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PRIORITE ABSOLUE VOOR DE ROUTE DE WALLONIË 
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In de Waalse en Frans-Brusselse dag- en weekbladpers 

word t de jongste weken onder het mot to « priori té 

pour la Wallonië » een groots-opgezette kampan je 

gevoerd over de zgn. s lakkengang van de werken aan 

de Rou te de Wal lonië . Zijn deze Waalse jammerklach

ten gefundeerd ? W e r d de « priorité absolue » voor 

de route de Wallonië opgegeven ? En hoe ziet het er 

inmiddels uit met de autosnelweg-projecten in V laan 

deren, vooral met de E-3 ? 

Laten we eerst even onderzoeken, waar we momenteel aan 
toe zijn met de E-3. De opdracht voor de aanleg van de E-3 
en voor de bouw van de nieuwe Scheldetunnel werd toever
trouwd aan een tot dat doel opgerichte interkommunale. Deze 
interkommunale treedt op als bouwheer : zij doet het nodige 
studiewerk verrichten, maakt de plannen en bestekken op, 
duidt de aannemers aan en waakt over de uitvoering der wer
ken. Haar autonomie terzake is slechts aan een paar beper
kingen onderworpen . zo werd overeengekomen, dat het Mi
nisterie van Financiën zich zou gelasten met de nodige ont
eigeningen en dat het Ministerie van Openbare Werken de 
ontwerpen en bestekken zou goedkeuren. 
Nu blijkt dat juist op deze beide gebieden waar de Inter
kommunale aangewezen is op de centrale organen, op dit 
ogenblik grote vertragingen ontstaan De onteigeningen m het 
kader van de E-3 hebben betrekking op een 5.000-tal eige
naars, het Departement van Financien had beloofd, tijdig te 
zorgen voor uitbreiding van zijn diensten om binnen de ge
stelde termijn de onteigenmgsdossiers te kunnen afwerken. 
Zulks IS met gebeurd, het is duidelijk dat vertraging in de 
onteigeningsprocedure de uitvoering van de werken aan de 
E-3 bmnen de gestelde termijn uiterst bemoeiliikt of onmo
gelijk maakt 
Ook bij hei nazicht van de ontwerpen en bestekken door 
Openbare Werken zijn grote vertragingen ontstaan. Hoe on
begrijpelijk het ook IS, zo doet zich toch het feit voor dat 
Openbare Werken méér tijd nodig heeft voor een globaal na
zicht dan er besteed werd aan het opmaken der studies ea 
bestekken 
We staan dus voor de ongehoorde toestand dat de Vlamingen 
verplicht werden een interkommunale op te richten om bin
nen afzienbaie tijd de zo noodzakelijke E-3 te kunnen af
werken en dat die interkommunale opgericht om de staats
kas en de centrale diensten te ontlasten, op de koop toe nog 
gesaboteerd wordt door Brussel! 
En hoe gaat het inmiddels met de « route de Wallonië » ? 
Dank zij het ministerieel antwoord' op een parlementaire 
vraag die volksvertegenwoordiger F. Van der Eist zopas 
stelde beschikken we terzake over buitengewoon leerrijk en 
welsprekend cijfermateriaal. Er zijn op dit ogenblik aan de 
route de Wallonië aannemingen in uitvoering voor een totaal 
bedrag van iets meer dan 3 miljard 882 miljoen. Daarvan 
werd slechts voor 811 miljoen — hetzij iets minder dan een 
vijfde ! — in openbare aanbesteding gesteld zoals dat hoort 
volgens de wet Werken voor een globaal bedrag van 170 mil
joen werden onderhands gegund 11 z dat zij zonder open
bare aanbesteding aan de aannemers werden toevertrouwd. 
En nu de klap op de vuurpeil : werken voor een totaal bedrag 
van 2 miJjard 688 miljoen (drie vijfden van het totaal bedrag) 
werden toegekend onder de vorm van « uitbreidingen ». 

(lees verder onderaan op bladzijde 3) 
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2 DE yOLKSUN» 

PENSIOENSREGELIMG 
ZELFSTANDIGEN 

W a a r d e Redakt ie , 

Pens ioenb i jd rage betalen is 
voor een zelfstandige geen p ro 
b leem. Maar eens dat hij pen-
Bioengerechtigd is, w o r d t het 
een echte ka lvar ieweg . Nadat 
h i j een pens ioenaanvraag heeft 
ingediend, krijgt hij een vragen
lijst aan huis besteUl, die de 
h a r e n ten berge zou doen rijzen. 
Men gaat zover da t men thans 
voor een pens ioenaanv raag be-
v i j s s t u k k e n dient voor te leggen 
van vóór 35 jaa r . Is d i t nodig ? 
Neen, i edere zelfstandige heeft 
een hande l s reg i s t e r en be taa l t 
j aar l i jks zijn be las t ingen. Ind ien 
d e s taat in l icht ingen wenst , dan 
d i en t hij eenvoudig óf de d iens t 
d e r belas t ingen te raad lpegen óf 
na te gaan, w a n n e e r de pen
s ioengerech t igde voor de eers te 
maa l een hande l s reg i s te r heeft 
aangevraagd . I s di t niet een
voudig ? 

De pens ioenrege l ing w o r d t een 
ech te n a c h t m e r r i e voor hen, d ie 
gedeeltelijk zelfstandige en ge
deelteli jk l oon t r ekkende geweest 
zijn. De fout van de zelfs tandi
gen is, dat ze pas te laat beseffen 
hoe ze met verkiezingsleuzen 
j a r en lang bedrogen w e r d e n 
door de grote par t i jen . 

J.B. - Merksem. 

VERKEERDE AMBITIES 

Mijnheren, 

Wervik , da t er p r a t op gaat 
Vlaams te zijn en Vlaams geble
ven te zijn, hoewel he t gelegen 
is op de t aa lg rens (Komen) en 
d e landsgrens ( F r a n k r i j k ) , heeft 
een superpa t r io t b innen zijn 
grenzen. E r e t e k e n s van alle 
k l eu r en geur, gespeld met een 
t ikje F r a n s , op de bors t , van een 
voorz i t t e r van een « comité », 
tot bevorde r ing van hande l en 

ner ing , moeten een ve rdach te 
lad ing dekken . 

Die nooit r e ch tdoo r -mar s j e r en -
de voorz i t t e r zal van Werv ik 
een tweeta l ige stad maken ! ! 
Alle gelegenheden zijn hem wel 
kom. Een pr i j su i tde l ing deed 
h e m ziin beste PYans evokeren 
als : « un bouque t g ladio len . . . •>. 
Van een degelijk F r a n s gecult i 
veerd man gesproken ! Pet ie te
rige d r i ek leur ige vlaggetjes 
plaats t hij zelfs in de velden om 
een he l ikop te r wegwi j s te 
maken . Och a r m e ! 

I s he t w a a r da t s ek re t a r i s en 
bes tuurs l eden doorbe t en en met 
d ie man nie t mee r aan de g roene 
tafel wi lden ? ' t W a r e te hopen, 
opda t Werv ik v e r d e r moge her 
leven ! 

P.M. - Wervik . 

INDEXCIJFER 

W a a r d e Redakl ie , 

Het indexcijfer is nu reeds 
lang genoeg een steen des aan
s toots . De < Bond », weekb lad 
voor het g ro te en jonge gezin 
(ui tgave van 3.9), vat he t v raag
s tuk goed samen . Het maak t ge
w a g van het vers lag van het 
min is te r ie van economische za
ken over de Belgische economie 
in 1964. 

Daa r in w o r d t bevest igd dat in 
19(54 de ui tgaven voor voeding 
en d r a n k 31 t.h. van d e gezins
budget bedroegen , t e rwi j l deze 
t w e e posten 54 t.h. van de ele
men ten van he t indexcijfer uit
m a k e n . Die e n o r m e afwijking 
tussen d e werke l i jke gezinsui l -
gaven en de samens te l l ing van 
he t indexci j fer is seder t lang 
bekend . 

De r ege r ingsve rk la r ing van 29 
juli is ech te r heel vaag gebleven 
w a n n e e r het over pr i jzenbele id 
ging. 

Ook hier is w a a k z a a m h e i d ge
boden ! Het gaat in he t bi jzon
der om de stoffelijke be langen 
van du izenden gro te gez innen . 
En w a a r zijn deze gez innen het 
meest te v inden ? Velen o n d e r 
hen hebben hun v e r t r o u w e n aan 

de V . l \ geschonken op 23 mei, 
di t n ie t t egens taande prof. Van 
Mechelen. Tussen haakjes ge
zegd : is deze nog s teeds Bonds
voorz i t te r ? 

Een groot deel van de Vlaam
se grote gezinnen v e r w a c h t dan 
ook da t de V.U.-par lements leden 
desaangaande de r ege r ing in 
]t a lgemeen en de hee r Spinoy 
in het b i jzonder niet met rus t 
zullen laten. 

B.H. - E rembodegem. 

KLEURSINDIKATEN 

(jieachte Redakt ie , 

Met voldoening hebben wij het 
a r t ike l over Brussel X gelezen 
in uw blad van 4 dz. 

Te rech t w o r d t aanges t ip t da t 
vanwege de k leurpo l i t i eke s in-
d ika ten A.C.V. en A.B.V.V. geen 
verzet tegen de a a n g e h a a l d e toe
s tanden k o m t of te v e r w a c h t e n 
is en da t zij zonder b l ikken of 
blozen e r hun zegen aan geven. 

Dus w o r d t als eers te doeltref
fend middel het niet mee r be
talen d e r s ind ika le b i jdrage 
vooropgezet . 

Maar w a a r o m w o r d t de lijn 
niet ve rde r d o o r g e t r o k k e n ? 

Door het niet mee r be la len 
de r b i jdrage h o u d t men op lid 
te zijn en ipso facto verva l len 
ook alle aan he t l i dmaa t schap 
ve rbonden voorde len . Het r e su l 
taa t is dan ook v e r d e r negatief. 

K o n s e k w e n t doo rgedach t is 
het aans lu i t en bij he t Algemeen 
Vlaams Vakve rbond dan ook 
veel pos i t iever en mee r afdoend. 

Niet al leen kunnen d e k l eu r 
pol i t ieke s ind ika ten de on t t rok 
ken l idgelden niet l anger mee r 
misb ru iken tegen d e Vlaamse 
on tvoogding en t evens w o r d t 
h i e r d o o r he t A.V.V. gevoelig 
ve r s t e rk t . 

Hoe he t A.Y.V. ook moge be 
oordee ld w o r d e n , één zaak is 
zeker : in Brussel X s taa t he t 
al léén o p d« voorpost in de ver
ded ig ing d e r be langen van onze 
Vlaamse mensen . 

C.P. - Gent 

TAALWETTEN TE BRUSSEL I 

Geachte Redakt ie , 

W o r d t de klok r eeds nu te rug 
ach te ru i t gezet ? 

Men zou he t w e l gaan geloven, 
gezien de d r ies the id w a a r m e e te 
Brussel de t a a l w e t w o r d t over 
t r eden , net alsof ze niet bes tond . 

In de n a m i d d a g van vr i jdag jl. 
w e n d d e o n d e r g e t e k e n d e zicb tot 
he t p o s t k a n t o o r W o l u w e 2, w a a r 
hij in be t r ekk ing k w a m met een 
jonge v rouwe l i jke bed iende , d ie 
n ie t eens b e k w a a m w a s hem zijn 
iden t i t e i t skaa r t in he t Neder 
l ands te vragen . 

Na zijn h e r h a a l d e a a n d r i n g e n 
om da t verzoek in zijn taa l te 
bekomen , k reeg hi j viakaf d e 
beken ten i s te ho ren : « Et moi , 
je ne sais pas Ie d i r e en fla-
n iand ». 

Het zijn dus we l werke l i jk d e 
Brusse l se f rankofonen d ie zuch
ten o n d e r de dwinge land i j van 
de Vlaamse imper ia l i s t en ! 

A.V.E. - St.L. W o l u w e . 

TAALWETTEN TE BRUSSEL II 

W a a r d e Redakt ie , 

De laa ts te tijd gebeuren er in 
de gemeen ted iens ten van Schaa r 
beek r a r e d ingen . Na Her tog in -
neda l w e r d e n alle d i e n s t o r d e r s 
i. d. be ide l ands ta len bekend ge
m a a k t en di t o p t w e e ve rsch i l 
l ende pap ie r t j es . Dit l aa t s te moe t 
zeker te veel kos ten m e e g e b r a c h t 
h e b b e n , w a n t de laa t s te tijd ver 
scheen e r m a a r één pap ie r t j e 
meer , met de ve rmeld ing «Vlaam
se tekst op keerz i jde ». Het 
a l l e r l aa t s t e ber ich t ech te r , da t 
h a n d e l t over een b i j komende 
ha lve ver lofdag, is a l leen opge
steld in d e taal van H a r m e i . 

N a d a t ve r sch i l l ende ma len 
< Vlaams a.u.b. » op he t u i t h a r i -
bord w a s geschreven , w e r d de 
a a n d a c h t van de d i ens tove r s t e 
op dit feit ge t rokken . 

Deze m a n r e p l i k e e r d e met d e 
vo lgende w o o r d e n : < van ver 
p l i ch t e twee ta l ighe id w e e t ik 
n ie t s . En v o o r d i egenen d ie he t 
b e r i c h t over de ha lve dag b i j 
k o m e n d verlof n ie t k u n n e n 
lezen, w e l : ze zijn n ie t ve r -
Iilicht di t verlof te nemen ! >. 

Z i edaa r hoe he t in 1965 gaa t 
in de gemeen ted iens ten , w a a r 
75 % Vlamingen w e r k e n . 

S c h a a r b e k e n a a r . 

WARE6EM 

W a a r d e Redakt ie , 

In u w n u m m e r van 4 septem
b e r 1.1. zocht ik v ruch te loos een 
b i jdrage over de 18e F r a n s -
Vlaamse Ku l luu rdag te W a r e -
gem. Ik b e s c h o u w di t als een 
e rns t ig verzu im v a n w e g e u w 
b lad . Deze k u l t u u r d a g is we l i s 
w a a r geen g roo t se on tp loo i ing 
van Vlaamse mach t . T e l k e n j a r e 
komen te W a r e g e m +300 Noord- , 
Zuid- en Fran.s-Vlamingen s a m e n 
om h u n gemeenschappe l i jk kul -
t uu re r fdee l te v r i j a r en . 

D a a r w o r d t een nie t te o n d e r 
scha t t en b i jd rage ge leverd voor 
he t b e h o u d en u i tb re id ing van 
onze N e d e r l a n d s e ku i t uu r . Al 
w i e i jver t voor de r e d d i n g van 
onze eigen vo lksaa rd in F r a n s -
V l a a n d e r e n he lp t m e d e aan d e 
on tvoogd ing van ons volk. 

He t pas t d a a r o m d a t he t o r 
gaan van de Volksunie , als h u l d e 
aan de p i o n n i e r s en d e ge t rou 
wen van deze k u l t u u r d a g , aan 
deze mani fes ta t ie een a r t ike l 
wijdt . 

L.C. - Astene. 

De redaktie draagt reen verant
woordelijkheid roor de Inhoiui der 
gepubliceerde lezersbrieTen. Zr be
houdt zich het recht ran keoze 
en inkorünf voor Over de lezers-
rubriek wordt teen briefwisseling 
revoerd. 

ASEBOREfT 
onder de 

BALANS. 

UNS. 

NATIONALE 
LOTERIJ 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
«DE VOLKSUNIE» 
d i e n e n toegestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : , 

S. De Lie, « Papenhoek », Berendrecht. Tel. (03)73.66.59 

Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretariaat : 

M. Lemonnierlaan 82 Brussel 1. Tel. (02) 11.82.16 

WENTELPOORTEN 
In b«nt, (taal, •lamlniam 
a( pliitiek. 
StaodMrduitvMrlnt «1 
oaar (ewenst model. 
Syit«ineo uncepost wui d« 
tard van het bouwwerk. 
Band- of •lektrisehe bedlealag. 

ZONHOVEN • TEL 13231 

IS & ZOHEN PYBA 

AOLLUIKEN 

ROIXVIKEN 
In hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Band- of olektrlscha 
bedlening. 
Alia aystemen. 
VENETIAANSC 
ZONNKBLimiEM 
Bediening met 
koorden' ol met 
stang én windwerk 

A.JEÜRISSEN-CIOOSTERMANS i l ZONEN 
TEL 132 31 

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie): 
L. VANDEVELDE, 

Sint Damiaanstraat 17, Wommelgem - Tel. : (03)53.67.27 

W l M M A E S 

DIANALAAN, 10. BERCHEM - Antwerpen. • T e l . : (03) 39.69.34. 

— s te l t zijn k a n d i d a t u u r bij a l le Vlamingen in de 
de ren , voor a l le ve rzeke r ingsvormen : B rand -
p rov inc iën An twerpen , B r a b a n t en Oost -Vlaan-
Leven - Persoonl i jke - Fami l i a l e - Auto - We t -
Burg. Aansprake l i jkhe id . 

— Komt op het eers te verzoek voor : 
Ove rname van bes t aande verzeker ingspol i ssen . 
N i e u w e zaken bij huwel i jk , op r i ch t en zaak, enz. 

Grcl t I c v l : 
GLAZtN en MONTUREN. 
GfAtïl voor vericlcrdon. 
H*rsl«)lïngen in ogen wcrlhutt. 

WoKer ROLAND 
^ Gtdtptomccrd Of>tt«ktr « « 

K«rl[stra«t. 58 — Antwerpen 
| t t l ».V.h. op h«t Kuiinummtf Q 

Tttcftton: 35 . l t .M 

%^ % (ortuig op varteofl d«Mf. 

HERMES 
SGIWeL 54 Zuid laan 

211 M. Lemonn ie r l aan . 
Telefoon : 11.00.33. 
Brusse l . 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

• 
Steno- en 
dak ty logra f i e 
in vier t a len . 
Boekhouden . 
Sociale wetgeving . 
Mode rne ta len . 
H a n d e l s 
c o r r e s p o n d e n t i e . 

Dag- en avondlessen . 
De school w a a r Vlamingen 

zich thu i s voelen. 

Beter en voordel iger . 
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karel de prote 

en onze taal 

Te Aken werd dit jaar een zeer be
langrijke Karel de Grote-tentoonstel-
ling georganiseerd onder de auspicie-
en van de Raad van Europa : een 
schitterende tentoonstelling die een 
ruime, internationale belangstelling 
kende. 

Welke indruk moeten de buiten
landse bezoekers van deze tentoon
stelling eens te meer opgedaan heb
ben over België ? Zij moeten denken 
d&t België, zoals Frankrijk, een frans-
talig land is. In de Duitse katalogus 
worden de vertegenwoordigers der 
verschillende landen en de instellin
gen die voorwerpen afstonden voor 
de tentoonstelling zorgvuldig in hun 
taal vermeld. 

Voor Nederland bv. is dit volledig 
In orde, in korrekt Nederlands. 

