wegsmijten 
aan dure apparaturen. 

Intussen zal « de vlaamse pers » de Vla
mingen zoet houden met viktorie te kraaien 
over zgz. onteigeningen van bietenvelden 
waarmede de franse K.U.L. en haar finan
ciële vrienden er lustig en rustig kunnen 
op los « spekuleren ». Men zal de Vlamin
gen « demokratizen > door ze, naar bis
schoppelijke planmatigheid, zo\eel moge
lijk te « spreiden ». 

* De verhuis van Leuven-Frans (2) 

vlaamse c.v.p. 
speelt voor 
boer bavo 

Met de E 5 (Brussel-Luik) en de uitvals
wegen wordt op zulke wijze gemanipuleerd 
dat de infrastruktuur voor de Driehoek 
Woitrin tot stand komt. 

Dit zijn de zgz. « ménagements > die ach
ter de schermen van deze vertragings- en 
verspillingsmaneuvers schuil gaan. Daarom 
wou de vlaamse C.V.P. niet horen van het 
eenvoudige nederlandse woord « overplaat
sing » ! 

De vlaamse C.V.P. speelt in geheel de 
zaak het spel van boer Bavo uit het luister
liedje van Miei Cools : zij doet het bij dag 
— zij werkt en « ijvert », maar bij nacht 
« knijpt zij de katjes in het donker ». Die 
katjes zijn wij... maar die katjes zouden mis
schien loch eens opnieuw leeuwtjes kunnen 
worden. 

De V.U. zal in het parlement mei schijn
werpers de slippertjes van Boer « Ba\o-
C.V.P. » moeten belichten. Alleen de vlaam
se stoolkracht, de vlaamsnationale eensge
zindheid, de wettige revolte tegen « de 
slechtse staat der staten » (R. De Clercq), 
kan het halen. Buiten integraal federalisme 
is de rest politiek bedrog, politieke onzin 
of politieke naïveteit. 

Financiën zwijgt in alle tonen 

lening 
geen sukses ? 

(aco) Indien we ons niet vergissen heeft de 
minister van Financiën tot nog toe niet be. 
kendgemaakt hoeveel miljarden fr. de jong-
ste staatslening opgebracht heeft. 

« Dqrmitat quoque bonus Homeros » zeg
den de antieken. Ook vader Homeros laaj 
wel eens een steek vallen, en in deze va
kantietijd kan ons een kommunikee van 
het departement van Financiën ontgaan 
zijn. 

Maar we hebben het waarschijnlijk bij 
het juiste eind : in plaats van het klassieke 
zegebericht dat er zo en zoveel miljarden 
in goed vertrouwen door de spaarder aan 
de Staat geleend werden, heeft de minis
ter van geldwezen er ditmaal het zwijgen 
aan toegedaan. M.a.w. de jongste staatsle
ning was geen sukses. 

Men vraagt zich in financiële kringen 
dan ook af wat het worden zal indien de in 
omloop gebrachte berichten juist zijn. Men 
zegt dat minister baron Snoy et d'Oppuers 
in september zijn uit vakantie teruggekeer
de medeburgers een blijde verrassing voor
behoudt : een super-monster-staatslening 
van liefst... 20 miljard fr. In normale tij
den was 12 miljard fr. al een behoorlijk 
bedrag. 

Een zo zware o verheidslening zou in de 
huidige omstandigheden de belgische kapi
taalmarkt niet gemakkelijk verwerken, ze
ker niet als een ander gerucht bewaarheid 
wordt : ^•ooraf zou de Regie van Telegraaf 
en Telefoon de toelating krijgen voor uit
gifte van een obligatielening van 3 a 4 mil
jard fr. 

Er zit achter die berichten meer dan de 
simpele spaarder denkt. Sedert bekend is 
dat de gewone begroting nu al een tekort 
van ettelijke miljarden \erloont (de gewone 
begroting die de regering Van den Boey-
nants-Declercq destijds beschreven had als 
een toppunt van staatsmanswijsheid, van li-
nancietechniek, akkuraatheid en eerlijk
heid) , sedert men weet dat de gebruikelijke 
deficits al zichtbaar worden en nog wat 
groter zijn dan in het verleden, heerst er 
pessimisme in de financieel-politieke mi
lieus. De grote middelen zullen nodig zijn 

(Vervolg blz. 4.) 

270 MILJARD 
De begroting 1969 zal 270 miljard 

fr. bedragen, du.s nog eens een flink 
stuk meer dan de lopende begro
ting. Het gaat met de rijksbegrotin
gen dus in stijgende lijn. Premier 
Eyskens, die nauwelijks tien jaar 
geleden voorspelde dat bij vb. de 
begroting van onderwijs, als het zo 
voortging, met sprongen zou voor
uit gaan, moet vandaag vaststellen 
dat zijn toenmalige raming nog ver 
onder de huidige omvang van het 
huidig onderwijsbudget ligt. Er is 
aan de galop der miljarden blijk
baar geen houden meer. De 
rijkstussenkomsten groeien nu een
maal met de dag. 

Meer verrassing dan over het cij
fer 270 heeft de mededeling gebaard 
dan de regering geen hogere belas
tingen zou heffen. Zeer waarschijn
lijk zullen de door de stijging ont
stane tekorten (door de vertraagde 
toename van het nationaal inkomen 
stijgen de fiskale ontvangsten veel 
trager dan de begrotingsbehoeften) 
aangevuld worden met leningen. 
Dat is des te verwonderlijker bij 
een ortodokse financier als Eys
kens, des te meer daar deze rege
ring weinig nadruk heeft gelegd op 
het berucht kapitel « bezuinigin
gen ». Niemand maakt zich daaro
ver illuzies, elke regering belooft 
er en geen enkele past ze toe. Het 
zal dus een begroting worden met 
bewuste spekulatie op de aangroei 
van de openbare schuld. Het is 
trouwens zo dat de belofte « geen 
nieuwe belastingen » al een even 
klassieke « entree en matière » is 
als « bezinningen ». De regering 
Vanden Boeynants was aanvankelijk 
ook tegen belastingsverhoging doch 
heeft ons niettemin een reeks be-
lastingstreinen op de hals gehaald 
waarvan we nu de weerslag onder

vinden. Er zijn dus precedenten ge
noeg om deze belofte van Eyskens 
met een korrel zout te nemen. In
dien er dan toch belastingsverho
ging zou komen, dan moet men re
kening houden met verhoging der 
direkte belastingen, tenzij de socia
listische regeringspartner reeds zo
danig verburgerlijkt is dat hij ook 
dit specifiek socialistisch stokpaard 
op stal zou laten staan. 

schaving te Gent bijwoonden en 
daar vlaamse professoren en pro
minenten in twee, drie en zelfs in 
acht talen (en geen zo maar voor 
de gelegenheid van buiten geleerde 
zinnen) hoorden spreken, moeten 
tot de konkluzie komen, dat deze 
vlaamse volksgemeenschap in Bel
gië de leidende rol speelt. Hoezeer 
vergissen ze zich, we zijn nog niet 
eens aan de gelijkheid toe. Zouden 

beroepspvE 
bekeken 

DRIE NAMEN 
De benoeming van prof. Suy als 

waarnemer voor minister Harmei 
(hij moet de minister inlichten over 
de opvattingen van het vlaams pu
bliek inzake buitenlandse politiek) 
is een schuchtere poging van de 
minister om het overwicht van 90 
franstaligen in de diplomatieke top-
diensten te doen vergeten. Laten we 
ons daar niet aan vangen, één Suy-
zwaluw maakt nog geen evenwicht-
zomer. In dit verband is het wel be
langrijk te wijzen op het stijgend 
prestige van de vlaamse kultuurge-
meenschap, dat toestanden als deze 
in de belgische diplomatie, het bel-
gisch leger en de belgische magis-
tratur dubbel te schande maakt. 
Buitenlanders die bijvb. het 2e eu
ropees seminarie voor Kunst en Be-

ze niet het hoofd schudden als ze 
het telkens weer herhaald brussels 
« argument » zouden horen tegen 
de eentaligheid van de onderschei
den taalgebieden, nl. dat de Vla
mingen zich opsluiten in een kultu-
reel en linguïstisch getto ? De fran-
kofonen zijn in dit land de werke
lijke getto-bewoners. Ook op kul-
tureel vlak steken we hen de loef 
af, men neme maar eens het tans 
aan gang zijnde Festival van Vlaan
deren, letterlijk uit de grond ge
stampt en waartegen de kuUurele 
« prestaties » van Frankofonië in 
het niet verzinken, in zoverre dat 
zelfs franstalige bladen de superio
riteit van dit Festival boven dat van 
Wallonië moeten erkennen. 

De tweede naam is deze van 
Erneste Burnelle, voorzitter van de 
belgische kommunistische partij, 

die in zijn geboortestad Luik over
leed. Hij was een ortodokse kom-
munist, die Lalemand opvolgde en 
trouw in de Moskou-lijn liep, met 
al de tegenstrijdigheden vandien. 
Hij heeft, mede door de stelselma
tige achteruitgang van zijn partij 
in ons politiek leven geen rol ge
speeld. 

Ten slotte is daar de voorlopige 
invrijheidstelling van huurlingen 
leider Schramme. Hoewel beschul
digd van moord in Kongo, geniet 
Schramme van een speciale gunst 
behandeling. Dat is zo omdat hii 
een frankofoon Vlaming is en om
dat er achter het avontuur van Boe-
kavoe te invloedrijke groepen 
schuilen, die een lange arm heb
ben. Voor de "Schramme's gelden 
ook vandaag nog andere normen 
dan deze die de gerechtelijke krin
gen in illo tempore met negerko-
ningallures aanlegden tegen onze 
volksgemeeenschap. 

HAVENPOESPAS 
Ten rande van het bericht, dat de 

regering de aanleg van een olie
pijpleiding Rotterdam - Antwerpen 
naar een kommissie verwees kun
nen we, deze rubriek besluitend, 
slechts herhalen, dat België nog 
steeds geen gekoördineerde haven-
politiek heeft. Het blijft een misse
lijk improvizeren en de evolutie 
achterna hinken, een toestand van 
voldongen feiten, gedikteerd door 
de ekonomische kringen die hun ei
gen boontjes moeten doppen, om
dat de regeringen het vertikken, 
ook maar enige koördinatie en plan
ning na te streven. De met zoveel 
tamtam destijds aangekondigde bel
gische havenkommissie schijnt zelfs 
ter zake niet eens geraadpleegd te 
zijn... 
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— (Vervolg \an blz. 3) 
o n tot'schip van Staat vlot te krijgen. 

JLO womk er een punt gezet achter de 
ltoM« retoriek en de kinderlijke zelfverheer-
M|lMng wi»»rin de regering Van den Boey-
nants M<ii maandenlang gewenteld had. Het 
was maar een regering als een andere, zelfs 
op het gebied der staatsfinanciën. 

Wat premier F.yskens en zijn manschap
pen betreft : die krijgen zelfs de gelegen
heid niet om een bedrieglijk imago van 
zich zelf Ie verspreiden. De Sthaikist is 
leeg en het land weet het. 

• Harmei op tocht 

op 
rondreis 
in de e.e.g. 

(Ato) We omhullen geen staatsgeheim als 
«e zeggen dat vorige week zaterdag minis-
lei van Buitenlandse Zaken Harniel zijn 
Iranse kollega Michel Debré ontmoet heeft 
om hem te polsen over de toetreding van 
Engeland (en van andere kandidaat-EEG-
ers) lot de veiruimde Gemeenschap. 

Tijdens deze vakantieweken werden over 
een hervatting van de onderhandelingen 
delikate besprekingen aangeknoopt waarin 
Harmei zich bedrijvig toont, vermits hij 
ook zijn nederlandse kollega Luns een week 
voordien gezien heeft om hem over het 
zelfde tema te praten. Benelux wil de En
gelsen er in. 

Gelijklopend hiermee hebben besprekin
gen plaats gehad te Bonn, waar minister 
Brandt met zijn Italiaanse ambtsgenoot 
Giuseppe Medici eveneens gezocht heeft 
naar formules die tot de verruiming van 
de EEG en tot het einde van het frans ver
zet hiertegen moeten leiden. 

In EEG-kringen hoopt men dat de be
sprekingen in deze zomerweken zo goed zul
len vorderen dat het hele dossier kan wor-
,den voorgelegd op de eerstvolgende bijeen
komst van de zes EEG-ministers van Bui
tenlandse Zaken. Die konferentie is voor
zien op 27 september. Eventueel zou ech-
tei tot de maand nadien gewacht worden 
om op een ander rendez-vous een hele dag 
aan het brits dossier te besteden. 

Dal kan alleen maar met kans op suk-
ses gebeuren als voor die tijd de Fransen 
voor het opzet gewonnen zijn. Dat is het 
doel van de huidige geheime diplomatie. 

We blijven voorstander van de verrui
ming van de EEG tot liefst zoveel moge
lijk andere europese landen. Zoals de an
dere Europeanen zijn we echter niet onge
voelig voor de vermoeidheid, de moede
loosheid en de stille berusting die zich ver
spreidden nadat de Fransen de nauwelijks 
gesponnen draad met Londen brutaal af
gesneden hebben. Het wordt moeilijk het 
EEG-enloeziasme te behouden, ook al blijft 

het europese vuur smeulen onder de di
plomatieke asse. 

Is gaullistisch Frankrijk minder anti-
brits, nu het zelf van zijn financiële plui
men heeft gelaten ? De franse goudvoor
raad is aangetast al blijft hij nog aanzien
lijk. De franse frank heeft op verdedigings
maatregelen moeten beroep doen net als een 
vulgair pond sterling. 

De politieke krizis, de stakingen, de loons
verhogingen en de daarmee gepaard gaande 
stremmingen van Frankrijk's internationale 
handel hebben zelfs harde koppen als de 
GauUe en zijn nieuwe (oude) minister van 
Buitenlandse Zaken Michel Debré wellicht 
onderhandelingsrijp gemaakt inzake het 
britse EEG-lidmaatschap ? 

Als 1968 ten einde zal zijn, en er werden 
geen vorderingen gemaakt in de brits-kon-
tinentaaleuropese besprekingen, zal het dos
sier wel voor goed moeten geklasseerd wor
den. 

• Mag in Brussel alles ? 

burgemeester 
boven 

te doen toepassen, heeft geschonden ? Ver
leden jaar is de burgemeester van een west-
vlaamse gemeente voor dergelijke feiten 
veroordeeld en afgezet. Zal de burgemeester 
van Sint-Jans Molenbeek vrijuit mogen 
gaan ? 

De vraag is. maar of de minister van bin<4 
nenlandse zaken, nu de feiten openbaar 
zijn geworden, niet zedelijk verplicht is op 
eigen initiatief een administratief onder* 
zoek te doen instellen ? Probeer het maar 
eens als kleine bediende uw baas bedrieg
lijke verklaringen voor te schotelen ! Het 
zou geen vijftien jaar duren, eer u het gafl 
van de timmerman werd gewezen ! Maar 
een burgemeester 1 En dan nog in het Brus
selse ! Neen, daar zal wel niet aan geraakt 
•worden, enkel en alleen al omdat hij zich 
maar schuldig heeft gemaakt aan het om
zeilen van de taalwetten. 

Zedeles : zullen de goedgelovige en hard
leerse doeners in de kleurpartijen nu eens 
eindelijk gaan inzien, dat er met de huidi
ge hoofdstedelijke machthebbers geen land 
te bezeilen is, en dat de enige raetode voor 
een sanering van de ergerlijke toestanden 
in de brusselse agglomeratie bestaat in de 
totstandbrenging van een Rijksgebied, met 
aan het hoofd een burgemeester ambtenaar, 
die persoonlijk verantwoordelijk is voor de 
toepassing van de taalwetten in de hoofd
stad. 

• Centralizeren zonder einde 

prof. heymans 
Het holle In Memouam dat in ten vorig nummer aan professor Heymans 

werd gewijd tvas niet meer dan een eerste en voorlopige hulde aan de enige dra
ger van een wetenschappelijke Nobelprijs in dit land, aan de trouwe Vlaming en 
aan de grote mens die de ovededeiie tvas. Cotneel Heymans was echter een te be-
Iniigrijlie figvur om het daai hij te laten. 

Nu zijn otierlijden aanleiding gaf lol min of meei gedetailleerde levensbe-
siliiijvinocn, blijkt hoezeet deze mens, hoezeer dit leven een weerspiegeling is, 
een gebalde weeigave van onze gehele volksgeschiedenis. Van onze ellende en 
villi onze nood, maar evenzeer van onze grote menselijke en wetenschappelijke 
mogelijkheden, van die onbegiijpelijke en daai om juist zo onschatbare trouw, die 
lil ons volk dan toch leeft. Want prof. Heymans is steeds bij zijn volk gebleven, 
hoewel hij niet geboren werd in een van die talloze gezinnen van het « Arm 
Vlaandei en ». Coineel Heymans stamt uit een professorenfamilie : toen hij in 
1930 te Gent professor werd volgde hij zijn eigen vader op, die toen emeritus was. 
Hij volgde hem niet op omdat hij de zoon van zijn vader was maar omwille van 
de eigen u'etenschappelijke icaarde die hij toen al bezat. 

Zijn dokloistitel behaalde hij « pas » in 1920 toen hij al 28 was, maar tus
senin had hij ook de eerste wereldoorlog meegemaakt. Zoals hij zelf het zei be
gon hij die oorlog « als piot 2de klas, omdat er geen derde was ». 

Tol 1930 voltooide hij zijn wetenschappelijke vorming in het laboratorium 
van zijn vader, die hij zijn gehele leven lang bewonderde, en ook aan amerikaan-
se univeisiteiten. Toen de gentse universiteit volgens het onfeilbare woord van 
de iiitellektuele elite van die tijd « een achteilijk vlaams getto » werd, bleef prof. 
Heymans rustig trouw aan zijn universiteit en zette' daar zijn wetenschappelijk 
werk voort. Door dit xcetenschappelijk werk dat leeds in 1938 met een Nobelprijs 
werd bekroond, gaf hij de « elite * de verdiende logenstraffing die klonk als een 
klinkende kaakslag. 

Wte hem kende wist dal Coineel Heymans een waardevol mens ivas, een 
tioiiw Vlaming, een giote dienaar van de mensen. Maar hoe gioot dit alles was 
bleek voor alle Vlamingen in de repre.'ssiepei iode. Niemand kon van een weten-
sthapsmens venvachten dat hij aan konkrete politieke aktie zou gaan doen, maar 
buitenstaanders hadden nooit durven verhopen wat nu gebeurde : de eerste a-
polilieke amnestieaktie werd bijna volledig gedragen, bijna uitsluitend mogelijk 
gemaakt omdat Nohelpiijswinnaar Corneel Heymans bereid was zijn naam en 
zijn gezag, en waai het moest ook zijn aanwezigheid, beschikbaar te stellen. De 
vel laten en vervolgde Vlamingen voelden zich iets minder ellendig en klein tel-
keiu ze lazen dat onze Nobelpiijsxi'iiumai iveer eens een motie had ondeitekend, 
een üellingname luas bijgetreiden. 

Misschien reaHzeren wij on$ niet genoeg hoe gemakkelijk en hoe vanzelf-
spiekend hel zou geweest zijn voor professor Heymans, afzijdig te blijven. Mts-
ichien beseffen we niet wat hel betekende, uil een leven dat uitsluitend aan de 
wetensdiap was geu'ijd, te treden en in die omstandigheden deel te nemen aan 
een deigehjke aklie. Maar hij heeft bet gedaan. 

Prof. Elaut Iieeft hulde gebracht aan de mens Corneel Heymans vamiit per
soonlijke ervaring. Een mens over wie van haite dei gelijke woorden kunnen ge-
spioken xvorden is niet nutteloos over deze xveield gegaan. Er steekt in dit leven 
echter ook een grote hoop voor de toekomst van ons volk. Een hoop die een 
waaisdiiiwing is voor allen die te klein over dit volk denken en spieken. Corneel 
Heymans was een uitzonderlijk begaafde wetenschapsmens en mens zonder meer. 
Maar hij is niet de eerste in de rij. Hij zette een dubbele reeks voort: de reeks 
giote vlaamse geleerden bij wie hijzelf zeer bewust aansloot op zijn eigen ge' 
bied, Van Wezel (Vesallus) en Jan Palfijn, en de iceks trouwe Vlamingen die 
vooial in nood en lijden tonen wat er binnen in hen zit. 

H ie een foto van Coineel Heymans bekijkt ziet daar de verinnerlijksle, inten
se aandacht van een mens in wie de geest leeft en werkt en tegelijk de kracht van 
een mens die niet overgeleverd is aan uiterlijk sukses, die niet bedelt om toejui
chingen maar die^groot en trouw zijn weg kan gaan. Corneel Heymans is voor 
elke vlaamse mens het beeld van wat ondanks heel onze geschiedenis, ondanks al
le mislukkingen, ondanks alle achterstand mogelijk blijft. De levende Heymans 
7i:as een monument van menselijke grootheid. Zijn aandenken is voor elke Vla
ming een ler'ende aanwezigheid in dankbaarheid en beantwoordende trouw. 

de wet ? 
(mvdb) Ik lees in de krant, dat een socia
listisch gemeenteraadslid van Sint-Jans Mo
lenbeek door zijn fraktie is uitgesloten. Op 
het eerste gezicht is dit geen wereldschok
kende gebeurtenis, want het gebeurt wel 
meer dat een partij zich van een hinderlijk 
element ontmaakt, maar... en dit is juist 
het interessante van het geval, dan moet 
daarvoor toch een deugdelijke reden zijn. 

Wat had onze molenbeekse socialist dan 
wel mispeuterd ? Stel je voor dat die bra
ve man aan het klokzeel had gehangen, dat 
de gemeente Sint-Jans Molenbeek tussen 
1945 en 1960 nooit taaiexamens heeft geor-
ganizeerd, wal nochtans niet belet heeft dat 
burgemeester Machtens in de officiële doku-
menten steeds bevestigd heeft, dat de in de 
leidende funkties benoemde kandidaten in 
het taaleksamen waren geslaagd. 

Dit is wel een zware beschuldiging' die, 
zo wil het mij voorkomen, zo maar niet in 
de doofpot mag worden gestoken. De fei
ten werden naar het schijnt bekend ge
maakt juist voor de regeringskrizis, maar 
van een nader onderzoek door het ministe
rie van binnenlandse zaken zou toen niets 
meer terecht gekomen zijn. 

Hoe een dubbeltje toch rollen kan ! De 
h. Machtens is een van die brusselse burge
meesters, die bij alle gelegenheden hoog 
van de toren blazen wat betreft hun gene
genheid voor de Vlamingen in de hoofd
stad. Niet lang voor de parlementsontbin-
ding heeft hij in de senaat nog gebekvecht 
met de hh. Sledsens en Jorissen over de 
toestand \an de Vlamingen in zijn gemeen
te, die hij op dat gebied tot voorbeeld stel
de. In de officiële verslagen kan men na
gaan, hoe hij met heilige verontwaardiging 
beweerde dat de Vlamingen te Sint-Jans 
Molenbeek geëerbiedigd en gelijkgerechtigd 
zijn. 

En dan durft een gewoon gemeenteraads
lid het aan te verklappen, dat zijn burge
meester een leugenaar en een valsspeler is, 
die zich doorlopend schuldig heeft ge
maakt aan valsheid in geschrifte en het af
leveren van valse verklaringen. 

J a ! j a ! beste lezer, achter dit op zich 
zelf eerder banaal politiek « fait divers » 
gaat in feite een ongehoord schandaal'' 
schuil, dat nog maar eens bewijst, hoe te 
Brussel naar alle oneerlijke middelen wordt 
gegrepen om de taalwetten te saboteren. 

Het ligt voor de hand dat in dit verband 
verscheidene vragen kunnen gesteld wor
den. Hoe vaak hebben die strafbare feiten 
zich voorgedaan ? Hoeveel personeelsleden 
zijn aldus aangesteld en-of bevorderd ? 
Welke personeelsleden zijn aldus benadeeld 
geworden ? Hebben de betrokkenen twee-
taligheidspremies ontvangen zonder er wer
kelijk recht op te' hebben ? Zal men die 
benoemingen niet ongeldig moeten verkla
ren ? En de onrechtmatig ontvangen pre
mies doen terugbetalen ? Welke maatrege
len zullen getroffen worden tegen een bur
gemeester die zijn eed, de belgische wetten 

wat met de 
limburgse eko-
nomisohe raad 

(e. raskin.) Op 3 oktober 1951 werd d^ 
Limburgse Ekonomische Raad opgericht, 
Hij was het eerste regionaal welvaartorga
nisme dat in België het leven zag. 

Intussen zijn bijna 17 jaar verlopen. De 
L.E.R. heeft zich al die tijd ernstig inge
spannen met het oog op de ekonomische 
expansie van onze provincie en is daarin 
ook enigszins geslaagd. 

Het is dan ook klaar, dat de L.E.R. —• 
alhoewel er op zijn struktuur en werking 
heel wat kritiek kan worden uitgeoefend — 
in alle vrijheid moet -kunnen verder be-
staan. 

In dit verband heeft een passus uit de 
regeringsverklaring van 22 juli jl. ons wan
trouwen gewekt : 

« De bevoegdlieid van de gewestelijke 
ontwikkelingsmaatschappij is zeer ruim : 
raadgevende taak, inventaris van de noden 
van het gewest en gegevens indienen voor 
het plan aan de gewestelijke ekonomische 
raden, algemeen initiatiefrecht, onder meer 
voor de verwezenlijking van het plan on 
voor de bevordering van de nijverheid ». 

Terecht heeft onze voorzitter Mr. F. Van 
der Eist bij de bespreking van de regerings
verklaring gewezen op het gevaar dat in 
deze passus schuilt : « De vraag moet ge
steld worden of de regionale welvaartorgu-
nismen, die althans in het vlaamse lands
gedeelte dank zij hun onafhankelijklieid 
een verdienstelijke en nuttige rol gespeeld 
hebben, door de voorgestelde maatregelen 
hun onafliankelijkheid en hun initiatief-
mogelijkheden niet zullen verliezen en on
derworpen worden aan de voogdij der icn-
trale staatsinstanties. In het verleden wan
trouwden deze orgatiismen o.m. de dienst 
buitenlandse investeringen van het depar
tement van Ekonomische Zaken en zorg
den ervoor hun plannen en kontakten met 
kandidaat-investeerders zoveel mogelijk ge
heim te houden voor het departement. 

Zal dit nog mogelijk zijn wanneer de 
ekonomische raden ingeschakeld worden in 
de administratie ? ». 

In een unitaire staat dient de ekonomi
sche expansie door het centrale gezag te 
worden behartigd. Dit is altans voor de 
vlaamse gewesten niet of in een al te be
perkte mate geschied. Wij kunnen dan ook 
niet aanvaarden dat de L.E.R., die zich op 
eigen initiatief en,op eigen kracht voor het 
stoffelijk welzijn van Limburg heeft inge-
spannen en dit verder wil blijven doen, 
door het centrale gezag zou worden inge» 
palmd en ontmand. 
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88 MIRAGES 

De regering — of Segers lie
ver — heeft dan toch besloten 
Mirage-vliegtuigen in Frank
rijk te bestellen. Het zullen er 
echter «maar» 88 in plaats 
Van 116 zijn. In hoever dat een 
werkelijke besparing is valt 
nog af te wachten. Toen Zwit
serland indertijd eveneens Mi
rages bestelde moest de helve-
tische federatie achteraf het 
aantal bestelde vliegtuigen 
,yermindèren ingevolge nogal 
hoge bijkomende kosten. Men 
kan ook vandaag de juiste prijs 
per vliegtuig niet bepalen zo
dat het argument «besparing» 
ook na vermindering van het 
aantal zeer betrekkelijk blijft. 
Uit de verklaring van vice-pre
mier Merlot te Luxemburg 
blijkt trouwens duidelijk ge
noeg dat het besluit tot bestel
ling ook genomen werd met 
het oog op de waalse industrie. 
Het is trouwens opvallend hoe 
xedig onze pers (ook de vlaam-
6e) over deze aangelegenheid 
«wijgt. 

BRUSSELSE TRAMS 

De prijzenkommissie heeft 
'(voorlopig ?) het verzoek van 
de brusselse trammaatschappij 
tot verhoging van de tarieven 
van 7 tot 8 fr, van de ritten-
kaart tot een eenheidsprijs van 
62 fr. en van de schoolabonne-
menten met 20 t.h. verworpen. 
De minister kan echter het 
advies negeren en ofwel de 
prijsverhoging toelaten of de 
Staatssubsidie verhogen. 

We hebben als Vlamingen 
geen redenen om de brusselse 
trammaatschappij te sparen. 
Haar taalpolitiek tegenover 
een tweetalig publiek is nog 
zeer gebrekkig en haar recente 
diensthervorming blijkt een 
reuzeflater geweest te zijn. Ook 
dient opgemerkt dat ondanks 
een verlies van 321 miljoen 
Vorig boekjaar, de maatschap
pij toch eerst 60 miljoen aan 

oude aandeelhouders der vroe
gere maatschappij had uitbe
taald... 

RiJKSWACHTGENERAAl 
THiEL 

Een goed jaar na zijn pen
sioen overleed luitenant-gene
raal Thiel (63), de eerste 
nederlandstalige generaal van 
de rijkswacht sinds 1830. We 
moesten tot 1962 wachten voor
aleer een lid van de nederland-
se taalrol in de rijkswacht tot 
die graad werd bevorderd en 
bovendien algemeen bevelheb
ber van de rijkswacht werd. 

Generaal Thiel streefde naar 
het oordeelkundig gebruik van 
de rijkswacht en niet zozeer 
naar grote machtsontplooiing. 
Ook poogde hij de betrekkin
gen tussen het korps en het 
publiek te verbeteren. Onze 
nationaliteitenstrijd heeft dat 
echter tot nog toe belet, nog 
steeds staat de rijkswacht bij 
het Vlaamsbewust publiek in 
geen geur van heiligheid. Niet
temin wekte de figuur van 
generaal Thiel bij dit publiek 
toch een zekere good will, ook 
omdat hij in zijn streven juist 
beperkt werd door de unitaire 
staatsidee en staatsstruktuur. 

GRIEKS GOUD VOOR NEEFS 

Louis Neefs heeft te Athene 
de eerste prijs gewonnen van 
het songfestival aldaar. Ge
trouw aan zijn — vlaamsover-
tuigde — gewoonte zong Louis 
eerst zijn lied in het Neder
lands en daarna in het Engels. 
De Vlaamse prijswinnaar heeft 
meteen nog eens bewezen dat 
men ook met (weliswaar goede 
en goedgedebiteerde) liederen 
in het Nederlands internatio
nale erkenning kan oogsten. 
Het hoeft werkelijk niet meer 
in het Frans alleen. Goed zo 
Louis! 

SIC TRANSIT... 
Onder deze titel wijdde de 

Libre een bitterzoete kommen-
taar aan de afschaffmg van de 
jaarlijkse omhahng voor Leu
ven m de kerken van het aarts
bisdom Mechelen-Brussel. Het 
blad van de Warmoesberg 
troostte zich echter met het 
feit, dat de omhaling toch zal 
gehouden worden maar dan 
ten voordele van het vrij kato-
liek onderwijs, Leuven uitge
zonderd. 

Dat komt ervan om louter 
taalimperialistische redenen 
een franse universiteit te Leu
ven te willen behouden en 
geen gehoor te geven aan ge
wettigde Vlaamse eisen. De 
penning zal desgevraagd in 
Vlaanderen opnieuw kunnen 
gegund worden wanneer Leu
ven volledig Nederlands is. 

GEEN TY-TAKS MEER ? 

Overlopend van vaderlandse 
bedoelingen heeft de onbetaal
bare liberaal Lahaye een wets
voorstel ingediend oïn de een
heid tussen de «Belgen» te 
bevorderen door middel van 
de televizie : elke burger zou 
de beide programma's goed en 
«zonder storingen» moeten 
kunnen volgen. Iedereen be
grijpt dat daardoor de weder
zijdse liefde geweldig groeien 
zou — en dus ook de nationale 
eenheid. Zo iets duldt geen uit
stel : zes maanden na de uit
vaardiging van zijn wet zou 
deze storingsvrije ontvangst 
moeten mogelijk gemaakt zijn. 
Bij wie dit niet mogelijk is, 
zou de verplichting TV-taks te 
betalen wegvallen ... 