De inrichters treft dus zeker geen 
verwijt. 

Wat stellen wij met ergernis vast 
voor België ? Vooreerst dat de twee 
vertegenwoordigers van België in het 
Internationaal komitee van deskun
digen zijn : J. Van Lerberghe, Con-
seiller prés Ie Ministre de l'Education 
et de la Culture en Hermann Liebaers, 
Conservateur en chef de la Bibliothè-
que Royale de Belgique. Deze twee 
hoge ambtenaren zijn Vlamingen, die 
als -Vlaming en met Vlaamse steun 
hun hoge funktie veroverd hebben; 
zij s taan op de Nederlandse taalrol. 
In het buitenland laten zij zich door
gaan als Franstaligen en helpen de 
overtuiging bestendigen dat België 'n 
Franstalig land is. 

Voor al de inzendingen van de te 
Brussel gevestigde nationale musea 
wordt, zowel in de katalogus als op de 
tentoonstelling zelf, de herkomst uit
sluitend in het Frans vermeld : ta l 
rijke belangrijke voorwerpen zijn 
herkomstig uit de « Bibliothèque Ro
yale de Belgique » (nogmaals komt de 
verantwoordelijkheid van de Vlaamse 
hoofdconservator, Herman Liebaers, 
in het geding); andere uit de «Mu-
sées Royaux d'Art et dUistoire» of 
he t «Musée Royal d'Armes et d'Ar-
mures ». 

Treurig is het gesteld met de in
zending uit Limburg : wist gij dat er 
te Maaseik een « Eglise Ste Catheri
ne » is en te Tongeren een « Basilique 
Notre-Dime » ? Blijkbaar is ook Lim
burg een Franstalig gebied; dat moe
ten al thans de bezoekers van de ten
toonstelling er van denken. 

marcel reynders 
ten grave 
gedragen 

Onder grote toeloop van zijn vrien
den vond te Leuven in de St Michiels
kerk de lijkdienst plaats voor Marcel 
Reynders, van 1925 tot 1940 de blij
vende spil van het K.V.H.V. Leuven, 
na 1945 de hoofdredakteiir van het 
Boerenfront. 

De Leuvense universiteit was verte
genwoordigd door Mgr. Martens. Ver
der waren er de professoren Pere-
mans, Cardijn, Dumont, Van der Mue-
ren en Opsomer, de vooroorlogse stu-
dentenvoormannen ir. Piet Meeuwis-
sen, mr. Willem Melis, dr. Karel God-
deeris, mr. Herman Wagemans, dr. E. 

Fransman, dr. F. Creemers, dr. Mori 
de Goeyse, drs Rik Aelvoet. Verder de 
senatoren Wim Jorissen en Custers, 
volksvertegenwoordiger Leo Wouters 
en de oud-volksvertegenwoordigers 
Thieu Croonenberghs, Ward Hermans 
en Daniël de Coninck. vertegenwoor
digers van het Boerenfront o.m. 
Louis van Kerckhoven, Bogaerts, de 
gebroeders Peeters, de heer en me
vrouw Schreurs en verder mevr. Pee-
ters-Nicasie, Frans Lambrechts, de 
burgemeesters van Leuven en Asse de 
heren Smets en Van Wijnendaele, 
hogere ambtenaren als de heren 
Lion, De Vriendt, Keil en Timmer
mans, journalisten van dag- en week
bladpers, de heren Désirant Maréchal, 
Haestj Dieu, Philippe, Briers, Caudron, 
Franck, Fontaine en Liesenborghs, een 
afvaardiging van de Leuvense stu
denten met de heer Swartelé, huidige 
preses van het K.V.H.V. en zovele an
deren, oudere en jongere vrienden van 
Marcel. 

Marcel Reynders werd begraven op 
het kerkhof te Vlierbeek, in de buurt 
van Jef van den Eynde, de bezieler 
van het Leuvens studentenleven voor 
1914-18. In de abdij te Vlierbeek wer
den de absouten gezongen. Aan het 
graf werden redeoeringen uitgespro
ken door Louis Van Kerckhoven, 
voorzitter van het Boerenfront, de 
heer F. Liesenborghs, voorzitter van 
het Verbond van Belgische Land-
bouwjoemalisten waarvan Marcel 
Reynders ondervoorzitter was en 
door dr Karel Goddeeris, oud-voor-
zitter van het Verbond voor Vlaamse 
Academici, waarvan Marcel Reynders 
ders hoofd van de Sekretariaats-
diensten was. 

Louis van Kerckhoven herinnerde 
aan zijn onverdroten werkzaamheid 
der laatste twintig jaar als hoofdre-
dakteur van het Boerenfront, Liesen
borghs huldigde de principiële maar 
faire tegenstander naast de trouwe 
en behulpzame confrater. 

Dr Karel Goddeeris schetste het 
leven van deze aktivistenzoon, voor
eerst als de spil van het studentenle
ven, 15 jaar lang, waar z'n hoogste be
kommernis was de studenten de so
ciale en nationale plicht van hun 
dienst aan de volksgemeenschap bij 
te brengen. Hij vergeleek de rol van 
Marcel Reynders tussen de twee we
reldoorlogen met die van Jef van den 
Eynde voor de eerste wereldoorlog. 

Marcel Reynders, die zo bekommerd 
was en zoveel deed om het stoffelijk 
overschot van Jef van den Ejmde van 
Maastricht naar Leuven te doen over
brengen, zal nu rusten in diens buurt 
op hetzelfde kerkhof van Vlierbeek. 

franskijjonisme 

in Vlaanderen 

De « Agence Economique et Finan-
cière •» heeft zopas een aflevering ge
wijd aan «L'expansion economique 
des Flandres ». Zoals steeds werden 
bijdragen gevraagd aan vooraan-

.staande figuren en deze bijdragen 
verschijnen in het Frans of het Ne
derlands — naar keuze. 

Zo lezen we bijdragen in het Ne
derlands van de gouverneurs van 
Oost- en West-Vlaanderen, van de he
ren prof. F. CoUin en H. Cappuyns, 
van schepen Van den Daele e.a. Het 
merendeel der bijdragen is. uitzon
derlijk, in het Nederlands. Sommige, 
zoals deze van de secretaris-generaal 
van Sidmar, verschijnen in het Ne
derlands én het Frans. 

Des te opvallender is het dat drie 
zgn. Vlaamse ministers gemeend heb
ben alleen en uitsluitend Frans te 
moeten schrijven : Moyersoen, An-
seele en... Van Bogaert ! 

Vele advertenties zijn in het Neder
lands, o.m. van de Stad Gent. Des te 
gekker is het dat « La Ville de Tielt > 

een eentalig Franse advertentie ge
plaatst heef t ! 

In een aflevering gewijd aan Ant
werpen — een tijd geleden — trof het 
ons pijnlijk da t de bijdrage van de 
heer Delwaide, schepen van de haven, 
in het Frans gesteld was. 

Wanneer men de keuze heeft tus
sen Frans en Nederlands is het een 
gemis aan fierheid, een vorm van 
franskiljonisme, Frans te schrijven als 
openbaar gezagdrager in het Vlaam
se land. Van de heren Anseele en Mo
yersoen verwondert ons dit niet. De 
heer Van Bogaert, die professor is 
aan de Vlaamse universiteit te Gent 
en adjunkt-minister of staatssekre-
taris voor het Nederlandstalig onder
wijs, verwondert ons wel : leren wij 
hem nu pas kennen ? 

de betoging 

te oostduinkerke 

De verwittigingsbetoging van de 
V.B.B.-Westvlaanderen verleden zon
dag te Oostduinkerke is een succes 
geworden. Meer dan 1.000 betogers 
stapten, achter talloze vaandels en 
spandoeken, in de optocht op. 

Zeer veel geestdrift en toch, in 
dank voor de Oostduinkerkse gastvrij
heid, tucht en zelfbeheersing. Een 
paar onbeduidende incidenten werden 
veroorzaakt door een handvol tegen-
betogers dat echter zeer vlug zijn 
heil zocht in een glorieloze aftocht. 

De betoging boekte alvast een re
sultaat op korte termijn : verleden 
zondag werd nog slechts in één en
kele kustkerk het akkoord V.V.B.-bis-
dom geschonden. 

En wat de toekomst betreft : een 
verwittigd man is er twee waard. In 
1966 zal de kust — ook tijdens het 
toeristenseizoen — haar Nederlands 
karakter bewaren, of er zal geen ein
de komen aan de moeilijkheden. 

De verwittigingsbetoging van ver
leden zondag leverde het bewijs, dat 

mits de nodige voorbereiding en or
ganisatie tienduizenden bereid zulleö 
zijn om volgend jaar gevolg te gevea 
aan een oproep voor een massabeto
ging 2tan de kust. 

incidenten 

te Oostende 

Een Vlaamse betoging zonder 
incidenten is blijkbaar, althans vol
gens onze «weldenkende» pers, on
mogelijk. Te Oostduinkerke waren da 
sensatiezoekers er aan voor hun moei
te. Het is waarschijnlijk daarom, dat 
ze de incidenten van zondagavond te 
Oostende dubbel dik in de verf zet
ten. 

In de persberichten was er spraak 
van een door Vlaamse betogers over
vallen Lunapark, van straatgevechteii 
met (natuurlijk fascistische !) schou-
derriemen, van een aangehoudene en 
dergelijk fraais meer. 

De waarheid was enigszins anders. 
Na afloop van de betoging te Oost
duinkerke besloot een groep deelne
mers, het Vlaams Huis aan het Wa-
penplein te Oostende te bezoeken. 

Op het Wapenplein werden ze aan
gevallen door een groep (franstalige) 
nozems die, gewapend met kettingen 
en boksbeugels, uit een nachtclub 
kwamen. Er ontstond een fikse rel; 
de politie, die even later ter plaatse 
verscheen, schaarde zich onmiddel
lijk aan de zijde der nozems en char
geerde buitengewoon brutaal. Een 
Vlaams betoger liep een hersenschud
ding op. 

Ooggetuigen stelden vast dat in 
sommige herbergen de nozems maar 
achter de toog te grijpen hadden om 
zich te wapenen met kettingen, staven 
en boksbeugels. 

In tegenstrijd met de persberich
ten werd niemand onder aanhou
dingsmandaat geplaatst. Wel zal bij 
het gerecht klacht worden neergelegd 
tegen het optreden van sommige 
antivlaamse heethoofden. 

Het schandaal der route de Wallonië 

De mi l jardendans 
(vervolg van btz. 1) 

Uit het ministerieel antwoord blijkt, wat wij onder « uitbreidingen » die
nen te verstaan : « Voor sommige aanbestede aannemingen konden de 
werken niet aangevangen worden wegens het niet beschikbaar zijn van 
alle nodige te onteigenen gronden, wat aanleiding gaf tot gerechtvaardig
de klachten der betrokken aannemers, daar aldus him zeer belangrijk 
materieel werkloos moest blijven. Om aanspraak op vergoedingen te ver
mijden, werden hun in sommige gevallen andere werken toevertrouwd. 
In andere gevallen werd toevlucht genomen tot de uitbreiding van de ori
ginele aanneming om de openstelling op bedoeld baanvak te versnellen ». 
Deze uitleg van minister De Saeger leert ons ten 1ste dat aan de route de 
Wallonië het prioriteitstempo tot een dergelijke WEianzinnige hoogte 
werd opgedreven dat de werken reeds werden aanbesteed vooraleer de 
onteigeningsprocedure was beëindigd en ten tweede dat, om de open
stellingsdatum te bespoedigen, de werken ontrokken werden aan de nor
male wettelijke procedure en aan de kontrole van het parlement! 
Zo wordt aan de route de Wallonië met miljarden gegooid en gegoocheld. 
Eén enkele firma, de s.a. Sogetra te Brussel, die voor 597 miljoen wer
ken aan de route de Wallonië uitvoert, kreeg voor 2 miljard 40 miljoen 
uitbreidingen toegewezen, zonder enige vorm van kontrole, zonder het 
normale spel van de aanbesteding, zonder verantwoording ! 
Om de waanzinnige priorité absolue aan het zuiver politiek route de Wal-
lonie-projekt te handhaven en er door te drukken, wordt het geld — de 
miljarden! — van de belastingbetaler langs deuren en vensters buiten
gesmeten. 
We zijn niet zinnens, het schandaal van de route de Wallonië én van de 
« uitbreidingen » en andere onwettelijke geldsmijterijen — ook elders ! 
— los te laten. We komen binnenkort uitvoerig op deze en andere cijfers 
terug; het is daarenboven duidelijk dat onze mandatEirissen in'het par
lement daarover hun zeg zullen hebben ! 

Toon van Overstraeten. 
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open brief 
aan de B.R.T.-beheerders 

te Brussel 

Mijnheren, 

Om het met Strauss' Don Juan te zeggen : « Das Lied ist 
aus, und kalt und dunkel wird es urn den Herd » - het geld is 
op en koud en donker wordt het op het scherm. Omdat van het 
hele budget nauwelijks nog een kwartje overblijft, zal kijkend 
Vlaanderen het in de eerstkomende maanden moeten stellen met 
T.V.-avonden in de aard van de slaapverwekkende programma's 
uit de zomerse komkommertijd. Geen plannen dit jaar voor nieu
we initiatieven, geen superprodukties en grote sterren. Slechts 
goedkope afleggertjes en met mondjesmaat af en toe een frulletje 
dat kado kan worden gedaan omdat het niets heeft gekost. We 
gaan het najaar en het nieuw T.V.-seizoen in met een hele 
hoop pauze en interludium in het verschiet : op het Flageyplein 
is de kas leeggemaakt tot op de bodem. 

Zo speelt gij, mijnheren, straffeloos klaar wat geen enkel 
hulpboekhoudertje van een halfmaatse kippenfokkerij zich zou 
kunnen laten aanleunen • een budget voor een heel jaar er door 
draaien in enkele maanden tijds. Deze prestatie is het zoveelste 
lovertje dat de narrenkap boven uw gewichtige, op grond van 
partijkleur uitverkoren beheerdershoofden siert. 

Er doet de jongste tijd, mijnheren, een courtelinesk verhaal 
de ronde over een ongelooflijk staaltje van rationele werking 
en organisatie in onze beeldbuisbroeikas. Het is zó'n voorbeeldig 
verhaaltje dat we ons niet kunnen weerhouden, het hier nog 
eens uit de doeken te doen. Daar gaat het dan : 

Er is op de T.V. een dienst die er zich mee gelast, op gezette 
tijden aan de pers de (gestencileerde) kijkprogramma's te laten 
geworden. Enkele tijd geleden had die dienst - zoals ontelbare 
keren tevoren - zijn papiertjes klaargemaakt : netjes op een 
stapel lagen ze gereed om enkele passen verder gedeponeerd te 
•worden op de werktafel van de verzendingsdienst. In een grote 
bijenkorf zoals de T.V. moet er orde en sisteem zijn : dies is er 
tussen de opstel- en verzendingsdienst een nauwkeurig getrok
ken grens van bevoegdheden en verantwoordelijkheid. Niemand 
kan zo maar met een stapel papieren over die grens heenstappen 
en gewoonweg zeggen : nou kijk, hier zijn ze dan ; zorg er voor 
dat ze in de bus geraken. Nee, er is iemand aangesteld om de 
stencilvelletjes enkele meters in de ruimte te verplaatsen. 

Doch zie : hij tot wiens bevoegdheid het verplaatsen van 
gestencileerde programma's behoort, kon zich van deze zijn 
specifieke taak niet kwijten omdat het gewicht van de persklare 
stapel hem dat verbood. Wij zegden hierboven al, dat er orde 
en sisteem heersen in de T.V.-burcht. Zo is er een voorschrift 
dat aan het gewone dienstpersoneel verbiedt, pakken die zwaar
der zijn dan twaalf kilo te hanteren. Het pak in kwestie woog 
méér ; er moest dus een sjouwer ontboden worden om het te 
verplaatsen. En aangezien er orde en sisteem enzoverder, is het 
ontbieden van een sjouwer vlugger gezegd dan gedaan : sjouwers 
moeten aangevraagd worden, met een speciaal formulier, in te 
dienen acht dagen voordat de sjouwkarwei dient uitgevoerd. 
Zo geviel het dat, omwille van het reglement, geen enkele 
sjouwer zich over het bewuste, meer dan twaalf kilo zware pak 
kon ontfermen. Dies bleef het liggen. 

Nu geloven we, mijnheren, dat een aantal lezers van dit 
blad tóch een oplossing voor deze uitzichtloze situatie zouden 
hebben gevonden ; zo bijvoorbeeld had men het meer dan 
twaalf kilo zware pak kunnen splitsen in drie of vier of des
noods nog méér kleinere pakken die dan, met inachtneming van 
de geldende voorschriften, konden verplaatst worden van de 
opstel- naar de verzendingsdienst. 

Dat had inderdaad gekund ! Maar terecht vraagt gij, mijn
heren : wie kan een ambtenaar verplichten tot een geestelijke 
inspanning die uitreikt boven het dienstorder, het gewoonte
recht en de voorschriften ? 

Deze geschiedenis, gewaarborgd op zegel voor de sceptici, 
is éen enkel (illustratief) verklarinkje voor het feit dat de kas 
maanden te vroeg leeg is. Er is er daarenboven nog een tweede : 
naar goede Belgische unitaire geplogenheid wordt het T.V.--
budget fifty-fifty verdeeld tussen Vlamingen en Walen, alhoewel 
er méér Vlamingen en heel wat méér Vlaamse T.V.-kijkers zijn. 

Zo wagen wij, de oorzaken voor het financieel tekort als volgt 
samen te vatten : de gebruikelijke geschiedenissen a la Cour-
teline in uw partijpolitieke kijkwinkel en een fundamentele 
onrechtvaardigheid ten opzichte van de Vlamingen. Inmiddels : 
groeten aan de Flintstones vanwege 

dio Genes. 

D E LAATSTEN 

Elders in dit blad vertellen 
we dat er verleden zondag 
maar één enkele kustkerk 
meer was waar de overeen
komst V.V B -bisdom werd 
geschonden en dat zulks met
een een eers e positief resul
taa t van de betoging te Oost-
duinkerke was. 

De laatste hardleersen ver
leden zondag waren de paters 
Dommikanen te Knokke. De 
VV.B. heeft reeds laten we
ten, dat de tioudmg van de
ze paters in de e.k tijd be
palend zal zijn voor de ver
dere aktie tot vernederland-
si"'ï van de kust. 

A Ie ogen zijn thans gerecht 
op de naterskerk te Knocke-
Le Zoute! 

CASINO 

EN HIPPODROOM 

Het is goed dat op de beto
ging te Oosldulnkerke aan
gekondigd werd dat de aan
dacht niet uitsluitend naar 
het Frans in de kerken, maar 
ook naar la langue de Fer-
nandel in casino's en op ren
banen zal gaan. 

Daar inderdaad is nog zeer 
veel te doen; wat het casino 
van Oostende betreft werd 
zulks onlangs nog duidelijk 
aangetoond door een bescha
mend taalincident tijdens 
het Noordzeefestival, op de 
avonden van de «Charme 
van het Chanson ». 

Men vergete met dat het 
hisr instellingen betreft, 
waarover de gemeentebestu
ren als eigenaars volle be
voegdheid hebben. 

De Piers'kes en tutt i quanti 
moeten eindelijk eens defi
nitief kleur bekennen. In het 
blad van schoonbroer en bij 
talloze gelegenheden hangen 
zij de zoetwaterflamingant 
(en dat vlak bij het zilte 
Noordzeestand !) uit. Maar 
als burgemeester vegen zij 
er hun hakken aan dat in
stellingen van hun stad ge
bruikt worden als steunpun
ten voor de franskiljonse 
onverdraagzaamheid en het 
antivlaams fanatisme. 

Piers moet nu maar eens 
bewijzen dat hij nog wat an
ders kan dan Vlaamse beto
gingen verbieden. 

Zoniet garanderen wij hem 
de volgende schop op zijn 
bloedeigen schenen. 

UNITARISME P I E R D O O D 

Minister Vranckx — kenne
lijk belust op het herstel van 
zijn Vlaamse maagdelijVhaid 

•«^ln^^ 

Wie sprak daar van het zwakke ge'^^ocht ? Deze Teus^enachtige 
gemeenplaats werd, blijkens onze foto, eens te meer gelogen

straft tijdens de Getoging te Oost duinkerke-Oost ende. 

— heeft een bezoek gebracht 
aan de (overigens zeer dege
lijke) studieweek die de 
Stichting Lode wijk de Raet 
gewijd heeft aan de Vlaamse 
problematiek. 

De minister liet er zich als 
volgt uit over federalisme : 
«Als het niet anders kan, 
vooruit dan maar: doch waar
om, als het niet nodig is "> ». 

Aan dergelijke uitlatingen 
meet men best de weg die de 
federalistische idee reeds 
heeft afgelegd tot zelfs m de 
breinen die er het meest wei
gerachtig tegenover staan. 
Zelfs Vranckx, Vlaams socia
list met Leuvense tweetalig-
heidsbevliegingen, durft er 
zich in een Vlaams midden 
niet meer tegen verzetten. 

We zijn er ons volkomen 
van bewust dat de minister 
van Binnenlandse Zaken met 
zijn verklaring getracht 
heeft, een beste beentje voor 
te zetten op een uitgesproken 
vlaamsgezmde bijeenkomst 
van meestal federalisten. We 
nemen het ministerieel woord 
dan ook cum grano salis. 

Wat niet belet, dat deze 
uitlating de zoveelste uiting 
is van een steeds voortschrij
dend defaitisme bij de unita-
risten. 

Dit defaitisme moet ons 
sterken ! 

r U C H T V O L 

De «Libre Bel?iqne » is af 
en toe nog voor ie s goed. Zo 
heeft ze enkele dagen geleden 
een plezante advertentie op
gevist uit een medisch vak
blad : «Kliniek César De 

Het stadhuis van Oostende • lan?^ het omwegje van kursaal en 
hippodroom een verkapte haard van onnederlandse geest aan 

onze kust. 

Paepe te Brussel zoekt dok-
ter-internist, fulltime, dienst-
vaardig, tuchtvol, met ont
wikkelde sociale zin. Leden 
van smdikale kamers onge
wenst ». 

Zelfs de meest paternalis
tische patron zou er vandaag 
de dag voor terugschrikken, 
in een advertentie om een 
«tuchtvol» medewerker te 
werven 

Wie echter het rode brood 
wenst te eten. mag van meet 
af aan beseffen dat hij 
voortaan nog slechts de hak
ken tegen mekaar te kloppen 
heeft en de pink op de naad 
van de broek te houden. 

Het plezierigste is : « Leden 
van sindikale kamers onge
wenst ». De kliniek César De 
Paepe wenst dus blijkbaar 
geen uitstaans te hebben met 
geneesheren wier sociale zin 
m zoverre ontwikkeld is dat 
zij aanhangers van het syn-
dikalisme zijn geworden. 

En zo mogelijk nog plezan
ter : de kliniek stelt wel een 
massa morele eisen doch 
maakt hoegenaamd geen ge
wag van beroepskwalifikaties. 
Dat is trouwens overbodig : 
wie in César De Paepe terecht 
komt, moet er rekening mee 
houden dat men zijn tanden 
in plaats van zijn maag ver
wijdert. Of omgekeerd ! 

Z IJN KABINET 

Jos De Saeger heeft bij de 
samenstelling van zijn minis
terieel kabinet blijkbaar voor
al oog gehad voor eventuele 
Waalse verwiiten aan zijn 
Vlaams adres. 

Het IS waarschijnlijk daar
om dat hij én voor kabinets
chef én voor adjunktkabi-
netschef beroep deed op men
sen van de Franse taalrol. 

Daarmee heeft deze Me-
chelse snoeshaan, die zich
zelf ooit uitriep tot Vlaams 
leider, het zoveelste bewijs 
van zijn konsekwentie gege
ven 

Hl] klopt met veiüCheiüene 
lengten zijn voorganger Bo-
hy, die weliswaar een Waals 
kabinetschef had, maar die 
er toch voor waakte om als 
adjunktkabinetschef iemand 
van de andere taalrol te heb
ben. 

Ook op het kabinet van De 
Saeger : 'priorité pour la Wal
lonië ! 
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HIJ HEEFT T U D . . . 

We vernamen via de pers 
da t de heer Fayat verleden 
zondag de Hopduvel-feesten 
te Asse met zijn aanwezig
heid vereerde. Eerlijk ge
zegd : het heeft ons niet 
iverbaasd. Zijne excellentie de 
halve minister voor'Europese 
Zaken heeft thans ruim
schoots de tijd om zich on
bezorgd te wijden aan het 
Brabants gerstennat en de 
dito folklore. 

In de vorige regering was 
de bekwame en overtuigd-
Vlaamsgezinde Fayat ad-
junkt van de minister van 
buitenlandse zaken. Onder 
zijn bevoegdheid ressorteer
de praktisch het geheel der 
ïl'Topese aangelegenheden. 
Niemand heeft hem ooit de 
bekwaamheid daartoe betwist 
Sn iedereen erkende, dat hij 
zich stevig ingewerkt had in 
he t geheel van de Europese 
vraagstukken en in de uit
gebreide EEG - problema
tiek. 

Vandaag echter is Fayat 
een werkloze onderminister. 
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„ . tijd voor folklore ... 

».. DANK ZIJ SPAAK 

In de regering Harmei 
werd Fayat 's staatssekreta-
riaat versierd met de wijdse 
benaming « voor Europese 
Zaken ». 

De staatssekretaris voor 
Europese Zaken werd echter 
praktisch tegelijkertijd be
roofd van iedere bevoegd

heid en verantwoordelijkheid 
in Europese aangelegenhe
den. 

Spaak heeft heel de Euro
pese sektor rechtstreeks tot 
zich getrokken; Fayat zal 
voortaan nog slechts een 
doorslag krijgen van de kor-
respondentie tussen de Eu
ropese organen en Buiten
landse Zaken. Hij moet dit 
« voorrecht » dan nog delen 
met de Waal Adam, s taats
sekretaris voor Ontwikke
lingshulp. 

Het zal wel niet « toeval
lig » zijn dat Buitenlandse 
Zaken — egelstelling van 
onverzoenlijke Vlaminghate-
rij — Fayat een voetje licht, 
onder het handgeklap van 
de hele camarilla die het 
deze Vlaamse socialist niet 
vergeven kan dat hij zich 
bij voorkeur uitdrukt in be
schaafd Nederlands of vloei
end Engels 

Nu de Vlaming Fayat op 
een zijspoor geschoven werd 
waar hij praktisch niet meer 
meetelt, is de fameuze taai-
balans in de regeringsploeg 
nog wat « evenwichtiger » 
geworden. 

NIEUWE BELASTINGEN 

Eyskens is in deze periode 
van het opmaken der be-

rotingen, onbetwistbaar de 
I elangrijkste minister in de 
egeringsploeg. 
Hij is ook een der weini-

;e excellenties wier be
kwaamheid praktisch door 
[iemand wordt aangevoch-
en 

De opdracht waarvoor hij 
t aa t is echter wel zeer 
waar. De bij kredieten ten 
>edrage van 15 miljard (gro
endeels uit hoofde van onze 
wee nationale putten - zon-
ier - bodem : onderwijs en 
ociale voorzieningen) ma-

l:en het onvermijdelijk dat 
:rgens « nieuw » geld wordt 
jevonden. 

Eyskens zal wel trachten, 
de begrotingen van zijn 
waarde kollegas binnen de 
perken te houden. De excel
lenties zullen gewoontege
trouw van iedere stuiver een 
staatszaak maken, zodat de 
besparingsprojekten naar al
oude geplogenheid in het 
dispuut zullen vastlopen. 

Blijft dan de traditionele 
oplossing : nieuwe belastin
gen. 

Zij zuilen er komen, wees 

gerust! En zij zullen niet van 
de poes zijn! 

FAMILIEZIN 

... gelijk Napoleon ... 

Ra, ra : wie is de grote 
baas van het Belgisch Ge
meentekrediet? 

Mijnheer Vanaudenhove. 
Neen, niet Omer, maar diens 
broer. 

Wie vindt daar graten in? 
Stevige familiezin is door
heen gans de geschiedenis 
steeds het kenmerk der al
lergrootsten geweest. Napo
leon drukte zijn hele fami
lie een scepter in de hand, 
een kroon op het hoofd en 
een troon onder het achter
werk. 

Waarom Omer kwalijk ne
men wat Bonaparte mocht? 

VOOR DE JONGEREN 

Onze vijf senatoren heb
ben een nieuw wetsvoorstel 
(hun derde) ingediend, dit
maal ten voordele van de 
jongeren. Het voorstel van 
wet zou de reglementering 
betreffende het voorhuwe-
lijkssparen wijzigen in die zin 
dat het jaarlijks spaarbe
drag dat voor toelage in aan
merking komt van 1200 fr. 
op 2400 fr. gebracht wordt 
en dat de rijkstoelage van 
30 % op 40 % gebracht 
wordt. 

Het bedrag van 1200 fr. 
dateert reeds van 1958, ter

wijl de 30 % toelage reeds 
onveranderd gebleven is 
sind^ 1954. 

KRITIEK 

« La Libre Belgique », 
steeds bereid te kritiseren 
als er iets gedaan wordt voor 
de kleine man of voor de 
jongeren, vindt de toch be
trekkelijk geringe uitgaven 
die met dit wetsvoorstel ge
paard gaan nog te veel. 

Zij vergeet dat gespaard 
geld elk jaar een verdoken 
devaluatie ondergaat, die de 
laatste twee jaar nog sterk 
is gegroeid. Vindt de « Li
bre » dat de jonge gezinnen 
in de eerste plaats aange
wezen zijn om dat te beta
len? 

Er is elk jaar een groei
end staatsinkomen dat dient 
besteed en besparen kan 
men ook. Wat ons betreft, 
in de eerste plaats op het le
ger. En heel wat miljarden 
per jaar. En miljarden 
heel wat meer dan miljoe
nen. 

De « Libre » schrijft ook 
dat de Volksuniewetsvoor
stellen veel meer dan vroe
ger het sociaal-ekonomische 
leven bestrijken. Wij zijn 
blij dat ze dit inziet Het is 
ons ernst met ons sociaal-
ekonomisch program. 

IN ONS SPOOR 

Het wetsvoorstel van onze 
senatoren tot afschaffing 
van de belasting op de voer
tuigen uitsluitend voor land-
bouwgebruik (belasting die 
pas ingevoerd werd door een 
wet van 14 april 1965!) heeft 
navolging gevonden. 

De senatoren van de CVP 
die de landbouwbelangen 
moeten verdedigen (maar die 
de wet van 14 april 1965 lie
ten goedkeuren!), hebben op 
hun beurt een wetsvoorstel 
ingediend dat als twee drup
pels water gelijkt op het on
ze. 

Alleen hebben ze gemeend 
de vrijstelling te moeten be
perken tot vrachtwagens van 
5 ton en minder. Dit nu gaat 
tegen de algemene ontwikke
ling in. O.m. door de groei
ende specialisatie gaan steeds 
meer tuinbouwers grotere 
vrachtwagens kopen voor het 
vervoer van hun produkten. 
Waarom dan zulke beper
king invoeren, die de wet 

op enkele jaren tijd zou doea 
verouderen? 

DE REVOLUTIONAIR 

In ons redaktie-archlef 
koesteren wij zorgvuldig en 
bij voorkeur een aantal foto's 
die genomen werden tijdens 
de anti-Hertoginnedalbeto-
ging te Wezembeek-Oppem. 
Deze betoging vormde het 
retorisch hoogtepunt van de 
strijd tegen de opslokking 
van de zes randgemeenten. 
Vandaag kan men er om 
glimlachen; op datzelfde 
gloeiend-hete ogenblik vond 
echter iedereen het normaal 
dat de kreet « revolutie » niet 
van de lucht was. Het woord 
«revolutie» was trouwens 
door de inrichters in koeien 
van letters achter het spre
kerspodium aangebracht. 

De heetgelopen jongeman 
die we op de foto hieronder 
aan de mikro zien is niemand 
minder dan Wilfried Martens 
die te Wezembeek-Oppem een 
« escalade » van springstof
geladen welsprekendheid be
steeg. 

Nauwelijks enkele maanden 
later zou diezelfde Wilfried 
Martens prijken op de CVP-
lijst voor het arrondissement 
Gent waar — blijkens de ci j
fers — de kiezers zijn aanwe
zigheid niet bijster op prijs 
stelden. 

Vandaag zit de revolutio
naire opportunist — dank 
voor bewezen diensten ! — in 
het kabinet van Voerverove
raar Harmei ! 

Sic transit gloria mundi... 

t^ 
\ _ ^ 

ff r 
De verzopen Westhoek 

De Volksunie blijft aandachtig de toe
stand in het Westvlaams overstromings
gebied volgen. Op de jongste vergadering 
van het Hoofdbestuur werd deze zaak 
uitvoerig onderzocht, waarna volgende 
persmededeling werd verstrekt : « Het 
Hoofdbestuur der Volksunie, na onder
zoek van de oorzaken en gevolgen van 
de overstromingen in West Vlaanderen, 
stelt vast dat de Westvlaamse polder 
sinds jaren periodiek te lijden heeft van 
de watersnood ; 

klaagt aan dat desondanks de opeenvol-
volgende regeringen nooit enige aandacht 
voor dit probleem hebben gehad ; 
vestigt er de aandacht op dat, wegens de 
ongeoorloofde verwaarlozing en een 
schrijnend gebrek aan kredieten, het af
wateringsstelsel van de Westvlaamse 
polder sinds jaren ontwricht is en dat 
biivoorbeeld de oorlogsschade aan de 
spui-inrichtingen aan de kust nog steeds 
niet werd hersteld ; 
ziet daarin de zoveelste uiting van de 
centralistische onwil om zich met de 
achtergebleven Vlaamse gebieden - in 

dit geval de Westhoek - in te laten ; 
zegt de getroffen bevolking al zijn steun 
toe voor haar gerechtvaardigde eis tot 
het verkrijgen van een billijke en ruime 
schadevergoeding ; 
acht het bezoek van een nederlandson-
kundige minister aan de getroffen streek 
een grove belediging ». 

Ook ter plaatse zelf laat de V.U. niets 
onverlet, om de door de watersnood 
geteisterde bevolking met raad en daad 
bij te staan. De waakzame houding van 
de Westvlaamse V.U. had o.m. voor rezul-
taat dat de C.V.P. zich nu plots de zaak 
ging aantrekken : het wetsvoorstel met 
de zuiver uit de lucht gegrepen eis van 
100 miljoen schadevergoeding is er een 
bewijs van. Goed zo . dat is immers de 
taak der V.U. : hen die regeringsverant
woordelijkheid dragen, aanzetten tot 
spoed en tot initiatieven. 

Volksvert. Lootens heeft zich inmiddels 
reeds met een viertal parlementaire 
vragen tot de minister gewend. In deze 
vragen zijn tal van nuttige suggesties 

voor een definitieve oplossing van het 
probleem der periodieke overstromingen 
in de Westhoek vervat. 

Onze Westvlaamse volksvertegenwoor
digers begaven zich de jongste dagen 
herhaaldelijk ter plaatse en bestudeer
den, samen met technici, het spuipro-

bleem van de Polder in zijn geheel. Hun 
bezoeken werden door de bevolking 
telkens ten zeerste gewaardeerd. 

Over de toestand in het rampgebied « 
gevolg van jarenlange stelselmatige ver
waarlozing - brengen we in ons blad van 
volgende week een uitvoerige reportage. 
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VISSERIJ ACHTERUIT 

De Vlaamse visserijvloot 
telt momenteel 308 schepen 
(87 te Oostende, 161 te Zee-
brugge, 58 te Nieuwpoort en 
2 te Blankenberge). Dit is, 
vergeleken bij verleden jaar 
een vermindering met acht 
eenheden. 

Door nieuwbouw en nio-
dernisering is de globale 
tonnemaat gestegen, ondanks 
de vermindering van het 
aantal schepen. 

Het grote knelpunt is en 
blijft de aanwerving van 
personeel. 

Onze visserijvloot wordt 
thans bediend door 1880 man, 
hetzij 163 man minder dan 
in 1963. De aanwerving van 
nieuwe bemanningsleden 
volstaat niet eens om de 
door overlijdens of op pen
sioenstelling vrijgekomen 
plaatsen te bezetten. 

Daaraan is in overgrote 
mate schuld het uitblijven 
van een menswaardig sociaal 
statuut voor onze vissers, 
met o.m. vervroegd pensioen. 

Wallonië heeft koolmijnen; 
de (inderdaad noodzakelijke) 
speciale voorzorg voor de 
mijnwerkers is er dan ook 
gekomen. 

Zeevissers zijn er echter al
leen in Vlaanderen- Daarom 
blijft het, wat hun sociaal 
statuut betreft, nu al jaren
lang bij woorden en gebro
ken beloften. 

ONTEVREDEN 

In het orgaan van de 
Christelijke Middenstands
vrouwen (CMBV) lezen we : 
« Wij hebben sommigen on
zer leden tegen het hoofd 
gestoten door ons vertrouwen 
te gunnen aan de grootste 
kriste'ljke partij en wij had
den daar principiële en op
portunistische redenen voor. 
Maar wij kunnen ons niet 
langer hechten aan een 
muur die ons afstoot. Dat 
moet die grootste partij bij 
de volgende gelegenheid dan 
maar ondervinden ». 

Als zo het groene hout 
reeds is, wat dan met het 
dorre ? 

HARMEL EN DE ... 

In de « petite histoire » 
Van het Belgisch politiek le
ven zal de samenstelling van 
de regering Harmei haar 
plaats vooral krijgen door de 
magistrale bokken die te dier 
gelegenheid geschoten zijn. 