Wedden dat heel veel toe
stellen dan storingen zouden 
gaan vertonen ? En dat de in
komsten van deze taks duize
lingwekkend zouden dalen. 

Lahaye heeft zo iets natuur
lijk nooit durven veronderstel
len : zoveel gebrek aan vader
landsliefde is toch onmogelijk. 

ARBEIDERS EN KIEZERS 

Reeds weken voor het begin 
van het toeristisch seizoen 
werd aangekondigd dat dit 

jaar streng toezicht zou gehou
den worden op het onderhou
den van de sociale wetten. 
Vooral de gelegenheidsarbei-
ders (meestal jonge mensen) 
zouden gekontroleerd worden 
Blijkbaar is dit dan toch ook 
gebeurd! Het normale gevolg 
was er : een groot aantal pro
cessen. Dan schijnt de bescher
mer van de arbeiders, Louis 
Major, nu minister van arbeid, 
lont geroken te hebben : Louis 
moet in de kuststreek verko
zen worden, en daar wonen 
niet die gelegenheidsarbeiders 
die moeten beschermd worden, 
maar wel zijn kiezers die niet 
mogen geplaagd worden. 

SCHRAMME VRIJ 

Huurlingenleider Schramme 
en zijn spitsbroeder Rodrigue 

werden op last van de Kamer 
van Inbeschuldigingstelling te 
Brussel in voorlopige vrijheid 
gesteld. Ze waren aangehouden 
wegens het neerschieten vaa de 
Belg Maurice Quintin in Ma-
niema (Kongo) vorig jaar. 
Schramme bekende de feiten 
doch gaf als drijfveer op dat 
Quintin hem tot rebellie tegen 
Moboetoe wou overhalen (wat 
hij later toch deed). Deze in-
vrijheidsstelling betekent niet 
de opschorting van het proces. 
Alleen weet men nog niet of 
de zaak voor het assisenhof of 
voor de boetstraffelijke recht
bank zal komen. 

Vlaamse betogers behandelt 
de belgische justitie niet met 
zoveel omhaal en spitsvondig
heden. Maar ja, Schramme is 
een « geografisch Vlaming » en 
heeft hoge relaties. Waarvan er 
sommigen naar het heet met 
de schrik voor onthullingen 
zitten... 

De zomer (die er geen is) dreigt gauw voorbij te zullen zijn i reeds verzamelen de zwaluwen 
zich met het oog op de grote trek naar het Zuiden._ 

VREDE 
De Verenigde Naties is eeff vereniging die vergaderingen 

houdt. Zo ongeveer op de manier waarop ook onze parle
menten vergaderen : enkele « grote » figuren worden door 
een talrijk publiek beluisterd, soms met enige aandacht ; 
vrienden eert men door zijn aanwezigheid ; en vijanden 
laat men voor een bijna ledige vergaderzaal spreken. Want 
het spreken is ook daar geen vorm van redelijkheid, waar
aan een bereidheid tot diskussie in redelijkheid' beant
woordt, maar veeleer een uiting van macht. En vaak niets 
anders. De Verenigde Naties onderhouden ook een talrijke 
en een goedbetaalde administratie, die voortdurend over 
zich « moet » doen spreken om haar bestaan zelf te recht
vaardigen. De vergaderde Verenigde Naties en de adminis
tratie doen ook aan opvoedingswerk : de gehele wereld 
is hun niet te uitgestrekt, In deze wereld willen beide de 
vrede vestigen. Vorig jaar door het uitroepen van het 
« wereldtoerisme »—jaar als weg naar de vrede ; dit jaar 
is het opvoedingsparool : « de rechten van de mens >, nog 
eens als weg naar de vrede. 

Een overdreven bewondering voor vergaderingen en ad
ministratie spreekt uit deze beschouwing niet ; maar toch 
is het niet de bedoeling een aanval te lanceren I Er is al
leen een zekere droefheid omwille van het misbruik dat 
gemaakt wordt van wellicht het mooiste en grootste innig-
menselijke verlangen dat wij kennen. Omwille van de 
vrede, in dienst van de vrede — zo klonk het zeer plech
tig I — zijn de Verenigde Naties er gekomen. En de grote 
vijanden van de vrede werden ervan uitgesloten : zij wa
ren niet opvoedbaar 1 De goeden zouden het eens samen 
regelen. Tijdens de konferentie te Moskou in 1943 (25 jaar 
geleden) besloten de grote machtigen tot het oprichten van 
de nieuwe organizatie. Na de beruchte Jalta-konferentie 
volgde in 1945 dan heel spoedig het ondertekenen van het 
< Charter van de Verenigde Naties ». Zij namen in han
den : het instandhouden van de vrede en van de zeker
heid ; de ontwikkeling van vriendschappelijke verhoudin
gen tussen de volkeren op bazis van eerbied voor het be
ginsel van gelijke rechten en van het zelfbeschikkingsrecht 
van de volkeren ; het nemen van aangepaste maatregelen 
om de universele vrede te verstevigen ; het bevorderen van 
de internationale samenwerking op bijna alle gebieden van 
hel menselijk leven. 

Men hoeft geen neiging te hebben een oordeel uit te spre
ken en zeker niet om het laatste oordeel te vellen, om hel 
uiterst geringe welslagen te zien gedurende de voorbije 
23 j . Het allereerste jaar is natuurlijk wel een jaar van 
« vrede > geweest : de overwinnaars waren niet meer 
nuchter en de overwonnenen waren al tevreden als de hon
ger niet ondraaglijk was. Maar toen begon al onmiddellijk 
de botsing tussen de overwinnaars : want dat was de eer
ste, acht jaar lange oorlog in Indochina ! Toen na 1954 voor 
het eerst ten minste de kanonnen zwegen, begonnen de 
kanonnen van Mao te schieten op hef Formosa-regiem van 
Tjang-Kai-tse... En sindsdien ? Oorlog werd genoemd 
wat de machtigen niet wilden, vrede werd het woord voor 
wat met de wil van een of twee of drie « groten > overeen 
kwam. En twee keer werd onder de vlag van de Uiio 
zonder meer oorlog gevoerd, ten minste voor zover men tijd 
had om de USA-kentekens te overschilderen... 

De honderden miljoenen die het onderhoud van de ad
ministratie jaarlijks kost zouden toch wel ergens verloren 
gaan — maar dat onze schoonste droom gebruikt en mis
bruikt wordt is 't erg.ste. Het is beslist niet de eerste keer 
in de geschiedenis dat zo iets gebeurt, maar met een der
gelijke organizatie, met dergelijke technische middelen, kon 
het vroeger niet gebeuren. Hel geroep om « vrede » is dik
wijls al een oorlogskreet geweest, maar de luidsprekers 
waarlangs dit geroep ons overdondert, waren nooil zo 
sterk, nooit zo gevaarlijk, want dit geroep blijft een oor
logskreet : de vrede van de overwinnaar die naar niemand 
meer luisteren moet of wil. 

NEMROD, 
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BESCHERMER BENOEMD 

Bij de psichiatrische afde
ling van de gevangenis te 
Vorst hoort een «kommissie 
tot bescherming van de maat
schappij » die tot taak heeft te 
oordelen over de geïnterneer
den die ervoor moeten ver
schijnen. Enkele maanden ge
leden werd tot plaatsvervan
gend voorzitter van deze kom
missie benoemd de «heer ere-
eerste advokaat-generaal Sot-
t iaux ». Het benoemingsbesluit 
vertel t echter niet dat deze 
ere-eerste advokaat niet ouder 
is dan 73 jaar. Het zou natuur
lijk onaanvaardbaar z i j n 
iemand in de kracht des levens 
een werkkring te onthouden 
die niemand anders zo goed 
past. Want natuurlijk kent de 
ere-eerste advokaat slechts 
enkele woorden Nederlands 
(hij broebelt wat «Vloms») , 
en de vlaamse geïnterneerden 
kunnen dus zeker zijn van 
zijn volledig begrip en meele
ven. Hun geschikt-2 bescher
mer werd benoemd. Niet vijf
tig jaar geleden, pas enkele 
maanden geleden! 

STREEKTAAL 

De normalizering van de 
taaiverhoudingen en de wette
lijke toepassing van het begin-
se' « streektaal-voertaal » houdt 
niet op de frankofonen te ver
bazen. Te Hofstade weigerde 
het beheer van het strand al
daar een franstalige oproep 
via de mikro tot het publiek te 
richten, om een verloren gelo
pen knaapje te sinjaleren. Het 
incident werd door enkele 
brusselse bladen opgeschroefd, 
w a t volksvertegenwoordiger 
Knoops van het Rassemble-
ment Wallon naar de pen deed 
grijpen. Het antwoord van de 
heer Namèche, waalr minister 
van Volksgezondheid luidde, 
dat er te Hofstade dagelijks 70 
a 80 kinderen verloren lopen 
en dat men die steeds in het 
onthaalcentrum aldaar kan 
terug vinden. 

Dit antwoord wekte de ver
ontwaardiging van de Soir, die 
e:- de vlaamse kust bijsleurde 
en de bekende bedreiging dat, 
« indien het zo voortgaat, de 
frankofonen de vlaamse kust
en ontspanningsoorden links 
zullen laten liggen». De (nog 

steeds gebrekkige) toepassing 
der taalwetten aan de kust 
heeft intussen geen dezertie 
van frankofonn tot gevolg ge
had, integendeel : recente 'toe
ristische statistieken wijzen op 
een even grote toeloop als 
vroeger. De frankofonen zullen 
met een toenemende vervlaam-
sing van het vlaamse land ge
noegen moeten nemen, vooral 
omdat dit proces gepaard gaat 
met meer dan voldoende taai
faciliteiten voor toeristen, veel 
meer dan in gelijk welk toe
ristisch land ! 

DEKONCENTRATIE.. 

Voor de zoveelste keer is er 
weer een wetsvoorstel, om de 
vennootschappen te verplich
ten, hun maatschappelijke zetel 
te vestigen in de gemeente of 
de agglomeratie waar ze hun 
bedrijvigheid uitoefenen. Het 
betreft de overname van het 
wetsvoorstel Phil ippart , deze 
keer door senatoren van de 
drie traditionele partijen. In 
een addendum word t ' e r op ge
wezen dat dit wetsvoorstel een 
bijdrage wil zijn tot de dekon-
centratie en decentralizatie. 

Over dit laatste zwammen de 
traditionele partijen nu al ja
ren doch er gebeurt niets. 
Wanneer de Volksunie ter zake 
aandringt en initiatief neemt 
reageren de kleurpartijen niet. 
Altans niet in het verleden. Nu 
nemen ze meer en meer V.U.-
ir.itiatieven over.-Of pogen er 
een eigen tintje aan te geven. 
De dag dat er werkelijk met 
ekonomische dekoncentratie en 
decentralizatie een begin ge
maakt wordt, zullen we kun
nen praten. Eerder kunnen we 
al die plannenmakerij niet ern
stig opnemen. 

« ONWETENDEN » 

Het Vlaams Onderwijscen-
trum Brussel dat zijn aktie 
richt op het propagerei van 
nederlandstalig onderwijs in 
het Brusselse verklaarde vooral 
tegenstand te ondervinden van 
de gemeentebesturen van An-
derlecht en Molenbeek, resp 
de heren Simonet en Machtens. 
Beide socialistische burgemees
ters, kampioenen van het be

rucht brussels manifest, daar
over door een franstalig brus
sels blad ondervraagd, veins
den « de grootst mogelijke ver
bazing». Nochtans werd zeer 
onlangs senator-burgemeester 
Machtens door zijn bloedeigen 
partijgenoot en gewezen ge-
meentesekretaris beschuldigd 
van sabotage der taaleksamens 
voor het gemeentepersoneel. 
Een dergelijke houding ver
raadt een mentaliteit , zodat 
tegenkanting inzake neder
landstalig onderwijs in deze 
gemeente als zeer waarschijn
lijk voorkomt. Het zelfde geldt 
voor Simonet, verfranser van 
de grotendeels nog vlaamse 
gemeente Anderlecht. De ver
wondering van beide heren is 
dus zeer, zeer verwonderlijk. 

WAALSE RIJKSWACHT 
EN « YL » 

"" Een lezer uit Antwerpen 
meldde ons zijn wedervaren te 
Mettet in Wallonië, waar hij 
met zijn wagen waarop de 
kenletters «VL» , als toerist 
vertoefde en van een waals 
rijkswachter bevel kreeg, dit 
kenteken te verwijderen. Er 
ontstond een hele rel, toen de 
gendarm versterking kreeg 
doch het aantal vlaamse om-
staanders tot in de vijftig aan
groeide. Toen onze lezer wei
gerde het kenteken te verwij
deren, poogde de heetgebaker
de Waal dat zelf te doen. De 
kijkers begonnen de vlaamse 
leeuw te zingen, wat hen te
vergeefs door de rijkswachters 
werd verboden. Ten slotte 
poogden ze de VL-bezitter om 
andere zogezegde overtredin
gen te verbalizeren en sloeg 
uiteindelijk een ri jkswachter 
onze man in het gezicht! 

Het incident zal zijn beslag 
voor de rechtbank krijgen. De 
waalse rijkswacht schijnt in
tussen niet te (willen) weten 
dat het kenteken VL in België 
een niet-verboden kenteken is. 
Dat blijkt uit het antwoord 
van twee ministers, desbetref
fend door het antwerpse BSP-
ptr lementsl id Geldolf onder
vraagd. De minister van Fi
nanciën verklaarde zich onbe
voegd, deze van Verkeerswe
zen verklaarde dat hij het 
aanbrengen van het VL-teken 
niet kon verbieden. Alors ?'. 

De >;luin!mt en de lokalen eronder van de « Montaigle », nieuw schip van de CMB, werden vooraf 
gemonteerd en volledig uitgerust. Ze werden te Hoboken als een geheel door een kraan op het 
S.inp neergelaten en er op gemonteerd. Het ganse bovendek werd op die wijze op de romp aan

gebracht. Totaal gewicht : 295 ton. 

'(jeeveedee) Oud-minister Picter Bogaers — een geboren zwoe-
ger, die onlangs wegens zware overwerktheid het voorzitterschap 
van de jonge Politieke Partij Radikalen moest neerleggen — stel. 
de, toen hij nog in de regeiing zat, altijd dat in Nederland jaar
lijks 125.000 huizen moesten worden gebouwd. Zolang men be. 
neden dit streefgetal bleef, aldus de bewindsman, zou het land 
er niet in slagen zijn ergste kivaal van na de oorlog, de xooning-
}iood, te overwinnen. Niet alleen dienen huizen te wo)den ver' 
schaft aan de jonge gezinnen, maar ook moeten honderdduizen
den krotwoningen worden vervangen, niet alleen in de grote 
sleden maar even goed op het plaltebiad. De noeste werker Bo-
gaers teas er destijds (twee jaar geleden) in geslaagd de woning-
produktie sterk op te voeren. Maar het ziet er nu naar uit dat 
hel hoge peil langzaam aan het zakken is. 

In het eerste halfjaar van 1968 immers kwamen achtduizend 
minder zi>07iingen gereed dan in dezelfde periode van 1967, na-
meiijk luim 55 1/2 duizend tegen verleden jaar meer dan 63 
duizend. Waarschijnlijk zullen dus dit jaar de 125 duizend van 
Bogaers niet worden gehaald. Waaraan ligt dat vu? Is de neder-
landse bouwuakker minder ijverig? Ontbreken de fondsen voor 
de voortgezette bouw van de geweldige flatpaleizen die de laat-
ste jaren in de « Randstad Holland » de steden een ameri-
kaanse sky-line hebben gegeven f 

Wel, de eerste verklanng voor de terugloop is vrij simpel, '/.ij 
is namelijk een gevolg van het feil dat een paar jaar geleden min
der woningen in aanboutu zijn genomen, dat er dus minder werd 
aanbesteed. Dat hield verband mei de planning op lange termijn 
en mag daarom niet per moment worden bekeken. Vorig jaar bij 
voorbeeld werd weer vóór enkele tienduizenden huizen meer de 
eerste spade in de grond gestoken. 

Maar er is nog een andere oorzaak. In Nederland is hel in-
stituut van het eigen woningbezit nog lang niet behoorlijk van 
de grond gekomen. De grote meerderheid van de hnizenbou:if 
is over heidsbouw in een of andere vorm, met premies £.d. Pas 
de laatste jaren kregen de « eigen bouwers •» wat meer ruimte. 
Op dit moment echter blijkt dat in de zogenaamde vrije sektor 
viaag en aanbod elkaar zoiual in evenwicht houden, zodat een 
aantal van die geplande vrije huizen niet gebouwd zullen wor
den. Want wie gaat daar straks nog geld voor neertellen, als hij 
niet in hel minst het plan (en de 7niddelen) heeft om een eigen 
hun aan Ie schaffen.^ De moeilijkheid is echter dat het streef-

WIJ 
IN NEDERLAND 

getal van 125 duizend gevormd wordt door de over heidsbouw én 
de eigen xvoningboiiw tezamen. Plet achterop raken is dus een 
gevolg van die verminderde belangstelling voor het eigen huis. 
Om de zaak toch in de plooien Ie houden zou men de vijfduizend 
« vrije » huizen, die wél gebouwd mochten u'orden maar die 
men niet kwijtraakt, moeien omzeilen in premie-huizen. Maar 
dat brengt weer zoveel problemen mee van financiering, ar beids-
maikt, e.d. dat het er niet naar uitziet dal dil jaar het « Bogaers-
getal » gehaald woidt. Wat niet alleen spijlig is voor de vele Ne
derlanders die inderdaad nog in ver holle huizen wonen, maar 
ook voor duizenden jonge gezinnen in sleden als Amsterdam, die 
— ja, in 1968 — gehuisvest zijn op een wijze die beschamend is 
voor dit land. 

Er is nog een probleem waarmee men in Nederland al jaren 
zit. Het heeft weliswaar niet direkt betrekking op de persoonlijke 
of gezinsomstandigheden, maar oefent op langere termijn wel 
degelijk invloed uit op de individuele burger. Wij bedoelen de 
nieuwe gemeentelijke indeling van het land en daarmee samen
hangend de opheffing van de kleinere, vooral de kleinste gemeen
ten. Nu zijn er dat niet zo veel in Nederland. De statistieken wij
zen uit dat hier slechts 1,3 percent gemeenten zijn met minder 
dan vijfhonderd inwoners, terwijl voor bij voorbeeld België dat 
percentage 20 bedraagt (voor Frankrijk zelfs 63). Ook xcoont drie
kwart van de twaalf miljoen Nederlanders in gemeenten met 
meer dan tienduizend inzvoners. In België geldt dit voor de helft 
van de bevolking. De opheffing van kleine gemeenten is dan ook 
maar een bijkomstigheid in het hele geval. Waar het vooral om 
gaal, is de samenxverking tussen de gemeenten, vooral met het oog 
op de ruimtelijke ordening. De belangen van grotere gebieden 
eisen vaak die samenxverking, bij vooi beeld in Zeeland en Zuid-
Limburg waarvoor trouxvens al geruime tijd plannen bij het par
lement liggen. Tussen plan en uitxverking gaapt echter vaak een 
diepe kloof. Bescheiden gemeenten zijn soms zo op hun zelfstan
digheid gesteld dat ze slechts onder dxvang tot annexatie met. 
buurtgemeenten kunnen ivorden gebracht. En daarvoor is een 
wettelijke procedure nodig die xuel eens jaren en jaren in be
slag neemt. 

In enkele gevallen, o.a de snel groeiende noordbrnbanise in
dustriestad Eindhoven, is men lot een vrijwillige sarnerrxuerking 
met de buurtgemeenten gekomen met het oog op xuegenaanleg, 
de stichting van openbare voorzieningen, enz. In Rotterdam en 
omgeving kwam een andere bestuurskonslruklie (de zogenaam
de Rijnmond) tot stand, maar de nadruk kwam daar zozeer op 
het formele instituut te liggen dat de werkzaamheden in de prak
tijk tol nu toe weinig spektakulair zijn te noemen. Misschien 
xureekl zich ook hier dal de gexuone burgers te xceinig bij de zaak 
worden betrokken, een algemeen bekend euvel, niet alleen in 
Nederland trouxvens. 

Er wordt op dit ogenblik door de Vereniging van Neder
landse Gemeenten hard gexveikt aan een rapport xuaarin het hele 
binnenlandse bestuur onder de loep xvordl genomen. Men mag 
hopen dat dit rapport straks waardevolle richtlijnen zal aange
ven voor de overheid. Want een goede lulrnlelijke ordening is 
noodzakelijk voor de maatschappij van de toekomst. En men mag 
die niet in gevaar laten komen door een alleen maar op chau
vinisme en behoudzucht gebazeerde vermeende gemeentelijke 
zelfstandigheid. Per saldo is het toch al lang « Den Haag » dat 
feitelijk de dienst uitmaakt. 
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nazijn 
GRAFSCHENNIS 

Deze bedrijvigheid «flo
ree r t » tegenwoordig nogal. De 
aanhouding van een zonder
ling, verdacht van de sistema-
tische graf schenderijen . der 
laa ts te jaren, heeft geen onder
brek ing ervan tot gevolg ge
had. Ook graven van uitge
sproken Vlaamse overledenen 
moeten er regelmatig aan ge
loven. Zo wrerd te Gent dezer 
dagen de pas geplaatste hel-
denhuldezerk op het graf van 
de over enkele maanden over
leden in Vlaamse middens zo 
verdiensteli jke Kare l Dochy 
neergehaald en zwaar bescha
digd. De politie volgt een ern
stig spoor. We hopen dat men 
de dader zal vinden, want die 
grafschendingen nemen stilaan 
de vorm van een waar schan
daal aan. Dat er een politiek 
t int je aan vast schijnt te zijn 
maak t het geval te Gent des te 
hateli jker. 

DISKRIMINATIE 
Ook op het vlak van de va-

kantiemogelijkheden is het in 
ons land niet zoals het hoort. 
Uit een lijst van erkende kam
peer terre inen van de Konink
lijke Touring Club van België 
blijkt duidelijk dat Vlaanderen 
alweer de rol van Assepoester 

"toebedeeld krijgt. Een blik op 
de kaart volstaat om vast te 
stellen dat er in Wallonië (toe
ristisch nochtans voor de helft 
minder druk dan Vlaanderen) 
dubbel zoveel erkende kam
peer terre inen zijn dan in 
Vlaanderen. De Touring Club 
moet dringend haar erken-
ningspolit iek inzake kampeer
ter re inen herzien wil ze s t raks 
nog bij zijn. Al kunnen alle 
Vlamingen vanzelfsprekend be
te r bij de VKT te rech t ! 

OP ZIJN LUIKS 
De Belgische Vereniging 

voor Oudheidkunde en Ge
schiedenis met plaatselijke af
delingen in Vlaanderen, Wal

lonië en Brussel hield twee 
jaar geleden haar kongres te 
Brugge. Alles verliep er in de 
twee voornaamste landstalen. 
Dit jaar wordt het kongres te 
Luik gehouden met 71 refera
ten en mededelingen in he t 
Frans, vier in het Nederlands 
en twee in het Duits. Op deze 
« royale » luikse geste reageer
den de Vlaamse afdelingen met 
de bedreiging, een eigen 
Vlaamse federatie op te r ichten 
en aan de minister voor Neder
landse Kui tuur 50 % van de 
rijkssubsidies te vragen. Het 
is het enig passend antwoord 
op deze zoveelste grofheid. 

HEROPENING 
DER SCHOLEN 

Binnen drie weken openen 
de scholen weer hun deuren. 
Het is vanzelfsprekend dat de 
Vlaamse ouders in het brussel-
se hun kinderen naar vlaamse 
scholen sturen al kan niet ge
noeg aangedrongen worden, 
opdat ze dit zouden doen ten 
einde de brusselse verfransers 
geen schijn van kans te la ten 
om te beweren dat «e r toch 
g e e n belangstelling voor 
Vlaamse scholen bestaat». Een 
dichte vlaamse schoolbevol
king in het brusselse is tevens 
een waarborg dat de beloofde 
nieuwe vlaamse scholen (10 per 
jaar) er komen. Het recente 
verleden toonde aan dat het 
nakomen van deze belofte nog 
erg mank gaat. 

Daarom drukken we onze 
waarder ing uit voor he t 
V l a a m s Onderwijscentrum 
Brussel, dat niets onverlet laat 
om de vlaamse school in het 
brusselse te propageren. 

ONWETTELIJK 
Nog in verband met de her

opening der scholen moeten we 
andermaal wijzen op de onwet-
delijkheid, die er in bestaat in 
de lagere klassen de franse 
lessen zoveel als verplichtend 
te maken. We maken .'.e ouders 

en onze V.U.-gemeenteraadsle-
den er op at tent dat wettelijk 
gesproken geen erikel kind kan 
verplicht worden, « vrije » taal
lessen te volgen. Er dient dan 
ook krachtig te worden gepro
testeerd tegen dit nauwelijks 
verkapte taalimperialisme, dat 
zowel van pedagogisch als van 
volksnationaal s tandpunt ten 
stelligste dient veroordeeld te 
worden. Daarom : vlaamse 
ouders, vlaamse onderwijs
krachten, vlaamse gemeente
mandatarissen, laat U aan deze 
fakultatieve taallessen niet 
vangen en gaat rezoluut tegen 
elke poging daartoe in. 

BELASTINGSKANTOOR 
KINSJASA 

Het inrichten van schoon
heidswedstrijden schijnt, en is 
begrijpelijkerwijze, een heel 
kostelijke geschiedenis. De 
toeristische en andere voorde
len wil wel iedereen, maar de 
prijs ervoor betalen is een 

andere geschiedenis. Daarom 
zijn er steeds minder kandida
ten om deze wedstrijden in te 
richten. Behalve als het geld 
toch van iemand anders komt : 
zo komt het dat Miss Europa 
in onze vroegere kolonie zal 
verkozen worden, konkreet te 
Kinsjasa en dus in tegenwoor
digheid van prezident-generaal 
Moboetoe. Hoeveel dat kosten 
zal ? Geen zorg. De prezident-
generaal beschikt immers als 
volwassen jonge man (hij is 
enkele weken jonger dan Bau-
douin premier, roi des Belges) 
over de vele miljoenen van de 
belgische ontwikkelingshulp. 

Waarom zouden we eigenlijk 
onze belastingsbrief niet recht
streeks van het belastingskan
toor te Kinsjasa krijgen ? Dat 
zou dan nog een rationele be
sparing zi jn! 

AFREAGEREN ? 
Een nederlands blad beweert 

de verklaring voor de censuur-
woede van de belgische gerech

telijke instanties gevonden t e 
hebben. De belgische overheid, 
aldus het blad, is in het alge
meen nogal vervolgziek en re
pressief tegen alles wat er in 
Vlaanderen gebeurt. Na de 
steeds verder gaande door
braak van de Volksunie en 
daarmee toenemende vlaamse 
bewustwording in alle lagen 
van de bevolking, zou men de 
vlaams-nationalisten niet meer 
aandurven. Omwille van een 
apparaat, dat geheel op repres
sie is ingesteld en als gevolg 
van zijn eigen automatisme, 
zou de overheid in Vlaanderen 
de « vlaamse leemte» nu vul
len met te pas en te onpas op 
te treden tegen al dan niet ver
meende pornografie. 

Er zit wel muziek in deze 
«verklar ing», maar wanneer 
het in Vlaanderen weer gaat 
spannen zal blijken dat deze 
uitleg toch niet helemaal ad 
rem is. Trouwens : haar oude 
«vlaamse ziekte» speelt de 
belgische overheid niet ineens 
kwijt. 
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In een kroattsch blad — dat al een paar weken geleden van de pers kwam — vonden we de 
vragende titel « Wint de Vlaming Van Springel de Ronde ? » In Joegoslavië blijkt men het dus 
oneens te zijn met de hardnekkige gewoonte van onze inheemse sportjoernalisten, al onze ren-

ners steeds weer hardne kkig « Belgen » te heten. 

EKONOMISCH FEDERALISME 
OF UNITAIRE EKONOMIE? 

Het colloquium dat onder bovenstaan
de titel m « De Standaard » van 1 augus
tus verscheen is — hoe belangwekkend en 
aktueel ook — niet van aard enige ophel
dering te verschaffen o\er het begrip 
« ekonomisch federalisme s>. Integendeel ! 
Het zal de verwarring die dienomtrent 
beslaat nog vergroten. Het gesprek werd 
een aarzelend tasten naar de richting die 
interne belgische ekonomische politiek 
dient uit te gaan, ingevolge de vlaams-
waalse problematiek, die essentieel van 
politieke aard is. 

Nergens heb ik een poging ontdekt om 
het federalisme, laat staan het ekonomisch 
federalisme, te bepalen. Daarover werd 
geen woord gerept. Men had hel onder
werp kunnen begrenzen door voorop te 
stellen dal men alleen zou spreken over 
de weerslag die een staatkundig federa
lisme op de - vlaamse, respektievelijk de 
Waalse ekonomie zou kunnen hebben. 
Ook dat heeft men jammer genoeg zelfs 
niet gedaan. Maar moest men het pro
bleem onder die optiek behandeld heb
ben, dan nog zou ik zeggen dat zulks met 

« ekonomisch federalisme » niets of wei
nig te maken heeft. 

Ekonomisch federalisme moet inder
daad iels te maken hebben met het be
grip federalisme zélf. Welnu, federalisme 
betekent altijd een herverdeling, een her-
struklurering der politieke beslissings
macht op bazis van de tot de federatie 
behorende volksgemeenschaiipen en hun 
regionale en lokale bazisgemeenschappen. 

« Ekonomisch » federalisme kan dus 
niet anders dan een herverdeling, een 
herstruktiirering van de ekonomische be
slissingsmachten tot voorwerp hebben. 

Waar het politiek federalisme er naar 
streeft de mens en de volksgemeenschap 
waartoe hij behoort te bevrijden van de 
unitaire en centralistische nationale sta
ten om hem en haar \olwaardig in te 
schakelen in zijn natuurlijke federalie(s), 
daar heeft het ekonomisch federalisme 
tot opgave de ware ekonomische riemo-
kratie te scheppen, d.w.z. de mens te be-
\ rijden van de macht van het geld en hem 
het recht te schenken en de plicht op te 
leggen tot aktieve participatie in de eko

nomische sektor : deze namelijk die de 
produktie van goederen en diensten tot 
voorwerp heeft. 

Het mag toch verwondering baren dat 
in een zo eminent en geleerd gezelschap 
als dat van ons colloquium op dat vlak 
geen enkele eigentijdse klank te beluiste
ren viel. De wereld gonst nochtans van 
deze geluiden. 

Overal ter wereld roept de bewust ge
worden mens op nieuwe strukturen waar. 
in vrijheid en verantwoordelijkheid, me
dezeggenschap en aktieve deelname wordt 
opgevorderd en waarin de mens zijn per
soonlijke status en gestalte zou krijgen. 
Overal protesteert men tegen de schijn-
demokratie. 

Zeker, men heeft in het colloquium de 
mens niet vergeten, maar altijd werd hij 
benaderd als voorwerp, niet als onder
werp, niet als kreatief schepsel. Dit col
loquium was daarom eerder verhelderend 
in deze zin : dat hel precies bewijst hoe 
de mens nog altijd gezien wordt door het 
establishment als een produktieagent, een 
rad in het arbeidsbestel. Wen is bereid het 
wiel te smeren. Men denkt aan werkver
schaffing en spreiding van materiële wel
vaart. Flet nationaal inkomen, het B.N.P. 
en de verdeling ervan schijnen nog immer 
de grondslag van het menselijk welzijn 
te \ormen. Sociaal-ekonomisch zijn deze 
faktoren natuurlijk uiterst belangrijk. 
Maar materiële welvaart biedt geen enke
le garantie voor vrijheid, voor persoon
lijke deelname en macht in het maat
schappelijk bestel, biedt geen enkele 
waarborg voor demokratie. 