Zo kreeg de Waalse sena
tor Van Cauwenbergh een 

plaatsje in de regeringsploeg 
omdat Harmei hem voor een 
Vlaming hield. 

De socialist Scokaert werd 
minister gebombardeerd on
danks het feit dat hij op 23 
mei zijn Nijvelse parlements
zetel verloor, feit dat de heer 
Harmei totaal over het hoofd 
had gezien. 

De benoeming van de eni
ge niet-parlementair in de 
regering berustte dus op een 
enorme vergissing. 

... PARTIJLOZE 

Nu zou daarenboven blij
ken dat de heer Scokaert 
aan zijn monopolie van eni
ge minister - zonder - par
lementszetel nog een andere 
eksklusiviteit paar t : die van 
enige partijloze minister. 

« Politieke vrienden » van 
Scokaert fluisteren immers 
dat de nieuwbakken excel
lentie onmiddellijk na de 
verkiezingen zozeer onder de 
indruk was van zijn neder
laag en van het feit dat de 
B.S.P. hem niet opviste voor 
de senaat, dat hij ontslag 
nam uit de partij en zijn 
geluk onder een ander po
litiek gesternte wou gaan be
proeven. 

Zodat de huidige regering 
toch een tripartite zou zijn: 
BSP - CVP - Partijloze! 

DE K U L T U U R D R A G E R S 

Het kan niet anders of 
het geestesleven zal in ons 
land voortaan hoge toppen 
scheren : in de personen 
van Berten De Clerck en P. 
De Stexhe tellen de Franse 
en de Nederlandse kuituur 
op zijn Belgisch twee minis
ters die stuk voor stuk Ti
tanen Van De Geest zijn. 

Berten is onmiddellijk na 
zijn benoeming tot het half 
ministerschap, naar een 
reeks wielerwedstrijden ge
ijld en haastte zich te ver
klaren dat het veloke voor
taan deel zal uitmaken van 
de Vlaamse Kultuur met 
grote K. Tussen twee koersen 
in hield hij zich met ernsti
ger zaken bezig : op een hul
diging van de schilder Luk 
Peire te Brugge verwelkom
de hij de bekende Antwerp
se Parijzenaar Michel Seu-
phor (auteur van een Peire-
monografie) als « mijnheer 
Sanfor ». De aanwezigen 
schrokken er wel even van, 
de beroemde gast te horen 
noemen naar een merk' van 
onderbroeken. 

In Wallonië verzekeren de 
politieke vrienden van de 
heer De Stexhe anderzijds, 

dat de kultuur van deze ex
cellentie zich voorlopig be
perkt tot de regelmatige lek-
tuur van zijn missaal. 

NEDERIGE THEO 

In de gekende uitzending 
van de Waalse TV « Neuf 
Millions » werd enkele da
gen geleden een vraaggesprek 
afgenomen van Theo Lefèvre. 

We moeten erkennen dat 
de gewezen eerste-minister, 
die nochtans allerminst in 
de wieg gelegd is om Sonya 
Contré of Aimée De Smedt 

ooit op te volgen, behoorlijk 
zijn plan trok en buitenge
woon behendig op de vragen 
antwoordde. 

Het kon echter niet anders 
of de spreekwoordelijke ne
derigheid van de Gentse 
TV-ster moest even mee om 
de hoek komen kijken : ver
wijzingen naar zijn voorkeur 
voor klassieke auteurs in 
een viertal talen, citaten van 
Pascal, Mao en Péguy. Waar
na Lefèvre in alle beschei
denheid aanstipte : « Ieder
een heeft de lektuur en de 
klassieken die hij verdient »• 

ZO FOPT MEN FREDERIK 

Investeren in de intellek-
tuele vorming van de jeugd 
is investeren in de toekomst 
van het land. 

Deze fraaie vlag is echter 
niet in staat om zelfs maar 
bij benadering de lading van 
verkwistingen en geldsmijte-
rij in de onderwijssektor te 
dekken. 

Een recent voorbeeld : de 
Vrije Universiteit Brussel 
zag haar staatstoelagen op 
spektakulaire wijze verhogen 
tot 1 miljard 125 miljoen. 
Deze verhoging geschiedde 
op grond van het feit dat 
de VUB aani^raak maakte 
op méér geldmiddelen om de 
spoedige en volledige split
sing door te kunnen voeren 
en de Nederlandstalige afde
lingen verder uit te bouwen. 

Van zodra de VUB de nieu
we miljoenen binnen schot 
had, was er echter geen 
sprake meer van verneder

landsing en splitsing. Ieder 
initiatief in die richting 
bleef volkomen achterwege. 

Zo wordt de belastingbeta
ler op flessen getrokken en 
de Vlaamse Frederik voor de 
zoveelste maai gefopt! 

De Menapiërs krijgen niet 
alleen de zoveelste schop in 
hun achterwerk, ze mogen 
daarenboven nog de sleet 
aan de schoenpunten van de 
schoppende heren betalen. 

NAAR U W MAAT 

De kranten van alle plui
mage • delen in een dikbe-
taalde advertentie aan de 
bevolking mee, dat het voor
taan mogelijk is een be
roep naar maat van uw roe
ping, van uw vorming, van 
uw streven te kiezen. De bi j 
horende illustratie — drie 
stralende jongelui in halve 
science fiction - pakken — 
maakt het duidelijk dat dit 
naar maa t geknipte beroep 
niets anders is dan dat van 
gamelleboeffer ofte beroeps
militair. 

Deze (dure) werfkampanje 
gaat, blijkens de aankondi
gingen, uit van « Infosermi ». 

Kleingeestige flamingan
ten vermoeden achter deze 
afkorting de eentalig Franse 
benaming « Informations 
service militaire »- Niets is 
minder waar; zopas onthul
de minister Moyersoen de 
Nederlandse benaming : «In
lichtingen foor serieuze mi 
litairen. > 

Sinds Hertoginnedal is 
toch alles in orde! 

ER ZIJN ER NOG 
Het Algemeen Nederlands Persbureau 

heeft er opnieuw ontdekt l Volgens dit 
bericht zijn zij in « Alto Adige » ; eigen
lijk is dit Zuid-Tirol, maar werd deze 
juiste naam gebruikt dan zouden ze er 
niet zijn. Ook al hebben zij zes uur lang 
een vuurgevecht geleverd niet de cara
binieri, waarbij geen gewonden zijn 
gevallen. Zij, dat zijn natuurlijk de ter
roristen. 

De Nederlandse regering denkt er 
vanzelfsprekend niet aan honderddui
zend gulden beschikbaar te stellen voor 
de verdediging van dergelijke mensen. 
Zelfs het proces te Milaan, waarbij zeer 
duidelijk en onweerlegbaar de folter
praktijken van de Italiaanse machtheb
bers werden bewezen, heeft niet één 
enkele gulden uit de zorgzaam bewaakte 
Nederlandse regeringsbeurs k u n n e n 
halen. Uiteraard niet : het is immoreel, 
zelfs nu nog, nu men zich veroorlooft 
vraagtekens te plaatsen achter zowat alle 
morele verplichtingen om terroristen te 
steunen. 

Dat de Zuid-Afrikaanse politie zich 
niet bedelven liet onder een steenhoop 
en zich niet vreedzaam liet bewerken 
met een aantal eerder primitieve maar 
zeer efficiënte klop- en kapwerktuigen 
in het kader van een goedoverwogen 
vrijheidsstrijd, is natuurlijk een duide
lijk teken van ongehoorde onmenselijk
heid. Want in dit geval ging het niét 
om terroristen. 

De Vietcongs zijn evenmin terroristen, 
ook niet als zij aanslagen plegen waar
bij misschien wel een paar willekeurige 
Amerikanen maar vooral Vietnamezen 
worden getroffen. Maar zelfs de honder
den missionnarissen en andere blanken 
en de duizenden zwarten in Kongo heb
ben met « rebellen » te doen. Beslist niel 
met terroristen ! 

De Zuid-Tirolers echter die enkel de 
uitvoering eisen van een internationaal 
verdrag waardoor hun autonomie werd 
verzekerd, de Zuid-Tirolers die na 
jaren eerder ongevaarlijke aanslagen 
zich moeten verdedigen tegen foltering 

en sluipmoord, zij zijn terroristen. D« 
Italiaanse politie mag maandenlang fol
teren, de Italiaanse politie mag regel
recht moorden organiseren, een Zuid-
Tiroler is geen Matteoti, de Zuid-Tirolers 
zijn maar blanken, de Zuid-Tirolers be
horen tot de groep van de duitsspreken-
de onmensen. De Nederlandse regering 
geeft werkelijk geen enkele gulden. 

Terrorisme is enkel begrijpelijk, maar 
daarom nog niet zonder meer verdedig
baar, in een wanhoopssituatie. Waar 
werkelijk alle andere middelen uitge
sloten zijn, waar het werkelijk gaat om 
onaantastbare, onmisbare gemeenschaps-
belangen. Want terrorisme staat niet 
voor het menselijk leven en de mense
lijke veiligheid ! Al wie tegen oorlog is 
moet, om juist dezelfde reden, ook gron
dig tegen terrorisme zijn ; soms onver
mijdelijk als een orkaan (en zélfs Betsie 
heeft ondanks onze welwillende groet 
bij haar geboorte, een allesbehalve gun
stige geschiedenis !) maar nooit wense
lijk, nooit nastrevenswaardig en altijd 
verschrikkelijk. 

En daarom moet men ook steeds zo 
bedachtzaam omgaan met alles wat 
zover leiden kan. Trouwens het geweld 
van het hart, de kracht van het nuch
tere voorzichtige maar niet bange ver
stand is altijd groter dan elk bommen-
geweld. Ten minste als het geen atoom-
bommengeweld is... 

Trouwens voor ons bestaat de vraag 
gewoonweg niet ! Heeft de grote specia
list Mao Tse Toeng niet geschreven dat 
België een voorbeeld is van een land 
waar geen guerrilla mogelijk is ? In dit 
dichtbevolkte land is ofwel de bevol
king voor u, en dan kan geen enkele 
regering het houden, ofwel is ze tégen, 
en dan zijn de overdragers té talrijk I 

Gelukkig kennen we enkel het terro
risme van het Vlaams geduld : iemand 
is aan de kust met een Belgische vlag 
gaan lopen en de politie heeft hem ge
lukkig kunnen inhalen I 

Nemrod. 
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VENSTER OP HET BUITENLAND 
Tussen de partijen die de Belgische kiezer op 23 mei om een stem vroegen was 
er een. die in de volksmond algemeen die der c Chinese » kommunisten wordt 
genoemd.Niet alleen België heeft zijn « Chinezen »; ingevolge de Russisch-Chinese 
meningsverschillen hebben zich ook elders de naar Peking georiënteerde kom-
munistische frakties losgemaakt uit de moeder partij en om een « Chinese » lijn 
te volgen. Voor West-Europa is dat het geval in Italië, Frankrijk, Zwitserland, 
Oostenrijk, Nederland, Spanje, Denemarken en — zoals hoger gezegd — België. 
België neemt daarbij zelfs een belangrijke plaats in, omdat Brussel onmisken
baar het belangrijkste « Chinees » politiek centrum in West-Europa is. Sinds een 
paar jaren lopen in de hoofdstad de draden van alle Westeuropese « Pekinezen » 
samen; van hieruit worden de kontakten verzorgd met Tirana — hoofdstad van 
het Pekingtrouwe Albanië — en met Peking zelf. In het politiek leven van ons 
land spelen de enkele duizenden Chinese kommunisten een onbeduidende rol; 
daaraan kunnen zelfs de ruime geldmiddelen waarover ze schijnen te beschikken 
(afkomstig van Peking of van de door Peking georganiseerde opiumsmokkel, zo
als Moskou beweert ?), weinig of niets veranderen. Hun aanwezigheid herinnert 
er ons echter aan, hoe belangrijk het krachtcentrum Peking vandaag is geworden, 
niet alleen voor de zuid-Aziatische gebieden zoals Vietnam en Kasjmir, maar 
voor de gehele wereld waar wij middenin liggen. 

Alhoewel Peking en Brussel dus in 
zekere zin politiek gezien op mekaars 
drempel zijn gaan liggen, weten wij 
bitter weinig over de wereldmacht 
China. Wij beseffen dat de Chinezen 
de grootste homogene volksgroep ter 
wereld zijn, dat zij beschikken over de 
atoombom, dat zij nog steeds niet tot 
de UNO werden toegelaten en dat zij 
de macht der V.S. een «papieren tijger> 
noemen. Daarmee is het doorgaans dan 
ook u i t ; zeldzaam zijn degenen die het 
land van de Grote Draak bezoeken en 
bijna even zeldzaam degenen die zich 
informatie uit eerste hand bezorgen 
door er Mao Tse Toeng op na te slaan. 

De Chinese leider is stellig een der 
merkwaardigste auteurs vaif' de* tw'in-
tigste eeuw. We bedoelen hier niet zo
zeer de dichter (want ook dat is Mao, 
en nog wel niet de eerste de beste !), 
dan wel de marxistisch-leninistische den
ker, de dialecticus en niet in het minst 
de strateeg. De kennis van Mao's opvat
tingen is een der sleutels voor een beter 
begrip van de wereldpolitiek en zeker 
van de Chinese politiek (maar feitelijk 
is dat in dit verband tweemaal het
zelfde, want de Chinese politiek heeft 
wereldambities). 

De ideeënwereld van Mao is die van 
het marxisme, aangevuld met de erva
ringen van de oktoberrevolutie (het 
marx-leninisme) en toegepast op de 
Chinese toestanden en verhoudingen 
gedurende de twee Chinese revoluties, 
de oorlog tegen Japan en de zgn. 
« bevrijdingsoorlog » tegen Tsjang-Kai-
Tsjek. Uit deze ideeënwereld kristalli-
zeerde de Chinese leider een aantal 
leitmotiven die als het ware de sinteze 
vormen van de gehele leer en die de 
strakke richtlijnen zijn waarlangs de 
Chinese politiek zich beweegt. De ge
kende formule van de «papieren tijger» 
is er één van - maar daarover straks 
méér. In dit artikel willen we enkele 
bazisregels van Mao onderzoeken. 

De Chinese revolutie was - in schrille 
tegenstelling tot de oktoberrevolutie -
in essentie een beweging van het plat
teland, een boeren revolutie. De Rus
sische kommunisten hebben, zich steu
nend op de ervaring van de oktoberre
volutie, tot in de veertiger jaren volge
houden dat in China een kommunistische 
opstand onmogelijk was omdat het 
stedelijk proletariaat een te geringe 
fraktie was temidden van de oceaan der 
Chinese boeren. 

Nadat de Chinese kommunisten zich 
aanvankelijk, naar marxistisch recept, 
gesteund hadden op het stedenproleta-
riaat, begrepen zij geleidelijk-aan dat 
zij zo geen stap verder kwamen. Na de 
breuk met de Kwomintang en de ver
drijving van de kommunisten uit de 

steden, begon Mao zijn teorie van steun 
aan de boeren en uitbouw van het plat
teland tot revolutionaire bazis te ont
wikkelen. Deze teorie stootte aanvanke
lijk binnen de partij op veel weerstand ; 
ze begon haar geldigheid echter te 
bewijzen tijdens de Chinees-Japanse 
oorlog. 

Mao omschreef ze aldus : « Het impe
rialisme met zijn enorme kracht en zijn 
reaktionaire bondgenoten is over het 
algemeen sinds lang in de steden geves

tigd. Da;irom moeten de revolutionaire 
strijders, indien zij niet willen weten 
\an een kompromis met het imperialis
me en zijn knechten, maar integendeel 
de strijd met alle kracht verder willen 
voeren, en indien zij de bedoeling heb
ben om hun krachten te sparen en te 
vergroten door zich te onttrekken aan 
de vijand zolang ze niet tegen hem 
opgewassen zijn, het platteland uitbou
wen tot een stevige vooruitgeschoven 
bazis, een groot militair bolwerk en een 
politiek, kultureel en ekonomisch steun
punt van de revolutie, waarop zij kun
nen sTéunen om te strijden tegen de 
vijand die de steden gebruikt als uit-
valsbazis naar het platteland. Alleen 70 
kan, stap voor stap, de revolutie zege
pralen ». (1) 

De oorlog in Vietnam, die gevoerd 
wordt tot onder de poorten van Saigon, 
is een sprekende illustratie van dit con
cept. Hij getuigt tevens voor de revolu-

I 

1 
tionaire militaire taktiek die Mao neer
gelegd heeft in de thans wel algemeen 
gekende « zestien lettertekens » : < De 
vijand trekt vooruit, wij wijken - de 
vijand blijft staan, wij bestoken hem -
de vijand put zich uit, wij slaan hem -
de vijand wijkt, wij volgen hem •». 

Het principe va» het platteland als 
bazis en steunpunt voor de revolutie 
door de volksoorlog geldt echter niet 
alleen voor Vietnam en een aantal an
dere onrustige landen in de Afro-
Aziatische ruimte ; het heeft daarnaast 
en daarboven een wereldwijde beteke
nis. Lin Piao, ondervoorzitter van het 
Centraal Komitee der Chinese KP en 
minister van Landsverdediging, leert : 
« Indien men de wereld in zijn geheel 
beschouwt, dan kunnen Noord-Amerika 
en West-Europa gelden als « steden » ; 
Azië, Afrika en Zuid-Amerika zijn het 
platteland. In zekere zin bevindt de 

wereldrevolutie zich thans in het sta
dium van de door het platteland om
singelde .steden. Uiteindelijk hangt de 
zaak van de wereldrevolutie af van de 
revolutionaire strijd der volkeren van 
Azië, Afrika en Latijns Amerika, waar 
de overgrote meerderheid der wereld
bevolking leeft. Daarom moeten de 
socialistische landen de hulp aan de 
revolutionaire strijd van de volkeren 
dezer drie konlinenten beschouwen als 
een dwingende taak van internationa
lisme ». (2) 

Hoe de « hulp aan de revolutionaire 
strijd der volkeren t> er van Chinees 
standpunt uitziet, is ook weer duidelijk 
bij Mao terug te vinden, namelijk in de 
principes van de tweetrapsrevolutie en 
\an het eenheidsfront. 

Mao Tse Toeng onderscheidt twee 
duidelijk gescheiden trappen in de revo
lutie. De eerste trap noemt hij die van 
de nationale en demokratische revolu

tie, onontbeerlijk voorspel voor d» 
tweede trap, de socialistische revolutie. 
De eerste trap is tevens die van het een
heidsfront. Lin Piao beschrijft dat als 
volgt : « De nationale en demokratische 
revolutie vergt een langdurige en vol
gehouden inspanning. Op deze trap zijn 
het imperialisme en zijn knechten de 
voornaamste vijanden van de revolutie. 
En in de strijd tegen hen moet een zo 
breed mogelijk eenheidsfront van alle 
anti-imperialistische en vaderlandse 
krachten verwezenlijkt worden, inbe
grepen met de nationale bourgeoisie 
en alle andere patriotten. Alle patriot
ten die tot de bourgeoisie en tot andere 
uitbuitingsklassen behoren doch die aan 
de anti-imperialistische strijd deelne
men, zijn uiteindelijk een progressis-
tische factor in de geschiedenis ge
bleken ». (3) 

Mao waarschuwt uitdrukkelijk tegen 
het vermengen van de twee revolutio
naire trappen. De volgorde moet, ge
scheiden en wel, blijven zoals ze in het 
principe is vastgelegd, want alleen zó 
kan het kommunistisch gist in de deeg 
gaan werken. 