De federalistische revolutie, (daartoe 
is geen geweld nodig), het politiek, het 
sociaal en ekonomisch federalisme wil 
en zal de politieke, de sociale en ekono
mische strukturen ombouwen opdat er 
een einde zou gesteld worden aan een 
toestand waarin de mens — hij heette 
Vlaming of Waal, hij weze boer of ar
beider, hij weze blank of zwart — het 
recht op de mogelijkheid ontnomen werd 
om te zijn wat hij is : persoon en lidmaat, 
\rij en verantwoordelijk, werker en me
dewerker, existentie en coëxistentie. 
Daarom schenkt federalisme nationale 
autonomie aan de mens en aan de ge
meenschappen, maar ook aan de sociale 
en ekonomische instellingen, verenigingen 
en maatschappijen. De grenzen dezer au
tonomie worden evenwel overal getrokken 
waar het overschrijden de rechten van 
de evenmens bf van andere gemeenschap
pen schendt. 

Federalisme dat deze beginselen niet 
erkent, dat als een louter staatkundig 
koncept wordt gehanteerd, biedt geen en
kele veiligheid voor de zending van de 
mens. Kapitalistische en kollektivistische 
staten kunnen het federalistisch beginsel 
immers ombuigen ten nadele van de men
selijke vrijheid. 

Het ware federalisme, het ekonomische 
inbegrepen is een vizie op mens en maat
schappij, is een wereldbeschouwing, open 
en soepel, pluralistisch en humaan, perso
nalistisch en sociaal, waarvan het eeuwig 
zorgenkind is : de roeping \an de vrije 
mens. 

J. ÜL.\EHTS. 
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i Voor een jinar zrekcn ueid op ecu peis-

hoiifcrentte in lut stnaaf^gebouiv (ja, ja, 

dat mag allemaal van S(ji/)e ais het maar 

tegen de Vlamingen gaat.' in de Kamei 

mocht dat niet') Iwl oiideilussen benicht 

gen 01 den manifest van de biussche jianko-

jone pailementatuis vooigediagen. 

Niet omdat dit manifest ueikeltjk bepa

lend zou zijn voor de oplossing die vioeg 

of laat toch aan de gemeenschapspioblemen 

zal moeien g/gevtn uoidin, maat nel om

dat liet kenmcikend is vooi de cgontisdi" 

geestesgtsUldhe/d atiaimide d( bnisHlse 

JMinkofonen de gemecnsiliapspioblemtn he-

iindaen, iiijdeii nij duauian ondeiliavige 

bijdi(is,i, stads nut liet doel de niet te 

Biiissil il Oliënde I liiiiiiii^i ii op de hoogte 

te hoiuhii tan de jongste onta ikkil ii^( n 

xan dic piobU lun. 

^\ IJ la i tn h i t i dus een •\eilaliii!; \.in de 
liooldpuiUen \ aii d u n iand ts t Aolgcu niet 
enkele pei^oonljtke k o m m e n i a i t n maar 
^oo^af •wensen •wï] on/e lezeis attent te ma
l e n op een bi | /ondeiheid die m e ' \ a n be-
lann; ontbloot is, en ^^aa^a<^Il in de d igblad 
pel's ^«Cin aandacht is ge^cJionken, mt l name 
d e t o t a k alwczü^heid \ a n bet wo<jid hoold 
stad in de teky \ a n het maniltNt /elf noch 
in de toehchimoeii ci^aii Dit \ei7iiim ach
ten UI) op / t l l ch |k omdat d e opMtllcis il 
d u s het a igumcnt ^a^ xla^Tinst /i)de dat 
Brussel ^'ctn gicnon* siad is m i n \\L\ de 
hoofdstad \ a n ceii fweeiahs; land mtl ne 
dcilandstjli^-e tn^eTdcibtid, mt d-c wcs> \M1 
Icn gaan Het is \ j i i h i m n e i u u c i ^ een be-
•»vi)s \ a n (mop i t (h th t i d «ildus i \elcns en 
wil tn^ het p iob le tm in een \a ls cUoUdit 
Ie stellen, « a n t het is inivt de l ioedanig 
l i u d van hooJdslad dit h u /•waant-jwini \ in 
aMe befutst ingtn uuidoiii licl ^l.iliuu van 
BiUbscl uitinaakL. 

het licht \ a n de ekonomisthc, sociologi
sche ea UI ballistische leali teiten, rekening 
houdende met de lechtstieeks uitge^piokeii 
wil \ a n de bevolking van de landgcmeeii-
ten » 

koiiiuKii 11 On 1̂  ccn van de /\\ T lUc 
pim el! \ iU ( [ hl 11 -̂e K( ( n te I iii l 
hüiiL,ei k m i 111 (lie u iliKiieii met u o i -
dcn voldaiii /oiulci d u die gcmeente' i 
moeten ingeli]ld bi | de i^_,l<)iiiei me n 
moeten vcil ianst v\o deii / i l ei d m nooit 
een einde komen aan de ve iovn iii^s/uciu 
\ a n wat minister De Sacgei eens genoemd 
heeft het bnisscKc vvatcihoofeP 

De I eopokfvMjk weid bij Biussel inge 
lijld 111 I S j ! , de l o u i / a l a a n en het l e i k a -
mtic i i bos m 1804, een gioot gedeelte van 
de \Mjk V lil de Antwcipse Steenweg in 
1897 de lest cLiaivan en ook l a k e n , iSe-
dei ovci Heembeek en H i u n m 1')21 en 
later nog kwam de litiiii i m )eiie m m 
Gan^hoien St \ g a t h a Bciehem en Lvci£, 
lerv\i|l nu de /es landgemccnten W'emmel, 
Ki laiiiem \ \ e/cmbcck O p p t m , St Gcnc-
sius Rode I mkel)etk t n Diogenhos (nog 
maals 5"i 000 mwii i ie is ' ) o)) de wi(hi l i ) i t 
staan /onder te spieken van de diiisicie 
plannen om nog twinlig a dei tig vlvt,im'e 
gemeenten voor aanliechlmg i i )p te maken. 

AVi| hebben het l e ids /o vaak ge/egd . 
Il I l̂ 1 11 (U l imko lone Biiisselaar lota il 
VII) / K I I om het even waai te gaan vesti
gen maai in het eentalig \ l aams landsge
deelte moet hl) zuh aan]><is~tn <iaii /i)n 
nieinve omgeving en mag hi] de aiiloehione 
bevcjlking met naai /i)n pijpeii willen doen 
<laii<eii De \ lamiiigeii passen zieh aan m 
\\all< iiK (1( liankfrfcwten nnoeten het/eJftlc 
doen lil \ laaiidcicn 

1'nnt j •« Het bthoiul van elt eenheid 

oveial waai de \ 1 iraingcn de fi mkolone 
ambtei ia ien m hel 1 lans 1 iiniicn te wooiei 
staan, / i jn er na tuui l i jk geen « vlaamse be-
hoeltcn > De li I lenait /al er v\el wetea 
\oo i te zoigen d u al wie lot bij luiii ge 
laaki I laiis zal s|)ieken 

\i(< ()ii\<iiieiii ( appu'yns heeft luiii 
vieiis III een iieila vooi de ter /iele g tg i i ie 
nutteloze kommissie Mcvcis (kosieiiieke-
ning meer dan 4,5 mil)otn ') leeds opge 
meikt , dat de ueikel i jke behoeften veel ho-
gei liggen elan zi| o l lu i t e l woiden aange
slagen omdat al ie veel zaken in het l i a n s 
wolden algehandeld vv i ii dit noiiiii<il in 
het Nedei lands zou moeien g tbeu ien 

He t komt alles h ie iop neer dat d t bi iii 
selse gemeeiuebestiiieii eentalige fiaiikolo 
nen willen bli)vcn benoemen leivsijl eeii 
l.ilige \ lammgeii iioou (m_( k iii'- /i Hen 
kii)gen 

Bovendien !•- ii m lui iii ml î < ii even 
min op de peiskonleient ie geen gtvvag ge 
m.i ikt \.\n de maatstaven tot vaststelling 
v m die behoeften Die zullen n iu i in l i j k 
bep ia ld wolden dooi dieg(iiMi die o v t i i l 
de lengcnaehtigc beueii i ig g i<in iiub i/ui-
iien dat de l iankoloi ien 80 a hj t h v i i 
de brussel^e bevolking uitmaken Het liit 
alleen leeds dal zulke b tLuhe l i | k gekke 
eijleis naai voien uoidei i g i b i a d u , bewij'-t 
elit de l i . inkoionen enkel op .imievalie uu 
/ijn 

/ i ) vcivveijien hud i i ekk ig hel stcUel van 
de subnationali tci l en de insehiijving \,ia 
de bevolking m een dubbel Ualiegislci , 
omdat hun leugens dan als een kaai len 
liuis)e /oiiden inecnsloiKii 

^^ af kan ei nauvskeuiigei /ijii dan d n 
peisonen die int een iiedtilaiidslaligc ol een 
l ians tah"e " tmeen te naai Biiissel komea 

kil ui p u l ]en geesten opgeiocpcn die zij nu 
1 iel meel kunnen lïey'wcien r i e n t a l l t n ja-
icn hebban zi) te Brussel en in de vooiste-
den de ontvlaamsing met alLe middelen be-
vo ide id \ ia de aaiiva.nkel])ke iwoelaligheid 
l ubben zi| de eenlalighcicl beweiksiclligd, 
en lans zien /ij n>et Aeibii^si«ung hel ont-
v\aken van <le addei dae zi] zoveel jaicii aan 
hun boezem hebfien gekoesteid de eenta
lig fia^nkofone Bi usselaai ' Met hel J D F. 
als di i)»ende kiaehl zi)n m de brussc Kt af
delingen \ m elt k leu ipa i l i ju i de middc ' i - • 
[nmtvliedeiide kia-chttn losgekomen die 
zuil gegioe]x;eid hebben loi idom de slog ni 
< Bi ussel aan de Biusselaars » met als gehei
me d i i j h e e i « Biusscl aan de l i anko lonc 
Bi usselaais » 

Ondei de o n d e i u k e n i n ^ \ u i lui mam-
lest /i]ii el vogels van alle pluimage i ii 
sommigtii onder hen schijnen wel be
st h lamd te /i)ii voin de wooidexets^en \a i i 
de andeien legenovei de ombo tzemingcn 
van de 1 Dl ei I agasse, die aan):)iedikt da t 
de biiisselse l i ankolonen moeien solidair 
/ijii mei tbc V III \ \ illoiiie OJKI ii tU li iiise 
gtmeensthaj) \AU België niet loi si i il v i n 
de \ lammgcn zou wolden gemaakt t n de 
bespottelijke onzin \.in de PSC er Peisoons, 
d i t beweeit dat het vlaanis iiationalisme 
st ietf t naai scgitgatie en naar de uiiilate-
lale inpalming van de niadi l en d t veiiiie-
liging \An al wat daarbi j in de ucg Maat, 
zijii er ook de ogtnsthi jnl i )k geiusisiclleii-
d t veiklai ingen van de andeilechtse luiige-
mteslec Siinonct die in een viaaggespiek 
niet « I e Sou » m t t bcl iekkiug tol de pozi-
lic van d t Vlamingen te Binssel zegt 

« De \ laiiiingcn hebben hel letl i t te ei
sen dat BI ussel ook hun hoofdstad is m t 
wat daa iaan vastzit als eüektieve mogelijk-

brussels man 
A\ T 11 Deduce in zijn beiueht gcwoide i 

« 1 eiti^ au Roi » zegt « Sue, lis (lts Ha 
niands) nous ont vo e la F landie » kunnen 
v i j teiecht antwooiden « lis (de Walen) 
nous ont vole Biuxtl lcs > 

H i e m a de hooidpuii len en ook kom 
mentaar 

Pun t 1 « Vrije keuze van ondc i w ijvi i il 
•waaivan de daadweikchjke uitoetening zal 
gewaaiboigd u o i d e n dejoi het bestaan v in 
\o lwaa id ige ondeiwijsnetien, beantwooi 
dendc aan de objekiitf vastgestelde belu» I 
ten ». 

Onze kommentaar . Deze vnje keuze be 
staat tn heeft altifd bestaan voor de fran-
kofonen 7i] viagen die enkel, om dwang ie 
kun i i tn o t l t n c n op de vlaamse oudeis op 
da t 71J tegen alle gezonde pedagogische be-
ginseltm in, hun kinderen naai fianstalige 
klassen zouden kunnen sti iuii De fianko-
fonen weten best dat ondeiwijs m een an 
dere taal dan de mottlei taal een pedago 
gischc misd.iad is waaiaan zi) i iouwcns hun 
eigen kmdeiei i weigeicn bloot te stellen. 
De ogcnsdnjnli jke goede geznidht id tegtn-
o v « de vlaamse oudcis u a n r zij het hebben 
over volwaaidine ondemi jsnc l icn doen zij 
evenwd al dadelijk te m e t met da«iunan Je 
s thi jnht i l ige vooiwa^ide van de « ob)tk-
tief vastgestelde b t h o t h c n » Ic ko]>ptlen 
l e d t i e e n weet hoe voor een paar j a i t n de 
h Kiiit IS vc-guisd en l)clachclijk gemaakt, 
en boe aan de doo; hem toegq^aste met,o-
de aiic wetenschappelijke waaide >verd ont-
yegil Maar MI dit ve iband zouden wij van 
een van die veigiuzers, de C\ P-sehepen van 
l k^el Jo»c Demaicts, wel eens willen vei-
ne"^_'i op g iond v^n welke wetciiscliappe-
lijKe Ml <^r)^kiie\c mialstuven de gemeente i 
UkKcl (71,000 inwoners ' ) ooideelt dat het 
m e t nodig is vlaamse klassen op te rich
ten ^ 

\ r le bi ussclse gemeenten vcitikken het 
\ l a i m s e scholen op \.e l ichten, zodal het 
Ri|lf de last en de kosten d a a n an op zith 
IK •*» genomen, wat tcnslotic een f inanci ' le 
l^ loi ng ts V 301 gemeenten die in h u n 
p ic' t te k o u se melen 

Pi nl 2 '' N t r n i i ' c ontwikkeling van de 
a g g l t u ei.itie Linten de I J gv,m>.tntLn, in 

V m het biussels ckonomisdi gtucst , en fle 
v t i / t k t i m g aan de weikeis van dit gewest, 
ongeacht hun ta^l, van dczellde l ed i i cn o p 
wctkgele^genheid, tkoiiomische ontwikkeling 
t n w t h a a i t als de wt ike is van de a n d t i e 
g t w t s t t n 2> 

Onze kommenlaai : di t p u n t doet wel 
enigszins v t u a s s t n d aan, w.inncex men 
w t t l dat het welv aaitsjjt il \ iii l u t nioi i 
dls^(llulu Biussel ver uu ie ik l boven d.u 
VIII lul ^d ick I nul en nog vcidei b o v i i 
d u van de vLiimse ai iondissemenlen l o t h 
zouden wi) d u pun t volkomen kunnen bij 
vallen, m d i t n wi] de biussclst p a i l e m t n l T 
r i t i s zitli zoutltn zitii insj jannti i vooi de 
bts l i i jding V lil dt weikloosiKid en de |)t i-
ele 1 du m \ l i i n d e i e n nog Meeds veel ho 
Hei /i|ii <l m m W illonie Maar da.ii de 
bckoiniiieiing van de l i ankolone p i i i i 
n ients l id tn cchtei met iingaal na ii <\ 
vl i imse w t i k t i s hjeh lul geen iwijlel I i 
het hun bedeieling is eeiil ili'_;e li iiikolu 
n t n It kiimien deien Ixiuiemen ^vliegvill 
te Ziveiueni d t velschillende biiissel-e _,c 
mc tn l td i ensu 11 e n z ) \ ooi ons is hei ed i . 
tel vanztlfs)nekend dat l iankolone c tn la l i 
gen geen aansjjiaak kunnen maken op be 
tickkingen wi i ivoen tweel iligbeid t t i i 
wellelijke v t i t i s i t is 

Met de fo imul t i ing « hei behoud v m de 
eenheid van hel biusselse tkonomi^^he gt-
wtst » woidi g t t n a n d t i doel i iagest i t t ld 
d m Blu^^el loe Ie 1 iieii die / iken aldaar 
v t id i i m hel li.iiis ic bedisselen zexlat de 
wel oj) elt \ e i \ l i a m s i n g v m liet btcbijls-
Itvti i d o d t lettel zou u o i d e n 

Punt 4 « Demokiaiisch besiiim op gioii I 
\ a n bet algx.inecii su i inedii \ i i de ^ / i 
menhjke agglomeialie en door dieusie i 
waarvan dt ta iKii ukiiiui beanlwooidi i ui 
de WTik-tlijkt behejdt tn, t n niet mgegcv.n 
IS dooi een "-lieven naai teoielisch kwana-
laliel evtnwi th t lussen de v uilege iiwooidi 
ge I s I >n de b t idc taal<,tmttn d i ' j i ] ) ' n > 

O n / t komii ieni iar h u i koinl ii(>^m i ds 
t'e a ip uit de mouw l Dt hooidkl intooii 
ligi nu i iu i l i jk om d t uittil iikking '< wt ik^ 
bik»" fitlioe fttn » ' Die behoefl tn w o i d c i 
bei^aald tle^oi t'.e i iankofont a m b l t n a i t n . 

WOiu 11 m ((11 il/o)i(I(il |k b( \ 1) kii^^ie gis 
tei vvoidcn ingtsc l i i tv tn mt t al de adiiii 
ni'-tratieve gevolgen van d i tn \ an d u wt i 
kelijk weienschajjpclijk k i i t t i i u m wiUci 
ZIJ absoluut niet w t i t n omdat de Vlamin
gen dan aan hun giee|) /ouden (OtUsnap[« ri 
De huidige inwoneis zoiidtn kunnen inge 
d t e ld wolden in d t ene ol de andeiu gieiep, 
op gioiul van hun herkomst ol van een 
vi i | \ \ i l l igt veiklai ing I n d i t n de biusselse 
auloi iltileii weikelijk te goedel tiouw t n 
cti l i jk /ijn cLin moeten /i] du sicMscl a m 
vaa id tn als h t t tn ige dal m si i u is vvei-
ktlijk g tzonde en evenwichtige toesiaiKle n 
te sebejjjjtn Het spieekt van/elf dat d u een 
leusachlig wt ik zou zijii dat tellier in ons 
conijiiilciti jcl|)Cik niel onmogebjk moet 
zijn 

Punt 5 « De instelling nv d t gemeenleii 
\ m de agglomeialie, van d t eenl i l igheid 
V m d( iiuliv id i i en e n v in d e U M e i i l i^ lu i I 

V m de die iislen » 

C)ii/e k o m m t n l a a r elil is t en \,\n de 
weiisdiomtn van de liank-olontn d t mo 
^eli|kheitl om m alle ov t ih t idsd iens ien ten 
talige frankolonen It benoemen 1 en ])ie 
n u t dus om de luiheid en de onwil om \ c -
deilfinds te leien ie belonen \ \ i ii ,in de 
eentalige landsgedeelten de diensten een
talig en dus ook de a m b l t n a i e n eentalig 
mogen zijn is het maai logisch dat in net 
Iwettalig hootdsitdclifk gebied de bedien 
cien iweelahg zi)n Ixigik.i vooi <illcs ' Het 
beginsel moet luiden d i t de miblenaien i i 
zijii VOOI de bevolking d i t ze betaalt, i ii 
met de bevolking vooi de ambteiiaieri Ie 
ekiecn moet l e d t i e t n kunnen te vvooid 

s i i l 

1 lot nu 11 hel ook k( 11 ol lil 1 IK de b i 
zis V m de huidige moeilijkheden ie Bius^ 1 
IS de bekende alkeci \iin elt N\ altii om 
Ntdc i l ands ie leieji De ovci lahi jke \ \ alen 
die smdi 18% zieh in si.uitsdiensi te Bins
sel /ijii komen v t sng tn vei tikten ht l stteds 
Ntde i l ands Ie ler tn ele hoogste l u n k l u s 
w u t n toch vooi h t n w"ggtlegd Maar de 
\ lainingtn motsten wel f ian» leren om een 
klem ovt iheids | )os | |e Ie bekomtn 

Gelijk de Ict i l ing tovenaai hebl» ii J e 

held ei hun n i l Is sp i tken hun kii l luui te 
onlwikkel tn , hun k indcieu op te voeden 
t u hun / iken at te h a n d t l c n zoals zij d i t 
wensen d i m het Ned t i l ands . Ik ben be-
i t i d 1111] aan te sluiten bi) elke aktie ter 
b tvoi i le img \,in e tn /o lu im mogt l i jke 
tweetal ight id maai waaivan de modal i t t i -
teii zouden bejwald woiden \ i a een open 
bespreking en met i n a t h l n e m m g van de be
ginselen van vii)-hcid en van gelijke behail-
tl t lnig VOOI al l t Biusst laais » 

Ook an t l t i t minder h t t l g e b a k t i d c onder
teken lais dan Lagasse en Pcrsoons hebben 
zich i i i ig t la t tn m dezelfde zin als d t h Si-
moni l H t t wtzt ons ethtei vt iooi loofd ie 
zeggen dal al die mooie veiklai ingen enkel 
wooiden m de wmd /ijn zolang zij niet ge-
-I I lid wolden met daden I n vooilojjig 
blijven die daden u u 

De h Sniionel /egt d u hen mini les i ^eiii 
ooilogsveiklai ing is ma.ii wel een poging is 
om etn dialoog tol siantl te brengen I a len 
we dan zeggen, dal elt « muuf t s i c i s » hel: 
wel eig slecht hebben aangtpaki t n daf 
ten duiloog uitgtslolen bbjl l zolang niet 
meel pob iuke wei keli jkheiels/m i in JL d.\i^ 
woidl gelegd 

De locjiissiiig v m lul biiisselse nni i i lest 
zou eijktl lot gevolg hebben, de evolutie ui 
de 7in van de fi.insccntaligheid nog te be-
sjjexdigcn MIcs wel bcsdiouwd is er in he t 
m inilesL sleehls een enkele g iondgcdachte 
te ondc ikcniu n hel biusstls"e f iankotone 
SU ( ven n I 11 h iiise e e nl lii^heid en gebu els-
lool 

De hoolelstad zou aldus meci en meer 
veivieemden v m ele nedci landstal ige mte r -
e lil ld V \ Il I 1 md Het biiHselse onbe-
^11|) lic el i d m ook de jongste jaien de radi-
k i l i /enng van \ laandeicn de jong-ste jaicri 
11 de hana gewcikt Dit onbegi ip is de ge-
choomdc gangmakei geweest van de re i i t i i -
liigale i l achten van het sep.u ilisme en ii t 
/ i l de oor/aak er"'\an /ijn uuli " ' i 

mei vvoidl omgegooid d u 1 
m t t m c t r als hooldsl ui / i l i im i i u i woi-
d t n dooi de m e e i d t i h t i d van s lands be-
volkii ^ 

MvdB. 
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VOOR HET EERST IN BELGIË: 

PRODUKT PER INWONER IN VLAANDEREN HOGER OAN IN WALLONIË 
Uit het maartnummer van het Statistisch Tijdschrift kan men de gegevens 

putten betreffende de verdeling over provincies en taaistreken van de toege

voegde waarde per bedrijfstak en van het totaal binnenlands produkt. De 

cijfers hebben betrekking op de jaren 1965 en 1966, en wat dit laatste jaar 

betreft zijn ze nog slechts voorlopig. 

Vit deze schat van gegevens en statistieken zidlen we het deel halen, dat 

onze lezers het meest zal interesseren. Eerst de vergelijking van de produktie 

in de verschillende provincies en taaistreken. Opvallend is de eerste plaats van 

Brabant met 223 miljard in 1966 of 28 % van het totaal. Hierbij moet men 

aanstippen dat alleen reeds het arrondissement Brussel met 184 miljard een 

groter produkt voortbrengt dan eender welke vlaamse of waalse ptovincie! 

Deze komen in de volgende rangorde : Antwerpen (137 miljard of 17 %), Hene

gouwen (94 miljard of 12 %), Luik (90 miljard of 11 %), Oosl-Vlaandeten 

(89 miljard of bijna 11 %), West-Vlaanderen (81 miljard of 10 %), Limburg 

(40 miljard of 5 %), Namen (27 miljard of 3 %) en Luxemburg (13 miljard of 

2 %). 

Voor Vlaanderen betekent dit 371 
miljard of 46,7 %, voor Wallonië 239 
miljard of 30,1 %, en voor het arr. 
Brussel 184 miljard of 21,6 %. Sedert 
1955 betekent dit een voortdurende 
stijging van het vlaamse aandeel (van 
44,2 % via 45,3 in 1960 tot 46,7 in 1966). 
Terwijl Brussel rond 23 % stagneert 
gedurende de laatste ja ren (komende 
van 21,6 % in 1955), gaat het met Wal
lonië steeds verder achteruit : 34,2 % 
in 1955, 31,7 % in 1960, 30,1 % in 1966. 

Natuurl i jk moet hierbij de bedenking 
gemaakt worden dat het absolute totaal 
der produktie moet getoetst worden aan 
het aantal inwoners, en in het bijzon
der aan het aantal aktieve werknemers 
der verschillende streken Daarom 
werd ook een tabel gepubliceerd van 
he t produkt per inwoner., 

Daarui t blijkt dat voor de eerste 
maal Vlaanderen Wallonië voorbij
steekt met 76.700 fr tegen 75.400 fr, 
terwijl Brussel met 121.200 fr verui t 
aan de spits staat. Dat blijkt nog dui
delijker bij de omzetting van deze 
cijfers in verhoudingen : wanneer het 
Rijk een produkt per inwoner van 100 
heeft, komt Vlaanderen slechts aan 
92,1 en Wallonië aan 90,5. Brussel 
bereikt de abnormale hoogte van li5,5. 
Voor de vlaamse provincies luiden die 
verhoudingen : Antwerpen 109,8 — 
Brabant 126,7 — Limburg 75,6 — Oost-
Vlaanderen 82.2 en West-Vlaanderen 
93,9. 

Ook de evolutie in de vlaamse pro
vincies van 1955 af geeft aanleiding tot 
enkele opmerkingen : alle vertonen ze 
in verhouding tot het Rijksgemiddelde 
een stijging, die in Antwerpen en West-
Vlaanderen het sterkst is, behalve dan 
in de probleemprovincie Limburg waar 
een scherpe daling plaats vond tot 1963, 
waar na het dieptepunt van 68,1 (tegen
over rijksgemiddelde 100) terug een 
stijging begonnen is tot 75,6 m 1966 De 
vier waalse provincies vertonen een 
jaarlijkse ve rmi rdp r in s 

In Brussel iigi nei produkt per inwo
ner in 1966 58 % boven dat in Vlaande
ren en 61 % boven dat in Wallonië. Op 
het provinciale vlak hebben enkel 
Antwerpen en Luik een produkt per 
hoofd dat groter is dan het rijksgemid
delde, terwijl Limburg en Luxemburg 
er het slechtst aan toe zijn. Het Sta
tistisch Tijdschrift voegt aan zijn kom-
mentaar toe, dat voor wat Brussel aan
gaat enige omzichtigheid geboden is, 
omdat de zeer belangrijke pendel naar 
de hoofdstad het produkt pei inwoner 
enigszins vervalst. Toch is deze afwij
king niet zo groot dat geen geldige 

besluiten zouden kunnen gemaakt wor
den aan de hand van de gegeven 
cijfers. Zo schrijft de auteur o.m. dat 
«Vlaanderen het meest dinamische 
landsgedeelte schijnt geworden te zijn, 
en Brussel blijkbaar heeft voorbij 
gestreefd.» De groeipercenten van 1966 
zijn (na de vertraging in 1965) nog 
steeds laag in Brussel, Wallonië en het 
Rijk; in Vlaanderen daarentegen treedt 
een versnelling op. Inderdaad stellen 
we vast dat het geografisch produkt m 
vaste prijzen t.o v 1963 ( = index 100) 
voor Vlaanderen in 1965 112,2 bedroeg 
en voor 1966 116,5. Voor Wallonië en 
Brussel was dat resp. 108,4 en 109,6 en 
110,3 en 113,8. 

Per sektor daalde in Vlaanderen de 
primaire (landbouw) verder van 97,5 
tot 95,0 (index 1963 = 100), terwijl de 
sekundaire (nijverheid) steeg van 116,4 
tot 122,6 en de ter t iaire (handel en 
diensten) van 111.2 tot 113,3 Het is dus 
vooral aan zijn industriële expansie dat 

Vlaanderen zijn gestegen produktie te 
danken heeft Dat is natuurl i jk een 
zeer algemene vaststelling, die niet zo 
heel veel aarde aan de dijk brengt. 
Daarom heeft het zijn nut, even per 
bedrijfstak te gaan zien welke evolutie 
gebeurde in Vlaanderen, van 1965 naar 
1966. 

En voor wat de landbou^^ betreft is 
het vlaamse aandeel m de nationale 
produktie ongewijzigd gebleven op 
56,2 % (of 26 miljard m 1966). Toch 
betekent dit een vermindering in abso
lute getallen (Va miljard voor gans 
België). De extraktieve nijverheid (mij
nen en steengroeven) vertoont even
eens een daling in absolute cijfers, 
maar voor Vlaanderen daarentegen een 
lichte stijging tot 5,7 miljard of 36,2 % 
van het totaal. 

Bij de overige nijverheidstakken is 
de toestand als volgt : Tabel 1. 

De tert iaire sektor (handel en dien
sten) wordt steeds belangrijker in de 
welvaartstaat. In de vijf rubrieken 
bedraagt het vlaamse aandeel : Tabel 2. 

Bij deze laatste rubriek moet opge
merkt worden dat de provincie Ant
werpen met de wereldhaven reeds 
meer dan 18 miljard produceerde in 
1966, wat een aandeei van 31 % van 
gans België betekent. 

Hier weer een opmerking : niette
genstaande een lichte procentuele ach
teruitgang ziet men in cijfers een 
enorme aangroei : van 78 miljard in 
1965 naar 86 miljard in 1966. Het aan
deel van het arr. Brussel in de dien-
stensektor bedraagt V4 van het totaaL 
Zal de dekoncentratie en de decentrali-
zatie hieraan iets veranderen ? 

E. SLOSSE. 

-

Voedingsnijverheid en tabak : 
Textiel : 
Kleding en schoeisel : 
Hout en meubelen : 
Papier, drukkeri j , uitgeverij : 
Chemie en aanverwante nijverheid 
IJzer- en staalnijverheid : 
Non-ferro metalen : 
Metaalverwerkende nijverheid : 
Garages : 
Andere verwerkende nijverheid : 
Bouwnijverheid : 
Elektriciteit, gas en water : 

Tabel 1 : 

24.8 miljard of 55,4 % (— 0.2) 
15 miljard oi 73,3 % ( + 0,2) 
6 miljard of 57,9 % (— 0,5) 
7,4 miljard ol 69.1 % (4- 0,4) 
4,1 miljard ot 32,6 «?; (— 0,3) 

: 5,3 miljard ot 39,1 % (— 0.4) 
geen splitsing berekend 
geen splitsing berekend 

32.2 miljard of 47,6 "/, ( + 2,3) 
4,3 miljard ot 47,5 % ( + 1,0) 
5,3 miljard of 63,8 % ( + 1,0) 

26.2 miljard ot 47,7 % ( + 2,2) 
7,4 miljard of 46,3 "/c (-1- 1,8) 

Handel : 
Financiële diensten en 
Woongebouwen ; 
Vervoer en verkeer : 

Diensten : 

verzekering 

Tabel 

• 

2 : 

35,6 miljard of 41,7 7< (— 0,4) 
9 miljard of 28,7 7r ( + 0,7) 

22,3 miljard of 43,6 % (+ 0,4) 
30,7 miljard of 52 "/< ( + 0,1) 

86,2 miljard of 45 "A ( - 0,1) 

• ^ 
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de wereld 

PROMIS 
Dezelfde dag dat in de westerse pers eerste balans werd opgemaakt van de 

besprekingen te Cierna en Bratislava en dat velen meenden te mogen besluiten 
tot een overwinning van « het gezond verstand » of van Praag tout court, kwam 
het bericht door dat de pers te Praag tot matiging werd aangezet. Het was te 
verwachten dat Moskou niet de enige partij zou geweest zijn om toegevingen te 
doen. Het is nu duidelijk, en het ligt in de lijn van de normale verwachting, 
dat ook Praag toegevingen heeft moeten doen. Cierna en Bratislava hebhen 
aanleiding gegeven tot een kompromis, waarbij men dient vast te stellen dat 
het Kremlin zogenaamd wel naar Canossa (i.e. Cierna) wou gaan, doch deze 
gang slechts over had tot het bewerken van een rem op het liberalizerings- of 
demokratizeringsproces te Praag. 

Het ging het Kremlin vooral om vol
gende konkrete zaken : de censuur op 
de pers en alle publikaties in Tsjecho-
Slovakije. het behoud van de primor
diale pozitie van de kommunistische 
part i j in dat land, het behoud van 
Praag in het Pakt van Warschau en ten 
slotte de nie+ te versmaden ekonomi-
sche voordelen in de handel met 
Tsjecho-Slovakije, die niet alleen een 
drukkingsmiddel bij uitstek is doch 
winstgevend voor Moskou bovendien, 
vermits Rusland zijn satelliet.staten 
verplicht tot goederenaankoop boven 
d e gemiddelde wereldprijs en tot ver
koop onder deze prijs In het Westen 
huldigen trouwens de ekonomische 
grootmachten gelijkaardige praktijken, 
zij het niet zo flagrant. De bevestiging 
van de ekonomische solidariteit is 
slechts de mooie facade waarachter 
zich een ekonomische vazaliteit ver-
te rg t . Vergeten we trouwens niet dat 
de libsralizatie in Tsjecho-Slovakije is 
begonnen met kritiek op het ekono-
misch wanbeleid van het Novotny-regi-
rre, welk beleid de gevolgen van de 
ekonomische horigheid aan Moskou nog 
verscherpte en waartegen Dubcek door 
verscheidene maatregelen poogt in te 
gaan 

We lopen wellicht vooruit met deze 
vaststelling, doch men mag het ekono-
misch element in de voorbije krizis niet 
onderschatten. Er is trouwens geen 
oplossing voor gevonden, want Praag 
heeft met zijn verplichtingen tegenover 
het Sovjetblok en een onomwisselbare 
munt weinig kans op een uitbreiding 
van de handel met het Westen, welke 
uitbreiding trouwens juist nu «ver
dacht » zou aandoen. 

Praag zal het vuurtje van de hervor
mingen voorlopig op een lager pitje 
moeten doen branden dan vóór de twee 
konferenties met de harden van Oost-
Europa. Het valt nog te bezien of er 
aan de monolitische pozitie van Moskou 

werkelijk iets veranderd is. Men is 
veeleer geneigd te spreken van een 
pauze, waarin Dubcek een kans krijgt 
om zijn programma te verwezenlijken, 
weliswaar met een grote volkse steun 
alsmede deze van Tito, Kadar, Ceau-
sescu en de franse en Italiaanse kom
munistische partijen, die er als wester
se kommunisten alle belang bij had
den, geen tweede Boedapester « geloofs
afval » onder de ogen te moeten zien. 
Ook is voorlopig het europees even
wicht gehandhaafd, zowel naar wens 
van Oost-Europa als naar wens van het 
Westen. De voornaamste vraag blijft 
echter, of Praag nu als aanstekelijke 
besmettingshaard ingedijkt werd ofwel 
of de Sovjet-Unie en haar trouwgeble-
ven vazallen rekening moeten houden 
met het overslaan van de «praagse 
pest ». 

Vaststaande hervormingen blijken 
intussen wel te zijn de eerherstelwet, 
op 1 augustus 1968 in werking getreden, 
waarbij aan ca 30.000 slachtoffers van 
de zuiveringen sinds 1948 schadevergoe
ding (gedeeltelijk in staatsrenten) 
wordt uitbetaald a rato van 25 a 
35.000 fr. per strafjaar; de oprichting 
van een tsjechische nationale raad, 
naar het voorbeeld van de slovaakse 
nationale raad, waardoor een federale 
herinrichting met twee konkrete vor
men aanneemt (de tsjecho-slovaakse 
solidariteit blijkt vooral tijdens de 
jongste malaise hechter te zijn gewor
den). 

Een andere kwestie is deze van het 
bestaan van andere dan kommunisti
sche partijen. In een vorig artikel heb
ben we de diverse voorstellen ter zake 
opgesomd. Nu is het zo dat naast de 
kommunistische parti j twee andere 
vazal-partijen werden geduld, nl. de 
katolieke Volkspartij en de Tsjechische 
Socialistische Part i j , die beide samen 
slechts 20 parlementsleden op de 300 

Belka is de eerste hond, die na 21 minuten dood te zijn geweest weer tot leven 
werd gewekt. Dit gebeurde in het kader van proefnemingen in het Bogenelts-

instituut voor Fiz.iologie te Kiev (Sovjet-Unie). 

telden De KP telt er 280, hoewel ze 
vermoedelijk slechts 20 % van de bevol
king groepeert. Beide kleine partijen 
werden slechts geduld. Zo moesten kan
didaat-leden, om werkelijk te kunnen 
toetreden, daartoe de toelating van de 
kommunistische partij hebben, hetgeen 

uiteraard het lage ledenaantal ve r . 
klaart. Sinds Dubcek werd deze kJau-
sule geschrapt en steeg het aantal leden 
van beide niet-kommunistische part i jen 
zeer vlug. Het zou niemand verbazen 
moest daaraan na Bratislava een einde 
komen. 

DEZE WEEK /i\ DE WERELD 
Republikein.se paitijkonx eiitie te Miami seopend, om de republikeinse kandidaat 
voor het pre/.ident.schap aan te duiden. Nixon wil als prezident gesprek met de 
Gaulle aanknopen en wenst Vietnam-vrede « met sterke amerikaanse natie ». 
Biafraans-Nigeriaanse vrede.skonferentie kent moeilijke start te Adis Abeba. 
Anglikaanse bisschoppen verwerpen « Humanae Vilae ». I'aulu.s VI licht zeer ge
nuanceerd en herhaaldelijk de vizie van het Vatikaan toe. 

Na raid op Al Fatah-opleidingscentrum op Jordaans grondgebied dreigt deze «r . 
ganizatie met een terreur naar algerijns patroon. Israëli.sche regering dreigt met 
« verra.ssende tegenmaatregelen ». 

Na moord op veiligheidschef kondigt Madrid in gans Baskenland de uitzonderings. 
toe.stand af. Talrijke baskische nationalisten aangehouden. 

De nieuwe iraakse regering kondigt oplossing voor koerdische kwestie aan. 
Ma.ssemba Deba als prezident van Kongo-Brazazville door het leger afgezet en na
dien herbenoemd tot staatshoofd, evenwel met behoud \an opstandige militairen 
op sleutelposten. 

ARABISCHE WERELD 

Telkens een kind geboren wordt in de 
arabi.sche wereld (over een gezin in 
onze we.sters-kristelijke zin kan eigen
lijk niet worden gesproken !) klinken 
de plechtige woorden : « Kr is geen God 
dan Allah, en Alohamiiied is zijn pro
leet ». Telkens een Arabier sterft weer
klinken dezelfde woorden bij zijn graf. 
En wat de arabische mens tussen zijn 
geboorte en zijn dood ook moge ersaren 
en denken en voelen, de Islam beheerst 
zijn leven. Wie zich bv. tot het kristen-
dom bekeren wil heeft maar één enkele 
uitweg : familie en land en volk verla
ten. Over dit gegeven wordt hier niet 
nagedacht. Er wordt ook niet tegen ge
protesteerd, liet is een verwaarloosde 
vanzelfsprekendheid geworden. Zelfs 
Ben Bella, die toch heel wat meer open 
stond voor de westerse beschaving dan 
zijn opvolger Boemedienne, verbood of
ficieel het gebruik van « bedwelmen
de » dranken. Na honderdderlig jaar 
(rans beheer en wiinteelt Veronderste! 
eens, dat ergens anders iets gebeurde dat 

er maar van ver op gelijkt ! Het wereld
geweten zou in opstand komen... 

üe Islam is de belangrijkste faktor in 
de arabische wereld. Door de Islam 
worden de arabische stalen met elkaar 
verbonden. Ondanks verschil in uit
spraak hebben zij de ene, heilige ara
bische taal. Zij hebben dezelfde levens
wijze ; dezelfde gebruiken ; dezelfde 
blijkbaar onverwoestbare levenshou
ding. Dit betekent niet dat er in de Is
lam zelf geen verschillen zonden zijn. 
Die zijn er wel, en .sinds eeuwen. Voor
namelijk, zo niet uitsluitend om politie
ke en persoonlijke redenen. Maar de 
grondslag, de kern is gemeenschappe-
li.lk. En dit gemeenschappelijke heeft 
een dergelijke vat op de arabische volks
mens en op de arabische leiders dat zij 
er niet kunnen aan ontsnappen. Zij kun
nen oer-konservatieve of verlichte en 
goednienende despoten zijn, zich socia-
listi.scbe en linksgerichte «demokraten» 
noemen, zij kunnen .spandiensten bewij
zen aan het Westen of hoopvol uitkijken 

naar het Oosten — de Islam bindt hen 
aan elkaar vast. Na.sser van Egypte en 
Hasan \an Marokko zo goed als Feisal 
van Saoedi-Arabië denken er zelfs niet 
aan tegen de Islam in te gaan, en zij 
zouden het ook niet kunnen. Beslissend 
is daarnaast de afstamming : Turkije en 
Per/ie en Indonesië zijn in ruime mate 
islamitisch — maar omdat zij niet de
zelfde afstanmiing hebben, behoren zij 
ook niet lot dezelfde wereld, hebben zij 
niet dezelfde banden, deloof én afstam
ming maken de zo verdeelde groep van 
arabische slalen loch tot één arabische 
wereld. 

De Arabieren zijn burgers van dertien 
velschillende staten (zonder de kleinere 
vorstendommen erbij te rekenen ). Er 
zijn zowat 110 miljoen Arabieren — een 
bevolking die groter is dan de helft \an 
de Verenigde .Staten of van de .Sovjet
unie. In deze twee gegevens ligt het dra
ma \an deze wereld : de staalkundige 
eenheid ontbreekt volledig, en ook de 
samenwerking komt nauwelijks verder 
dan de woorden. Maar de drang naar 
eenheid bestaat, de hoop op eenheid 
heeft Nasser uitgedrukt in zijn « Vere
nigde Arabische Bepubliek ». In dit 
licht is het begrijpelijk dat de titel bleef 
ook toen het prille begin van eenheid, 
met Syrië, verbroken werd. De grond
slag is er : éénheid van geloof en af
stamming ; de droom is er — de werke
lijkheid is er niet. Maar wellicht is ze 
al op weg ! 

De strukturen van de mohammedaan 
.se geineen.schap zelf (de familicvorm 
bv.), de verspreiding van de arabische 
invloedsfeer en de vestiging van hun 
kracht, de innerlijke ontwikkeling of 
verstarring : dit alles werkt nog altijd 
door in deze wereld. De overheersin.L 
van het grootste gedeelte van de ara 
bische wereld door Frankrijk en Groot 
Briltanië heeft heel weinig in het volks
leven veranderd. Maar de afzondering 
werd verbroken, de louter patriarchale 
slruktuur ook van het staatsie ven is in 
grote gebieden verbroken, de mogelijk
heid van een andere levenswijze is 
zichtbaar geworden. Onder het on
vruchtbare zand van hun land werd en 
wordt nog steeds naar de rijke onder
grondse bronnen gezocht. Niet het lang 
verhoopte water bracht nieuwe levens 
mogelijkheden, de aardoliebronnen 
brengen rijkdom en macht. Het Westen 
heeft ze ontdekt, heeft ze nodig — maar 
juist daar waar ze nooit volledig de po
litieke macht hadden of waar ze die 
jukst verloren hadden. De arabische we 
reld wordt niet zoals de onze gekonfron 
teerd met de mogelijkheden van de 
techniek, maar met de mogelijkheden 
van de rijkdom en van alles wat daar 
aan vast zit. De arabische mens is niet 
dommer dan wij, hij is niet lui en laf 
—maar hij leeft in de wereld van de Is 
lam, hij heeft een andere geschiedenis 
Wie kan vermoeden hoe zijn toekoni' 
zal zijn ? 
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ACHTERGRONDEN 
Belichten uit en over de 

Sovjetunie zijn altijd m ru ime 
m a t e onzeker — de officiële 
zowel als de niet-officiele ' Zo 
schijnt er bij de Oekrainers, 
de Wit-Russen, de Balten, de 
Bessarabiers en sommige Azia
ten een neiging te bestaan zich 
te beroepen op de verklar ing 
van I,enin over de autonomie 
van de nationale minderheden. 
J u r i Ilnizki, part i jsekretaris 
voor het Transkarpatische Ge
bied, zou zo pas voor het cen
t raa l komitee gewaarschuwd 
hebben tegen de «besmet t ing 
van uit P r a a g » Kontroleren 
kan men dit niet 

Wel staat vast dat m januar i 
te Moskou drie jonge letter
kundigen tot dwangarbeid 
Vlierden veroordeeld omdat zij 
een niet toegelaten (en dus 
onwe t t i g ' ) le t terkundig tijd-
schrft hadden verspreid, de 
« F e n i k s » . . Toen veiloor te 
P r aag Novotny zij"n post als 
partijchef In april werd beslo-

Een -^ eipleegstei het hiafi aaiise Rode Kruis 
ki ijgsge\ angtncn 

deelt SI n luii iii cuni iiucilaaiise 

BREZNEV 
Misschien hebben met zovelen er aan-

dacht voor gehad, en toch was het belang
rijk : bi] de officttle otidei tekening van de 
slolvetklanng na de bijeenkomst m Biaiis-
lava xveid het dokument eerst aangeboden 
aan Leonid Ilyich Bieznev, de pailijman, 
daaina aan Podgorny, die wij ptezident zou
den noemen en teit slotte aan Kossygin, de 
eeiste ministei Dat is indeulaad de juiste, 
kommunislische volgoide : de paiti] heeft 
de eeiste plaats en pas daaina de staat Fn 
--0 iets ts ook logisch in dit kommunistisch 
perspektief, vet mits de slaat eigenlijk zou 
moeten veiduijnen leiwtjl de partij altijd 
zal blijien. 

Maai uat er van de-e gedioomde toe
komst ook moge komen, de gegeven ueike-
lijkheid wordt al te vaak genegeerd . men 
veigeet dat het mijwel onbelangnjk is uie 
minister van buiterilaiidse zaken is (te's 
over Ciomyko gehooid tijdens de reeen'e 
besprekingen uaaibij toch ook de regelin
gen en het pakt van H arschau te pas hu a-
men ^), maar dat liet beslissend is, nog al
tijd, wie eerste sekietans van de pailij is 
Dat was tiouwens de enige titel die Stal/n 
vele jaien lang heeft gevoeld Dat over de
ze feiten vaak woidt gezwegen komt ook 
vel dooi dat men er heel weinig over ueei 
en memand giaag ztjn onuetendhetd toe
geeft De zeldzame mensen die zoigvuldig 
de sovjelvei houdingen bestudei en hebben 
de naam Bieznev voor het eeist tn 1952 
ontdekt — ten minste op een plaats die zij 
m hun studies het vermelden uaaid ach
ten ' — toen werd hij « vei kozen > lot 
een van de tien kandidaat leden tan fut 
cenliaal komitee xmn de pnilij 

Bieznev deed zijn eeist grote stap naar 
boven nog met de « zegen » van vaderlje 
Stahn Achleiaf heeft men de e aanduidn'g 
kunnen inteipieleien aan de hand tan de 

.bevorderingen of van liet leidu ijiien xnii 
bepaalde namen : Bieznev tias blijkbaai een 
van de viei die toen al met Kioelsjexi VT 
bonden ivaren, ten ijl vier andeie (met 
Maljenkov vei bonden) het trgengeuicht 
voi inden en met < lukten > In I960 hcea 
Leonid Bieznev zijn eeiste plaats m hel 
schtjnweipeilicht . hij volgde Voiosjilov op 
tn de eeider lepie-entatieve fiinktie van 
preziderit De zeer goed ingelichte Geoig 
ton Rauch schieef loen ex ei hem atlrtn 
dit -innelje « een man uit lul paitijajipa 
iaat » 

l an «cbooile is Bii nii üihtntn i (16 
flecembii 1906); zoals past vooi i n hm 
mmiisl (en misschien is het ook jiiisl) u as 
zijn vadet een pioletaiici, een metaalaibet
der. Aan de staatse;ieep van oktobei 1917 
heeft hl] natuuilijk geen deel genomen, 
evenmin aan de buigeiooiln^ ills dt olli 
riele levensbeschrijving vei uu hit dil int' 
In 1931 weid hij lid van de pailij fl//l 
71 aai schijnlijk behooide hij tot de jonge, 
nieuxie leden die Slalin handig benoemde 
tn zijn stiijd legen voornamelijk liolzki, 
maai ook Kaïneneo en in 1910 leiren R\ 
I o dt t 11)11 ^t Iriliii h si I II I II I f 

sliijd nul, ZIJ iiaiiicn alleen niaui de open 
gekomen plaatsen in van de oude partij-
Uden die met hun pailijkaait ook vele an 
dei e dingen verloien, bv de viijheid. 

In 193? behaalde Breznev een giaad (het 
1101 male einddiploma van hen die geen pio 
fessor of specialist uoiden) aan een insli 
tuut vooi metalurgie. Tijdens de « ladii-
laiidse » 001 log — bij gelegenheid beslaat 
iets deigehjks zelf bij de vadeilandslozeii ! 
— diende hij als politiek officieï of kom 
missaiii lil het Rode Legci Oxer buiten
gen one heldendaden uoidt ons mets vei-
teld Maai als ue uit de vooibije tien jaar 
iets mogen afleiden ovei zijn gediag lij 
deus de~e liaide tijd, dan zal Leonid zon-
dei twijfel een stieng en gedegen politieke 
koinimssaiis geneest zijn Heel uaarschtjii-
lijk echter ook een zeei Itandig man Want 
dit blijkt ook latei . in de peiiode tussen 
1960 en oktober 1964 bijvooi beeld Dan 
volgt de volgeling van Kioetsjev zijn pai
lij vadei en besdieimei op. 

In 1963 wordt Bieznev sekretaris van hel 
cenliaal komitee van de kommunislische 
paitij van de Sovjetunie llij blijft echlei 
de « toneel lol > van piezidciit leider ver-
vullen Zijn invloed stijgt, maai zijn iveik 
(d i zijn invloed en macht) is nog met zo 
oiiwangiijk dal het hem volledig opeist In 
juli xaii 1964 geeft hij di « voorname > 
fuiiklic xiel op VOOI buiicnstaanders zon-
dei aandacht een gelegenheid om (ten on-
rechte natuuilijk ') te menen dal zijn ster 
aan het dalen is In oktobei van datzelfde 
jaai xolgt hl] Kioetsjev op als eeisle sekte-
lans van het centiaal komitee van de kom
munislische partij van de Sovjetunie. 

HIJ heeft de hoogst mogelijke rang be
reikt tn de belangtijkste en machlursie 
gioep in Sovjeliusland 

Li kan geen tutjfel beslaan oxer zijn on-
vooixiaaidehjke tioUii aan de kommunisli
sche lechtgelovtglieid Hel is zeker dal hij 
met taaiheid tiet ken kan ook in een knech-
teniol tussen het einde van de ooi log en 
1916 toen hl] definitief (vooilopig defini
tief ') naar Moskou ku am heeft htj de par
tij III alleilei fnnktie gediend tn Oekiat-
11 e in Moldaxite, m de Ka^ak republiek, 
(•oede I nee hl in ijii , tuil ooi liaide mn s 
tets 

Bic^net heeft de gestatte en het gezicht 
tan een russische genei aal — maar de ge-
zi(htsuildiitkking IS die \an dr paitijman 
dir xi eet dal het ei nu oji aan komt (m 
de tijd na kienlsji ) 10 taal te glimla
chen Ook Slalin liet zie II fotogiafeien met 
kleine meisjes die bloemen aanboden •— 
nieiai de stijl was andeis 7oals de sttjl xan 
Bie-nev no^ steeds x ei schilt xan die laii de 
anieiikaans jut tl ui I anehdatcn Maar de 
liaide Iriii IS n li j n dal de •ntelleklue-
len eti tl lihis 1 li 1/ schikken hebben, eii 
hij houdt lil laatste instantie Ulbiicht de 
hand de noodzakelijke hand boxen het 
Il 00 jd 

N. 

ten de mtellektuelen harder 
aan te pakken In Leningrad 
werden 18 studenten en profes
soren voor het gerecht ge
daagd en zwaar verooi deeld 
11 die tijd verloor Novotny 
zijn post als staatshoofd Sinds 
juni Moidt heimelijk een 
manifest verspreid van Andiei 
Sacharov, die de Stal inpnjs 
kieeg en heeft meegewerkt 
aan de waterstofbom van de 

, Sovjetunie De ti tel van dit 
manifest is : « Gedachten over 
\ ooruitgang vreedzame koe-
xistentie en intellektuele v i i j -
heid » 

Samen met de zorg voor de 
veiligheid van het Oostblok, 
voor de dogmatische gaafheid 
van het Leninisme de ekono-
mische samenwerking behoren 
deze feiten tot de achtergron
den van de moeilijkheden tus
sen P r a a j en Moskou 

OOK IN SPANJE 
De atoomenergie begint 

overal een rol te spelen m de 
ekonomie, Spanje, dat zeker 

een grote technische achter» 
stand had (en heeft) in te lo
pen schijnt het vreedzaam ge-
bi uik van de atoomenergie s te 
vig ter hand te nemen Op h e t 
ogenblik zijn er drie atoom-
centralen in opbouw In af
zienbare tijd zullen zij respek-
tievehjk 153 000, 440 000 en 
480 000 kilowatt elektucitei l 
level en In een land met heel 
V. einig eigen energiebronnen ia 
dit dubbel belangujk 

KOHKRETE CIJFERS 
Tjecho Slovakije beschikt 

over 14 divizies en heeft 
slechts 200 km grens met de 
Bondsrepubliek De rest van 
zijn lange gienzen palen aan 
h neutrale Oostervrijk en de 
\ \ arschau-landen : Ulbncht-
Duitsland Polen, de Sovjet
unie en Hongarije In die War-
schau-landen zijn volgende 
troepen gelegerd m Ulbricht-
Duitsland : 6 eigen en 20 
sovjetdivizies, in Polen : 16 
eigen en 2 sovjetdivizies, m 
Hongarije 6 eigen en 4 sovjet
divizies In het westen van de 
Sovjetunie schijnen zowat 60 
divizies gelegerd te zijn Alles 
samen een indrukwekkende 
macht, en geen mens die kan 
mzien waarom er dan nog 
speciale maneuvers moeten 
gehouden worden Officieel de 
grootste die ooit in vredestijd 
werden gehouden 

Konkiete cijfers geven toch 
nog altijd een duidelijker 
beeld van de verhoudingen 
dan \ age aanduidingen 

WIE NIET STERK IS .. 
Op 21 juni werden de win

naars van de internationale 
Bach-wedstrijd te Leipzig ge
huldigd BIJ die gelegenheid 
w erd vanop het toneel een pla-
kaat met een groot kruis en 
een schets van de Pauliner-
kerk uitgehangen. Dat gelijkt 
sterk op wat hier ook eens ge
beurde, en soms moét gebeu
ren tijdens een of andere tele-
vizieuitzending . Daar werd 
echter ook nog alle foto-mate
riaal in beslag genomen. 

Steeds opnieuw wordt gewag s,emaakt van nieuwe Vtetkong' 
offensieven in Zuid-Vietnaiu Daarom u orden ook steeds 
stienger \eilijieulsniaatiegelen getroffen, vooral te Saigon, 

mikpunt bij uitstek van de Vtetkong. 

file:///eilijieulsniaatiegelen
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lianderen 

Waar wIj* in onze eerste aflevering over 

de antwerpse zoo vooral de nadruk ge

legd hebben op de veelheid aan aktivi-

feiten die er ontpinoid worden (en de 

financiële kant daarvan), wil dit tweede 

artikel enkele menselijke (en uiteraard 

ook dierlijke) aspekten nader belichten. 

Alles over de zoo verteilen kan lang 

niet... misschien dat we later u nog wel 

eens mee op bezoek nemen. Beperken 

we ons voorlopig tot het belangrijkste, 

of het meest spektakulaire. 

ONGEVALLEN 

Wie o\er « on!ie\ allen n in de zoo 
hoort, denkt naiuuihjk alleieerst aan 
oppassers die door hun lioeleldieren al 
eens met een beet bedankt -weiden. Wel, 
dergelijke onge\ allen komen zo zelden 
voor dat we er maar niet te veel aan
dacht aan moeten besteden. De verzor
gers kunnen dooigaans zo goed met de 
kostgangeis o\er de baan dat zelfs de 
meest \er\aarl i jke dieren hen uiteinde
lijk als een vriend gaan beschouwen. 
Zelfs schuwe dieien als zebia's en anii-
lopen kunnen met zoveel psichologiscJi 
inzicht (en dat hebben de verzoigeri) 
benaderd worden, dat er hechte vuend-
schapsbanden oni>,taan Wi) kennen een 
steenbok wiens grootste geluk de stielin-
gen van zi)n oppasser zijn, teiwijl de 
miereneter verzot is op het dagelijks 
spelletje met zijn verzorger. De koinodo-
waraan is een reii/enreptiel van zomaar 
eventjes 75 kg, hij heeft een vervaarlijk 
gebit en een staart die enorma klappen 
kan uitdelen... en toch, bij zijn oppas
ser komt hij dagelijks op de schoot. Al 

wordt de vriendschap van tijgers en 
leeuwen misschien niet zo intiem, toch 
weten ze dat de verzorgers tenslotte men
sen zijn vvaaiaan ze hun dagelijks vlees 
te danken hebbén . en dat betekent 
voor hen wel iets. 

De echte « ongevallen » overkomen 
de dieren, t n wat gebeurt er in zo'n ge
val ? Maar al te zeer is men de mening 
toegedaan dat een gekwetst dier maar 
beter meteen uit zijn lijden veilost 
woidt. Niet zo echter m de zoo, ten
slotte wil ook de mens wel wat pijn 
doorstaan wanneer zijn leven erdoor 
kan geied worden. 

Vooral in de vogehvereld komen al 
eens ongelukken voor. Poten en vleugels 
zijn meestal erg broze dingen die ge
makkelijk breken of veisplinteren. In 
dergelijke gevallen zijn de dieren ech
ter niet verloren. Ondei tranquilizatie 
ol veidoving kan overgegaan woidcn tot 
genezing of amputatie van het gebiokeii 
lid Deze verdoving is een zeer ingewik
kelde zaak omdat vogels een 7eer deli-
kaat zenuwstelsel hebben en uitermate 
aan " shock i> gevoelig zijn Na vele on-
dei zoekingen (o.a in samenwerking met 
de diergeneeskundige staf van de Re-
scaich Laboiatoiia Dr. Janssen te Beer-
se) werd melhoxymol weerhouden als 
narcoticum dat veilig, vjug en voldoen
de lang welkend was om bij alle vogel-
sooiien langs intramuskulaire weg te 
kunnen toegediend worden teneinde een 
o]:)eiaiie mo.^elijk te niaken. Ingespoten 
aan een dozis van 10 tot 20 .milligram 
pi o kilo lichaamsgewicht ^eeit het na 3 
tot 7 minuten een totale veizwakking 
van de spieren, de oogleden vallen toe, 
de vogel gaat zitten en draait vervol
gens op zijn zijde. Het dier is totaal slap 
en er kunnen ingrepen verricht worden 
zonder dat het hoeft vastgebonden te 
worden. Na 10 tot .̂ 0 minuten komt de 
vogel weer bij en ondervindt geen en
kel letsel meer. 

In de vijver van de roo zwemmen 
twee zwanen met één vUugel, de Pica-

thartes bij de ingang van het Vogelge-
bouw is een ex patiënt. Niet alleen vo
gels worden behandeld. Kora, een vrou
welijke laaglandgoriUa. werden na on
geneeslijke zweren twee tenen afgezet, 
en chimpansee Juul werd bevrijd van 
een kogel waarmee hij in Afrika door 
jagers bedacht was. Zelfs een van de alli
gators kon door een operatie \dn een 
gekwetste poot beviijd worden en leelt 
nu welvaiend op drie poten. 

Voor vissen (meestal slachtoffers van 
bakteriën. schimmels, piotozoen) is de 
anesthezie ingewikkelder omdat de in
greep uiteraard buiten water moet ge
beuren. Na eindeloze opzoekingen werd 
het verdovingspiodukt MS 222 als het 
dooigaans meest ideale ontdekt De pro
gressieve sedatie en anesthezie van de 
vissen veiloopt in vier stadia. Faze I : 
verhoging van het ademhalingsritme, 
dadelijk gevolgd door een depressie en 
vertiaagde kieuw bewegingen. Faze 2 : 
de vissen veiliezen hun evenv\icht. wor
den stilaan onbeweeglijk, schommelen 
en zakken naar de bodem. Faze 3 : de 
visïien veiliezen hun opuchtingsiefleks, 
ademen traag en oppervlakkig en laten 
zich willoos behandelen. Faze 4 : zij 
beieiken een totale ademstilstand die 
slechts bepeikte tijd mag duren. He t 
moeilijke bij deze behandeling is dat 
elke vissooit heel anders reageert. 7 i-
pisch is b i | voorbeeld dat de enoime 
haai een veel geringeie dozis nodig heeft 
dan de toch minieme foiel. 

V0EDSELPR08LEMEN 

De enorme hoeveelheden die er jaar
lijks in de dierentuin verslonden woiden 
hebbpn wij< in voiig artikel uitgetekend. 
Het voedselprobleem ligt echter niet 
daar. Vele kostgangers zijn uitsluitend 
belust op een wel erg ongewoon dieet, 
terwijl vers groenvoedsel vooral in de 
wintermaanden een moeilijkheid is. 
Voor de bevoorrading kan natumli jk 
een beroep gedaan worden op lev ei in-

IN DE KOEIIS 

DIER 
gen van bui tenui t . Niet alleen zijn deze 
erg d u u r maar daarenboven blijven de 
leveranciers vroeg of laat toch eens in 
gebreke... met voor de dieren fatale ge
volgen. Daarom dat de zoo alles in het 
werk stelt om zoveel mogelijk zelf in 
de voedselvoorziening bij te dragen. 

Voor het groen voeder van herbivore 
dieren (paarden, rundeien, ant i lopen, 
herten, kamelen, enz...) werd een kiem-
installatie opgericht die van oktober tot 
in het voorjaar regelmatig gerstkiemen 
produceert. De graantjes worden 24 u u r 
in water geweekt, blijven nog een dag 
voortkiemen en worden dan in plat te 
bakken uitgespreid onder de stralen van 
P>thorlampen. Ze krijgen dagelijks een 
overvloed aan water en zijn na 3 dagen 
van 5 tot 7 cm uitgegroeid... klaar voor 
gebruik. Al is hun kalorische waarde 
door het kiemen verlaagd, de inhoud 
aan vitaminen is aanzienlijk toegeno
men zodat de vitaliteit van de dieren 
op peil blijk. 

De kweekafdeling van voederdieren 
omvat sprinkhanen en krekels (voor de 
kleine zoogdieren, vogels, reptielen, amfi-
bieën. Meelwormen worden gekweekt 
voor de vogels en reptielen. De kolibiie 
van zijn kant is verzot op de rniniiskule 
2 tot 3 mm giote fruitvliegjes. Gekkos 
en hagedissen peuzelen het liefst was-
motten (een paiaziet van de bijenkor
ven die echtei de honig aan de mens 
laat en zich met was voedt). 

Wandelende takken worden enkel ge
kweekt omdat de kweek eig eenvoudig 
is en zij wel nutt ig zijn om bepaalde 
voedseltekorten aan te vullen. 

Voor slangen, agamas en vogelspinnen 
worden muizen bekweekt, terwijl de 
giotere slangen en roofvogels ratten en 
cavia's als lekkernij verkiezen. 

N;iast de kijkdierentuin waar de mens 
zijn genoegen aan heeft, bestaat er in 
de zoo dus ook een dierentuin van 
slachtoffers waar de gasten een gastio-
nomisch genoegen aan beleven. 

KWEEKSTATION 

Waar de grote toeloop naar de zoo-
kassa'a vooinamelijk iii de zomer ge-
bcui t vv'anneer schooli eizen en toeiisti-
sche uitstapjes Antwerpen als doel heb
ben, gaat de Antwerpenaar bij voor
keur in het voorjaar naar zijn zoo. Im
mers, dan zijn de jonge diertjes er. 