Op deze principes grijpt de Chinese 
politiek terug, wanneer wij ze zowat 
overal in de wereld de leiding zien 
nemen van de steun aan nationale be
wegingen, zelfs « burgerlijk-nationale » 
bewegingen waarbij in de praktijk in
derdaad het eenheidsfront wordt aan
geprezen met hen die - lang vóór Mao -
reeds door Lenin als de «nuttige idioten» 
werden bestempeld. 

Het eenheidsfront, de tweetrapsrevo
lutie, de volksoorlog naar partizanen-
model met voorrang aan de taktiek 
boven de strategie, de leer van het 
wereldomspannend platteland : het zijn, 
volgens Mao, de opvattingen die « in de 
lijn der geschiedenis liggen ». Met een 
stalen logica en een schitterende dialek-
tiek voortbouwend op deze groflU pij Iers, 
komen de Chinese leiders tot de slot
som dat tegen deze « lijn der geschie
denis » en tegen de onverbiddelijke toe
passing van de leer van Mao geen enkele 
kracht opgewassen is. Zelfs niet de ver
schrikkelijke vernielingskracht der A-
en H-Bommen : « Indien de vijand, on
danks en tegen alles in, beroep zou doen 
op nukleaire wapens, zal hij het volk 
dat onwankelbaar is niet kunnen onder
drukken ». (4) Het Amerikaanse impe
rialisme, ieder imperialisme is « een 
papieren tijger ». (5) 

Het Westen moest Mao en zijn leer
lingen meer en meer gaan lezen. Het 
kan er een massa dingen uit leren. 
Ondermeer, hoe het de omsingeling door 
het wereldwijde « platteland » kan 
breken. Want - en ook dat werd in 
ijzeren logica vastgelegd - het Ameri
kaans? escalade-recept is daarvoor wel 
het minst geschikte middel : « De arse
nalen van het imperialisme zijn onver
anderlijk de wapenleveranciers van de 
verdrukte volkeren en naties ». (6) 

Toon van Overstraeten. 

(1) Mao, Keuze uit zijn werk - « De 
Chinese revolutie en de KP» - Deel 2, 

(2) Lin Piao - « Leve de zegevierende 
volksoorlog » - Hoofdst. 7. 

(3) Lin Piao - op. cit. - Hoofdst. 7. 
(4) Lin Piao - op. cit. - Hoofdst. 8. 
(5) Mao - « Problemen van de oorlog en 

de strategie ». 
(6) Lin Piao - op. cit. - Hoofdst. 5. 
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GREEPJES UIT 

HET FESTIVAL 

TE BILZEN 
Jazz-Büzen is voorbij. Met een beetje weemoed zijn we die eerste zondag van 
september weggereden in de vallende avond, over de autosnelweg naar huis. 
Achter ons lag nog de klank van trompetten, saxofoons, guitaren en blues, ach
ter ons ook de vreemde mengeling van allerlei lieden : ietwat verbaasde dorps
mensen, wild-entoesiaste fans en een allegaartje van onmogelijk-uitgedoste 
kunstenaars, die dit jazz-festival in Vlaanderen tot een welgelukt treffen hadden 
gemaakt. 

Het begon allemaal heel eigenaar
dig en üeei doodgewoon. Enkele jon
ge Bilzenaars die in het plaatselijke 
Davidsfonds werkzaam zijn en die 
van een elf juli-viering eens wat an
ders wilden maken. Ze poogden dat 
te doen door er 'n jazzband aan deel 
te laten nemen... Waarom ook niet ? 

Uiteindelijk werd er wat «meer» 
In gezien, besloot men ook dat het 
niet kon klaarkomen tegen het gul-
densporenfeest, tenminste niet in 
een ruimer kader, en verschoof men 
het geheel naar september. Er werden 
brede werkgroepen gevormd die ieder 
'n taak toegewezen kegen : financi
ën, publiciteit en voorlichting, tech
nische uitwerking, onthaal enz... 

Het werd een sneeuwbaleffekt. De 
medewerking werd verkregen van het 
weekblad Humo, van een verzeke
ringsmaatschappij die aan kulturele 
werking doet een bank, het ministe
rie van nationale opvoeding en kui
tuur, de radio en de Vlaamse T.V. 
Het « Jazzkomitee-Bilzen * kreeg ook 
de hulp van ervaren mannen als Paul 
Bessemans, Juul Anthonissen en Jan 
Geysen die de kontakten legden met 
buitenlandse jazz-formaties. 

Zo groeide het van wat eerst ge
dacht werd als een bescheiden bij
eenkomst van amateurs-bandjes, tot 
een echt festival waarvan zelfs ra
dio Henegouwen zei dat het de toe
komst voor zich heeft, terwijl Com-
blain (waar de jongste jaren zó erg 
over geschreeuwd werd) de berg af
gaat. Ook het Bilzense gemeentebe
stuur schoot uit zijn krammen en be
gon aan een schoonmaakkuur van het 
stadje, dat zo fraai gelegen is midden 
de Limburgse bossen. En tussen de 
Demer — die ter plaatse doet alsof 
ze een bergrivier is — de oude kapel 
van het begijnhof en de helling van 
de Borreberg, werd het terrein van 
het gebeuren klaargemaakt : op het 
met grintkeien bezaaide plein een 
podium (het altaar van de jazz-hoge-

priesters) kleine tentjes waarin cola, 
broodjes, worstjes. bier en allerlei 
eetbaars verkocht werd, campingwa-
gens en verhuisauto's die dienst de
den als kleedkamers of als produk-
tiecentrum en ten lange laatste ook 
de mastcdont-captatiewagens van de 
Vlaamse televisie. Dat was het kader 
waarin Vlaanderens jazzplechtigheid 
zou plaats grijpen. 

Wij kennen haast niets van iazz, 
maar wij vonden het eenvoudigweg 
schoon. Jazz, zo leerden wij op het 
Bilzener festival, wordt gemaakt met 
allerlei tuigen : fluiten, trommels in 
allerlei maten, guitaren, banjo's, le-
gertrompetten waarmee normaal het 
Te Velde behoorde geblazen, piano's 
en zelfs violen, de overvloedige saxo
foons en jazztrompetten niet te na 
gesproken. Wij bemerkten geen doe
delzakken. 

Jazz, zo leerden wij eveneens, ont-

door Franse kolonisten werd gesticht 
en waar nog iets van de vrolijke 
lichtheid uit die tijd, was overgeble
ven, vermengd trouwens met de geest 
van «The deep South». De negers 
zongen er hun heimwee en hun ge
moed uit in de blues en de work-
songs. Negers doen alles al zingend. 
Ze werken, feesten en treuren met 'n 
lied. Werd er in New-Orleans een hu
welijk gevierd dan zongen de negers 
in de bruidstoet. Werd er iemand be
graven dan volgde een kar vol musi
cerende zwarten. Van langsom meer 
werd het zingen ook instrumentaal 
ondersteund : er kwamen trompet
ten, banjo's, guitaren, piano's en al
le mogelijke andere instrumenten 
aan te pas. De Orleans-muzikanten 
vonden hun tema's in kerkelijke mu
ziek, in de militaire marsen of in de 
volksliederen. Zo werd de eerste jazz 
geboren, en nog altijd geldt de New-
Orleans als de oer jazz en mede van 
het beste wat op dat gebied te horen 
valt. De dixieland is van dezelfde 
aard. maar werd meer door blanken 
uitgevoerd. 

Nu is het zo dat vele brave lieden 
stond in Ne?;- Orleans, eeri stad die , bij het noren van het woord jazz, vi-

Massa op jazz-weide te Bilzen. Voorgrond : bandleider met pijp en bolhoed. 

sioenen zien van felbehaarde, zich 
kronkelende en krijsende nozems, 
Beatles of Rolling Stones. Niets is 
minder waar. Echte jazz is een voU 
waardige kunstuiting die bijvoor
beeld in Amerika even hoog wordt 
aangeslagen als klassieke muziek, die 
beluisterd wordt in koncertzalea 
waarin evengoed koncerten van Beeti 
hoven of Bach kunnen gegeven wori 
den. Het pleit trouwens voor Limburg, 
dat soms als kultureel minderwaar-i 
dig wordt aangezien, en voor een or
ganisatie als het Davidsfonds, dat een 
eerste festival van de jazz in deze 
provincie werd gehouden. 

Laat U niet afschrikken door som
mige nevenverschijnselen. De uitvoer
ders van de jazz (zo merkten wij het 
te Bilzen) gaan gekleed in de meest 
uiteenlopende lichaamsbedekkingen. 
Sommige drummers lijken op lieden 
die grote ritten te paard gaan onder-i 
nemen. Ze dragen ribfluwelen rij-* 
broeken en niet-gepoetste laarzen. 
Anderen zijn uitgedost als Kongolese 
paters en zijn drager van Kristus-
baarden. Weer anderen vertonen zich 
in versleten smokings, gesierd met 
groenuitgeslagen dekoraties en eerl 
enkele had een steenrode pitteleer, 
aan die uitstekend paste bij zijn ros-: 
se hare" . 

üen aer meest opvallende types te 
Bilzen was ongetwijfeld « Champion »; 
Jack Dupree. Die naam stond iiï 
bloedrode letters op een zwarte 
Buick van even na de jongste oorlog.: 
Er stond ook bij dat hij de grootste 
New-Orleans blues uitvoerder is* 
Tussen twee optredens in reed Hij d^ 
Buick, die eigenlijk spierwit behoor-i 
de te zijn volgens de fans, achteruit 
voor het podium, hetgeen een gekrijs 
deed ontstaan, niet alleen door het 
verschijnen van de «Champion *] 
maar vooral door het feit dat hij een 
onderdeel van de plaatselijke water-< 
leiding dreigde te rammen... Geen' 
wonder : de man die een diamant i ö 
de linkeroorlel droeg, stond in he t 
programma aangekondigd als zijnd^ 
een oud-bokskampioen ! 

Een opzienbarende formatie waa 
ongetwijfeld «The lounge lizard jazz 
orchestra » waarvan een trompetist 

\ 
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ons deed denken aan Guido de Roo 
(de man had ten minste een even 
schone baard als « onze » Gentse in
genieur) maar hij droeg ook een 
broek met opgestroopte pijpen, een 
dracht die voornoemde bij ons weten 
weinig pleegt in het openbaar te ver
tonen. De leden van het orkest wer
den een voor een aangekondigd en 
op het podium geroepen. Zij versche
nen onder het slaken van wilde kre
ten en sleepten een grote koffer mee 
waarin naast instrumenten, ook de 
Engelse vlag was geborgen. Met eni
ge plechtigheid werd deze Union Jack 
op het podium aangebracht waarna 
e) een onderdeel van een vrouwen-
been uit de koffer werd opgediept. 
Dit ontlokte gilletjes, waarschijnlijk 
omdat er tijdens de jongste weken 
verschillende kofferlij ken werden 
ontdekt. Het lichaamsonderdeel bleek 
echter toebehoord te hebben aan een 
pop die in betere tijden uitstalramen 
had gesierd. The Lounge Lizard jazz 
orchestra was voor de gelegenheid 
speciaal uit Zweden gekomen om deel 
te nemen aan het festival te Bilzen ! 
Ze waren bezig aan een wereldreis en 
ze « lokken overal de wildste en meest 
entoesiaste reakties uit» zo heette 
het in het programma . Ze brachten 
inderdaad ook goede jazz, ondanks 
het feit dat — zo deelde men ons mee 
— een der uitvoerders niet lezen of 
schrijven kan en ondanks de show 
die bij sommige jazz-orkesten onont
beerlijk is. . . . . . . 

Wij zagen het Mike Zinzen Quartet 
aan het werk en het Pol Bess Combo 
terwijl Pim Jacobs dromerig naar de 
menigte zat te staren vanuit een 
vrachtwagen van het meubelhuis St 
Antonius. Stel je voor ! De echtge
noot van Europa's beste jazz-zange-
res Rita Reys, die wij trouwens even 
later op het podium zagen verschij
nen 

Rita is niet opgetreden in Comblain, 
waar trouwens de Nederlandstaligen 
(Vlamingen en Noord-Nederlanders) 
werden geweerd Velen kennen waar
schijnlijk de geschiedenis van Com
blain Daar was het zogezega een 
dankbare G.I.-man (Joe Napoli) die 
tijdens de bevrijding in het Waalse 
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dorpje kwam en het er zo goed vond 
(zo goed onthaald werd enz...) dat hij 
beloofde terug te keren. Dit deed hij, 
zogezegd nadat hij de toppen van de 
roem had geschoren. Uit dankbaar
heid keerde hij terug en bracht voor
spoed en weelde. Zo luidt het sprook
je. De werkelijkheid is anders. Com
blain is een geldzaak geworden waar
uit de pioniers reeds lang verdwenen 
zijn en waar nog slechts een paar 
geldhaaien overgebleven zijn onder 
wie een café-baas die te dom is om 
te helpen donderen, maar die uitste
kende zaakjes doet als klaploper voor 
boss Napoli. Van de onbaatzuchtig
heid van deze laatste schiet ook maar 
weinig over, vooral als men bedenkt 
dat hij van 's morgens tot 's avonds 
rondloopt om als een aasgier overal 
zijn percent] es op te nemen en tot 
zelfs de toegangskaarten te kontro-
leren ! 

Comblain ontgoochelde de ware 
jazzliefhebbers — die men niet mag 
verwarren met baetniks en nozems 
— een volkje dat op het Waalse fes
tival tegenwoordig het schoon weer 
maakt. 

Opvallende lieden zijn er te Bilzen 
ook wel geweest. Wij zagen een vrouw 
met een rokbroek aan en laarzen tot 
onder de knieën. Op het (jazzmin-
nend) hoofd droeg zij een in ruitstof 
overtrokken tropenhelm en sleepte 
daarbij een weerspannige hond op 
hoge poten voor het podium heen en 
weer Zij deed dat herhaaldelijk en 
slaagde er ten lange laatste m op te 
vallen dooraat haar hond aan een 
behoefte diende te voldoen. Een oor
verdovend gejuich brak los in het pu
bliek. De drummer van het orkest 
dat op dat ogenblik zijn uiterste best 
zat te doen (de man waarvan sprake 
had er een o-mond van) meende dat 
het voor hem was bedoeld en slaakte 
een aap-achtige kreet. De kaalhoof-
dige saxofoonblazer met de bolle ka
ken en rosse snor nam eveneens 
dankbaar ontvangst van het applaus. 

Wij zagen andere merkwaardige 
toehoorders Een viertal liet een wis-
kyfles van mond tot mond gaan. Een 
ander groepje lag op regenmantels en 
truien in het slijk en de nat te grint 

van het plein. Het sliep. Waarschijn
lijk door het ledigen van een gekorf
de wijnfles. Er was ook een man die 
een strikje aanhad ter grootte van 
een kleine vliegtuigschroef en een 
andere die een pet droeg uit over-
maats zakkengoed vervaardigd. Weer 
anderen droegen snorren en baarden 
in alle mogelijke vormen. Sommigen 
waren blootvoets naar Bilzen geko
men of met brillen zonder glazen. Er 
waren ook meisjes in moderne hek-
senstijl of gekleed in gescheurde spij
kerbroeken Ze sliepen in kleine tent
jes op een weide naast het terrein. 

Het verbaast de gedegen Limburgse 
mensen, zo'n figuren te zien verschij
nen Een Bilzenaar die na afloop een 
biertje kwam drinken vertelde van 
z'n afschuw : «Wij staan stomver
baasd, mensen op een zondag met een 
broek te zien rondlopen, waarmee ik 
niet durf gaan werken. Doen ze dat 
er om ? En met welk doel ? Ik heb er 
gezien die op blote voeten liepen of 
met vrouwenschoenen, ge weet wel 
zo'n zolen die met een riem tussen de 
tenen hangen; als ge zo iets ziet af
komen dan gaat g' er voor opzij ! ». 

Waarschijnlijk zijn diezelfde men
sen ook opgeschrikt geweest door een 
tentoonstelling die terzelfdertijd in 
de oude begijnhofkapel werd gehou
den en waarin men, naast voortref-

Zij trekken op naar jazz-Bilzen. Op een trui de slagzin : « Sic transit Comblain ». Comlbain heeft afsedaan. Kom. laat deze 
jongelui nu ietwat opmerkelijk gekleed gaan, sommige intellektuele fans gaan toch ook naar de opera in een kledij waar
in een normaal mens niet op de straat verschijnt. 

felijk schilder- en beeldhouwwerk, 
ook kaders kon zien waarin uitge
beende zitvlakken van stoelen waren 
aangebracht of stukjes kachelhout, 
krantenknipsels, onderdelen van 
lampekappen en luchters, fragmenten 
van radio's, versleten schuimspanen, 
stukjes van een wastobbe en een ge
deelte van een voorvaderse wekker ! 

Wij hebben in de tent die speciaal 
daartoe was opgericht, ook kennis ge
maakt met een orkest je van zuivere 
liefhebbers; «The Jeggpap New Or
leans Jazzband ». De naam deed niet 
vermoeden dat deze jongens uit Den-
dermonde kwamen. Ze speelden de 
godganse dag de klassieke .lazz met 
een entoesiasme en een overtuiging 
die alleen de echte liefhebbers ken
merkt. 

Ze zaten op het houten podium. 
Het waren jonge kerels, gestoken ia 
konfektiepakken waarvan de broeks
pijpen bevuild waren door de Lim
burgse bruinkleunge aarde Een trom-
petist, een pianist, een man met een 
jazzbanjo, een met een schuiftrom-
pet, een drummer, een klarinetspeler 
en een saxofonist. Jeugdig publiek 
schaarde zich dicht rond het verhoog 
of legde zich te luisteren in het lan
ge gras. 

Het werkte aanstekelijk. Er werd 
meegezongen, kreten geslaakt en 
tussen-in-applaus gegeven. Er werd 
ook gedrongen en gewriemeld, zoda
nig dat na een tijdje, er reeds groep
jes op het podium hadden plaatsge
nomen en dat — toen de «Saints» 
aan de beurt kwamen — er langha
rige fans OD de oiano geklauterd wa
ren-

Het Dendermondse jazz-team, zo 
vertelde ons de bleekbaardige leider, 
bestaat uit een ingenieur, een gods
dienstleraar, een normaalschooUe-
raar, een numaniorastudent, enkele 
universiteitsstudenten en een huis
schilder Helemaal geen nalve garen 
dus, waarvoorde lazz-be^efenaars wel-
eens door onmgewijden worden aan
gezien. Deze band speelde reed»; drie 
jaar samen zomaar uit zuivere lief
hebberij Ze waren naar Bilzen geko
men zonder dat hen wel voldoende 
vergoeding voor verplaatsing werd 
aangeboden... 

Wij hebben hen het simpatiekst 
gevonden van allemaal. Wij hebben 
het trouwens ook o i prijs gesteld dat 
daar te BUzen de liefhebbers en de 
beroepslui het samen konden opne
men, zonder dat er scheidingslijnen 
werden getrokken, hetgeen bijvoor
beeld in Comblain wel het geval is. 
Daarom geloven wij ook dat Bilzen 
de toekomst voor zich heeft en hopen 
wij volg'end jaar weer op een zonnige 
TJmburgse jazz - weide te kunnen 
>taaa. 

Staf De Lie. 
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CONCHON 9f WILDE TOESTANDEN'' 

Zelfs de meest-verwoede voorstander van de volledige au
tonomie der kunst In het algemeen en van de literatuur in 
het bijzonder, kan niet ontkomen aan de vaststelling dat 
etke literatuur steeds in mindere of meerdere mate aktua-
liteitsliteratuur is en dat zij ook — juist daarom — steeds 
min of meer geëngageerd is. Men hoeft daarbij niet zover 
te gaan als Sartre die de literatuur degradeert tot haar 

aktuele utiliteitsgraad, maar men kan evenmin loochenen 
dat de grote literatuur in de meeste gevallen haar uni
versaliteit en haar blijvende waarde gehaald heeft uit 
een specifiek aan die tijd eigen benaderen van problemen 
die zowel van algemeen-menselijke als van strikt-indivi 
duele, van zuiver-aktuele als van tijdloze aard kunnen zijn. 
Voor elk dezer gevallen zijn er voorbeelden te vinden. 

Dit wil nochtans niet zeggen dat de 
literatuur altijd en overal de tijds-
problematiek opneemt en dat zij 
steeds en overal een weerspiegeling 
der maatschappelijke evolutie zou 
zijn, dat zij in elke periode de grote 
aardschokken als een seismograaf 
zou optekenen, onmiddellijk en ob-
jektief. Wij hoeven in onze eigen li
teratuur bv. maar te verwijzen naar 
het afwezig zijn van een brede epi
sche weergave van de gebeurtenissen, 
feiten en geestesstromingen van voor 
en tijdens de tweede wereldoorlog, 
hoewel er talrijke romans in detail
optiek en fragmentarisch over deze 
tijd handelden. 

Het kan ons daarom wellicht ver
wonderen dat gebeurtenissen van ge
ringere reikwijdte, die een relatief 
veel geringer publiek onmiddellijk 
raakten, wél hun epische gestalte 
kregen. Zo is de jongste jaren de li
teratuur over de Kongolese onafhan
kelijkheidsbeweging bijvoorbeeld 
zeer sterk aangegroeid. Bijzoverre dat 
men nu bij het verschijnen van een 
roman die over Afrika en de dekolo
nisatie handelt, wel eens zucht : 
weeral een... ! 

Nu is het gebeuren in Kongo slechts 
één facet, één uiting van een tijds
verschijnsel dat deze eeuw heeft ge
tekend. 

De sociale ontvoogding van het 
volk — als maatschappelijke groep 
— liep paraleel met de ontvoogding 
v in het volk als etnische groep. Bij 
deze laatste bewustwording speelde 
het irrationele element, speelden na
tuur en bloedverwantschap een grote 
rol Deze irrationele elementen ble
ven geen mythe, maar werden met 
gevaarlijke spanningen geladen wer
kelijkheden die heel deze eeuw be
heersten en het uitzicht ervan be
paalden, bij zoverre dat de meeste 
konflikten en uitbarstingen die wij 
gekend hebben en nog kennen te 
wijten zijn aan een veronachtzaming, 
een ontkenning of een verkeerde in
terpretatie van wat deze werkelijkhe
den ons leren. Los Angeles en Phila
delphia, Sharpville en Stanleystad, 
de Mau-Mau's en de opstand der 
Rhodesische priesteres zijn slechts 
enkele feiten, die alleen verklaarbaar 
zijn wanneer men de fundamentele 
verschillen tussen onderscheiden 
groepen en beschouwingen niet zo 
maar als een toeval beschouwt. 

Er zou veel ellende, veel miserie en 
veel onrecht kunnen vermeden wor
den indien men het noodzakelijk 
wederzijds respekt liet gepaard gaan 
met zelfrespekt, indien men de er
kenning van de eigen-geaardheid zo

wel bij zichzelf als bij de anderen 
niet wou begraven onder wellicht 
zéér schone, maar werkelijkheids-
vreemde theorieën over de gelijkheid 
aller mensen. Men kent de boutade : 
< Indien het waar is dat alle mensen 
gelijk zijn, dan is het even waar dat 
zij allen ongelijk zijn ». De principi
ële gelijkwaardigheid sluit een fun
damentele ongelijkheid niet uit, zo
wel tussen geslachten als tussen vol
keren en rassen. Het feit dat men dit 
niet heeft willen inzien, en dat men 
de snoeken heeft tot karper willen do
pen, is een der hoofdoorzaken van 
veel huidige miserie. 

De titel van de roman van Georges 
Conchon «L'Etat sauvage» die met 
de Goncourt-Prijs 1964 werd be
kroond, is voor tweeërlei interpreta
tie vatbaar. In de onlangs versche
nen Duitse vertaling luidt hij < Wil
de Zustande > en dat is dan ook, meer 
dan een vertaling in « s t aa t» , de be
tekenis van het woord «Eta t» . 

Het gaat immers niet zozeer om de 
materiële toestanden in een nieuwe 
Afrikaanse s taat die amper aan de 
« wildheid » van de primitieve ge
meenschap is ontgroeid, maar wel 
om de geestelijke «toestand» zowel 
van de blanke als van de zwarte be
volking. Het toeval wilde, dat de be
kroning van het boek bekend werd 
op het ogenblik dat de Belgische pa
rachutisten in Stanleystad ingrepen. 
Een levendige illustratie meteen van 
de onopgelostheid van een probleem 
dat Conchon in zijn roman slechts 
aanduidt. Het is een goedgeschreven 

boek, tamelijk conventioneel — de 
Prix Goncourt is nooit een onder
scheiding voor avantgardisten ge
weest — en Conchon is als auteur 
ook geen naam die ophef maakt in 
de Franse literatuur, hoewel zijn 
werk («L'Etat Sauvage» is zijn ze
vende roman) voorzeker dat van ver
scheidene voorgangers in de galerij 
der Goncourt-prijzen zal blijven 
overleven. Het thema echter doet ons 
nadenken, het groeit over de gewone 
Kongo-romanproblematiek heen en 
tast naar de < toestanden » in de 
mens zelf. In de mens niet als lid 
van een algemeen-vage « mensheid » 
maar als lid van een konkreet ras. De 
gelegenheid daartoe is een soort drie-
hoeksgeval (of beter vierhoeksgeval) 
tussen een blanke vrouw, haar man, 
haar vroegere blanke minnaar en 
haar huidige zwarte minnaar, minister 
in de regering van de jonge staat. De 
man komt aan in de hoofdstad als 
afgevaardigde van de Unesco — en 
meteen stijgt de spanning tussen 
blank en zwart. Tussen de opvatting 
der blanken, die de verhouding tiis-
sen een blanke vrouw en een neger 
als een belediging beschouwen, en de 
haa t en afgunst der negers tegen him 
rasgenoot die met een blanke leeft, 
is er in essentie weinig verschil. De 
neger wordt vermoord door zijn ei
gen rasgenoten, de blanke moet ver
trekken en neemt de vrouw mee. 

Het korte, dramatische gebeuren 
— alles verloopt in een tijdspanne 
van vier en twintig uur — is slechts 
een intermezzo, een plotse uitbarsting 

van een latente krisis die echter 
.blijft voortbestaan, ook als Europa 
zich in slaap sust en in zijn gelijk-
heidswaan meent dat elke vorm van 
zelfbewustzijn slechts een aberratie 
is van de menselijke geest — en niet 
een natuurlijk reflex telkens wanneer 
verscheiden rassen of volkeren kol-
lektief gekonfronteerd worden en 
dreigen aangetast te worden in hun 
eigengeaardheid. Hetgeen Conchon 
hier individualiseert, is een bestaan
de algemene toestand. Men kan de 
individuele of kollektieve reflexen als 
€ wild » beschouwen,men kan ze ech
ter niet uitschakelen, nu niet of mor
gen niet, omdat geen enkel geloof en 
geen enkele mythe iets kan verande
ren aan de essentie van de mens, aan 
het bestaan van een aantal eigen
schappen, gevoelens en instinkten die 
neutraal, goed of slechts zijn en die 
door een individuele etische instel
ling en een kollektieve moraal alleen 
kunnen in bedwang gehouden, gericht 
en geleid worden. 

Een kriticus beweerde dat uit dit 
boek blijkt hoe er van een beschaving, 
die jarenlang gegolden heeft als 
rechtvaardiging voor de koloniale be
sturen, niets meer overblijft. Dit is 
echter allerminst een argument t e 
gen deze beschaving noch tegen deze 
besturen. Het getuigt alleen voor een 
feit dat nog zopas door de bekende 
Franse joernalisten Gosset werd 
vastgesteld in verband met de neger
opstand te Los Angeles : men kan een 
duizendjarig atavisme niet zomaar 
uitwissen door er een laagje bescha-
vingsvemis op te strijken. Wij heb
ben zelf kunnen vaststellen hoe 
tweeduizend jaar kristendom er niet 
in slaagden de kollektieve verdwa
zing, de haa t en de bloeddorstigheid 
in te tomen : wij moeten niet eens 
buiten onze grenzen gaan en maar 
eens denken aan de bevrijdingsda
gen ! 

Conchon wil ons geen concluzie op
dringen, wil geen zedeprediker spe
len. Het is aan ons de les te trekken 
uit de gebeurtenissen... Maar er zul
len er altijd zijn, die de klaarblijke-
lijkste feiten nóg zullen negeren, — 
omdat zij niet passen in het schone 
koncept, in de blinkende teorie die 
zij als dé enige juiste willen zien en 
die zij op een abstrakte mensheid en 
niet op de reële mens ontworpen 
hebben. 

J.D. 

BEURSSCHOUWBURG 

Het tweede speeljaar van 
van de Beursschouwburg 
werd ingezet door de K.N.S. 
van Antwerpen, met een 
lichte komedie « Oostende-
Dover» van de Duitse schrij
ver Karl Wittlinger (de au
teur van « Kent U de melk
weg?»), in de Nederlandse 
bewerking van Jozef Van 
Hoeck. 

« Oostende-Dover » is een 
dartel spel, waarin de schrij
ver weer de door hem ge
liefde metode aanwendt om 
het publiek bij de aktie te 
betrekken in die zin dat het 
spel telkens onderbroken 
wordt en elk van de twee 
personages (er zijn er maar 
twee) zich tot het publiek 
wendt om zijn gedachten, 
zijn wensen, zijn verwach
tingen, zijn moeilijkheden 

te kennen te geven. Die me
tode is trouwens niet nieuw 
en niet altijd zeer gelukkig 
(elke akte wordt erdoor in 
schuifkens verdeeld), mede 
misschien door het feit dat 
de akteurs sterker waren in 

gen, maar scheen nog niet 
totaal ingespeeld. 

* * * 
De eerstvolgende spekta

kels in de Beurs zijn : « One 
man Show Luis Agudo», 
Spaanse minne, dansen en 

TONEEL TE BRUSSEL 
het spel zelf, dan in hun 
toespraken tot het publiek. 

Het stuk doorstaat geen 
ontleding : het is plezierig 
en ontspannend, het werd 
een etiket waarmee we het 
eens zijn. 

Het echtpaar Els Cornelis-
sen en Martin Van Zundert 
verdedigde het, na 'n stroef 
begin, naar beste vermo-

koreograaf; «One man Show 
Will Ferdy »; « Dagboek van 
een gek» van Gogol, door 
het «Studio» uit Amsterdam. 

* * * 
K.V.S. 

Het voorseizoen in de 
K.V.S. werd geopend met 
een reprise van « Mary, Ma
ry », (waarmee ook in 1963 
begonnen werd), een tipisch 

Amerikaanse komedie, met 
weinig houvast. In de hoofd
rollen Denise Deweerdt en 
Nand Buyl. 

* * * 
De officiële opening is 

vastgesteld op 1 oktober 
met « Orpheus daalt af » van 
Tenessee Williams. 

Volgen dan verder «De 
Mirakelridder » van Lope de 
Vega; «Een bruid in de 
morgen » van Hugo Claus; 
« Slissen Bompa » van Jas 
Gevers. 

Op te merken valt dat de 
regie van alle stukken van 
dit seizoen in handen gege
ven werd van Vlamingen — 
en dat de Toneelgroep Cen
trum, uit Amsterdam, die 
vorig seizoen hier zo schit
terend heeft gepresteerd, 
weer zal optreden. 

J.V. 

Boekengilde 'De Klauwaert 
BRUSSELSESTEENWEG 8 - LEUVEN 

VRAAGT MEDEWERKERS EN MEDEWERKSTERS 
voor binnen- en buitenland. 
Indien U jong bent, van literatuur houdt en flink wat wil 
bijverdienen voor uw studies, dan komt U beslist in 
aanmerking. 

SCHRIFTELIJKE AANVRAGEN AAN HET SEKRETARIAAT V.D. VERENIGING. 

drukkerij MKB 
dit merk op al uw drukwerken 

is een waarborg van kwaliteit 

uit een jong, vlaams, modern 

en dynamisch bedrijf. 

Kapellensteeüweg 324-326 te KALMTHOUT (Antw.) Tel. : (03)74.83.78-74.86.78 
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Bil EEN VERKIEZINGSKONMENTAAR VAN 
"DE MAAND": GOOIDEN OP 23 MEI DE 
KIEZERS HEIUGE HUISJES OMVER ? 
H e t is nu vier m a a n d na de we tgevende verkiezin
gen van 23 mei 1965, en men geraakt niet u i tgepraa t 
noch ui tgeschreven over de rezul ta ten, die blijkbaar 
iedereen verras t hebben w a t zijn eigen part i j be 
treft, behalve de Volksunie die precies haar voorui t 
zichten verwezenli jkt zag : nl. twaalf zetels in de 
Kamer en de helft daa rvan in de Senaat . 

Dag- en weekbladen gaven h u n visie op de gebeur
ten i s ; t hans komen de maandbladen met de h u n n e 
voor de dag. Men moet tijd hebben om over heel 
w a t na te denken , het moe t bezinken om er de 
room te k u n n e n van afscheppen en, van op een 
zekere afstand, een wel overdacht oordeel te kun 
n e n ui tspreken. 

Een van de tijdschriften die dat, 
naar mijn mening, het best heeft ge
daan is « De Maand », een te Leuven 
door zeer onafhankelijk denkende 
mannen uitgegeven periodiek voor 
kulturele en sociale bezinning. 

Het juni-julinummer van 1965 
brengt, boven de handtekening van 
D.M., een artikel van dertien blad
zijden met als titel « De verkiezingen 
van het individualisme; van verbro
ken pakten naar nieuwe solidariteits-
vormen >. Een overdruk hiervan werd 
naar de politieke mandataiissen van 
de V.U. gezonden en, naar ik ver
moed, ook naar die van de andere 
politieke partijen. 

De eerste vaststelling van «De 
Maand » luidt dat er een verschuiving 
heeft plaats gehad. En het tijdschrift 
konkludeert dat de aanwas van P.V.V. 
en van V.U. een definitieve ombuiging 
inleidt in het Belgische partijwezen. 
Daarmee kan ik volkomen akkoord 
gaan. 

Uit de verkiezingen van 23 mei '65 
is een nieuwe konfiguratie te voor
schijn getreden, die de volgende ken
merken vertoont : Ie) een eerste be
vrijding uit de banden van de tradi
tionele < konfessionele verbonden
heid »; 2e) het verbreken van de « ci-
vieke solidariteit > door een groot 
deel van het Brusselse kiezerskorps; 
3e) het opgeven van de « sociale so
lidariteit » door een nieuwe groep 
van welstellende gesalarieerden. 

Ik acht die voorstelling zeer juist 
en scherp geformuleerd. 

Bij punt 1 weze opgemerkt : de de-
konfessionalizatie (in casu de ont-
geuzing) door de PVV ingeluid, begint 
inderdaad vruchten af te werpen. Zij 
werd door die partij op meesterlijke 
wijze doorgevoerd. Er werden op haar 
lijsten zeer goede katolieken verko
zen en daar de bisschoppen thans ge
zwegen hebben, konden de dierbare 
gelovigen zonder gewetensbezwaren 
op andere kandidaten dan de tradi
tionele C.V.P.-ers stemmen. 

Ik zal niet beweren dat de P.V.V. 
volkomen en tot de laatste wortel ont-
geusd is, want nog vele van haar 
mandatarissen zitten met een pas
toor op hun neus. Doch als partij legt 
ze niet meer het aksent op de links
heid, zoals vroeger. Het gevolg daar
van is dat de begrippen «links» en 
« rechts » een andere inhoud aan het 
krijgen zijn. 

Ook de V.U., die zich trouwens niet 
moest dekonfessionalizeren of ver-
antikonfessionalizeren, heeft gepro
fiteerd van de bevrijdingstendens die 
over de politieke gewetens is geko
men. De bisschoppen hebben geen 
stelling genomen (het was zeer wijs 
hunnerzijds) en ik zie niet goed in 
dat er een weg terug naar de scherpe 
tegenstelling klerikaal - antiklerikaal 
mogelijk is. De massale aanwinst van 
de V.U. wordt door « De Maand » als 
een breken van het politieke klerika
lisme bestempeld en kan, in de hui
dige konstellatie, tot verdere dekon-
fessionalizatie bijdragen. 

Tekenend is tevens het feit dat de 
leiders van de kristelijke standsorga-
nlzaties er zich lieten toe verleiden 

een pre-elektoraal manifest te publi
ceren, waarin ze weliswaar hun leden 
aanzetten op de C.V.P. te stemmen, 
maar om dit doel te bereiken geen 
beroep meer deden op het beveiligen 
van de kristelijke waarden; ze zwe
gen het kristelijk argument dood. 