Als kweekstation heeft de antwerpse 
zoo een reputatie. Het vormen van een 
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kweekpaar stelt grote problemen : de 
dieren moeten elkaar aanvaarden, de 
lichaamskonditie moet in orde zijn, de 
leeftijd speelt een rol, enz. 

Andere faktoren zijn het leefbaar 
houden van het jong. Sommige worden 
door de moeder verlaten, terwijl andere 
dusdanig door de moeder beschermd 
worden dat de oppassers er niet bij kun
nen om het de nodige zorgen te geven. 
Verder moeten de jonge diertjes van het 
nodige en gepaste voedsel voorzien wor
den en dient er een regelmatige wisse
l ing van de kweekdieren plaats te vin
den teneinde inteelt te voorkomen. 

Ondanks al deze moeilijkheden is er 
in de zoo steeds (> nieuw leven » genoeg. 
Waar de dierentuin in 1947 11 moeder^^ 
dieren telde, was dit aantal in 1965 
reeds gestegen tot 141. Grote kweeksuk-
sessen zijn de okapitrio, de nijlpaarden, 
de bizons, de zeehonden, de yaks, enz... 
Geschiedenis maakte zelfs Ursula, de 
Oerang-oetang die gerust het ereburger
schap van de stad Antwerpen verdient 
(zie JEoto). 

Ook slaagt de zoo er soms in het leven 
van jongen te redden die in de na tuu r 
onvermijdelijk de dood zouden vinden. 
Bij zeehonden bij voorbeeld. In tegen-

\ 

stelling met wat bij andere dieren ge
beurt volgt het zeehondjong zijn moe
der niet, maar wel de moeder het jong. 
Zijn er nu twee jongen dan kan de moe
der natuurlijk slechts een jong volgen. 
Zij kiest dan het sterkste. Het andere 
jong, de « huiler « genoemd, is veroor
deeld tot een niet zo prettige dood van 
verwaarlozing en honger. 

De drie volwassen zeehonden die de 
antwerpse zoo bezit, zijn alle drie huilers 
die klaaglijk om 'hun moeder roepend 
gevonden werden. In de dierentuin wer
den zij verzorgd en grpeiden op tot nor
male, gezonde en krachtige dieren, die 
de zoo reeds verscheidene jongen op
leverden. 

Uiteindelijk kan zelfs uitgemaakt 
worden dat de in de zoo geboren dieren 
een grotere overlevingskans hebben dan 
h u n soortgenoten in de wildernis, waar 
zelfs de kleinste stoornis of moeilijk
heid bij en na de geboorte onherroepe
lijk de dood tot gevolg heeft. 

Het grootste deel van de in ge\an-
genschap geboren jongen \ indt zijn weg 
naar andere tuinen, een ander deel blijft 
om de kweekgToep aan ie Milkn ol door 
ouderdom en ziekte alXaiknde dieren 
te vervangen. 

Immers, zelfs de stoerste siannadc is 
gaan lijden aan de last der jaren. 

Yak Brutus werd er 21 en i;al de /oo 
zomaar evenijes 42 nakoriielin:;en... loeii 
echter moest liet dier omwille \aii /ijn 
ouderdom (pijnloos) afgeinaaki worden. 
Het kan ook vreed/amcr ucheuicn. zelfs 
bij de kolossen. 

De bizonstier Blijdo werd in de zoo 
geboren en is vader van 9 kalveren. Zijn 
taak werd op latere leeftijd overgeno
men door zijn zoon Max,.. Blijdo kon 
het echter niel zijn troonopvolger best 
stellen. 

Onze kennismaking met de zoo, in 
twee artikels die in de koclisscn geschre
ven werden, was een korte. Veel te kort 
om zelfs maar een indruk te gcxen van 
het enorme gebeuren dat een dieren
tuin eigenlijk is. Zij waren dan ook en
kel maar bedoeld om via de keimisma-
king... u misschien zin te ge\en in een 
levensecht bezoek. Neem van Wij aan, 
u zult het u niet beklagen, wam al is 
het er soms artificieel... de kracht, btu-
talileit en tederheid van de natuur er
vaart u er toch. En dat is heel wat. 

NIC VAN B R U G G E N . 

BIJ DE 

FOTO'S 
1. Het herschepen i^an een natuurge' 

trouw levensklimaat voor de dieren is 

een onoplosbaar probleem. Toch slaagt 

men er vaak in het verschil niet te groot 

te maken. Dit is het verhlijj voor Kon

golese dieren waar onze gevederde en 

gepelste vrienden het samen moeten stel

len. De grote kerels op de achtergrond 

èijn moerasantilopen de loijze steltlo

pers is de Afrikaanse maraboe terwijl 

het witte stipje een Ajrikaanse roerei

ger voorstelt. 

2. Jonge beertjes zijn de prettigste voor-

jaarsattraktie van de Zoo. De grote Ko-

diakbeer deed in 1957 zijn intrede in de 

dierentuin, haar twee kleintjes teerden 

in januari imn dit jaar geboren. 

3. Ursula, de orang-oetang-Baby, die de 

Antioerpse Zoo tot ver in het buitenland 

bekend maakte, werd op een februari 

1967 geboren en kon slechts dankzij de 

toewijding van oppass'ers en wetenschap

pelijke medewerkers in leven gehouden 

loorden. Op 1 juni woog ze 3,4 kg zodat 

ze uit de couveuze de kinderbox in 

mocht. Antwerpen leefde met het gebeu

ren zodanig mee dat de zoo-direktie be

sloot voor Ursula een « spaarpot » aan te 

leggen. De eerste lichting gaf een resul

taat van bijna 25.000 frank die zullen 

aangewend worden voor de bouw van 

een speciale ruimte voor de verzorging 

en opkwekingen van zoogdierbaby's die 

aan de zorgen van -hun moeder moeten 

onttrokken worden. 

Toen Ursula met een bananentaart 

haar eerste verjaardag vierde, was ze al 

een aapje ... en nu heeft ze al een heus 

hok, het drukst bezochte in de zoo. 
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VAKANTIEP 
Nu we toch volop in de zomer- en vakantielijd zijn en ondanks de aktualiteit 

van de «.pil» na de jongste pauselijke wereldbrief ter zake kan het zeker geen 

kwaad even aandacht te besteden aan de kleine problemen, die elk jaar terug

keren niet de zomer en met de vakantie We noemen die kleine moeilijkheden 

probleempjes doch vaak hebben kleine ooi zaleen giote gc\olgL'n. Vooial insek-

tenbeten moeten verzorgd worden, want ze kitniieii soiii^ kwaadaa, dige gevolgen 

hebben. Ook wagen-, trein- en luchtziekten zi/'i ^oins giote ongemakken niet 

alleen voor hen, die er aan lijden doch ook voor de medereizenden. Er bestaan 

nochtans middeltjes genoeg, om eraan te verhelpen. We gaan ze hier even na. 

J e moet altijd een beet van een kwal 
verzorgen want ze kan zeer pijnlijk 
zijn. Hou de kleintjes op het strand 
ervan af, want ook een gestrande zee-
kwal kan huidverbrandint ' veroorza
ken. Steken van wespen, bijen, mieren 
enz. genezen doorgaans in drie dagen 
J e doet er nochtans best aan, de angel 
uit de wonde te halen met een pmce en 
er javelwater- of azijnkompressen op te 
leggen In de apotheek kan men trou
wens allerlei ontsmettende en genezen
de zalven verkrijgen Meerdere steken 
veroorzaken echter een schoktoestand, 
die zich uit door bleekheid, daling van 
de bloeddruk en zelfs hartstoornissen. 
Let wel : steken m het gezicht, de mond 
of de keel kunnen dodelijk zijn Dan 
dient onmiddellijk doktershulp inge
roepen. 

Nu we het toch over steken hebben 
kunnen we best ook iets zeggen over 
de beet van sommige vissen, vooral uit 
het Middellandse Zeegebied, waarheen 
elk jaar steeds meer van onze mensen 
heentrekken met vakantie De beet van 
een pieterman bij vb. kan zeer giftig 
zijn en verwekt een scherpe pijn. De 
infektie treedt onmiddellijk m De zee-
aal bijt stevig door en kan zware ver
wondingen verwekken Sommige mid
dellandse zeevissen vallen aan door het 
uitzenden van een elektrische stroom, 
die tot 400 volt kan gaan. Doorgaans 
verwekt deze aanval een kortstondige 
verdoving, die echter b^j het zwemmen 
of duiken noodlottig kan zijn Oppassen 
is dus de boodschap voor zwemmers en 
duikers 

Een veel vooi komend ongemak 

tijdens de vakantie is wagen- en trein-
ziekte Veel mensen, vooral vrouwen 
en kinderen zijn daaraan onderhevig. 
Men kan zich nochtans met betrekke
lijk gemak te weer zetten tegen deze 
onpasselijkheid, die doorgaans verge
zeld gaat met een neiging tot overge
ven, hoofdpijn en duizeligheid. Deze 
ongemakken zijn van nerveuze aard en 
houden ook verband met het even-
wichtscentrum, dat zich binnen ons oor 
bevindt 

We zullen onze medereizigers en ons 
zelf, wanneer we zelf onderhevig zijn 
aan wagen- en treinziekte, veel onge
mak besparen als we vóór een reis het 
volgende in acht nemen : geen zware 
eetmalen gebruiken, vooral vet vermij
den, niet te veel drinken, alkohol en 
koffie vermijden, geen spannende kle
dij, zoveel mogelijk vooraan in de 
wagen zitten en zoveel mogelijk verse 
lucht inademen en ten slotte : zoveel 
mogelijk recht voor U kijken en niet 
zijdelings. Wagenzieke kinderen trach
ten we zoveel mogelijk tez ig te houden, 
dat helpt. 

Er bestaan trouwens genoeg voorbe-
hoedmiddeltjes in alle apoteken ver
krijgbaar tegen deze « ziekte ». De een
voudigste zijn suiker en munt. 

Ziezo, dat waren enkele waarschu
wingen en raadgevingen voor de vakan
tietijd Fluks en kordaat ingrijpen bij 
dergelijke incidenten voorkomt vaak 
veel narigheid Het is alles slechts een 
kwestie van te weten, wat men te doen 
heeft en hoe en waarmee men kan hel
pen. 

VROEG - EIGEN ? - WIJS 
Een onderzoek in de Bondsrepubliek 

wees uit dat kinderen beneden de zes 
jaar al eigen ideeën hebben over de 
kledij, die ze niet willen dragen, tegen 
twaalf grotendeels zelf bepalen wat ze 
wel willen dragen en daarbij geen 
«inspraak » meer van hun ouders dul
den. 

Maandelijks besteden de ouders per 
kind aan textiel 135 mark (1500 fr) 
beneden de 15 jaar, 12 x 13 miljoen kin
deren of 20 miljard mark (250 mil
jard fr.) per jaar. De helft daarvan 
wordt aan zondagse kleren besteed, de 
andere helft aan sport- en ontspan-
ningskledij. 

PARADIJS 
Een damesblad ondervroeg zijn leze

ressen over hun voorstelling van het 
paradijs van de huisvrouw. Het 
bekroonde antwoord luidde als volgt : 
« De salarissen van 1968, de prijzen van 
1933 en de belastingen van 1919». 

RUZIE 
In een vrouwenklub van Atlanta 

werd gesproken over huishoudelijke 
twisten. Zei een geboren Hongaarse, 
die vertelde met een Deen getrouwd te 
zijn, en dus gewoonlijk Engels met 
mekaar te spreken «Als Steffen en ik 
ruzie krijgen, dan schreeuw ik hem in 
het Hongaars en hij mij in het Deens 
toen. Dan verstaan we mekaar toch 
niet en we kwetsen mekaar niet. De 
ruzie wordt natuurli jk in het Engels 
bijgelegd». Misschien zouden Vlamin-
en Walen dat ook met hun talen 
kunnen doen Maar zo eenvoudig is 
ons nationalileitenvraagstuk natuurl i jk 
niet. 

RIJKUNST 
Een dame bleef in de wagen van haar 

man zitten toen deze even een kantoor 
binnen ging. Een andere dame, die per 
wagen aankwam, poogde naast de eer
ste auto te parkeren op een ruimte, 
waar gemakkelijk een vrachtauto kon 
parkeren. Toen ze voor de derde keer 
de parkerende wagen tegen de schok-
breker had aangereden, draaide ze het 
raampje naar beneden en vroeg de 
wachtende dame of ze met d'r wagen 
een weinig opzij kon rijden. Antwoord
de de geduldige : «Het spijt me, maar 
ik kan ook niet rijden ». 

Vaknnlielijd is voor de jeugd tijd 
van ontspaminig en spel... maai zo
als unj iioegei hiei leeds zegden : 
niet altijd zijn de x>mstandigheden er 
tinai om spel of onlspaimtTig biiileu';-
hins te laten geschieden, en is men 
op de bepeikte luimle van de u'oon-
kamei (of van hotel- of pensionka-
mei) aangeivezen. In die omstandig
heden kan liet boek voor jong en oud 
een xoetgekomcn vet pozing beteke 
i,en .. en ivij laten daatbij dan nog 
de pedai^gische en kiiUniele aspek 
ten van deze « vi ijetijdsbesleding > 
builen besihoini'iTig 

Dat de keuze van het boek voor 
de jeugd van eveitgioot belang is als 
vooi de ouder erf, lijdt geen txvijfel. 
Gaarne stellen unj daaiom vandaag 
een paar boeken voor die xinj speciaal 
xinllen aanbevelen. 

Het eerste is « De avonturen van 
Peler Kansas >̂  het eerste deel in een 
jeiigdieeks, gesclnexien door Aster 
Beikhof. De aangename verhaalliant 
xian de auteur kennende, en het feit 
dat liij ei steeds meesterlijk m slaagt 

VOOR 
DE 
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spanning en axiontuur te verzoenen 
met een mttteuschildering en een 
schat aan honkrete gegevens die zen 
leerzaam zijn, maken het uel overbo
dig hier nog verder over uit te wei
den. 

« De Reus imn Lainpeinisse » i/fl'i 
Bart Sereyns is van een heel andere 
aaid, en toch zeker exten spannend 
én leerzaam als Aster Beikhofs ver-
Iiaal. Het is het eeiste boek in een 
reeks « Zegel-Vikmgs > en is een zeer 
goed geschreven en spannende ge
schiedenis rond de slag xran Kassei 
(1328) en de figuur van de heieboer 
Nikolaas Zannekm van Lamper nisse, 
die de opstand der Kei els tegen de 
fiairsgezinde graaf leidde. 

HIJ sneiwelde te Kassei. De fian-
se repiessie tn Vlaanderen was zeer 
wreed : zo werd bv. Willem de De 
ken, burgemeester van Brugge, ge
vierendeeld. 

In dit boek beleeft een vlaamse 
jongen uit Biugge de hele opstand. 
Buiten de waaide van dit boek als 
goedgeschreven en onder Ixrudende 
jevgdlektutir bezit het nog een spe
ciale betekenis voor onze vlaamse 
jeugd : het is het verhaal van een 
onzer grote nationale figuren, en dan 
nog van een dezer jiguien die nog 
al eens vergeten worden, omdat zij 
tot de « extremisten > behoorden die 
niet voor de macht vochten maar 
x\joi hel recht, niet xioor xi'at moge
lijk gedacht iverd maai voor wat zij 
noodzakelijk achtten. Het motto aan 
het begin van dit boek moge voor de 
jeugd — en ook voor vele onderen 
— een vingerwijzing zijn : < Rechl-
laaidigheid is een zeldzaam iels in 
de.e ucield. Daaiom moeten wij de
genen die techlvaaidig zijn, ah reu
zen bescliouiven >. 

Moge «De Reus van Lampermsse> 
d\jor vele iilaamse jongens en meisjes 
gelezen xt oi den l 

JD. 

Aster Beikhof : c De ax'onluien 
X an Peter Kansas > - 131 blz. 

Bail Sereyrts : « De Reus van Lam-
pernisse > - 141 blz, Standaard-Uit-
gevciij, Antwerpen. 

/an het ijs naar het zadel : Marika Kilius, eens met Hans-Jargen Baumler 
verelkampioene kunstschaatsen, ging na haar huwelijk met miljonair Zahn 
mar de ruitersport over. Zo nam ze dezer dagen deel aan een dressuurwedstrijd 

te Nordheide (Duitsland). 
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FRANS MASEREEL 

A N T W E R P E 

EEN NIEUWE UITGAVE VAN HET MERCATORFONDS 
Het recentste kunstboek in de prestigieuze reeks van het Mercator-

fonds, dat zich niet ten onrechte een Internationaal Centrum voor 
Kultuurspreiding noemt, is geheel gewijd aan de stad Antwerpen (het 
hoofdkwartier van het fonds). Het zou verkeerd zijn hierom bij de 
uitgever chauvinisme te vermoeden. Immers, het gaat in de eerste plaats 
om een kunstboek gewijd aan een houtsnijder en schilder voor wie 
Antwerpen een rijke bron van inspiratie was : Frans Masereel. Het 
boek, in vollinnen band, bevat 78 originele houtsneden die ingeleid 
worden door een tekst van Roger Avermaete. 

ZIJN LEVEN 

De houtsnijkunst is nooit een popu
lair medium geweest. Naast de schil
derkunst en de beeldhouwkunst werd 
zij doorgaans beschouwd als een half
was broertje, een soort van kleinkunst 
die voor de werkelijke meester slechts 
een aangenaam tijdsverdrijf betekent. 
Slechts als illustratie-middel kon zij 
enige eerbied afdwingen. Dus wel als 
toegepaste kunst, niet als absolute 
kunst. De redenen voor deze onder
schatting moeten wellicht gezocht 
worden in het feit dat de houtsnijkunst 
geen rechtstreeks medium is... het 
rezultaat moet gedrukt worden. Men 
denkt meer aan procédé dan aan kunst, 
de « poot» van de artiest moet op een 
technisch hulpmiddel beroep doen. Het 
zijn misvattingen : het snijden van het 
blok vergt meer «poot» dan b.v. de 
schilderkunst en het afdrukken gebeurt 
dermate ambachtelijk dat er een recht
streeks kontakt blijft bestaat tussen 
de kunstenaar en het rezultaat. 

In Vlaanderen is de houtsnijkunst 
vrij aanvaard (denken we aan de faam 
van de Vijf), met vooral in het expres
sionisme boeiende hoogtepunten. De 
internationaal meest beroemde hout
snijder van deze tijd is dan ook een 
Vlaming, al is zijn werkterrein heel 
Europa 

Frans Masereel werd in Blanken-
berge geboren op 31 juli 1889. Na een 
rijk gevuld artistiek leven vol van 
wereldreizen woont hij tans te Nice, 
vlak tegen de Middellandse Zee. Zijn 
eerste kunstopleiding genoot Masereel 
te Gent De Akademie aldaar kon hem 
echter weinig bekoren en, amper 20 
jaar oud, begon hij aan zijn levenslan
ge reizen die hem o.a. voerden naar : 
Engeland, Frankrijk, Tunesië, China, 
Zwitserland, Rusland, Duitsland en 
Amerika. Het grootste deel van zijn 
leven verbleef hij te Parijs. Na de 
tweede wereldoorlog werd hij leraar 
aan het Instituut voor Sierkunsten te 
Saarbrücken. Zijn grootste internatio
nale erkenning viel hem te beurt in 
1950 toen hij de Grote Prijs voor de 
Graveerkunst verwierf op de Biënnale 
van Venetië. Hoewel bijna 80 jaar oud 
werkt hij nog steeds even intens en 
kreatief en zowat overal ter wereld 
worden regelmatig tentoonstellingen 
van zijn werk gehouden. 

Hoewel Masereel als Vlaming ook 
een wereldburger geworden is, in de 
meest ruime betekenis van dit woord, 
bleef zijn kontakt met zijn geboorte
land zeer hecht. Getuige daarvan zijn 

de boeken « Mijn Land » en « Souvenirs 
de mon pays» waarin hij Vlaanderen 
en het waalse industriebekken tekent. 

ZIJN WERK 

Hoewel de houtsnijkunst een noodza
kelijkerwijze beperkende kunst is 
(geen reliëf, geen materie en kleur), 
heeft zij de grote kwaliteit bijzonder 
expressief te kunnen zijn (vandaar 
natuurlijk de voorliefde der expressio
nisten). De beperktheid houdt meteen 
een noodzaak tot koncentratie, sober
heid en direktheid in. Masereel heeft 
zich hierin steeds een meester getoond. 
Zijn zwart/wit effekten zijn zo boeiend 
en overtuigend sterk dat men niet eens 
meer aan een opgedrongeii beperking 
denkt... voor hem is ze vanzelfspre
kend geworden, zijn meest natuurlijke 
en dus ook meest gemakkelijke manier 
van uitdrukken. In die zin is het trou
wens tipisch dat hij in zijn schilde
rijen, zelfs wanneer hij daarin beroep 
doet op bepaalde vormpatronen uit de 
graveerkunst, toch nooit dezelfde span
ning weet te bereiken als in zijn hout
snijwerk. 

De tijd waarin Masereel als volleerd 
kunstenaar aan het woord kwam, was 

deze van de eerste expressionisten, van 
de kubisten en van de eerste abstrak-
ten. Rechtstreeks heeft hij aan deze 
bewegingen geen deel gehad, wel heb
ben ze hem beïnvloed. Veel van zijn 
werk is expressionistisch, de vormont-
ledingen van het kubisme zijn hem 
zeker niet vreemd geweest en passen 
trouwens uitstekend in het medium. 

Zelfs het surrealisme dringt even 
door in zijn sterkst gefantazeerde kom-
binaties. Masereel heeft deze strekkin
gen echter nooit gevolgd, hij heeft er 
op tijd en stond zijn profijt uit getrok
ken om te vertellen wat hij te vertel
len had... hij is daarbij steeds dicht 
bij de werkelijkheid gebleven 

Die werkelijkheid is er een vrij spe
ciale, een die de mens steeds opnieuw 
konfronteert met zichzelf en met zijn 
eigen kreaties waartegen hij een soort 
van tovenaarsleerling wordt, machtig 
en machteloos. Masereel evokeert hier
door de vervreemding die de geweldige 
mekanizatie met zich meebracht. Het 
menselijk genie en menselijke handen 
bouwen een fabriek, die dag na dag de 
mensen zal opslorpen om ze te ver
vreemden van hun menselijkheid en 
dan weer uit te spuwen. 

Masereels werk is sterk sociaal 
geëngageerd. De sociale strijd is er 
steeds (zichtbaar of onzichtbaar) in 
aanwezig, niet zozeer politiek, maar 
wel zuiver humaan in de zeer scherp 
gestelde relaties van mens tot mens, 
van mens tot gebouw. Soms worden zij 
een machteloze kreet naar de zon of 
een hopeloos toegestoken hand .. soms 
een reusachtig blij volksfeest, de glim
lach van een hoertje of een lustige 
fanfare. 

Masereels stijl is stevig en solied. 
rechttoe rechtaan De fijnzinnige vir-
tuoziteit van een Victor Delhez b.v. is 
hem totaal vreemd (trouwens deze past 
niet bij het medium). Hij kerft spon

taan en sterk, soms wanordelijk in de 
détails maar nooit in de totaalkompozi-
tie. 

ANTWERPEN 

De inleiding van Roger Avermaete 
valt behoorlijk tegen ; een leesbaar 
brokje gekende historiek, maar naast 
de zaak. De historische resten die men 
te Antwerpen niet voorbij kan zien, 
zijn slechts dekor... ook voor Masereel. 
De vaststelling' dat Antwerpen een 
stad is «die alles veil heeft om haar 
eerzucht te bevredigen» is nogal sim
plistisch als men bekijkt met welk een 
ijver de historische resten sistematisch 
met de grond gelijk gemaakt worden. 

Masereel begint bij de Schelde, via 
een landelijk zicht op de stroom en een 
groet aan de boottrekkers komt hij in 
Antwerpen-Zuid en de haven, dan in 
de stad met haar verkeer en de huizen-
mastodonten .. meteen zitten we in een 
arbeidersoptocht. Dan volgt Masereels 
hulde aan de arbeider, aan de volka-
mens, aan de antwerpse kunstenaar. De 
volgende beelden zijn stadzichten : de 
kerken, de kafees, de mensen, de fees
ten, Middelheim, de eenzamen, de die
rentuin, de mist en de regen. De laatste 
20 beelden tekenen de haven en de 
industrie, met daarin de kleine, een
zame mens die groot is in zijn werk De 
laatste gravure is een beeld met een 
onvatbare hoop en boodschap : de sche
pen drijven naar de zee, een hand reikt 
naar de zon, doorheen het beeld vliegen 
de meeuwen. 

'Iet boek Antwerpen bevat heel 
Masereels kunstenaarsvizie geprojek-
teerd in een grafische reportage over 
een stad die hem en ons dierbaar is. 
Ook het werk van Masereel is ons dier
baar, daarom dat we het boek graag 
aanbevelen. 

Nic van Bruggen. 
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MONTHERLANT 
Toen vijf jaar geleden « Le Chaos et la Niiit > van Henry de Montherlant verscheen, 

twintig jaar nadat zijn ophefmakende cykliis « Les Jeunes Filles > was voltooid, hebhen 

toij in dit blad op de merkiuaardige en jelomsireden jiguur van deze « seigneur des let

tres » zoals Gide hem noemde, gewezen. De afwijziyig, de naxiwverholen animoziteit te

gen Montherlant, heeft in de meeste gevallen — zoals trouwens ook voor zijn neef Mi

chel de St. Pierre — heel andere dan literaire beweegredenen. Dat Montherlant rechts 

was, edelman, met een aiistokiatische levensopvatting die het plebejische verafschuwde 

en de « morale de midinette > geselde, werd hem door velen kioalijk genomen. Dit res-

ientiment belette dan vaak ook een objektief oordeel ovei de waarde en de betekenis van 

zijn werk. 

BRANDENBURGSE 

KONCERTEN NRS. 1-6. 

Dat Monther lan t — vsiens naam tijdens 
zijn le^en nog — legende werd, zoals die 
van Nfalraux en Gide, tot de grootste mo
derne franse auteurs behoort , wordt door 
de meeste kritici algemeen aan \aa rd . Ber-
nanos noenrde hem « le plus grand peut-
être de nos écri \ains vivants », Chardonne 
beaamde hetzelfde voor de radio in 1954, 
en Romain Rol land schreef het aan Mon
therlant zelf, in een brief. Dit is slechts 
een greep uit de \ele waarderingen. Maar 
al deze waarderingen en deze erkenning 
^an zijn waarde als au teur beletten niet, 
dal een zekere afwijzing bestaat die dan 
niet zozeer door het literaire en artistieke 
ui t / icht \ a n het werk wordt ingegeven dan 
we door de mens Monthe i lan t en wat men 
zi< Il aan de hand van dit werk als de mens 
\ OOI stelt. Dal dit werk de duidelijke trek
ken draagt van een viriele en aristokrati-
s<he levensopvatting wordt hem kwalijk 
genomen. Men verwijt hem de toespitsing 
van deze kwaliteiten in zijn werk tot miso-
gvnie, paganisme, hoogmoed. Men noeinde 
hem een anakronisme, behorend tot een 
andere, teodale tijd, en het adjektief 
« rei hts » moet dan, in een tijd waarin 
al'es Hat modo is tot « links » wordt ge-
promoveeid. als bevestioino; dezer achier-
lijklieid gelden 

Evenals dat andere « enfant terrible » 
der transc l i teratuur, L.F. Celine, is Mon
therlant vaak het slachtoffer geworden van 
zijn eigen mvthe. en van wat de « simplifi-
cateurs ;̂  ervan gemaakt hebben. Monther
lant hccli, evenals als Celine, nooit gepoogd 
zich simpatiek voor te doen, integendeel. 
Men heelt dit als een pose, als hooghartig
heid en hoogmoed beschouwd. Probeerde 
hii le sdiandali /eren ? « Gij zegt dat ik te 
\ecleisend ben... » zei hij eens. « Men is 
vcelei.send vooi wie men lieflieeft : een 
individu ot een volk (het ene is daaren
boven slechts een mikrokosmos van het an
dere) » 

In « Service Inuti le > schieet hij : « On 
m a repioché quelquefois de n a v o i r pas 
beaiicoiip d 'amour — mais j 'a i de l'indi-
gnation qui est unc forme de l'amoiir... ». 

De moeilijkheid dei benadering van 
Moii thei lants werk blijkt wel uit de vele 
tegenstrijdige interpretaties van wat als de 
geestelijke achtergiond ervan wordt aan
geduid. Sportiviteit, manneli jke adel en 
aristokratische zin worden als een té ma
gere inhoud beschouwd. Zijn opvatt ingen, 
zijn ethiek en het begrip « qua ' i té » zelf 
dat hij in « .Service Inutile » \ooropstelde, 
worden bekriiizecid. Het is de al dan niet 
beklemtoning van een der — schijnbare — 
tegenstrijdigheden die de kiitiek zo ver 
scheiden doen klinken. Want deze « hoog
hartige individualist » is een man der ge-
moensthap. dc/e Niel/scheaan en ateist een 
« horamc encombré de Dicu >. de/e viou-
wenverachter een zanger der liefde en 
lust : Nootd"--heidens levensgevoel, kriste-
l i jk-meditcnaanse geest laken elkaar in 
heiii evenals Renaiss.uice-paganisme en kris-
teli |kc romantiek. Pikaidie en Bretanje zijn 
hel land van herkomst van zijn \ ade ien , 
maar er is een overlevering die wil dat er 
katalaansc vooi vaderen /ouden geweekt 
zijn. 

In de nu, na 36 ]aar, pas verschenen lo-
nian « La Rose de Sable » is het hoofdper-
sonnage een jonge officier, Auligny. Opge
groeid in een dcftig-buigerlijk milieu, laat 
zijn moeder, een generaalsdochler, hem in 
1931 vanuit zijn f rans garnizoen overplaat
sen naar Marokko, opdat hij er bevorde
ring en onderscheiding /ou kunnen op
doen. Hi j heeft zich nooit enige gedachte 
gemaakt over het kolonialisme, tot hij het 
Bedoeienenmeisje Ram ontmoet . Hij door
voelt nu de hele verhouding, meer dan hij 
ze diioi deukt, en als h i j de kans krijgt om 

de verhoopte onderscheiding te verwerven, 
meldt hij zich ziek, omdat hij niet tegen 
d e Arabiereii wil vechten. Wij volgen dan 
de verdere evolutie van Auligny — en \ a n 
een groot aantal personnages rond hem — 
tot de tragische on tknop ing : h i j , vriend 
der Arabieren, wordt door hen vei moord. 

Het boek is Monther lan ts eerste « ro
man-roman » na het poëtisch realisme van 
« Le Songe » en « Les Bestiaires ». Plaatst 
men het werk in zijn ontstaansperiode, 
juist voor « Les Célibataires > en dus ze
ker voor de cyklus « Les Jeunes Filles », 
dan wordt het werk ook formeel begrijpe
lijk, en zien wij de eslelische evolutie van 
Monther lan t als roman-au teur herin defi
nitief bevestigd. Na al die jaren is « La 
Rose de S<able » echter niet alleen formeel 
een sterk boek gebleven. Ook het koloniale 
probleem dat er in behandeld wordt is, 
wat men ook moge beweren, absoluut niet 
verouderd indien men er wat meer in wil 
zien dan de voorbijgaande, aktuele aspek-
ten. He t gaat niet zozeer om de aktueie po
litieke problematiek, die inderdaad gewij
zigd is : het gaat veel meer om de geest, 
om hetgeen nog steeds de kern van elk 
dekolonizatie-proces dient te zijn, en ook 
zal blijven : de menselijke ontvoogding t n 
het menselijk begrip. Daar in , en niet in 
de kapriolen van enkele nieuwe « leiders » 
eu in de onafhankelijkheids-proklamatics, 
ligt de bazis voor een geleidelijke ontplooi
ing... Auligny, Monther lands held, door
voelt het probleem meci dan hij het door
denkt. 

Daar in ligt een vingerwijzing van Mon
therlant voor onze houding. 

Omwille van zijn kwaliteiten als roman, 
maar ook om Monther lan ts vizie op het 
koloniaal probleem — een vizie die niet van 
gisteren dateert maar nog steeds geldig 
blijft — is « La Rose de Sable » een be
langrijk boek. 

Heliodor 89501 - 89611 - 2 x 150 fr. 

Deze heerlijke koncerten behoren 
tot het belangrijkste van de hele mu-
ziekkultuur. Ze werden rond 1721 op 
bestelling van graaf Christiaan Lud-
tuig von Brandenbw g gekomponeerd 
door, zoals vermeld in de ellenlange 
opdracht, de « alleronderdanigste die
naar Johann Sebastian Bach >. On-
dei tussen is K)ns de naam van de graaf 
enkel bekend via deze opdracht, 
waarvoor Bach weliswaar vorstelijk 
werd betaald met een beker goud
slukken. 

De koncerten zijn afgestemd op het 
oikest van de graaf : ieder voor een 
andere bezetting zodat een rijke va
riatie in klarikvolume en klankleur 
mogelijk werd. In het eerste over
heerst de hobo met de jachthoorn, 
in het ttveede de blokfluit. Het der
de is het (krmein van de violen, die 
ook in het vierde en vijfde naar voor 
treden, samen met fluiten en klave-

voor de lage prijs, buitenkans voor 
elk muziekliefhebber. 

BACH : 
KANT ATEN NRS. 60 EN 147. 

Archiv 198331 Stereo • 375 fr. 
Een andere reeks van dezelfde 

Deutsche Grammophon Gesellschaft : 
de onvergelijkelijke Archiv-Pitiduk-
tion. Ook een andere genre uit het 
oeuvre van Bach : met de motetten, 
de missen en de passies vormen de 
kanlaten het belangrijkste deel van 
de vokfile muziek van de Leipziger-
kantor. 

Toch is dit eerder mager uitge
drukt : elke kantate kan eigenlijk be-
schouivd worden als een miniatuur
oratorium. Zoiuel de solozang als het 
koor, de aria en het recitatief als het 
koraal krijgen er hun plaats, -Joats 
de instrumentale inleidingen, tussen
spelen, begeleidingen. 

Op deze plaat worden de kanlaten 
uitgevoerd « Herz und Mund und 
Tat und Leben » en € Ewigkeit du 
Donnerwort ». De tipisrh piëtistische 
tekst (die volledig bij de plaat wordt 

PLATENRUBRIEK 
cimbel. Het belangrijke en aangrij
pende zesde concerto Heeft weer uit
sluitend strijkers als uitvoerders. 

De schitterende muziek doet ons 
iets aanvoelen van de pracht van het 
barokke -hofleven. Het genie Bach 
heeft zich hier in volle rijpheid uit
geleefd in een buitengeivone afwisse
ling van melodieën en instrumenta
tie, die ook de meest onverschillige 
toehoorder aarrspreekt. 

De Schola Cantorum Basiliensis die 
onder leiding van de beroemde Bach-
specialist August Wenzinger de zes 
concerti uitvoert, hoeft weinig of 
geen kommeniaar. De groep werkt 
geregeld voor de « Aichiv-Pioduk-
tion » die steeds de uitmuntendheid 
nastreeft. Ook hier iverd degelijk 
werk geleverd, met behulp van in
strumenten die ofwel origineel uit 
de tijd van Bach stammen, ofwel ge-
ii\)uiue kopieën zijn, wat natuurlijk 
de juiste weergave ten goede komt. 

De platen luerden elektronisch van 
mono op stereo ontwikkeld, zonder 
dat zulks de kwaliteit schaadde. Het 
procédé vormt wel een verklaring 

gegeven) rvoidt ook hier zoals ge-
ivoonlijk bij Bach, gedragen door 
een machtige muziek, die ons ook nu 
nog kan aangrijpen, in tegenstelling 
^3l de tekst dan. 

Verschillende hit-songs inspireren 
zich tegenwoordig op Back. De oor
zaak ervan vinden ive in « Herz und 
Mund > : de uitgesproken ritmiek, 
die dan vooral in het beroemde ko
raal « Jesus bleibet meine Freude » 
door de oboe da caccia en het conti
nuo gebracht wordt. In « Ewigkeit 
du DonnerxLXirdt » voeren hoop en 
vrees een tweespraak die uitmondt in 
een buitengewoon gevoelig koraal 
« hs isl genug ». 

De uitvoerders zijn zovele Bach-
kenners : Miinchener Bach-clior, 
Solisten der Bachwoche Ansbach, de 
dirigent Karl Richter, het Miinche
ner Bach-Orchester... om erbij te dui
zelen ! Solisten zijn Hertha Topper, 
Ernst Haeflinger, Kieth Engen, John 
van Kesteren, Ursula Buckel. Een 
ganse pleiade van artisten, waardig 
van de grootmeester die ze vertolken. 

STEF. 

LA ROSE DE SABLE 
Veel weid er over Monther lant geschre

ven. Enkele der belangrijkste werken 
slechis kunnen wij noemen : J .N. Faur-
Biigueis « Monther lan t , homnie de la Re
naissance », Dr. Hans Jeschkes studie, Nico
le Debiie-Panels « Monther lan t , l'.^it et 
l 'Amour », ei' v ooi al dan « Monther lant , 
OU I H o n i m c encombré de Dieu •» van Jean 
de Beer, een vriend van Monthe i lan t en 
bewondcraai van zijn werk, wat de objek-
tieve poging tot een doordr ingen in de 
essentie van Monther lants werk niet in de 
weg staat, integendeel. He t bock verscheen 
in 1963 : wanncei wij het nu willen voor-
siellen, is daai een reden toe : het verschij
nen, in maart van dit jaar, van Monther
lants roman « La lose de sable ». geschre
ven in de jaien 19.30-32 maar nu pas uit-
gcgev en. 

He t boek van de Beer is een benadeicn 
van de mens Monther lan t en van zijn ge
dachte, zijn wezen, zijn etische bazis, van
uit het werk van de au teur en vanuit dit 
werk alleen. De studie van di t werk volo't 

o 

de kronologie van het verschijnen en daar
mee ook — met uitzondering van de hier
boven genoemde « Rose de sable > — de 
levensloop van de schrijver. Biogiafie en 
essai worden zo dooreen geweven, waarbij 
nog komt dat Monther lan t zelf, in een 
soort dialoog met de Beer, repliceert op 
sommige meningen of vooropstellingen van 

zijn biograaf-essayist. De tezis van he t boek 
komt neer op di t : dat Monther lan t , niet
tegenstaande het ateïsme waarop hij zich 
beroept, getekend blijft door zijn katolie-
kc opvoeding, door de kristelijke moraal 
en mistiek. Men kan de/e tezis aanvaarden 
ol ze — om belangrijke redenen — ver-
werpen : het boek blijli niet temin als een 
ontleding van Monthei lan ts weik. als een 
poging tot een benaderen van zijn etiek 
vanuit het Godsebgrip. en tenslotte als een 
liteiair-artisticke beooideling, een der be
langt ijkste en meest interessante boeken 
die over deze « seigneur des lettres » ge
schreven werden. De talrijke onuitgegeven 
illustraties die het boek bevat geven aan 
de biografie telkens weer een konkreei uit
zicht. 

Nu de auteur , wiens « Po i t Royal » nog 
zopas dóór de R T B werd uitgezonden en 
wiens « La Rose de Sable ?• nu eindelijk in
tegraal verschijnt, niet tegenstaande alle 
vaak venijnige kritiek zijn plaats in de mo
derne l i t e ia luur bevestigt zonder in de 
r ichting van het modernisme te gaan, zon
der aan een Joyce of een Kafka of een 
Woolf ook maar enige toegeving te doen 
— is het ogenblik wel geschikt om op het 
boek van Jean de Beer nog eens de aan
dacht te vestigen. Voegen wij er nog aan 
toe, da t « La Rose de Sable » — waarvan 
een gedeelte in 1954 verscheen — n u vol

ledig is uitgegeven bij Gal l imard. H e t boek 
da t een afrekening betekende met het ko
lonialisme, werd door Monther lan t in de lade 
opgeborgen toen hi j vreesde dat men he t 
als een anti-vaderlandse daad zou k u n n e n 
beschouwd hebben, op een ogenblik da t 
Frankr i jks pozitie tegenover een herri jzend 
Dui ts land en een fascistisch Italië al niet 
erg gunst ig w a s . ' H e t gedeelte dat in 1954 
verscheen, was he t liefdesverhaal ui t het 
boek : de integrale tekst die nu voor het 
eerst u i tkomt , blijft in ieder geval belang
rijk genoeg, ook al zijn de verhoudingen 
n u heel anders geworden en zullen de oor 
delen over bepaalde sistemen en toestan
den in de toekomst wellicht nog gunstiger 
— of ongunst iger — uitvallen dan heden, 
omda t onze blik meer zal omvat ten. H e t 
getuigt echter voor Monther lan ts eerlijk
he id — en zeker niet voor zijn vermeend 
feodalisme — da t hij in een per iode toen 
velen nog d roomden van « een wereld zo 
groot waar uw vlag staat geplant » reeds 
een, zij he t niet zozeer poli t ieke dan wel 
menselijke, ontvoogding vooruitzag en 
wenste... 

H . de Mon the r l an t : « La Rose de Sa
ble » — Gal l imard , Parijs — 596 blz. — 
35 FF. 

J e a n de Beer : « Monther lan t , ou l 'hom-
me encombré de Dieu » Flamroarion, Pa
rijs — 24 FF . ' 
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De aaidtge hofmeeslei > van Jean Delannoy (Zondag, 11 aiignstus)^ 

lEHTE iN ETHIOPIË 
Inter tel — The Internat ional 

Television Federation, is een 
instelling opgericht met de be
doeling het wederzijds begrip 
onder de volkeren te bevorde
ren door middel van de televi-
zie. Voor de britse Rediffusion 
Television Ltd maakte Denis 
Mitchell de dokumentaire 
Spring in Ethiopia of Lente in 
Ethiopië. Het is één van de 
mooiste landen ter wereld, zegt 
hij , maar het is drommels 
moeili,ik om er een film over 
t e draaien, omdat er hoege
naamd niets schijn', te gebeu
ren. In deze prent heeft hij 
zijn persoonliike indrukken 
verwerk t : Ethiopië met zijn 
eeuwenoude beschaving is het 
enige stuk Afrika dat nooit 
echte europese kolonizatie 
heeft gekend; in de hoofdstad 
Addis Abeba is het hoofdkwar
t ier van de Organisatie van 
Afrikaanse Stateii gevestigd; 
he t is een prachtig land waar 
een mooi en trots ras leeft; de 
moderne beschaving veroor
zaakt er heel wat omwente
lingen, maar er blijven nog 
grote problemen op te lossen 
zoals de melaatsheid. Toch is 
er geen hongersnood. Ethio-
pie's geschiedenis is er een van 
barbaarse oorlogen, geweld en 
verdrukking. Wat zal de toe
komst brengen ? 

Zondag 11 augustus om 
16u50. (Brussel Ned.) 

DE AARDIGE HOFMEESTER 
Een serie-noirefilm van Jean 

Delannoy waarin een kamer-
knecht na zijn uren scheids
rechter speelt m de onderwe
reld. De knecht — Leopold — 
wordt verliefd op de beeld
schone Agnes des Vallières die 
echter verloofd is met een psi-
chiater, dokter Ventoux. Deze 
dokter nu blijkt een geducht 
gangster te zijn, eveneens na 
zijn uren. Leopold wil zijn 
liefde voor Agnes kracht bij
zetten door mee te werken aan 
een geplande overvai van dr 
Ventoux. De dokter-gangster 
betrouwt het zaakje evenwel 
niet en het komt tot een groot
scheeps gevecht tussen zijn 
bende en die van Leopold, die 

inmiddels besloten toch maar 
het goede recht te verdedigen. 

De film biedt pretentieloos 
vermaak en de humor ervan 
her inner t aan sommige bri tse 
werken. Noèl Iloqi cvert, Gene-
vieve Page en Paul Hub-
schmidt zorgen voor een be
hoorlijke vertolkina. 

Zondag 11 augustus om 
20u40. (Brussel Ned.) 

AANZOEK 
Een vader komt met groot 

nieuws thuis, maar is een 
kwart ier over etenstijd en dat 
doet huiselijke wrijvingen ont
staan waarin het nieuws dreigt 
te verdrinken. Dat is de in
houd van dit verhaal van Her
man Heijermans, verteld door 
de nederlandse aktrice Enny 
Mols-de Leeuwe. Heijermans 
schreef, naast zijn toneelstuk
ken, nog neer van dergelijke 
joernalistieke schetsen die hij 
met de schuilnaam Falkland 
ondertekende en die dan ook 
Falklandjes werden genoemd. 

Zij waren in zijn tijd wat 
tegenwoordig in de joernali-
stiek kursiefjes worden ge
noemd. Het stukje van van
avond. Aanzoek, is een uitge
werk te a n e k d o t e , waarin 
Heijermans met een duidelijk 

" gevoel voor humor eigenaar
dige menselijke gedragingen 
tekent. Een produktie van de 
NTS/KRO. 

HOERA, 'T IS EEN JONGEN 
Een jong getrouwd paar ziet 

aa, de helder blauwe hemel 
van het prille echtelijk geluk 
zware donderkoppen van na
kende onenigheid samentroe-
pen, wanneer het « verleden » 
van de man dreigt op de prop
pen te komen In de tijd dat 
deze laatste nog student was, 
woonde hij op kamers en zijn 
hospita was een oudere vrouw 
die hem met moederlijk» zor
gen omringde. De vrouw werd 
ziek en vertelde hem dat ze in 
haar meisjesjaren was verleid 
c dat haar zoon nu eenzaam 
en naamloos door de wereld 
moest zwerven. De student 

Een preLtige speelfilm, « 

kreeg medeliiden. trouwde de 
vrouw uit dankbaarheid voor 
de goede /orgen. gaf de overi
gens onwetende zoon een 
naam, werd daarop snel we
duwnaar en vergat de hele 
zaak. Maar de zoon komt op
nieuw opduiken en nu wordt 
alles in het werk gesteld om te 
verbergen dat de pas getrouw
de jongeman de vader is van 
een zoon die met gemak zijn 
vader had kunnen zijn .. 

Dit stuk werd een veertigtal 
jaar geleden geschreven door 
de twee duits-joodse klucht
schrijvers Arnold en Bach. Een 
produktie van de NTS/TROS. 

Dinsdag 13 augustus om 
20u25. (Brussel Ned.) 

MOEDER 
I remember Mama — ik 

herinner me mama, zegt Ka-
tr in Hanson wanneer ze vol
wassen is geworden en terug
denkt aan haar kinderjaren in 
het ouderlijk huis te San 
Francisco. Geen wonder trou
wens want Mama Hansor was 
een energieke en vindingrijke 
vrouw.. Hoe zij erin slaagt niet 

alleen haar ganse familie door 
grote en kleine moeilijkheden 
te loodsen, maar daaibij ook 
nog een oog in het zeil houdt 
op haar drie zussen en een 
kreupele oom, vertel t u de 
film George Stevens brengt 
hier een handig uitgewerkte 
zedenstudie van een noorse fa
milie die naar de Verenigde 
Staten uitweek. 

Rolverdeling : Irene Dunne 
als Mama Hanson, Philip Dorn 
als Papa, Oscar Homolka als 
de oom Uncle Chris en Barba
ra Bel Geddes als Katrin. 

Woensdag 14 augustus om 
20u25. (Brussel Ned.) 

DE ZAAK LOURDES 
Tot in 1858 was Lourdes een 

vergeten onooglijk dorp zon
der geschiedenis. Verscholen 
i r de Pyreneeën waar de win
ters bar en koud zijn, beleefde 
het eentonige dagen waarbij 
slechts af en toe, op vaste tijd
stippen, een grote kermis dit 
kleurloze r i tme kwam onder
breken. Maar daarna was het 
weer net zoals voorheen : 
iedereen keerde naar zijn mo
notoon bestaan en de notabe
len, zoals altijd, verveelden 
zich bij hun wijn en hun 
krant . Wanneer Bernadette 
Soubirous echter — fiaar 
ouders zijn zo arm dat ze in 
de voormalige gevangenis wo
nen — een « Dame in het wi t» 
heeft gezien, staat alles in rep 
en roer. Het dorp verandert 
plots in een ziedende vulkaan. 
Opgeschrikt uit de dagelijkse 
sleur staan de eenvoudige, 
rustige inwoners van Lourdes 
oog in oog met het Fantasti
sche, de Poëzie, het Geloof. Ze 
stormen allemaal naar de grot 
van Massabielle, waar de var
kenshoeder elke dag zijn kud
de heenbrengt en waar Berna
det te de vreemde Dame heeft 
gezien. In Parijs is de Minister 
v a r Eredienst Reuland verbij 
sterd en verbolgen : waarom 
moest de verschijning uitgere
kend in Lourdes plaats heb
ben, terwijl hij bovendien de 
laatste is om het nieuws te 
vernemen ? Barrikaden ver
sperren de toegang tot de grot, 
maar de bevolking bestormt 
ze, zelfs Napoleon Hl en het 
Vati^aan gaar zich met de 
zaak bemoeien, terwijl Berna
dette Soabirous. alleen, aan 
iedereen het hoofd biedt. 

De zaak Lourdes is een ge» 
dramatizeerde dokumentaire 
over de historische gebeurte
nissen van vorige eeuw in het 
kleine franse dorp. 

Het is een programma van 
de Franse televisie — ORTF. 

Donderdag 15 augustus om 
20u50. (Brussel Ned.) 

Vlaamse T. V. 
ZONDAG 11 A U G I S T l S 

n 00 to t 11 40 • Ëucharrstievtenng van
op de LuchttTiachtbasis te Koksijde — 
15 30 ; Internat ionaal londbcuwmaga-
zpne — 16 00 De rovers van de s t room: 
De bende op de hielen — 16 15 Zomer-
carrousel (2) — 16 50 to t 17 40 : Lente 
in Ethiopië Documentaire — 18 3 5 ; 
Klem, k iem kleutert)e — 18 55 * Ben 
do beer — 19 20 • De wereld is k lem ; 
Hardy's logboek De woestijnvossen — 
19 5? : Mededelingen — 20 00 - T V -
nteuws — 20 15 : Sportweskend —• 
20 40 : Spceitilm • De aardige hofmees
ter — 22 10 : Mounce Ravel, de mens 
en de kunstenaar — 23 00 : TV-nieuws. 

MAANDAG 12 AUGUSTUS 

18 55 • Zondmannet ie — 19 00 • Zanz i 
bar — 19 30 : Atel ier : Voetbal 'en en 
wat er komt bii k i f ten — 19 55 De 
Weerman —- 20 00 • TV-nicuws —-
20 25 De vluchtel ing : Gevangenis zon
der tralies — 21 15 : School voor b l i k -
vongers Documentai ie — 21 50 A a n 
zoek Een ff Ralklandie » van Herman 
Heijermons — 22 05 : Gostprogranma. 
De Socialistische gedachte en actie —• 
22 35 : TV-niet iws 

DINSDAG 13 AUGUSTUS 

18 55 Zondmannet ie — 19 00 Zanz i 
bar — 19 30 : Tienerklankcn — 19 55 : 
Mededelingen — 20 00 . TV-nieuws —• 
20 25 • Hoera, ' t is een longen ' Een ge
zellige ouderwetse k lucht wan Arnold en 
Bach — 22 20 4e Documenta Kossel 
1968 — 22 55 TV-nieuws 

WOENSDAG 14 AUGUSTUS 

18 55 • Zondmannet ie — 1 ° 0 0 Klein, 
k lem kleutert ie — 19 20 • Tolovisum —• 
19 55 De Weermon — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 Speelfilm Moeder —• 
22 15 Gastprogramrra Hst vriie woord: 
Het Humanistisch Verbond — 22 45 : 
TV nieuws 

DONDERDAG 15 AUGUSTUS 

1100 to t 1140 Eucharistieviering van
uit de St -Godelicvopcrochie te St M i -
chiels — 15 00 Conteuropo (2) — 
16 40 to t 17 50 . Een geschenk voor 
Heidi Jeugdfi 'm — 18 55 ' Z a n d m c n e -
t,e — 19 00 Zanzibar — >9 30 : 
Liefde onder het dak De kun- tcnoar 
— 19 55 Mededelingen — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 Peyton Place De ge
weigerde operatie — 20 50 De zook-
Lourdes Speldocumcntcire van Maicel 
Sluwal — 22 55 ' TV-niouws 

VRIJDAG IG AUGUSTUS 

18 55 : Zondmannet ie — 19 00 • Z a n 
zibar — 19 30 • Filmmuseum ven de 
schaterlach • De kompiocn, met Enly 
Bevon — 19 45 Zoekl icht — i9 55 : 
De Weerman — 20 uO . T V - r i u\ s — 
20 25 Bonof re t r c^cc t i evc . D(>od oon 
de duivel — 21 T5 : TV mou.vs — 22 05 
tot 22 55 Schil ver en me^onact 

ZATERDAG 11 AÜGUSTl^S 

18 55 Zondmannet ie — 19 00 : L u -
cect • c( De der je >, fiimc<'Ocatie ever 
losg^i lTjcr , i - „qd — l<3-iO • 1 -n i j i k lan-
kcn — 19 55 • " c r ' ^ d - ' i i v i n — 20 00 : 
TV-ni~i VS — "O .'2 • Fe k n F'i-ce icn 
drama — 70 4. • Z- ' i^ui p — 22 CT : 
Ma-.nix : Ve lende stor — 22 aO : TV-
niouws-

Lente in Ethiopië, een dokumentaire film over dit afrikaanse land niet de eeuwenoude 
geschiedenis. (Zondag, 11 augustus). 
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^]©0000 
« GRAND » PRiX 

Voor de tweede achtereen 
volgende keer heeft Les Sports 
z i j n wielerwedstrijd, d e 
«grand prix de Belgique» 
[(tijdrijden) moeten afgelasten. 
Werkelijk alles was nochtans 
voorzien om er een goede wed
strijd van te maken. Alles, be
halve de heren renners. 

Na verlenging van de in
schrijvingstermijn waren er 
22 ingeschreven, zodat men er 
nauwelijks een klein dozijntje 
—en welke ? — aan de start 
mocht verwachten. Uit fair-
play tegenover autoriteiten 
(gebruik van grote wegen en 
zo), handelaars (steun) en pu
bliek (leveranciers van de cen
ten) , en omdat de kwaliteit 
van de wedstrijd niet gewaar
borgd was, besloot men doodge
woon van de organizatie af te 
zien, en daar heeft mpr s'~'pd 
aan gedaan. 

Maar waar gaan we naartoe 
als de koereurs zelfs een 
«gr r rand prix de Belgique» 
niet meer willen betwisten, 
ondanks de 100.000 knotsen 
di araan verbonden. Les Sports 
heeft niet veel geluk met zijn 
koersen. 

GOED 
Zaterdag en zondag zijn we 

naar de Heizel getrokken, naar 
de belgische atletiekkampioen-
schappen. We waren in niet al 
te groot (tribunes to"h onge
veer vol), maar in goed en 
sportief gezelschap. Geen ver
gelijking mogelijk tussen bij 

voorbeeld een groep krijsende 
fans aan de aankomst van een 
velokoers, of een heetgebaker
de supporters rond' een voet
balveld, en het publiek bij een 
atletiekmeeting. Geen vergelij
king mogelijk ook tussen het 
kommercieel gedoe enerzijds 
en de nog overwegend sportie
ve geest anderzijds. 

Daarbij beginnen wij. Vla
mingen, ons thuis te voelen op 
d3 Heizel. Er is een tijd ge

weest dat alles daar in 't fran-
soos te doen was. Dat is niet 
meer het geval. Soms waren de 
Vlaamse aankondigingen zelfs 
van betere kwaliteit dan de 
franse. De officiële madammen 
die de programma's verkoch
ten, hadden natuurl i jk nog 
maar alleen de « program offi-
sjel». Maar die madammen 
waren ook niet meer van de 
jongste. Het programma zelf 
was keurig tweetalig. 

Behalve het wielerkampioenschap voor liefhebbers stond het 
vorig sportweekend in het teken van de atletiek. De 3.000 m. 
steeple werden gewonnen door Van Btitsele (rechts) vóór 
Puttemans, (nog geen Mexico tiket ?) De grote afwezige was 

Gaston Rozlants, gekwetst. 

VUAMSE ZAAK 
Zaterdag en zondag werden 

29 nieuwe belgische kampioe
nen (atletiek) gekroond. 

Van de 29 titels, zijn er twee 
gegaan naar klubs uit het duit-
se landsgedeelte, zeven naar 
Brussel, vijf naar Wallonië en 
vijftien naar Vlaanderen. Het 
spreekt vanzelf dat een groot 
gedeelte van de atleten, aange
sloten bij brusselse of waalse 
klubs, ook Vlamingen zijn. 

Het wordt dus duidelijk dat 
de atletiek in ons land meer en 
meer een vlaamse zaak wordt, 
e 1 dat het tijd wordt dat men 
eens gaat werk maken van de 
verdere vernederlandsing van 
de atletiekbond. De franstali-
gen moeten beseffen dat ze in 
de atletieksport niet veel meer 
betekenen, en dat het F rans 
dat in de schoot van de bond 
nog gesproken wordt,^ eigenlijk 
niet veel meer is dan een vorm 
van beleefdheid — die zij zelf 
nooit aan de dag legden trou
wens. 

MERCKX FOR EVER 
Als ge zo de gazetten leest, 

dan komt ge tot het besluit dat 
wordt weer wereldkampioen, 
het niet anders kan of Merckx 
Er er is wel cén en ander dat 
in die richting wijst. De koers 
wordt gereden in Italië, zijn 
«vader land» . De omloop is 
voor hem geknipt. Hij kreeg 
vaste helpers van zijn eigen 
merk, en de andere Belgen zou
den, naar het schijnt, ook voor 
hem willen rijden. 

Eigenlijk had men Merckx, 
wegens zijn anti-vaderlandse 
houding door niet te starten in 
de ronde van Frankri jk, niet 
mogen aanduiden, vinden wij. 
En wij geloven ook niet dat 
hij gaat winnen. We geloven 
meer in de kansen van een 

Godefroot bij voorbeeld. Men 
zou er dus, volgens onze ondes
kundige en onbescheiden me
ning, verkeerd aan doen alle 
andere kansen op te offeren 
aan die van Merckx. We ver
onderstellen trouwens dat men 
dat ook niet zal doen, wat men 
nu ook beweert, en met welke 
cijfers er ook gegoocheld 
wordt. 

FAN 
Zijne excellentie prof. dr F . 

van Mechelen, voorzitter van 
de bond van grote en jonge ge
zinnen — waarvan het orgaan 
onlangs nog serieus van leer 
trok tegen de moderne sport-
opvatting, — hing de joviale 
uit door Herman van Springel, 
tweede in de ronde van Frank
rijk, een bezoek te gaan bren
gen, om daar met een fan-
klakske op zijn geleerde kop 
de nederlandse kui tuur te st i
muleren. Voor ons niet gela
ten, al zijn er veel verdienste
lijker mensen, die op enige mi 
nisteriële belangstelling wach
ten. 

Op de omloop van Mettet 
zat zowat de hele kabinets
raad, om de « bi ts ige» stri jd 
orr de belgische titel belang
stellend (hm, hm) te volgen. 
Niks op tegen, al zagen we de 
belangstelling van onze minis
ters graag andere richtingen 
uitgaan. 

Maar waren die ministers 
ook aanwezig op de belgische 
atletiek- en zwemkampioen-
schappen, waar toch een stuks-
ke meer aan opvoedende en 
kultureelgetinte sportbeoefe
ning wordt gedaan dan in een 
toL en met gekommercializeer-
de velokoers ? Of waren daar 
te weinig toeschouwers om 
vast te stellen wat een vlot te 
jongens onze ministers eigen
lijk zijn ? 

NEUZEN TELLEN 

« Zeg, zei ons iemand, nu ivordt 
het toch sttltekensaan lijd dat gij, 
t lamingen^ gaat ophouden met uw 
yejmik ovei miskenning en zo. Gi] 
Itiijgl nu, dunkt mi], toch dik uw 
pail van alles ». 

Krijgen xcij op sportgebied — 
want daar had de man het over — 
dan werkelijk wat ons toekomt ? 

Zeker, er zijn al veiscltillende na
tionale bonden met aan het hoofd 
een voorzitter die zich behooilijk 
uitdi likt in het Nederlands. Maar er 
zijn er nog steeds met een « cher 
président » die dat niet kan (te dom) 
of niet wil (te lomp) doen. 

Alle leden van de verschillende 
bonden kunnen vooi hun betrekkin
gen met de bond indeidaad in het 
nederlands terecht. Maar van welk 
uitvoeiend komitee worden de ver-
gadeungen in het nedei lands gehou
den ? 

Bi] belgische kampioenschappen 
en zo wolden de mededelingen en 
piogiamma's in beide talen veistrekt, 
altijd korrekl in het Frans, soms in 
behoorlijk Nederlands en met dit 
Inalste doorgaans op de tweede plaats. 

? organen van de verschillende 
bonden vetsrhijnen ook m het Ne
derlands, maar voor verschillende er
van : welk Nederlands ? En van hoe
veel IS de nederlandse editie meer 

dan een (diku'ijls slechte) vertaling 
van de fiansei 

In alle sportbonden woiüt,naar het 
schijnt, aan de top naar een zeKere 
pariteit gestieefd. Op papier of m 
iveikelijkheid ? En naar pariteit ook 
aan de top.-' Of alleen bij het ge
wone volk ? 

Het oltmpisch komitee stuurt 16 
franse en 16 vlaamse studenten naar 
Mexiko, om er de spelen bij te wo
nen, maar de xdaumse studenten moe
ten frans kennen. 

Wij zouden zo kunnen doorgaan. 
We zullen liever zeggen dat het alle
maal al veel beter is dan vroeger. 
Doch er dadelijk aan toevoegen dat 
we nog steeds niet kiegen — beter : 
nog steeds niet genomen hebben — 
waar we recht op hebben. En dat het 
woord dankbaarheid, dat sommigen 
ons willen suggereren, hier absoluut 
niet op zijn plaats is. 

Dat wordt zeer duidelijk als men 
eens tn enkele bonden de neuzen 
gaat tellen. 

Onder de serieuze koereurs vinden 
wij één Waal, Bracke, en hij is een 
rasechte Vlaming! Bru'isel kan piat 
gaan op hel bezit van hel fenomeen, 
Merckx, maar die ts afkomstig van 
Meensel-Kiezegem en afstammeling 
van een door-en-door vlaamse fami
lie. Evenals zijn vrouw. Hel feit dat 

hij, net als onze tante Viclorine, toen 
ze in de tivintigerjaren « kosijès » 
werd op « den venue Louise "», plots 
meei gaat voelen voor de culture (en 
chichi) latine kan daar voor hem, 
helaas, niet veel aan veranderen. Op
dringerige supporters uilvloeken 
schijnt hij trouwens in hel vlaams 
te doen. En builen Meickx en 
Btacke — Vlamingen — zijn alle an
dere koereurs die « meekunnen >, 
Vlamingen. 

Van de ongeveer 1500 bij de voet
balbond aangesloten klubs zijn er zo
wat 900 vlaamse, al heten ze dan ook 
La Gantoise en Football Club Mali-
nois. Van de 128 klubs uft hogere af
deling zijn er 9 brusselse, 36 waalse 
en 83 vlaamse. 

Die brusselse en waalse zijn dan 
nog voor een gedeelte samengesteld 
uit vlaamse spelers. Denk maar aan 
« flominpic >, en aan het feit dat 
bij Anderlecht nog één fransspieken-
de speler is, de Fransman Herbet. In 
het heiligdom van die kliib, hun pii-
vébar, zijn het liouwens vooi al de 
galante heertjes, die omiville vnn 
vioegcre prestaties allerlei, en om
wille van de gul geschonken whisky, 
hun aanwezigheid onmisbaar achten, 
die r ns tateren. 

De atletiekbond? Er namen verle
den zondag zowat 500 atleten deel 
aan de nationale kampioenschappen. 
Het waren voor 66 t. h. Vlamingen, 
2 t. h. duitssprekende Belgen, 13 
t. h. Walen (waaionder bij voorbeeld 
al de bij F.C. Luik aangesloten Lim
burgers) en voor 19 t. h. leden van 
brusselse klubs (voor hoeveel pio-
cent Vlaming?). Van de 29 titels gin
gen er 7 naar Brussel, 2 naar Eupen-
Malmedy, 5 naar Wallonië (o.m. de 
Limburger van Manlshoven) en 15 

naai Vlaanderen. 
Eenzelfde sommetje zouden roe 

kunnen maken voor om het even 
welke bond. Met steeds dezelfde uit
komst : overdonderend vlaams over
wicht. 