Is het niet sprekend dat een Leu
vens hoogleraar, dhr Lagasse, tot se
nator van het extreme Front des 
Francophones te Brussel verkozen 
werd en (beweert men) daarvoor de 
gelukwensen van de Rector-magnifi-
cus mocht ontvangen ? « De Maand > 
stipt aan : zal morgen of overmorgen 
een Leuvens hoogleraar, die op een 
V.U.-lijst of op een socialistische lijst 
verkiesbaar wordt gesteld, OD dezelf
de manier bejegend worden ? Ik kan 
er aan toevoegen : is de tijd nog verre 
af dat een socialist op de C.V.P.-lijst 
van de vrome heer P. Harmei zal 
prijken en verkozen worden, en dat 
een diep-gelovig man op dezelfde lijst 
zal schitteren waürvan dhr Jos van 
Eynde kopman is ? 

reageert met zijn voorkeur te laten 
blijken voor een extreme antivlaamse 
parti j en voor de antivlaamse kan
didaten op de traditionele lijsten. 

Een aanzienlijk deel van de Brus
selse opinie heeft de ogen gesloten 
voor een aantal politieke realiteiten, 
waarop de nationale lotsverbonden
heid gebouwd is. Ook dit is een feit 
dat verdragende gevolgen zou kunnen 
hebben. Zo luidt het gekursifieerde 
besluit van « De Maand ». 

De V.U. zal het op dezelfde wijze 
inzien. Ze stelt daarenboven vast dat, 
stap voor stap, haar eigen politieke 
verwachtingen verwezenlijkt worden 
en dat de dag nadert dat men de 
passende konklusie zal moeten trek
ken. 

Het kraakt in de unitaire voegen 
van dit land. Laten we niet te veel 
letten op dat gekraak en er ons niet 
te vroeg om verheugen, maar zeer 
waakzaam toezien dat de Brusselaars 
ons niet meer en meer Vlaamse grond 
en Vlaamse mensen ontfutselen. Men 

vertekend beeld van Vlaanderen ver
algemenen en aldus bij het Vlaamse 
publiek de vijandschap tegenover 
Brussel konsolideren. De schrijver 
van het artikel besluit : « Wij vrezen 
dat deze voorspelling zich thans onder 
onze ogen zou kunnen voltrekken >. 
Persoonlijk ben ik overtuigd dat het 
niet is van « zou kunnen voltrekken >, 
maar dat zij al voltrokken is. 

Het derde groot verschijnsel dat 
zich uit de verkiezingsuitslagen laat 
afleiden, betiteld «De Maand» als 
het egoïsme van de welvarenden. Dit 
veruitwendigt zich door een emanci
patie uit de partijtucht en een ver
rassende vaandelvlucht van vele so
cialistische kiezers te Brussel en in 
Wallonië. 

Dit alles is in hoofdzaak een Waals 
en een Brussels verschijnsel. Er zit 
een deel dekonfessionalizatie en een 
deel antivlaamsheid achter. Dat de 
P.V.V. zich niet meer zo rabiaat an
tiklerikaal voordoet, lokt veel jongere 
socialisten aan. Deze gaan zich ook 
niet meer zo sterk proleet voelen; zij 
hebben een zekere welstand bereikt, 
zij zijn niet meer afkerig van een 
burgerlijke levenshouding en denk
wijze. 

Een nieuwe middenstand groeit en 
gaat zich op afstand houden van de 
arbeidersstand. Het algemeenheids-
princiep spreekt die mensen niet 
meer zo diep aan; zij worden indivi
dualisten ondanks zichzelf. Zij wor
den in een soort generatiekonflikt 
meegesleurd en stemmen voor een 
parti j , die het aksent anders en el
ders legt dan op de linksheid. 

< De Maand » kenmerkt deze socio
logische verschuiving als een gemis 
aan civisme en meent dat daarmee 
het gevaar voor een proletarizatie 
van het Westen bezworen is. Ook het 
zich afkeren der Brusselse kiezers 
van het beeld der nationale roeping 
der hoofdstad houdt verband met dit 
individualisme. De stijging van de 
levensstandaard van sommige Brus
selse arbeiders valt samen met een 
toenemende bevrijding uit, en een 
stijgende afkeer van het Vlaamse le
vensmilieu. 

^ 

verzuiling en ((konfessio
nele gebondenheid» door
broken - brussels kiezers
korps op de weg van het 
incivisme - het egoïsme 
der welvarenden vooral in 
Wallonië en brussel 
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In alle geval hegft een fameuze 
dijkbreuk en een verzetting van de 
bakens in ons politieke leven plaats 
gehad. En zij zullen nog lang nawer
ken. Mijns inziens kan de V.U. niets 
anders dan daaruit voordeel halen. 

En vervolgens bij punt twee : de 
tweede grote ombuiging van de t ra
ditionele Belgische politiek deed zich 
in de hoofdstad voor. De Brusselse 
opinie gaat meer en meer Vlaanderen 
op afstand houden, ja zelfs de rug 
toekeren en er zich vijandig tegen
over uiten. De hoog aangeslagen na
tionale roeping van de hoofdstad 
heeft ineens het masker laten vallen 
en getoond helemaal geen zin te 
hebben voor haar funktie als hoofd
stad van een tweeledig land. 

« De Maand » is de mening toege
daan dat het antivlaamse verkie
zingsgebaar van Brussel als een ant
woord moet beschouwd worden op de 
twee Vlaamse marsen. Brussel heeft 
die als een provokatie aangevoeld en 

is in de hoofdstad een antivlaams 
offensief aan het voorbereiden en 
mijn vrees is groot dat de regerings
partijen er onmachtig tegenover 
staan, er zich in de grond niet te veel 
van aantrekken, want ze laten de 
taalwetten klakkeloos en schaamte
loos met de voeten treden. 

Zelf de oppositiepartij P.V.V. is het 
daarmee eens. Is zij het niet die heel 
Vlaams Brabant tweetalig wil maken? 
En heeft zij daarom niet een stokje 
gestoken voor dié artikels van de 
voorgenomen gronwetsherziening 
welke de vastlegging van de taal
grens beoogden ? 

Wie voorspelde er, jaren her, dat te 
Brussel over het lot van België wordt 
gedobbeld ? « D e Maand » heeft 
vroeger reeds onderstreept dat o.m. 
bij de franstalige Brusselse pers — 
bedoeld worden « Le Soir » en « Pour-
qurt Pas ? » — het grootste gevaar 
ligt voor het voortbestaan van België, 
dat zij bij het Brusselse publiek een 

Ik meen dat daar de vinger op de 
wonde van het ontvlaamsingsproces 
in de hoofdstad gelegd wordt; het is 
een sociaal proces, en de Volksunie 
heeft er rekening mede te houden in 
het vastleggen van haar strijdobjek-
ten en -metodes. 

« De Maand » besteedt een derde 
van haar artikel om te zoeken naar 
de beste manier om voor de gegeven 
problematiek (stijl V. Leemans) een 
uitkomst voor te stellen. 

Het tijdschrift stipt aan dat men 
met de taalwetgeving van 1963 in een 
straatje zonder eind terecht gekomen 
is : de Waalse kiezers zeggen dat zij 
te ver gaat en de Vlaamse kiezers 
zijn van oordeel dat dezelfde wetge
ving ontoereikend is. Het officiële 
partijprogramma van de P.V.V. hul
digt het unitarisme, maar haar kies-
strijd in de verschillende delen van 
het land werd met uiteenlopende pro
paganda's gevoerd. 

(vervolg op blz. 12)] 
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HERNIEUWDE KENNISMAKING MET.... 

DE EEUWIGE INDEX 

Sedert lange tijd is er een kommissie aangesteld (hoeveel kommissies zouden 
er in c^s land feitelijk bestaan ?) met tot taak de hervorming van de index der 
kleinhaii detsprijzen. 
Ook de Volksunie eist in haar programma, dat deze index zou omgevormd wor
den tot een v^erkelijke weergave van de levensduurte. 
Sedert enkele weken staat dit vraagstuk in volle aktualiteit, mede door de aktie 
van het Verbond der Belgische Nijverheid, dat plots vindt dat de lonen niet zo 
eng aan de index-stijgingen zouden mogen gekoppeld zijn. Zolang deze stijging 
slechts matig was, heeft het Verbond zich om de enge binding niet bekommerd. 
Het is pas als de stijging sneller begon te worden, dat men het zich begon af te 
vragen. Net alsof de loontrekkenden de schuld daarvan zijn ! 

Hoe is onze index der kleinhandels
prijzen samengesteld ? Waarom is er 
zoveel kritiek op ? Is hij voor alle 
streken van het land gelijk ? 

Op deze vragen een antwoord ge
ven is -de bedoeling van dit artikel. 

De index werd samengesteld uit 65 
verschillende produkten, waarvan 35 
eetbare, 25 niet eetbare en 5 diensten. 
Voor elk dezer posten wordt als basis 
de index van 1953 genomen, die gelijk 
wordt gesteld aan 100. Wij geven 
hierna de indexcijfers voor de maand 
mei 1965 als voorbeeld. 

EETBARE P R O D U K T E N 

1. Brood 127 
2 Broodjes 141 
3. Beschuit 114 
4. Macaroni 112 
5 Rijst 107 
6. Rundhaas 158 
7. Kookvlees 134 
8. Stoofvlees 128 
9. Varkensrib 128 

10. Spek '. 129 
11. Kalfsragout 142 
12. Ham 128 
13. Filet d'Anvers 138 
14. Zalm 157 
15. Sardines 106 
16. Rundvet 98 
17. Margarine 106 
18. Olie 100 
19. Oester, melk 116 
20. Kondens. melk 127 
21. Kaas 4 5 % 154 
22. Hoeveboter 120 
23. Melkerijboter 117 
24 Eieren 98 
2£. Aardappelen 185 
26. Erwtjes in blik 110 
27. Zuidvruchten 131 
28. Suiker 122 
29. Jam 141 
30. Zout 120 
31. Koffie 110 
32. Cichorei 139 
33. Chocolade 114 
34. Tafelbier 122 
3^. Mineraalwater 110 

Gemiddelde • 125,9 

U\ZT EETBARE P R O D U K T E N 

1. Herenkostuum 131 
2. Hoed 118 
3. Pet 121 
4. Overhemd 130 
5. Onderhjfje 122 
6. Herenkousen ^ 116 
7 Dameskousen 73 
8 Werkbroek 129 
9. Breiwol 117 

10. Herenschoenen 115 
11. Damesschoenen ,. 111 
12. Verzoling 116 
13. Keukenhanddoek 117 

14. Dweil 105 
15. Katoen 114 
16. Bord 112 
17. Emmer 107 
18. Zachte zeep 103 
19. Harde zeep 103 
20. Magere kolen 140 
21. Half-vette kolen 135 
22. Gas 107 
23. Elektriciteit 106 
24. Tabak 119 
25. Sigaretten 123 
Gemiddelde : 115,6 

D I E N S T E N 

1. Haarsnijden 181 
2. Kilowas ,.. 122 
3. Dagbladen 165 
4. Bioskoopbezoek 148' 
5. Vervoer 152 

Gemiddelde : 153,5 

Het algemeen gemiddelde voor de 
maand mei bedroeg 124,58. (vgl. 119,84 
maandgem. 1964). 

Een eerste opvallend feit is wel, dat 
weinig of geen produkten in prijs 
verlaagden of ongewijzigd bleven se
dert 1953. 

Ten tweede stelt men vast (en dit 
is wel de grootste tekortkoming van 
de struktuur van de index) dat geen 
rekening wordt gehouden met alle uit
gaven betreffende de woning : huur, 
onderhoud, meubilair enz. Nochtans 
hebben onderzoekingen nopens de 
uitgaven in de gezinnen aangetoond, 
dat zowel voor arbeiders, bedienden 
als zelfstandigen rond 30 % hieraan 
wordt besteed ! 

Ten derde zijn de in aanmerking 
genomen diensten veel te gering. De 
index is overdreven gebaseerd op de 
voeding, wat tot allerlei onverkwik
kelijke geschiedenissen aanleiding 
geeft ten nadele van de landbouwers. 

Zonder dat aan de binding van de 
lonen (en kinderbijslagen bv.) dient 
geraakt, wordt het hoog tijd dat de 
reeds vermelde kommissie eindelijk 
haar besluiten zou kenbaar maken, 
zodat het parlement zijn verantwoor
delijkheid kan opnemen. 

Alsof het nog niet genoeg was dat 
de index onvolledig en vervalst is, 
worden de Vlamingen ook hier gefopt. 
Inderdaad zal men zien dat (toeval
lig ?) de Vlaamse provincies de 
hoogste indexcijfers geven ! Een Vla
ming verdient minder dan een Waal: 
in 1964 was dat 40,26 fr per uur te
genover 44,82 fr of een verschil van 

4,56 fr per uur (reken maar uit hoe
veel dat per maand en per jaar er» 
voor een gans mensenleven is). En 
een Vlaming moet meer uitgeven dan 
een Waal; dat is Belgische rekenkun
de ! Hierna volgt het bewijs (ook voor 
mei 1965 genomen) : 

Provincies gerangschikt volgens Ie-* 
vensduurte : 

1. West-Vlaanderen 127,4 
2. Antwerpen 125,4 
3. Oost-Vlaanderen 124.9 
4. Limburg 124,3 
5. Brabant ^.. 124,1| 
6. Luik x« 124,1! 
7. Henegouwen 123,3 
8. Luxemburg 122,11 
9. Namen 122,9 

Rijksgemiddelde : 124,58 

Dit is geen uitzonderlijke toestand: 
Ook voor het maandgemiddelde van 
het jaar 1964 vinden we de vier 
Vlaamse provincies vooraan, als 
duurste gewesten. 

Wat zeggen onze Vlaamse socialis
ten daarvan ? Of is dat ook taalro-
mantiek ? 

Ten opzichte van het buitenland 
geven we volledigheidshalve een s ta-
tistiekje, dat echter met alle voorbe
houd dient gelezen. Want de samen
stelling van de index verschilt zeer 
sterk van het ene land tot het ande
re. Wanneer we 1958 als basis 100 ne
men, bekomen we voor de V.S.A. 108, 
Frankrijk 113, Groot-Brittannië 117, 
West-Duitsland 121, Nederland 123 en 
Italië 125. België staat dan gelijk met 
Frankrijk op 113, steeds op einde 
1964. 

Statistieken kunnen dor en droog 
schijnen, in ons land zijn ze bijzon
der leerrijk. Omdat ze ons bewijzen 
welk volk hier « geminoriseerd » is en 
waar de lonen laagst en de prijzen 
hoogst zijn. 

En de ervaring leert ons, dat veel 
twijfelaars door klare en ondubbel
zinnige cijfertaal kunnen bekeerd 
worden tot een strijdbare vlaamsge-i 
zindheid. 

E. Slosse 

BIJ EEN VERKIEZIN6SK0MMENTAAR VAN " DE MAAND" 
(vervolg van blz. 11) 

Federalisme, federalizering, decen-
tralizatiej kryptofederalisme, kultu-
rele autonomie zijn niet uit de lucht 
bij C.V.P. en B.S.P. Aan het zo gehate 
woord ontsnapt geen enkele partij 
meer Te Brussel leven federalisten 
en unitaristen samen in het front 
van de frankofonen. Zal ook die par
tij niet vroeg of laat kleur bekennen ? 
Kortom, het is verwarring over heel 
het front, in endere rangen dan die 
van de Volksunie. 

«De Maand» pakt uit met een 
krachtwoord : noodzaak de partijen 
te federalizeren. Als de twee rege
ringspartijen de zin van de politieke 
aardbeving niet begrepen hebben, 
dan zijn zij tegen de verdere ontwik
keling niet opgewassen. Het is «De 
Maand» die het zegt. In de V.U.-
kringen is dat sinds jaren al een ver
sleten deuntje. In de Vlaamse C.V.P. 
en de Waalse B.S.P. ligt het proces 
reeds lang te gisten, elkeen is er ge
tuige van. Maar de partijbonzen wil
len het niet bekennen of zijn steke-
bhnd. 

Waarom niet rustig en wel over
wogen een open federalizeringspro-
ces aanvatten ? Het zou gunstige ge
volgen hebben, o.m. een psychologi
sche ontlading van de verhitte ge
moederen («De Maand») . Dus niet 
langer bang zijn voor woorden. Kor
daat in elke sektor van de openbare 
instellingen onderzoeken, in welke 
proportie een federalizering nuttig en 
mogelijk is. 

Ik twijfel niet aan de goede inzich
ten van « De Maand » maar de redak-
teuren zullen niet zo naïef zijn te 
verwachten dat de heren daar boven 
het zo maar zullen slikken en zelfs 
maar zullen proberen datgene te on
derzoeken wat het tijdschrift voor
stelt. Illuzie en begoocheling ! Er zul
len nog veel hardere slagen moeten 
aankomen dan de verkiezingsrezulta-
ten van 23 mei 1965, voordat zij iets 
ondernemen. De V.U. zal er met haar 
zweep voor zorgen. 

Er duiken fantasiën van velerlei 
aard op in het Belgische partijwezen. 
Een daarvan is vleugelvorming op 
Vlaamse en Waalse grondslag («De 
Maand »). 

Sinds de laatste verkiezingen is de 
ideologische bescherming van de ka-
tolieke minderheid in Wallonië en 
van de vrijzinnige minderheid in 
Vlaanderen er anders gaan uitzien. 
De dekonfessionalizering en de des-
antikonfessionalizering — d.i. de ont-
geuzing — hebben de grondslag van 
voornoemde ideologische bescherming 
wankel gemaakt, in die zin dat ze 
voortaan overbodig is geworden. Ik 
ben overtuigd dat de federalizering 
van de partijen het nog duidelijker 
zal aantonen. 

De CVP moet haar (teoretisch) niet 
konfessioneel karakter in konkrete 
daden omzetten, zegt «De Maand ». 
Ik zie evenwel nog niet goed in dat 
ze uitgesproken Vlaamse nationalisten 
of socialisten in haar leidende instan

ties opneemt. Zover zijn die leiders 
nog niet ontnuchterd. En zover is de 
geestelijke overheid in ons land 
evenmin geëvolueerd, dat zij (hoewel 
zji verklaart niet aan een politieke 
partij gebonden te zijn) in de krlste-
lijke organizaties met de er het hoge 
woord voerende proosten, en die zo
vele open of bedekte mantelorgani-
zaties van de C.V.P. zijn, een Vlaams
nationalist, een federalist of een so
cialist opneemt, hem vertrouwenspos-
ten in de hand geeft en hem alleen 
maar rekenschap vraagt wanneer de 
kristelijke sociologie en de kristelij-
ke moraal in het gedrang komen. 

Hetzelfde kan, mutatis mutandis, 
gezegd worden over de BSP en PW< 

De Volksunie slaat met belangstel
ling de ontwikkeling van de politieke 
opvattingen en de struktuur van het 
partijwezen in ons land gade. De zo
geheten nationale partijen zullen nog 
heel veel water in hun schrale uni tai
re wijn moeten doen. Wij zitten met 
die problemen niet gekweld. 

Middelerwijl zullen wij de ideeën en 
de mensen die ze vertegenwoordigen 
bewerken. Het spreekt vanzelf dat het 
in federalizerende zin zal zijn... om 
te beginnen. Maar het zal, veel vlug
ger dan men het verwacht, In de ech^ 
te federale zin zijn. 