En kijk, xvij zijn niet zo bi^onder 
trots op dat ovei wicht. Ovei wicht op 
gebied van wetenschap, kunft, eko-
nomie e.d. lijken ons veel belangrij
ker. Daar niet van. Maar al die cij
fers laten toch toe, denken wij, aan 
de man die vioeg of u'e nu tevreden 
zijn, Ie antwoorden : nog lang niet. 

Wanneei de fianstaligen ons nu 
gi ootmoedig een zekere paiiteit of
freren, dan loopt kun klok al ver 
achter. Met een kleine diie vierden 
meerderheid mogen wij meer hebben 
dan een slecht vertaald xvoordeke 
uitleg, een franse pol, een kompli-
meritje voor « onze » tweetaligheid, 
en de helft van de (lagere) « ploi-
sjkens >. Wij ivillen meer dan een 
piezidenl, die het ook in 't Vlaams 
kan gezegd hijgen. Wij willen daai 
bij VOOI beeld onze mensen zien, die 
het in 't Fians kunnen gezegd krij
gen, en geen vijftig jaar nodig heb
ben om dat — en dan nog te ver
geefs — te leren. 

Wij hopen dus — om Ie beginnen 
— dat de ovei donderende meerder
heid van vlaamse klnbvooizitters en 
-afgevaaidigden allerhande nog veel 
meer eigen mensen in voorzitters- en 
andere belangrijke zetels gaan hij
sen. En die hoeven voor ons part ab
soluut niet eentalig (vlaams) te zijn. 
Al zou zelfs daar met onze 75 t. h. 
— meerderheid niet eens veel op te 
zeggen zijn. Wi] zouden integendeel 
graag zien dal de_ franssprekenden 
zich in « onze > sportbonden thuis 
voelen. 
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De 11-jarige oostendse Patiicia Stroobandt was de revelatie van 
de zwemkampioenschappen te Nieuwpoort, waar ze bekende 
mededingsters met lengten klopte en derhalve geselektioneerd 
werd voor het internationaal zwemtreffen te Utrecht op heden 

zaterdag. 

Met de LEEUW op de auto 
naar de IJzerbedevaart ! 

LEEUWEVLAG voor op auto 60X70 cm 
met vier lussen . 95 F 
prachtige leeuw en prachtige stof l 

Voor ropaganda met 5 v laggen besteld 
80 F de vlag + vrachtvri) 

Bt| bestel l ing opgeven auto- of stok- of raamvlag. 

Juist verschenen 
Het Zwartboek der Zwarten 
98 bladzi jden - 75 F 

Belangri jk - Belangri jk - Be langr i j k ! 

Ons wapenarsenaal : 
Standaardleeuwevlag, 135X150 cm 195 F 
Nieuv7 . VL = 20 F - Erkenningsteken 
Leeuw voor auto 15 F 
Leeuwespeldies met of zonder hoekje af : 10 F 
L f ietsvlagies . 10 F enz enz . 

Pri |Svermindering bi) afname getal len Vrachtvri). 

LEVET SCONE p V b a 
T o r f b r u g 8 , A n t w e r p e n 

T e l e f o o n : 3 2 . 6 5 . 3 1 - P o s t r e k e n i n g n r 1 4 2 9 . 7 1 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

S t a n d a a r d u i t v o e r i n g DC \ttz T 
Poor t gans in a l um in ium O m l i j s t i n g B R E V E T 

i n g e p h o s f a t e e r d e s taa lp laa t O ' ^ H Q Q 
Zee r l i ch te b e d i e n i n g . Z o U 5? O 

Au toma t i s che s lu i t i ng . 

V o o r d e l i g e p r i j zen . 

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

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tel. nil/132.31 & 132 36 , 

Aanbevolen 

Huizen 

H, DOX 
Carnotstraat 133, An twerpen 

Telefoon : (03)35.17.14 
Binnen- en bui tenlandse 

merkkeukens 
'+ elektrische toestel len 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engerstraat 1 6 1 , Erps-Kv/erpt 
Tel. (02)59.77.83 

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

« PIET POT » 
Antwerpen 's gezell igste 

Bierkelder 
Grote Pleter Potstraat 4 

( b l i Suikerru l ) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag gesloten. 

REESBUREAU 
Vlaams ReisbLreau n v , 

Maatsch. l e t e l : An twerpen 2 
Tel. j (03)49.30.45 - 49.15.94 

Bezoek « De Veerman 9 
te S t -Amand i a.d. Schelde 

Mosselen - Pal ing 
Ui tbater • Jan Brugman* 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS, Deurne zuid 
Van Havrelel 70, te l . 35 63.17 
Agent : De Coene - Kortr i jk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninr icht ïng 

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

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

• S-2-68 

Breydelhof • BRUGGE 
Jozef Suveettraat 2 

Gelagzaal • 120 plaatsen 
Tel. (050)350.67 

PLASTIEK 

FRANS PARQUIN 
Lange Lobroekttraat 44 

An twe rpen . Tel. (03)36.16.47 
Verpakkingsemmer • Stapelkisten 

Vervoerk is ten • Polyethyleen-
zakken, -ve l len . Rollen - Ba-

dri jsschorten • Prijskaartjes. 

HOME 
Eigenti jdse won ing in r ich t lngg 

Kunstni jverheid 

Rijschoolstraat 45B 
Sint-Truiden 

Telefoon : (011)741.96 

HERMES 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
secretariaatcursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in v ier talen 

BOEKHOUDEN 

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

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnierlaan 211 , Brussel 1 
Tel. (02)11 00 33 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Een schitterende V.T.B.-reis 
Zestiendaagse autocarreis naar 

SPANJE en PORTUGAL 

Alle aspekten van het Iberisch schiereiland ! 

Vertrekdatum : 8 september. REISSOM : 12 180 fr , alles 
inbegrepen. Reisleider : Prof. Dr. Ferdinand de Waele. 

Geldige reispas vereist. 
Programma's op verzoek. 

A l l e Inschri jv ingen en Inl icht ingen in het hoofdsekretariaat, Sint-Ja-
kobsmarkt 45, An twe rpen , te l . (03)31.09.95 en In de V .T .B . -VAB. -
kantoren te : 

Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364 43 
Brussel, Emiel Jacqmainlaan 126 . Tel. (02 )18 55.55 
Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (09)25 60 40 
Hasselt, Demerstraat 77 - Tel. (011)235.70 
Kortr i jk , Sint-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 
Leuven, Bondgenotenlaan 102 - Tel. (016)267.20 
Mechelen, Graaf van Egmontstraat 12 - Tel. ( 0 1 5 ) 1 7 0 0 9 
Oostende, Kerkstraat 14 . Tel. (059)783 61 
Roeselare, Sint-Michlelsstraat 7 - Tel. (051)22 363 
Sint-Niklaas, Stationstraat 18 . Tel. ( 03 )76 38.95 
V i l voorde , Heldenple in 22 - Tel. (02)51.17.15 

Informeert 

eens naar de prijs 

van deze publiciteit. 

U zal verbaasd zijn 

over prijs 

WARMELUCHTKACHELS 

DROOGOVENS 

SPUITKABINES 

LEPLAE R. 
Knokke, Tel. 65530 

Als U Vlamingen 
zich in De Panne 
w i l t thuisvoelen 
komt dan naar 

PENSION-RESTAURANT 
CAFE 

"OPEX" 
Lokaal V U . 

Zeelaan 61 (Hoek Marktplaats) 

6LAZ£N wi MONTUKEH. ' 

H<nl<RilfU In dgw wtiVnnt, 

WoKw ROLAND 
— «Wfkffiwrl OflUm — 
Knh,ir»*i. SI •* A-itwtrpM 
|UI («.k. «r M Winwnmr ) 

VI -Nat. Onderwi |zersgezin (9 
k inderen) zoekt won ing te huur 
te Gent Ferd. Van Dingenen, 
Belg School, BPS-4 BSD (West-
Dui ts land) . 

Tot 15 augustus 
de Oostenrijkse riviera. 
Zonnig kl imaat, heer l i ike natuur, 
bossen, we iden, ve lden, bergen 
en meer dan 200 meren. Een 
Vlaming ter plaatse bemidde l t 
in vol le ver t rouwen voor uw ver-
b l i i f , het ganse laar door, naar 
uw keuze • kamers met ontbi j t , 
pension, hotel , appartement, 
bunga low. Schri|ven s Jozef 
Herrmans-Sumper, Post Wol f -
nitz, 9061 (K lagen fu r t ) . 

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

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

W e bieden U pas vandaag een geva
rieerde schotel leesstof aan over Straatsburg, 
het brussels manifest, de Voerstreek en 11 
juli. Dat de frankofoi>en intussen ondanks al 
de tekenen aan de wand hardleers blijven 
mag blijken uit de reaktJe van de Standaard 
op de franse manieren van een katolieko 
schoolkolonie uit Brussel. Er zullen blijkbaar 
nog nneer V.U -ers in het parlement en no^ 
meer V.L.-len op de autos moeten komen 
vooraleer deze hardieersen een licht opgaat. 
Maar alles bijeen is deze zomer voor Vlaan
deren nog van de kwaadste niet. 

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

Over het vonnis van Straatsburg knipten 
we volgende reakties bijeen. 

Eerst de pozitieve, dan deze van de ontgoo
chelden, de frankofonen, die er haast groggy 
van zijn. 

« Een goedkeuren van de Franse bezwaren 
over heet de lijn door het hof zou een sterke 
politieke reaktie in Vlaanderen verwekt heb
ben. Nu er slechts op één punt een wets\er-
andering wordt gevraagd /uilen goedgeefse 
politici wellicht geneigd zijn om maar bij te 
draaien. Kr zijn in die zin meerdere moge
lijkheden. Wij zien er echter geen door de 
Vlamingen aanvaard worden, die de rand
gemeenten kumien bedreigen. 

Een juiste analyse van wal er met de 
kwestie gemoeid is in de praktijk, is een al
lereerste vereiste. Kn daarna een eendrach
tige slellingname van de hele \ laamse ge
meenschap. j> 

D E N I E U W E GIDS 

« Principiële bezwaren vanwege de Vlamin
gen — en overigen.s ook, zo uiogen we aan
nemen, \anwe,ge de Belgische regering, die 
in haar verweer de bevoegdlieid van het Hof 
had betwist — blijven onverminderd be.staan. 
Ook al is de uitspraak van gisteren nog een 
meevaller. Het subtiele onderscheid tu.sseii 
het uitsluitsel te Leuven en dat in de zes 
randgemeenten te Leuven en dat in de zes 
ken. Wijst het er niet op dat we hier staan 
voor een afwegen van teksten op een apotlie-
kersbalans, wat toch wel tcleiustellcnd is van
wege een Hof dat geroepen is om wraakroe-
pende schendingen van mensenrechten te ver
oordelen ? ». 

H E T LAATSTE N I E U W S 

Een intervieuw met V.U.-senator Van Hae-
gendoren in de krant van Martens is ook geen 
alledaagse kost. 

Het bewijst maar hoe vlug alles hier veran
dert 

e De h. Vanliaegendoren, \'olksunle-sena-
tor meent, dat het arrest er op wijst, dat men 
door een federale indeling van het land aan 
iedere deelstaat de leidinj; van het onderwijs 
moet geven, wat ook met een werkelijke kul-
lurele autonomie moet mogelijk zijn. 

Aan de bazis van de taalwet op het on
derwijs liggen pedagogische bekommeringen 
en algemene kulturele beschouwin.gen en het 
arrest bewijst, dat men geen (acilitciten had 
ntogen verlenen. 

Het arrest is niet van aard. dat het parle
ment hiervoor zou moeten bijeengeroepen 
worden. Oe regering heeft ernstiger werk Ie 
verrichten, vooral op ekonomisch gebied als 
gevolg van de krisls die zolang heeft aange
sleept. » 

LE MATIN 

De franskiljonse Matin kon haar verbitte
ring niet verhelen, 

« In ons ailikcl van gisteren, in afwachting 
van het arrest dat het Hof voor de rechten 
van de mens moest uitgeven, schreven wij 
dat we dit arrest, hoe het ook /ou uitvallen, 
zouden aanvaarilen. 

Het besluit is nu gevallen. We hebben het 
hier onder on/.e ogen Het kwani snijdend 
Deer, /,o scherp en zo brutaal als een guillo

tine-mes, met nog een troost, die een groot 
aantal Belgen toelaat het licht der indivi
duele vrijheden nog eens te zien. Wij den
ken, voor alles en voor allen aan de enige 
honderdduizenden fran.staligen van N'laande-
len. Voor hen is de nederlaag totaal, het 
kwaad onherstelbaar, de opgelopen verbitle-
ring onmetelijk. Heeft de Europese Commis
sie voor de rechten van de mens, als rechts-
spraak van eerste graad, de grieven geformu
leerd door de eisende partij niet als gegrond 
genoeg geoordeeld om zijn vertegenwoordi
gers te laten verklaren r 

Principes zijn afgetakeld en de zaak is 
helemaal niet zo onbelangrijk wat betreft de 
nood/.aUeliike verbeteringen die de Conven-
ll<-. wil n u n /e respekteren, moet onder-
' . J . l . l l l w 

HET BRUSSELS MANIFEST 

Over het Brussels Ei van Simonet, Mach-
tens en konsoorten schreef hun partijgenoot 
Van Eynde zonder veel omwegen het volgen
de. De Polderbizon is er niet over te spre
ken Men zou het als grote partijbaas voor 
minder zijn Naarmate trouwens de brusselse 
socialisten dw^azer doen klopt het vlaamse 
hart van Jef Van Eynde ook steeds harder 

VOLKSGAZEr 

« De socialisten die het ondertekenden heb
ben altijd geweigerd soms op vinnige manier, 
uitsluitend als franstaligen te worden be-
sclunivvd. Ik moet vaststellen dat het feit, dat 
sommigen onder hen tweetalig ?ijn, hun voor
taan toch niet meer toelaat deze bewering 
vol te houden. De pers heeft zich niet ver
gist toen zij, van de eerste dag af, het doka-
ment bestempelde als hel « manifest van de 
fran.stalige Brus.selaars ». De massieve toe
treding van het « Front de defense des franco
phones (F.D.F.) », het beslissend aandeel dat 
dit had in het totstantlkomen en het opstellen 
van het manifest, laten in dit opzicht niet de 
geringste twijfel meer bestaan. 

Ik ont/eg aan de Franstalige Brusselaars 
het recht niet om hun standpunt te hebben 
en dit te verdedi.gen. Doch zij zijn niet al
léén. Fr zijn ook nog Vlamingen in het ar
rondissement Brussel en niet enkel In de 
Vlaamse kantons en gemeenten. Het manifest 
dekt dus niet alle zuiver Brusselse belangen. » 

En verder ! 
«c Tijdens een vergadering van de Algemene 

Raad van de B S . F . stelde partijvoorzitter 
Leo Collard voor dat, in afwachting van een 
regeling van het geschil tussen de Franstalige 
en de \ ' laamse socialisten van Brussel, een 
« wapenstilstand » zou worden geëerbiedigd. 

Intussen hebben Franstalige Brusselse so
cialistische mandatarissen, samen met P.V.V.-
ers. de Franstalige C.V.P.-er Persoons en zo
waar volksvertegenwoordigers en senatoren 
van het Vlaamshatende « Front des franco
phones - Rassemblement Wallon » een mani
fest ontworpen en ondertekend dat een aan
tal punten bevat die voor de Vlamingen te 
Brussel en buiten de hoofdstad totaal onaan
vaardbaar zijn ZjOals het koketteren met het 
F D.F. - R.W. voor alle socialisten om;enast 
lijkt. 

Aangezien de toestand in de Brusselse fe
deratie maandag in het Bureaii van de B S P 
ter sprake komt, zullen wij ons tot dan van 
kommentaar onthouden ! 

W'i'} weten een bestand te eerbiedigen en 
voor ons is het .gezag van een partijvoorzitter 
en van de parliiinstanties vooralsnog belang
rijker dan b.v.b de gemeenteverkiezingen 
van 1970 te Brussel en omstreken, i 

RAAK 

Het blad van de KWB — dat al vaak van 
een zeer gezonde vlaamse refleks blijk gaf 
— heeft ook begrepen, wat er met de Voer 
op het spel staat. Het blad aarzelt zelfs niet 
de kollega's van Het Volk een flinke veeg uit 
de pan te geven. 

« Men zegt... : Er zijn belangrijker katten 
te geselen dan de Voerstieek. Ge gaat een 
noodzakelijk kompromis toch niet lalen bar
sten-op enkele kleine plattelandsgemeenten... 

Fundamenteel menselijke rechten .mogen 
het onderwerp niet uitmaken van vraag en 

aanbod in het politieke spel. 
Men vergeet daarbij dat, vandaag de Voer

streek prijsgeven wil zeggen, de deur open
zetten voor een volgende stap morgen. 

In ons land is veel mogelijk. Nadat wij en
kele jaren geleden een taalgrensregeliug 
moesten inkasseren die uiterst nadelig uit
viel voor de Vlamingen, wordt opnieuw een 
brok nederlandstalig gebied, met misleide en 
geterrorizeerde mensen, als politieke « ruil
waarde » gesteld om normale demokratische 
rechten af te kopen. De N'oerstreek zou te
rug bij de provincie Luik worden gevoe.gd. 
Dat was één van de kompromis-geschenken 
die de franstalige onderhandelaars als lokaas 
aangeboden kre.gen. Uiteindelijk werd deze 
toegeving verpakt in een formule die voor 
buitenstaanders aanvaardbaarder zou lijken. 
De Voerstreek zou een zelfstandig kanton 
worden onder rechtstreekse bevoegdheid vari 
de minister van fïinnenlandse Zaken. In fei
te komt deze regeling neer op een « carte 
blanche » voor een franskiljonse kaste in hun 
pogingen om de Voerstreek systematisch te 
verfransen. 

Naast een aantal polltiekcrs verdedigde ook 
onze sociaal-demokratische krant deze op
lossing. 

« De bevolking van de Voer wil terug bii 
Luik. Moeten wij deze zes dorpen volstrekt 
gelukkig willen maken tegen hun eigen wil 
in ? ». Deze laatste zin is een letterlijk citaat 
uit Het Volk. 

Beseffen deze heren dan niet dat zij met 
dergelijke ongenuanceerde oppervlakkigheden 
een vette lijn zetten onder de middeleeuwse 
bevoogding en verknechting die de 4.000 bur
gers van de Voerstreek dagelijks aan de lij
ve ondervinden ? », 

D E S T A N D A A R D 

Er is geen kruid gewassen voor a la capi-
tale >>. 

Ze is en blijft ziek. Tot in de vakantie toe. 

o: Duin en Heide, een katolieke school
kolonie in Brussel, is kennelijk geen instel
ling voor Vlaamse ouders met kinderen. Het 
blijkt inderdaad dat de leiding van vakantie
kampen die Duin en Heide organizeert zich 
geheel op haar Franstaligheid laat voorstaan 
en dat de Vlaamse kinderen zich in hun 
dagelijkse omgang maar aan het « onomkeer
bare verschijnsel » van de verlransing van 
Brussel moeten aanpassen willen ze door de 
leiding te woord worden gestaan. 

Nog bij de jongste afreis voor het kamp in 
Serinchamps stonden \ ' laamse ouders en kin
deren tegenover een « muur » van Fransta
lige bekrompenheid. De verantwoordelijken 
voor de organizatie gaven onbekommerd toe 
da t ze geen woord Nederlands kenden en 
stelden aan de ouders verbijsterd de rituele 
vraag : <t Vous ne savez done pas parier Ie 
francais ? ». Fn voor de kinderen ? Och, geen 
zorg, uw kinderen zullen op kamp wel Frans 
leren... 

Ook in het vakantiecentnim van Tervuren 
blijkt van Fran.stalige zijde de naastenliefde 
t o . anderstaligen, waar zij tegenover de Vla
mingen zo graag een beroep op doen, niet 
erg te ver te gaan. Moeten de katolieke va
kantiekolonies misschien tot de onomkeer
baarheid van hogergenoemd verschijnsel bij
dragen ? En weet kardinaal Siienens, die zijn 
bescherming aan die instellingen heeft ver
leend, wel wat er « op het terrein » Ije-
beurt ? ». 

Tot slot willen we U toch — zij het een 
verlate, maar dat komt door de verlofrege
ling met het blad — de reaktïe op de leeuw
envlag op onze Alma Mater te Leuven in 
het blad van het laatste belgische carré niet 
onthouden. 

LA L IBRE BELGIQUE 

« Ter gelegenheid van 11 jidi, herdenking 
v a n ' d e Guldensporenslag, werden, met de 
goedkeuring van de akademische overheid, 
aan de L'niverslteltshallen en aan het kollege 
De Valk, zelel van de Rechtsfakultelt, leeu
wenvlaggen opgehangen. 

De ophanging van zulke emblemen in de 
lokalen die gemeenschappelijk zijn voor de 
beide sektles, werd door de franstaligen als 
een piovokatie opgevat. 

VAN DE V.U.-LEIDING 
ONDERWIJSBELEID IN BELGIË 

Het Partijbestuur van de VOLKSUNIE neemt akte van de klaarblij
kelijke mislukking van de Konferentie voor de Universitaire Verniewing, 
mislukking die te wijten is, ten eerste, aan de goedkope improvizatie 
inzake samenstelling en agenda; ten tweede, aan het ontbreken van een 
werkelijke wil tot vernieuwing. 

Het Partijbestuur van de VOLKSUNIE aanvaardt niet dat in de 
Konferentie vertrokken wordt van de scheefgegroeide imiversitaire 
ekspansie en van de gevestigde belangen der verschillende universi
teiten. 

De VOLKSUNIE zal vóór de aanvang van het akademiejaar de bouw
stenen voor een echte vernieuwing bekend maken in een manifest over 
het Onderwijsbeleid in België. 

Als vergeldingsmaatregel werd er zaterdag 
een vlag met 'n Waalse Haan opgehangen aan 
het kollege de N'alk, ter gelegenheid van de 
proklamatie van de uitslagen van de Franse 
sektie van de rechtsfakidtclt, waarvan de de
ken is senator Lagasse van het FDF Ra.ssem-. 
blenient Wallon. Men woont dus in Leuven 
dezer dagen een vlaggenoorlog bij, waar twee 
extremistische strekkingen tegenover elkaai; 
komen te slaan. Daarentegen heeft er nie
mand aan gedacht de drie nationale kleuren 
of zelfs de kiemen van de imlverslteit of d e 
11. Stoel op te hangen.. . s 

Wat zijn we toch een gezegend land.. . 

W. Ll 'VTEN, 

B R I L L E N 
Laaftt* modallan 
Dagelijk aangepast, door 
gediplomaerd* optlakars 

p.v.b.a. EUROPTIEK 
F. Veckemanstraat 106, Bruttsl 
Blansfloerlaan 28, Antwerpen 
Hovanlsrstraat 9, Aa!»t 

CONTACTLENZEN 

\ 

Cespeciafizeerde d i e n s t 
Gadlpl. Spac Van Potlalbargh 
. KOSTELOZE DOKUMENTATIE • 

Voor afspraak : 

Tel (053)28870 
Zondar varbtntanlt. 
Volledlgs terugbetaling 
van alls ziekenbondert 

LEDEN : 10 % KORTING 

Groepen en maatschappijen 
allerhande III 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 
Nadien kr i jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

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

Inl ichtingen ter plaats» 

THIER BRAU HOF 
Leuven • Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Mulste ' Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen • Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

Aalst - Tel. (053)22853 
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beMegi r^W^ 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
I J Z E R B E D E V A A R T 

Onze afdel ing r i ch t zelf geen 
a u t o c a r in n a a r d e I Jze rbede 
v a a r t . Opgeven bij de Vlaamse 
k r i n g Tijl en Nele, lokaal Tijl , 
St . J ansp le in 22, A n t w e r p e n . Tel . 
32.71.86. 
HAVEN
EN 

SCHELDEBEZOEK 
Oe VoilcsunielVaklie van de ge

meenteraad van Antwerpen samen 
nie( Broederband Antwerpen nodi
gen alle belangstellende Vlamingen 
uit om met hen op 1 sept. een boot
tocht te maken met de luxe boot 
Flandria XVII door de ha \en van 
Antwerpen en de Schelde. Afvaart 
« m 10 uur .30 aan het Steenplein. 

J)e Volksuniegeineenteraadsleden 
zullen tijdens de boottocht de pas
sende voorlichting geven. Het is 
geen gewone^ havenrondvaart, we 
kie/.en onze eigen vaarroute en be
zoeken vooral de jongste havenuit-
breidingen en de Zandvliedsluis, 
grootste ter wereld. 

Daarna bevaren « e het interes
sante gedeelte \an de /eeschelde tot 
Terneuzen (3 uur oponthoud). Tij
dens de terugtocht feeriek zicht op 
de lichtjes van haven en stad. 

Hij dit alles een ganse dag samen 
met trouwe viienden. 

Deelnameprijs : boottocht alleen: 
150 )'r. per persoon; middagmaal : 
6.) Ir.; avondmaal (koude schotel) 
50 Ir. drank en dienst niet inbegre
pen. 

Omwille van de gezelligheid 
schrijft men ook best in voor de 
eelmalen. Deelname bedrag zo vlug 
mogelijk en uiterlijk voor 20 aug. 
te storten op giro 9(M)10.') N'an Din-
genen, Antwerpen met vermelding 
van naam, adres, aantal deelnemers 
aan boottocht en eetmalen, 

l-̂ r zijn slechts 175 plaatsen be-
scliikbaar, waarvan er reeds 100 be
sproken zijn. Wie mee wil schrij\e 
unmiddellijk in. 

Borgerhout 
NAAR DIKSMUIDE 

Zoals in het verleden richt onze 
aldelnig, in .san\en\\erking en ou
der leiding van V.O.S. .Antwerpen, 
een aiitobusreis in. 

Aa de plechtigheid te Diksmuide, 
middagmaal te Alveringeni, nadien 
naar De Panne alwaar we een paar 
inuljes vrijaf hebben. 

I'rij.s : 115 Ir,, toegangsbewijs niet 
inbegrepen. 

N'oor middagmaal (95 fr. drink
geld inbegrepen) d;it niet verplicht 
is, vooraf inschrijven. Wie zijn 
knapzak meeheeft kan in dezelfde 
instelling drank bekomen. 

De bus vertrekt te halfzes aan de 
Giischotellei; ie kwart \oor zes aan 
de Kliaertstraat (gemeentehuis). 

Heden en morgen nog inschrijven 
bij onze penningmeester : Jos. Ver
bergt, Florastraat 81 te Borgerhout 
of voor maandagavond bij J . Pee-
ters, Lage Weg 158, Hoboken, tel 
27.6.3.88, die zal mededelen of nog 
plaats beschikbaar is. 

PERSONALIA 
Onze aldeling mocht zich \erheu-

geii in enkele prettige gebeurtenis
sen. 

iiejuffrouw Edwina Dirks, doch-
tci- san onze leden Frans Dirks-Van 
Ixcelpoel, trad in het huwelijk. Ook 
d< zoon van onze vrienden, de heer 
en Mevrouw Flor Raeymaeckers, 
trad in het huwelijksbootje, 

t /nze hartelijkste gelukwensen. 
Onze vrienden Ludo Kennis en 

l'.uila Dillen waren in de wolken 
bij de geboorte xan hun dochlerjte 
Hilde, zodat het nu met Kobn en 
Veerle een trio wordt. Onze beste 
wensen en een oprecht proficiat aan 
ouders en grootouders, niet het 
minst onze vriend en schepen Juul 
Dillen. 

Deurne 
I JZERBEDEVAART 1968 

In s a m e n w e r k i n g met de an
d e r e Vlaamse veren ig ingen van 
D e u r n e , o rgan izee r t de Vlaamse 
V r i e n d e n k r i n g op zondag 18 au
gus tus 1968 een bus re i s n a a r 
D iksmuide . Ver t rek 6 uu r aan 
P laza , de Mon te reys t r aa t 6 en te 
6.1.5 u u r aan de St Rochuske rk . 

T e r u g r o n d 20 u., gevolgd door 
een gezellig samenzi jn in het lo
kaa l . 

120 fr. (100 fr. voor k i n d e r e n ) . 
Toes lag van 20 fr. voor de deel
n e m e r s die na de reis het avond
maa l (koude schote l ) w e n s e n . 

Inschr i jv ing : P laza - d e Mon-
t e r e y s t r a a t 6, D e u r n e (C) , te l . 
35.05.70 ; S. H e r e y g e r s - Ant. 
van den Bossche laan 67, D e u r n e 
(C) , te l . 36.88.06 ; V a n d e c a u t e r -
De Sevi l las t raa t 100, D e u r n e ( Z ) , 
tel . 30.47.51 ; D e J o n g h e - T « r 
Heyde laan 3, D e u r n e (N) , te l . 
36.41.95. 

Herentals 
I JZERBEDEVAART 

Op 18 augus tus legt onze afde
l ing een au tobus in. Inschr i jven 
bij A. Van Genechten , S ta t ions
s t r a a t 26, He ren t a l s , tegen 150 
fr. (75 fr. voor k i n d e r e n van 4 
to l 14 j a a r ) . 

Hove 
GROEPSREIS NAAR 
DIKSMUIDE 

.Alle rechtgeaarde N'lamingen uit 
onze gemeente zullen dit jaar aan 
de l.lzertoren tegenwoordig zijn. 

Aarzel niet langer om U onmid
dellijk voor de groepsreis in te 
schrijven in Huize Reynaert, Mort-
selsesteenweg 21, Hove, tel. nr. 
51..39.21, 

Vertrek : 5 uur 45 aan het lokaal. 
\ erdere inlichtingen : Huize Rey- ' 
iiaert. 

Merksem 
V U. MERKSEM 

De verlofperiode loopt op haar 
einde. Na de bedevaart, zoals alle 
jaren, gaat het werk in de afdeling 
weer op volle toeren draaien; er is 
veel te doen en iedere medewerking 
i> welkom. Wie iets wil doen of 
wil weten kan alle dagen terecht 
op het sekretariaat ten huize van 
K. Van Bockel, Fm. Lemineurstr. 
,1^: tel. 45.57.77. 

leder donderdag xanaf 20 viAir in 
ons lokaal Vlaams Huis Tijl, Breda-
haan 298. 
41ste IJZERBEDEVAART 

Als <le/.e regels ter perse gaan, 
is de grote lu.ve-autocar \olzet. 

Het mogelijke zal gedaan wortlen 
om de latere in.schrijvers in andere 
bussen onder te brengen. 
GROENINGHE 

Diegenen van ons die het inter-
rosseert kunnen op zondag 8 .sep
tember a.s. deelnemen aan het ge
zamenlijk bezoek aan het Museum 
van Schone Kunsten te Antwerpen, 
bezichtiging onder deskundige lei
ding der tentoonstelling vlaamse 
simbolisten. 
OVERLIJDEN 

O p 23 jtdi overleed ons medelid 
Leo Dreessen, op 73-jarige leeftijd. 
Schoonvader van ons gemeente
raadslid Lie\en Kalingart. 

Met hem veidwijnt een van die 
N'lamingen die in hun prille jeugd, 
in de ogen van de dood, IBelgië 
dienden om lecht te krijgen voor 
hun volk. Hij was een overtuigd 
N'laming. 

F!n zo gaat de een na de andere 
van die onbekende strijders, die 
aan het Ijzerfront de grondslagen 
legden voor de ontvoogding en het 
/elfbeschikkingsrecht van hun 
\ ' laanis volk. 

Aan de lajnilie Dreessen, Gerets, 
Kalingart betuigen wij onze oprech
te deelneming. 

Mortsel 
IJZERBEDEVAART 

Kiclit u onmiddellijk tot het ge
westelijk l.l/.erbedevaartkoniitee : 
dhr. Jan Duchevne, Herman Ul-
lenslei 19, Mortseï (tel. 49.49.11) ten 
einde uw reisdeelname per autocar 
sast Ce leggen. 
OVERLIJDEN 

Naar aanleiding van het overlij
den van vader -lozef Vandewalle te 
Assebroek, bieden afdeling en be
stuur him diep medevoelen aan, 
aan voorzitter Jan Vandewalle en 
familie. 

Westmalle 
NAAR DIKSMUIDE 

Zondag 18 oo.gst lijden we per au
tocar naar de I.Izerbedevaart. 

Vertrek te Westmalle-Berg om 
halfzeven. Prijs : 140 fr., kinderen 
tot 14 jaar : 90 fr. Inschrij\'ing ; J. 
Wilms.sen, Anlw. steenweg 41; A. 
Claes, Antw. steenweg 337; G. Qui-
rijnen, Stekensbergstr. 10; L. Philip-

sen, Antw. steenweg .320; E. Van 
den Bril, Maii.ilel 5; F. Dams, Hal-
lebaan 40. 

BRABANT 

Brussel 
I JZERBEDEVAART 

Inschr i jv ing voor de bus : 
« Uilenspiegel >, tel . 12.13.74. 
Reispri js 135 fr. Ver t r ek te 7 u. 
aan de Vlaamse S c h o u w b u r g . 

T e r u g r e i s aio ver de Klu i sberg 
met opon thoud van d r i e u r e n 
en ve rde r n a a r de gekende pleis
t e rp l aa t s Ad-Fondum, te E r w e -
tegem. T e r u g rond 23,30 u. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Dinsdag 20 augustus : M. Panis, 
provincieraadslid, Moeremanslaan 
86, Dilbeek (van 20 tot 21 uur). 

Donderdag 22 aug. : M. Panis, 
provincieraadslid, bij Frans De Rij-
bel. Stationsstraat te St. Martens-
Bodegem. 

Dinsdag 27 augustus : volksvert. 
E. De F'acq, Intern. Centruin 
Rogier 190), Brussel, van 18 tol 19 
uur 30. 

Woensdag 28 augustus : volksver-
tegenw. K. De Facq bij notaris Tal-
loen. Dekenstraat 20 te Halle (19 
uur .30 tot 20 uur .30). 

Donderdag 29 augustus : volks
vert. F . De Facq, in café Kummesl-
hof, steenweg te .\sse (19 uur 30 
tot 20 uur .30). 

Geen zitdagen te Brussel op 6 en 
1.3 augustus. 
DANKBETUIGING 

Het partijbestuur en kandidaten 
van de Volksunie provinciale lijst 
kanton Brussel danken de 4.500 
kiezers die hun stem en vertrou
wen aan onze lijst hebben gegeven 
en biezonder aan al onze medewer
kers en de materiele en financiële 
steuners, blijken die ons moed en 
vertrouwen schenken en daardoor 
de toekomstige gemeenteverkiezin
gen met donderend bijv al tegemoet 
zien. 

Dworp 
VOETRALLY 

.IDF' Dworp richt op zondag 1 
september 19()8 haar eerste voet-
lally in. leder vlaming wordt hier 
uitgenodigd. Vertrek : De Leeuwe
rik, Kerkstraat 34, Dwor|), tussen 
13 en 14 uur. Inschrijving : bij De-
V illé .loris. Kerkstraat 22, Dworp, 
tel. (02) 56.70.84, penr. ; 4579.64 tot 
25 augustus : 50 fr. Na 25 augustus: 
70 fr. Avondmaal : 40 fr. 

ledere deelnemer onlv;ui.gt een 
prijs. 

Grimbergen 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijven voor de autobus iiiler-
lijk op 11.8.68, tel. 59. 14.88 of 
59.20.77. 

3-daagse busreis Duitsland op 6, 
7 en 8 september : inschrijvingen 
tot 11.8.68 bij uw wijkmeester of 
tel. zie hierboven. 

Melse - Wolvertem 
NAAR DIKSMUIDE 

Volwassenen 100 fr. Kinderen 
o n d e r de 14 j aa r 60 fr. 

Te rugkoms t langs de kust of 
Brugge en Gent. 

In.schrijven bij : Gust De Buy-
ser, Merchtemse S twg 81, Wol-
ver tem ; Mevr. De Bondt , Pot-
a rdes t r . 33, Meise-Eversem ; Jef 
Van den Brande , Ne roms t r . 16, 
Wolver tem en Pol Wel lens , Van 
Doors l ae r l aan 75 te Meise. 

Opwijk 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijvingen tot 15 augustus in 
ons lokaal en bij mej. Hilde Meys-
man, Esp. 40, Opwijk. Vertrek op 
de markt te 6 uur 's morgens. Prijs 
120 fr. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Op de jongste bestuursvergade
ring verklaarde de heer Boeykens 
Paul zich bereid sociaal dienstbe
toon te houden telkens de 1ste zon
dag van de maand in ons lokaal 
van 10 tot 12 uur. 

Schaarbeek 
DIENSTBETOON 
EN 
ZITDAGEN 

Volksvertegenwoordiger Dr. V. 
Anciaux, tesamen niet provincie
raadslid T. Pauwels houden iedere 
derde dinsdag van de maand zitda
gen op volgende plaatsen : 

Evere, Haachtsesteenweg 1176 : 
van 18 uur .30 tot 19 uur 45. 

Zaventem, herberg «bij Pancken», 
Vilvoordelaan 60, van 20 uur tot 21 
uur. 

Steenokkerzeel, herberg « In de 
Avondlust », G. Peelersstraat 5, 
vanaf 21 uur. 

Verder stelt Theo Pauwels zich 
ter beschikking van het ganse kan
ton Schaarbeek iedere maandag
avond vanaf 18 uur .30 op zijn per
soonlijk adres (Haachtsesteenweg 
1176, Evere, tel. 41.07 01) en neemt 
hij afspraken op andere dagen ten 
huize van belanghebbenden. 

Steenokkerzeel 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

lïJke .3(re dinsdag van de maand 
door Dr Vlc Anciaux en Theo Pau
wels « In de Avondlust », (>. Pee
lersstraat 5, Steenokkerzeel van 21 
uur af. 

Tevens elke 3de dinsdag van de 
maand (en dit van 20 augustus af); 
van 20 uur af komt de afgevaardig
de van de Vlaam.se Ziekenkas in 
dit lokaal. 

Voor alle sociale en ziekenkaspro-
blemen .staan zij te uwer beschik
king. 

ZW-Pajottenland 
BEDEVAARTREIS 

Ook di t j a a r r i ch ten wij een 
bedevaa r t r e i s in n a a r Diksmuide 
en de zee, op zondag 18 oogst a.s. 
De k a m e r a d e n zorgen voor de 
p r o p a g a n d a en geven de reislief
h e b b e r s op aan de bes tuur s l eden , 
met t e lkens een voorschot van 
100 fr. Nade re in l ich t ingen w o r 
den d a n gegeven aan de inge
sch revenen . 

OOST-YLAANDEREN 

Beveren-Waas 
IJZERBEDEVAART 

Vertrek om 7 uur op de markt. 
Inschrijvingen bij H. Van De N'el-
de, D. Van Beverenlaan 42 of in 
het Vlaams Huis « St. Martinus » 
Prijs 120 fr. 
KOLLEKTE 

De jaarlijkse IJzerkollekte zal ge
houden worden voor de kerk op 11 
augustus te Beveren - Melsele en 
Kallo. 
DIARAMA 

Zaterdag 10 augustus om 20 uur 
in het Vlaams Huis diajirojektie 
over het ontstaan der IJzerbede
vaarten. 

Gent 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 11 aug. kolpor-
t:ige met het weekblad « A\'ij ». 

Verzamelen om 9 uur lokaal «On
der de Toren», bij St. Jacobs 20. 
NAAR DIKSMUIDE 

De V.U.-autobus van 18 aug. ver
trekt aan het Vlaams buis Roeland 
om 8 uur. Heenreis over Rode-
Zwarte en Kemmelberg. Vertrek in 
Diksmuide om 14 uur 30. Prijs 80 
fr. 

Inschrijven bij Guido Dekeyser, 
tel. 2.50909, Oude Houtlei 6 of 
Vlaams huis Roeland, Korte Kruis
straat 3. 

De V.M.O. autobus van 18 oogst 
vertrekt om 7 uur 30 aan het lo
kaal « Rubenshof ». Heenreis via 
Brugge met oponthoud in de Brei
delstad. 

80 fr. fooi inbegrepen. 
Inschrijven : lokaal «Rubenshof», 

Borluutstraat 13, Gent. 
AMNESTIE-MARS 

Donderdag 15 aug. komen de 
deelnemers van de anmestiemars 
om 12 uur aan in het lokaal Ru-
ben.shof. Aanmoedigers en eventue
le deelnemers voor de verdere tocht 
vanuit Geul worden aldaar ver
wacht. 

Herzele 
AUTOKARAVAAN 
DIKSMUIDE 

Alle automobihsten bedevaarders 
uit Herzele en omliggende worden 
vriendelijk uitgenodigd aan Ie slui
ten bij de massakaravaan, die start 
aan de kerk om 7 uur 15 stipt. 

Inschrijvingen in het lokaal St. 
Martinus aan de kerk en bij de be
stuursleden van de plaatselijke af
deling. 

Kruibeke 
NAAR DIKSMUIDE 

Ter gelegenheid van de I.Izeibe-
devaart wordt er ook dit jaar een 
autocar ingelegd. Nog enkele plaat
sen beschikbaar. Inschrijven bij de 
bestuursleden of in het lokaal de 
Vlaamse Kring, Bazelstraat 79, 150 
fr. alles inbegrepen. Vertrek 5 uur 
45 stipt. Terug rond 23 uur 30. 

zoekertjes 
Gegradueerde in boekhoud ing en 
d i s t r ibu t ie , d ip loma .\6-Al in or
de met mi l i t a i re dienst , zoekt 
passende be t r ekk ing . Schr . : W. 
Jo r i s sen - T. 89. 

Bediende met e rva r ing 42 j aa r , 
zoekt passende be t rekk ing . Gent 
of Brus. Schr . W. Jor i s sen . - T.98. 

Lic. H a n d e l s w e t e n s c h a p p e n zkt 
passende be t rekk ing , liefst Ant
w e r p e n . Shr . W. Jor i ssen , Astr id-
laan 80, Mechelen. - T. 90. 

Welke s tudent wi l zich in het 
Brusse lse gedu rende m i n i m u m 2 
j aa r bezig h o u d e n met jongen 
van 15 j . d ie zijn vade r ve r lo ren 
heeft. Fami l ie leven w o r d t aan
geboden. Schr . b lad T. 93. 

K i n d e r h o m e Hadewi jch , zonnig, 
u l t ra mod. komf., familiesfeer, 
ketu-ig niveau. E l izabe th laan 25. 
Tel . 050-51839 - 521.46, Du inbe r -
gen-aan-zee . - T 97. 

Vlamingen, Muzikanten ui t he t 
An twerpse , komt onze r a n g e n 
vers te rken ! Volks-Unie H a r m o 
nie h e r h a a l t i edere donde rdag 
avond, te 20 uur , in he t lokaal 
« Tijl », 22 St J ansp laa t s , t e 
An twerpen . Alle soor ten speel
tuigen, t r ommen en k la roenen 
zijn in voor raad ! - T. 92. 

Gedip lomeerde verpleegass is ten-
te. gehuwd, 29 jaar , zoekt we rk , 
half- of full-time, a ls dok te r sa s 
s is tente of iets dergel i jks . Liefst 
omgeving Gent. In l icht ingen : 
Roe land Raes, p rov inc ie raads l id , 
Ri j senbergs t raa t 34, Gent. Tel . : 
09/22.59.52. na 18 uur . - T. 91 . 

WIES MOENS GEDICHTEN 
Verkeerdel i jk w e r d in ons 

blad van 6 juli jl. op blz. 15 de 
pri js voor «Gedichten 1918-1967» 
van Wies Moens opgegeven als 
275 fr., geb. De prijs bedraagt in 
werke l i jkhe id 300 fr. Uitgave : 
Mia Dujardin, Mechelse S twg 
314, Edegem. 

Licent ia te tolk Ned. Eng. Russ. 
- a fges tudeerde R.U.C.A. '67 -
zoekt passende be t rekk ing Schr . 
W. Jor i ssen , Ast r id laan 80 -
Mechelen. - T. 88. 

Bij N'laming In Oostenrijk nog ka
mers te huur voor aug—sept. Slaap-
k. en ontbijt : 80 fr. per dag. Zeer 
mooie omgeving. Schr. Jos. Herre-
mans Post Wölfnitz 9061, Karnten, 
Oostenrijk. T 77. 

Oproep : wil Frans Mijs uit Dud-
numd-Aplerbeck of familie eens 
schrijven naar Postbus 780, Den 
Haag, Ned. T 87, 

Dringend gevraagd : voor opvoe
ding en verzorging van drie jonge 
kinderen, alleenstaande dame. die 
wenst in te wonen. Studio ter be
schikking. Eventueel hulp van 
werkvrouw of sociale helpster. 
Schrijven onder letters E.L.F. blad. 
'1' 99. 

m 
HoofdredaKteui 

T van Overstraeteu 
Alle brlefwlssellnR »oca re-
daktle naar • 
Rotatyp Sylv Dupulslaan 
110. Brus. 7 Tel 23.1198 

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 : 95 fr. 
Abonnement buitenland : 

480 tt. 
Steunabonnement : 820 fr 

(minimum) 
Losse nummens : B tt. 
Alle stortingen voor Het blad 
op postrekening : 1711.39, 
s Wi] » Vlaams-natlonaA) week
blad. 

Verantw ultg. Mr P Van der 
Eist Beizegemstr 20. Brus. 12. 
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bewegingsijYIJzer 

)OST-VLAANDEREN 

Merelbeke 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

ledere dinsd:ij> van 20 uur af bij 
Peter Dewit, Rodenbachlaan 8 of 
na telefonische afspraak op nr 
526779. 

IJZERBEDEVAART 
De autobus inselegd door fiet l)a-

vidsfonds Flora, %ertrekt aan de 
kerk. Flora om 7 uur 15. aan de 
dekenale kerk om 7 uur 30. In
schrijven kan men bij dh. Smekens 
VV., 'friestlaan 22 of telefonisch bij 
dh. Van Hulle ni- 526458. 100 fr., 
kinderen (ot 14 jaar 60 fr. Terug
reis via Brugj-e met bezoek van het 
Boudewijnpark. 

St. Amandsberg - Oostakicer 

IJZERBEDEVAART 
N'etrek : St. Kruis-Winkel Kenne-

dvbaan om 7 uur 30. Oostakker 
«lorp - Lourdes, café 't Smisken en 
St. Amandsberi", Dr. Em. Maeyens-
straat 40 om 8 uur, West\eltl, AU. 
Hraeckmanlaan 177. Schoolstraat 
aan de liclitsisnalen, U. Hart, Kerk
plein om 8 uur 30. 

Prijs : 80 fr (kinderen onder de 
KI ja:ir 40 f.r). Schrijf onmiddellijk 
in bij al de bestuursleden 

Weiteren 
IJZERBEDEVAART 

De autobus vertrekt om 7 uur 
aan t Vlaams Huis op 18 auj;. 

Inschi-ij\in.£!en 95 fr voor volwas
senen en 50 fr. voor kinderen min
der dan 12 jaar en leden van ieusd-
beue.iiin.sjen in 't Vlaams Huis, 
Markt Wetteren. 

WEST-VLAANDEREN 

Blankenberge 
NAKLANK 
GULDEN5POREN 

Het Guldensporenleest, onder al
gemene leidin.i- van Willem De 
Meyer, was dit jaar een sukses, on
danks totaal gemis aan propaganda. 

Het jjemeentebe.stuur schitterde 
door zijn afwezigheid. Alleen de 
burgemeester en gemeenteraadslid 
Mr. De Pauw waren tegenwoor
dig. 

l>e uitvoeringen van het meisjes
koor o Zingende hartjes » uit Krui-
beke en de foiklorisliische groep 
e Tiroler Steinplattler » uit Antwer
pen waren stijlvol. 

Het laat.ste kwartier van het twee
de gedeelte stond volledig in het te
ken van 11 juli met een geestdriftig 
publiek. 

hen ding ontbreekt nog : wan 
neer krijgen wij een feestredenaar? 

Brugge 
OVERLIJDEN 

Op 7Ü-jarige leeftijd overleed te 
Heist schielijk de h. Richard De-
roose, oudstrijder en oorlogsvrijwil
liger, vader \an ons provincieraads
lid Jel Deroo.se. 

Als geboren en getogen Heiste-
naar was hij lange tijd werkzaam 
in aanverwante takken van het vis
sen jbedrijl. Onze oprechte deelne
ming 
AUTOKARAVAAN 

Zondag, 18 allgu^tus 19(i8, richt de 
S .O.K. een auotkaravaan in naar 
de IJzerbedevaart in het teken van 
de brugse LJzerheld .loe Knglish. 

iN'a de IJzerbedevaart via Lo, 
waar gelegenheid tot middagmaal, 
itaar ons erfdeel Zuid-Vlaanderen, 
o\er Hondschote naar VVaten, met 
korte hulde gebracht aan E.H. 
(ïantois, strijder voor de Vlaamse 
Kuituur in Z. Vlaanderen. 

Bijeenkomst aan het Astridpark, 
om 8 uur; deelname per auto : 20 

fr., middagmaal meebrengen; iden
titeitskaart niet vergeten ! 

Inschrijving : Breidelhof, Jos . Su-
veestraat 2, Brugge; of bij Roger 
S'andevoorde, WoUestraat 45, Brug
ge; Mare Vandeinoortel, Moerkerke
steenweg 667, Sint-Kruis; F'ernand 
Vonck, Willemijnendreef 42, Brug
ge; Robert De Bruyne, Wantestr . 
64, Assebroek; Mevrouw Tuyaerts, 
Ka/ernevest Brugge en J .P . Logghe, 
Vijverlaan 23, App. 63, Sint-Mi-
chiels. 
ARR KONTAKTBLAD . ZO . 

In september verschijnt een 
nieuw nummer van ons arr . kon-
laktblad « Zo », op 10.000 eks. 

Het zal heel wat interessante po
litieke aktualiteit brengen i.v.m. de 
L'niversitaire Ekspansie, het pro
bleem Leuven, het opneuw geplan
de « Pakt der Belgen » door de tra
ditionele en doodgemoedereerde 
kleurpartijen, Zeebrugge, het Ma
nifest der Brus.selse Mandatarissen 
en hel Parlementair werk van onze 
\ 'olks\ertegenwoordiger Pieter Leys 
(gezien de pers dit doodzwijgt en 
De Standaard liever over Feinand 
\ andamme schrijft). 

Het blad woidl steeds verstuurd 
op 10.000 geselekteerde adressen 
dooi lie N'olksunie-Jongeren. 

Voor de financiering ervan doen 
we een beroep op onze sim|)atizan-
ten-, lezers- en leden-handelaars 
door het voeren \an een zeer effi
ciënte publiciteit. Onze mensen ko
pen immers meer en meer bij hen 
die ons ook steunen. 

De prijs ': Het valt heus wel mee, 
nergens adverteert U zo voordelig \ 

Inlichtingen op het Arr. V.U.-.se-
kretariaat : Invaliedenlaan 1, Heist-
aan-Zee (dhr. A. Vanhoutet;hem) 
Tel. ,527.10. 

Vlaams Huis een verbroederings
avond door. Jong en oud. Oost en 
West ontmoeten elkaar in een ge
zellige Vlaamse sfeer. 

Orkest De Zeekanters uit Gistel. 
Begin om 20 uur. Toegang koste
loos. Iedereen op post. 
1ENTOONSTELLING 

Zaterdag 17 aug. en zondag 18 
aiig. (IJzerbedev.) wordt te Diks-
muide grote mark t (hoek grote 
mark t en De Breyne Peelaertstr .) 
een tentoonstelling « 50 Jaar Vlaam
se Strijd » ingericht. 
UITSTAP NAAR 
FRANS VLAANDEREN 

Op 8 september wordt een anto-
carreis ingericht naar Frans Vlaan
deren. Van Diksmuide naar Duin
kerke, Kales, Kaap Griz Nez, Lum-
bres, St. Oniaars, Kassei, Poperin-
ge, Diksmuide. Leiding van een be
voegde gids. 

Inschrijvingen bij L. Devreese, 
I.lzerlaan 83 (Vlaams Huis), Diks
muide. 
OVERLIJDEN 

Op 28 juli overleed te Dender-
monde Mevr. Leoni De Bisschop 
echtgenote van dr. veearts Amaat 
de CJanck - moeder van Ir. A.J. de 
Ganck uit Diksmuide , kantonaal 
gevolmachtigde en oud provincie-
raacfslid van de Volksunie. 

Langs deze vseg biedt dfe afdeling 
Diksmuide de geachte famiUe hun 
diep medeleven in deze beproeving 
aan. 

Kortrijk 

zellelaan 150, 8 uur 10, Geluwe 
(kerk), 8 uur 20, Wervik (kerk), 8 
uur 3(). Terug via Wervik, Geluwe, 
Menen. _ Vertrek om 18 uur 30 uit 
Diksmuide. Inschrijvingen in bo
venvermelde lokalen. Prijs 70 fr. 

Oostende 
I JZERBEDEVAART 

Onze afdel ing neemt deel a a n 
de a u t o k a r a v a a n op 18 oogst : 
v e r t r e k Stefanieple in ( S p o r t c e n 
t r u m ) o m 9 u . Leden d i e o v e r 
geen au to besch ikken w o r d e n 
me t genoegen een p l a a t s in a n 
de re w a g e n s bezorgd, w a n n e e r 
zi.i zich t i jdig h i e r v o o r m e l d e n 
bij de a fde l ingssekre ta r i s . 

BESTUURSVERKIEZING 
Door een speciale toelating van 

het algemeen sekretariaat wordt in 
onze afdeling Oostende een aanvul
lende bestuursverkiezing ingericht 
voor de aanduiding van 4 of 5 le
den. Uitzonderlijk mogen hieraan 
tevens de nieuwe leden deelnemen, 
juist omdat deze aanvulling nodig 
is dtoor de onverwachte groei van 
het aantal partijleden. 

Langs deze weg doen wij dan ook 
een beroep op de lezers van « Wij » 
die nog niet in onze rangen slaan, 
om deze te vervoegen. Men kan 
zich hiervoor melden bij elk be
stuurslid, doch in het bijzonder tot 
de sekrelaris, .lef Verhaeghe, Pr in
senlaan 48, Oostende. 

Zedeigem 
Sinds de oprichting van deze ion-

ge afdeling op 26 april jl. wertl een 
verdrievoudiging van het ledenaan
tal vastgesteld ! 

Het dinamische bestuur is wer
kelijk de eksponent van de levende 
en geïndustrializeerde gemeente en 
kan werkelijk als voorbeeld worden 
gesteld. Proficiat aan voorzitter Va
leer N'ierstraete en zijn ploeg. 

VVaar U ook woont, is U al lid ? 
Niet zo moeilijk : bel 527.10 op en 
binnen de week wordt U bezocht. 

IJZERBEDEVAART 
\'ülksunie-Kortrijk reist per auto

car naar de IJzerbedevaart op zon
dag 18 augus-tus a s . Vertrek op het 
Schouwbiagplein te 8 uur. Op ver
zoek ook in de Koitrijkse rantlge-
meenten. 

's Namiddags bezoek aan Frans-
V laanderen. 

Gelegenheid tot maaltijd 's 
avonds te Steenvoorde. 

Inschrijving : lokaal « 1.302 ». In
schrijvingsprijs : 75 fr. per persoon, 
150 fr. met inbegrip van avond
maal. 

Stene 

Diksmuide 
VOORAVOND 
IJZERBEDEVAART 

Zoals elk jaar gaal op de voor
avond van de IJzerbedevaart in het 

Menen 
NAAR DIKSMUIDE 

De reis naar de bedevaart, geor-
ganizeerd in samenwerking met de 
afdeling Wervik-Cïeluwe, geschiedt 
per aulobus. Plaats en uur van ver-
tiek : Menen, lokaal « de Beiaard » 
8 uur 10, café a X)ns Dorp », (J Ge-

ZITDAG 
Elke eerste zaterdag van de 

maant! houdt .senator Leo Van de 
\ \ e g h e te 9 uur in de voormiddag 
zildag in café « Sportwereld », 
Oi.gslstraat 91, te Stene. 

Iedereen is welkom. 
NAAR DIKSMUIDE 

Zondag 17 augustus a.s. richt het 
I.lzerbedevaartkomitee gewest Oos-
tende een autokai-.ivaan naar l ) k s -
nuiide in. Onze afdeling komt sa
men aan café « Sportwereld », 
Oogststraat 91, tussen 8 uur 30 en 
8 uur 45 waar wij dan in groep de 
grote karavaan in de Koninginne-
laan te Oostende te 9 uur zullen 
vervoegen. 

Leden, die over geen wagen be
schikken geven hun naam op aan 
onze sekrelaris Druivenlaan 12, tel. 
808 41 of spreken reeds op voorhand 
al met hun vrienden of kennissen 
a u I o- best uu rders. 

WIJ IN LIMBURG 

Intep-Limijupgs-
Instituut 

Europese eenword ing? Die zal er komen, 
ondanks ot niettegenstaande a:aullistische 
t iaagheid. 

In het raam van die europese groei moe
ten wij de Algemeen-Nederlandse-integra-
tie ot Noord-Zuid verbinding si tueren. Van 
die groter wordend • gehelen moeten wij 
een tegenhanker zien (en toch de noodza
kelijke voorafbeelding van de samenwer
king en integratie) in de streek, !>ewest 
gouw. 

Zo IS de belgisch-nedcriandse l imbuigse 
integratie (Benelim) een onderdeel van de 
Benelux en de N.-Z.-verbinding. Nog meer: 
het maa':t deel uit van het Bcnelux-mid-
dengebied en als zodanig een proefstuk van 
hetgeen het in heel Benelux en Europa 
moet worden. 

Een pozitief voorbeeld van kulturele in
tegratie — (ik wil het hier niet hebben 
over het geharrewar en partijbelangen ach
ter de schermen ervan — mag wel het 
Groot-Limburgs toneel genoemd worden 
( G T L ) . 

Natuurl i jk slaat de integratie niet alleen 
op het kul turele vlak, maar ook op het so-
ciaal-ekonomische. Denk eens even aan de 
ruimteli jke ordening en de infrastruktuur. 

Tenslot te leven de Limburgers in eenzelf
de streek, die in de toekomst nog sterker op 
elkaar zal inspelen. 

O p di t ogenblik is er sprake van een In
ter-!, imburgs-Instituut. Een prachtig opzet. 
De nood aan een georganizeerde en ge-
strtiktureerde samenwerking is eigenlijk 
zeer groot. 

l o t nog toe bleef het dikwijls al te veel 

bij suggesties en private kontakten, omdat 
de wederzijdse bereidheid tot samenwer-

1cing, die er ontegensprekelijk is, niet kon 
gedragen worden dooi een praktische or-
ganizatie en sekretariaat. 

Van uit dit sekretariaat kan door een stel 
mensen met inzet en frisse ideeën — geen 
burokratische zitters — baanbrekend werk 
geleverd worden Nu reeds is een ellenlange 
inventaris o p te maken van dingen die 
door dit inst i tuut konden aangepakt wor
den. Denken we even aan : kul turele dien
sten, toerisme, kontakten pers. gezamen 
lijke initiatieven, feesten, overleg, onder
wijs (universitaii onderwijs) , planologie, 
en zo meer. 

He t zal voorzeker wat tecbuische moei
lijkheden meebrengen, zoals subsidiëring, 
maar die zijn er om overwonnen te wor
den. 

J. CUPPENS. 

P L A A T S E L I J K 
N I E U W S 

Zonhoven 

DIENSTBETOON 
SENATOR A. JEURISSEN 

Ontvangt alle dagen ten huize. Liefst op 
afspraak. Weierstraat 4, Zonhoven, tel : 011-
132.36, 

V.M.O.-MAASKANT 

Op zondag 18 augustus richt het V ! M . O . -
Maaskant een bus in naar de IJzerbedevaart. 
Prijs 150 fr. Inschrijven voor 10 augustus bij 
volgende personen : Mechelen aan de Maas: 
Jaak Tuleneers, Dr. Houbenlaan 5 en Jef 
Debois, Opperveldstraat 12; Eisden : café 
Atlanta, Steenweg 69, Martin Ramakers , 
Poelsweg 6; Lanklaar : Gerard Beckx, Slak-
kenstraat n-h; Vucht : Jan Housen, Brug
straat 20; Leut : Mevr. Kerkhofs, Genieskes-
straat 59 en Erik Van Mulders, Steenweg 39. 

« In de Minzame Limburger » 

DESILLUSIE 
Ik herinner me goed de dag uit 

mijn studentenjaren, dat ivtj met en
kelen op het punt van het potlood 
zaten te bijten en onze ogen het pla
fond ajzochten naai inspiratie, want 
xvi] pleegden at zwetend een brief 
naar de goeverneur. 

Wi] hadden een lokaal nodig. Een 
« barak >. En die waren naar het 
scheen wel te bekomen ergens op een 
Uniburgse mijn. 

En aangezien wi] in de vlaamse stu
dentenbeweging ijKjnden en wij ge
hoord hadden dal de goeverneur een 
vlaamsgezmde was, dachten wij met 
hem de oplossing voor onze noden 
gevonden te hebben. 

Prompt kregen wij ook een ant
woord. Er was een uitweg. 

Enzovoort. 
We vonden het prachtig : een ant-

iL'oord van de goeverneur. 

Een vlaamsgezinde helpt immers 
een vlaamse beweging. 

Nu achteraf bezien, vinden^ ivij het 
nog knap dat de goeverneur op zulk 
snot-knapenbriej een brief spendeer
de. 

Want het was toen de « beginpe
riode » van zijn goevernementele 
loopbaan. Hoeveel grootse plannen 
had Roppe niet met onze gouw. Hij 
wilde er een schitterend eindrezul-
taat mee i^eken, met de provincie 
van de toekomst. 

Spreekbeurten^ bezoeken, plannen, 
kontakten, studif, noem. maar op? 
Niets was te veel. 

Zelfs niet een vingerwijzing aan een 
stel knapen om een vergaderlokaaltje 
te bemachtigen... 

Ik ben er van overtuigd, dat onze 
Roppe nog vele plannen heeft en nog 
studeert en nog zal spjeken over de 
toekomst van Limburg. Wij nemen 
zelfs aan dat het laaiend vuur van in 
den beginne nog vuur — zij het stro-
vuur is gebleven. Maar wij zijn wet 
realist gen<oeg om te beseffen dat zul
ke man in al zijn geestdriftige inzet 
zwaar geslagen werd door de feiten... 

Werkloosheid — afbraak der mij
nen — beroepshof nog steeds te Luik 
— geen universitair centrum — ge
zegend met jeugdj maar zonder toe 
komst. 

Ja zelfs de Voerstreek, waarovei 
Roppe zovele vragen stelde als CVP 
volksvertegenwoordiger, wil Brussel 
ontfutselen. 

A profX>s, naar het heet bezit Rop 
pe een heel dossier over de Voer
streek. 

Wanneer een zwartboek over de 
toestanden aldaar? En een witboek 
over de initiatieven van de provincie 
aldaar ? 

Nochtans « het > kon in Limburg: 
alles was voorhanden met mensen en 
grondstof. 

Met een dinamische en onderne
mende goeverneur. 

Mislukt ! 

De goeverneur heeft kunnen erva
ren wat centralisme en unitarisme 
betekenen... Brussel, macht en »n-
macht voor hem. En die keiharde 
waarheid kun je niet wegdrinken met 
een whisky of champagne op de een 
of ander officiële receptie. De fei
ten... 

Ze stemmen u chagrijnig? 

Wij, Vlaams nationalisten, zullen 
dat doen wat een goeverneur in een 
gouden kooitje niet meer kan. Me! 
of tegen Brussel. Maar voor Limburg! 

JAN OETERMANü. 
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oen men met de koets door het wilde westen reed 
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waarde... 
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van 600.000 F af tot ï .600.000 F 

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

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

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

Naam 

U IS FINANTIEEL STERK GENOEG !!! 
want : 

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

Adres Woonplaats 

Tel. privé - Tel kantoor , 

wenst inlichtingen en gratis brosjure : 
1. over gronden voor villabouw : Q 

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

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

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

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

: 1^ 
'•j* "-«̂  f^. «• • • i f" 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N 
ANTWERPEN 
^^eir 18 • 
^sl. 03/31.78.20 

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

GENK 
Winterslagstr. 22 
tel. 011/5.44.42 

LEUVEN 
Brusselsestr. 33 



2A WIJ 

} 

» 