Het lezen van het artikel van « De 
Maand » heeft ons in die overtuiging 
gesterkt. 

L. Elaut 
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COI®AT 

PERSSPIEGEL 

Wij zouden deze week de prijs van de 
verdraagzaamheid kunnen uitdelen in ons 
Be(;,isch perswereldje. 

Die van de verdraagzaamheid wint, 
met vele lengten voorop, een gekend in
richter van geitenstoeten : de Vrije Tri
buun v. d. Gazet van Antwerpen, die wij 
noemen de Heilige Lodewijk Kiebooms. 
Verdraagzaam tot i. h. onnozele zoals zijn 
partijgenoot Miei Van Cauwelaert in het 
Volk zegt. Manu Ruys is ook dicht tegen 
de prijzen, want zelden hebben we hem 
zulke bekommernis zien hebben voor 
ons aller partij de Volksunie. 

D B O A 25 E T 
Een geslepen franskiljon zou het niet 

leper kunnen doen. In zijn gekende 
breedhartigheid zegt Louis Kiebooms 
dat we in elk geval de uitspraak van het 
Hof te Straatsburg over onze taalwetten 
moeten aanvaarden. Wij geloven dat we 
de man immer verkeerd beoordeeld 
hebben. Als hij ook bv. tegen federalis
me is, dan is dat uit ditzelfde streven 
naar heiligheid langs zelfkastijding, dat 
zich hier manifesteert. Maar het wordt 
hier een gevaarlijk groepsmasochisme 
dat hij aanprijst. Is het niet de Heilige 
Thomas die zegt dat men in het streven 
naar heiligheid door zellverloochening, 
wel zijn privaatrechten, maar niet die 
van een groep mag opofferen ? 

Maar ook dan wannoer wij zouden ver
oordeeld worden, moeten wij het gezag 
van Straatsburg aanvaarden'. Het is een 
kwestie van goede trnuw en van geloof in 
de internationale recliHidee Bn <ie iwterna-. r 
tionale orde gebouwd op het reeht - met -
pi iklisfhe - toepassingen. 

D,i,irl)ij welke uiKpiaak kan het Hof ge
ven ? 

Veronderstellen wij dat de franskiljons 
gelijk krijgen, dan zal dit zijn op grond 
van het retlit voor de minderheid op eigen 
scholen, rechfsspraak en administratie. 
Maar dan geldt dit ook voor de Vlaamse 
minderheid in Wallonië' Dan keren we 
terug naar de al-oude Vlaamse tesis der 
tweetaligheid, die gekelderd werd door de 
Walen. Als Straatsburg evangelie is voor 
de Belgen, dan niet alleen voor de Vlamin
gen, maar voor allemaal. » 

Het Volk: 
Miei Van Cauwelaert heeft niet de

zelfde heiligheidstendenzen als Kie
booms. Onrechtstreeks noemt hij hem 
zelfs een onnozelaar. Vooral daar hij 
een Hof te Straatsburg met een Franse 
voorzitter betrouwt, terwijl Frankrijk 
zelf de rechtsmacht van het Hof niet 
erkent, noch de Conventie ondertekende. 

« Wij zijn bereid tegen de vernieuwing 
van de Belgische handtekening onder de 
Conventie van de Rechten van de Mens en 
teigen de rechtsmacht van het Hof geen 
enkel bezwaar meer te opperen, indien alle 
landen van de gemeenschap de conventie 
bekrachtigen en de rechtsmacht van het 
Hof erkennen 

Indien wij deze voorwaarde niet stellen, 
zijn wij onnozelaars en niets anders. 

De h KiebfK)ms troost zich van te voren 
over een gebeurlijke veroordeling te 
Straatsburg met de begoocheling dat, als 
de franstalige mindeihcden in Vlaandoren 
gelijk krijgen, ipso facto de Vlaamse min-

KADERVERGADERING LIMBURG 
Hotel Warson 
op zaterdag 18 dezer, te 19 uur. 

• 
Beknopte uiteenzetting 
van 
WIM JORISSEN 
en 
TOON VAN OVERSTRAETEN 

• 

Uitwerking van aktieplan. 

derheden in Wallonië dezelfde rechten in 
onderwijs- en bestuurszaken zullen kun
nen inroepen. Moeten we herhalen dat de 
sociale status van de franstalige minderheid 
in Vlaanderen niets gemeen heeft met die 
van om den brode naar Wallonië geëmi
greerde arbeiders of kleine landbouwers ? 

Indien de h, Kiebooms ernstig gelooft 
dat deze laatsten in Wallonië ooit dezelfde 
taalrechten kunnen afdwingen als de frans
kiljonse adel of hogere burgerij in Vlaan
deren, dan kent hij Wallonië toch wel zeer 
slecht. 

Wat het Hof te Straatsburg aan 't bekok
stoven is ten aanzien van onze taalwetge
ving is zo zwaar aan mogelijke politieke 
gevolgen, dat de Vlamingen er nooit het 
risico kunnen van opnemen. Het is niet 
denkbaar dat enkele buitenlandse juristen, 
die waarschijnlijk niets afweten van de 
taal verhoudingen in België, de jarenlange 
inspanningen van ons land om zich aan 
te passen aan zijn innerlijke dualiteit, met 
één pennctrek zou mogen vernietigen. Wij 
zijn tot veel bereid om Europa te helpen 
verwezenlijken in een geest van rechtvaar
digheid, doch geen enkel volk is verplicht 
op het Europese altaar zelfmoord te ple
gen I 

Dat is het nochtans wat sommigen van 
de Vlamingen schijnen te verlangen. We 
bedanken voor die eer 1 » 

Standaard 
Onder Manu's vleugels zou de Volks

unie kunnen terecht komen in de zo-
.V,eel!?te commissie, die het « probleem 
der gemeenschappen » moet oplossen. 
Onze regeerders gaan inderdaad nog 
eens proberen ons nationaliteitenpro
bleem op te lossen met een commissie. 

Ue start is reeds zeer slecht, als men 
een partij, die het merendeel van de 
bewuste en aktieve Vlamingen groepeert 
bewust uitsluit. 

« Kamer en Senaat zullen parlements
leden aanduiden; de regering zal « poli
tieke personaliteiten die niet tot het par
lementaire milieu behoren » verkiezen, 
vooral uit de ekonomische, sociale, kultu-
rele en wetenschaippelijke milieus. 

Hierbij mag terloops de vraag wordeil 
gesteld, waarom een partij zoals de Volks
unie, die in het Vlaamse land 350 000 stem
men behaalde, geen vertegenwoordiger in 
de komimissie krijgt, waar de PVV in 
dat zelfde Vlaamse land met haar 460.000 
stemmen toch niet zo'n groot eind voorop 
ligt. Is het omdat ze niet « nationaal » zou 
reageren » Maar Merlot (BSP) en Toussait 
(PVV) zijn uitgesproken federalisten, zo
als de Volksunie, en komen zeer waar
schijnlijk wel in de kommissie? » 

YOLKSGAZE^ 
Jos Van Eynde kenden we reeds 

langer als een strafpredikant, uit het 
Oude Testament, die nog steeds meent 
dat als de ouders zure druiven eten, de 
kindersen er stroeve tanden moeten van 
hebben. Hij herinnert nog maar eens aan 
« antecedenten » van de Volksunie. Het 
is zo voorzichtig Jos, zeg toch « nazis, 
Buchenwald, Dachau », of geloven zelfs 
uw lezers dat niet meer ? 

K De Standaard » stelt ook nog een vraag 
in verband met de Volksunie. Het blad 
schijnt geneigd aan te dringen op haar 
vertegenwoordiging in de commissie, in 
naam van de democratie. 

Het is merkwaardig dit te horen verde
digen door een blad dat opkomt voor de 
evenredigheid in de vertegenwoordiging. 

Want indien men vandaar vertrekt moet 
er al een heel uitgebreide commissie wor
den gevormd, vooraleer de Volksunie er 
een plaats krijgt en nog een veel grotere 
voor zulks het geval wordt voor Waalse 
en Brusselse even extremistische groepen, 
die nochtans onvermijdelijk zouden moeten 
geroepen worden zo men zetels voor de 
Vlaamse extremisten inruimt. 

Doch hoe dan ook, laat men zich, voor 
de Volksunie, liefst niet beroepen op de 
democratie. 

Nooh haar antecedenten, noch haar he
dendaagse manier van optreden, met ge
organiseerde milities, laten haar toe daar
op aanspraak te maken,. » 

Ver van Europese gerechtshoven te 
Straatsburg of « Commissies voor de 
betrekkingen tussen de gemeenschappen» 
zet dit Wallingantische arbeidersblad de 
schijnwerper op « menselijke » proble
men, namelijk de mobiliteit van 200 
Luikse arbeidsters naar een chokolade-
fabriek te Aken. Niemand beter dan de 
Vlamingen zullen de klacht van deze 
mobielen begrijpen. 

Kan men nog spreken van de « drie
maal acht uren » ? 8 uur werk, 8 uur 
vrije tijd, 8 uur slaap ? De Belgen zijn 
er verspreid in de vier hoeken van de 
fabriek en het is slechts in de refter 
dat zij de gelegenheid hebben enkele 
•woorden Frans te wisselen. 

« In de zaal waar ik werk, zegt ons 
een jonge vrouw, zijn er een 50 arbeid
sters, maar geen enkele spreekt Frans. 
Ik voel me geïsoleerd in hun midden en 
daar ik de aanwijzigingen niet begrijp, 
die zij mij geven over het werk, ver
liezen zij hun geduld en maken zich 
kwaad. 

Wij begrijpen deze klachten zeer goed. 
Tienduizenden Vlamingen hebben sinds 
1830 dergelijk lot beleefd. Alleen be
schikten zij niet over een autostrade 
Luik-Aken. Zij kregen daarenboven nog 
scheldliedjes te horen. Waalse kamera
den zongen in het leger een spotliedje 
uit Henegouwen over de « bangerikken 
van Flamins, die afgezakt kwamen uit 
de treinen en met knikkende knieën de 
mijnen introkken ». Er was er een met 
het Waalse refrein « O yes que les 
Flamins sont biesses (bêtes) o yes, qu'ils 
ont de grosses tiesses (têtes) ». 

VOORUIT 
Zelfs Vooruit ontdekt dat er in Vlaan

deren ook zo iets is als pendelarbeid. 
Al een flinke stap « vooruit », want 
enkele jaren geleden dierf een BSP-er 
nog schrijven in Le Peuple, dat de Vla
mingen best van hun achterlijke nesten 
weg konden, om met de « Socialistische 
kuituur in Wallonië en Brussel kontakt 
te krijgen ». 

« Uit de cijfers van de volkstelling op 
31 december 1961 blijkt dat 7,5 t.h. van 
de arbeiders en bedienden in België 
meer dan anderhalf uur moeten reizen 
om hun werkplaatsen of kantoren te 
bereiken ; 22 t.h. van de Vlaamse foren
zen of pendelaars, hebben meer dan een 
uur nodig om de weg tussen hun woon
plaats en hun werkgelegenheid af te 
leggen. 

» Hoe kan er voor die vermoeide men
sen van een behoorlijk gezinsleven en 
van kulturele belangstelling worden 
gesproken ? 

» In ihet arrondissement Brussel zijn 
er 578.119 arbeiders en bedienden 
(mannen en vrouwen) werkzaam, onder 
wie 148.470 in andere arrondissementen 
wonen : 104.388 in de Vlaamse gewesten 
en 44.082 in de Waalse. 

•» Het arrondissement Aalst levert 
6.951 forenzen aan Brussel, Leuven 2.215, 
Mechelen 11.369 en Dendermonde 10.378. 

» VViJ geven toe, dat de geografische 
ligging van Brussel, in het hartje van 
het land, en de uitbreiding van het snel 
verkeer de aantrekkingskracht van de 
hoofdstad op forenzen begunstigd heb
ben. 

» En toch blijven wij de mening toe
gedaan dat de arbeiders een ruimer 
leven zouden kennen op het gebied van 
de kulturele aktiviteiten en van de vrije 
tijd, zo zij dichter bij hun woonplaats 
konden werken », 

{Bx>eMif^jfh^cmjt 
Aan een Vlaamse dode werd hulde 

gebracht in vele Vlaamse bladen deze 
week. De plots gestorven hoofdredak-
teur van Boerenfront, Marcel Reynders, 
oud-hoofdredakteur van het Leuvens 
studentenblad Ons Leven. De Vlaamse 
strijder, die de vriend was van velen in 
Vlaanderen, ook van de Volksunie, wat 
hij talrijke malen bewees in zijn arti
kels. Vriendschap was het kenmerk in 
zijn leven, zoals Dr. Karel Goddeeris in 
zijn lijkrede zegt « Dien de Vriend
schap ». 

« Zoals U zelf schiijft in het lustrum
nummer van Ons Leven, U opgedragen ter 
gelegenheid van de U opgedrongen huldi
ging-in 1936, Uw onverpoosde werking ten 
bate van de Vlaamse studentengemeenschap 
kan samengevat in de kernspreuk «Ik dien» 
Ik laat U liever zelf aan het woord om de 
betekenis dezer twee zeer eenvoudige woor
den voor de studeten toe te lichten : 

« Deze twee eenvoudige woorden, echter 
zo ontzaglijk zwaar aan betekenis, moes
ten op elk studentekot in reuzenletters 
aan de muur gespijkerd staan, maar niet 
enkel aan de muur, — in hun hersenen 
geprent, in de ziel gegrift. 

De Vlaamse studenten hebben deze, hun 
grote taak, dienaars te worden van hun 
volk, reeds hier te Leuven aan te leren,. 
Zij moeten met liefde en volle overgave 
zich inspannen voor de taak die door het 
Verbondsbestuur hen toebedeeld is. Leu
ven is niet enkel een leerschool waar men 

de rechtsgeleeerdheid of de geneeskund« 
of finesses der taal aanleert, Leuven moeA 
een leerschool zijn voor den geest, voor dm 
ziel. Dit laatste leert men niet in het R<^ 
meins Recht of in de kliniekeiu Dit, leerf 
men in het Verbond. 

Dienstbaarheid, inzonder ten bate van d« 
Vlaeimse gemeenschap, hebt U aan een 
vriend nooit kunnen weigeren. Zo zijt ü 
tijdens de laatste 8 jaren de direkteur van 
de administratieve diensten van het W A 
geweest; kortom de beheerder van het VVAJ 
en van het Mededelingsblad van het VVAi, 
Wij danken U voor de belangloze medeweio 
king maar wij zijn inzonder gelukkig ora» 
dat die functie U, na de jaren van oorlog 
en repressie, terug in het midden van da 
oudstudenten heeft gebracht en ons vele 
uren en mij persoonlijk vele dagen van 
gemeenschappelijk werk en van gezellig 
samenzijn heeft geschonken, waarbij de 
bestaande banden van vriendschap en ge« 
negenheid steeds nauwer werden toege* 
haald. 

De vriendschap in het leven was inder
daad voor U, goede vriend Marcel, een es
sentieel element van het menslijk zijn. V& 
citeer nogmaals uit Uw hogervenmelde re
de — ik heb die tijdens de laatste dagen 
gelezen en herleren . 

« Vrienden, indien ik mij mag veroorlo
ven U een raad te geven, blijft steeds vrien
den. Een echte vriend is zoveel waard in 
het dikwijls harde leven. Men heeft ze no
dig de vriendschap. Men kan er niet zon
der. Ook ons Verbond heeft vriendschap 
nodig. Vrienden die een vergissing, een 
misstap zelfs, begrijpen en vergeven kun
nen. » 

Walter Luyten. 

b 
B 

r a n 

T E L : 

E C O 
d s t o f f e n 

(03) 32.04.77 
32.02.10 

Antwerpse firma - bouwbedrijf 

ZOEKT EEN BEKWAAM PERSOON, 
om algemene administratie op zich 
te nemen. Kunnende machine-tijpen. 
Schrijven bureel blad D - 24. 

Pels ? 

Een bontjasfe ? 
Een bontmantel ? 

wendt ü vol vertrouwen 
tot bet huls 

W CLAYKENS-NEVEN 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek Brussel 
Telefoon 48.37.01 

Alle Inlichting op verzoek 

VOOR 
KENNISMAKING. 
HUWELIJK 

Schrijf vandaag nog om 
kosteloze brochure, fo-
tolijsten en ledenlijsten 
in dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kenniszoekenden v a n 
belde geslachten naar : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus 149 Gent: 
of naar 
Postbus, 11 Delnze: 
of naar • 
Postbus, 381 Antwerpen; 
of naar 
Postbus 231 Brussel 1. 

Het l a n g s t bestaande, 
grootste, betrouwvolle ern
stige, moderste Vlaams-
Eersterangs Huwelljks-
werk ! Verloving, huwelijk 
voor ledereen ! Alleo ge-
helm ! Medewerking van 
priester. Dagelijks 4 tot 5 
verlovingen 
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BEWECINCSLEVEN 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
VU-HiRMOMF 

Op zondag 3 o1>1nbpr he-on epn 
eerste propaganda-uilslap door de 
?SoordprkPTnpoTi plaat<;. Belang^tel-
lendon kunnen )n"=<'hrijven voor 
de aulokarloclit (40 fr. per per
soon) of met l iun eig^en wajien de 
karavaan vonrren. Verlrek Ie 9 
UUT 30 te Antwerpen aan de Pe
ter Benoit Hondt Van n u af de
ze da lum vrij. Meer bijzonderhe
den volg:en. 

Welke simp.iiizanten hebben 
nog een of ander insJ rumeni op 
h u n zolder liggen, ins t rument 
dat brufkbaar kan zijn.' Viij ne
men het in dank aan. Voor alle 
inl ichtingen en aanslui t insen op 
he t adres • Peter Benoit, Frank
rijklei 8 te Antwerpen. 

Antwerpen • Polder 
TOT nEERZlEyS 

Wij nemen afMïheid van on/e 
goede vrienden van de familie 
Van de Wouwer die naar Zuid- ' 
Afrika vertrekken om daar een 
nieuwe toekomst op te bouwen. ' 
Wij wensen beide jonge paren ; 
die naar het land van Sarie Ma- i 
rais gaan wonen, veel geluk bij ' 
onze stamgenoten en danken hen 
tezelfdertijd voor de steun die zij 
steeds aan onze plaatselijke yU-
af del ing hedbeo verleend. 

BEZOEK 
Ja bezoek de tentoonstelling die 

. te Lillo door het Polders 4ktie-
komitee werd ingericht. Koop er 
te \ens de folder me t het medede-
ling^blad over onze aktie die er 
aangeboden wordt Lillo, waar 
de AU de sterkste parli j werd bij 
de jongste verkiezingen moet ver
der op onze steun blijven reke
nen. 

Borgerhout 
Voor een vrij talrijk gehoor 

opende voorzitter Geerts vrijdag 
10 septemlier jl. de eerste maan
delijkse vergadering van het 
nieuwe werkjaar 65-66. Niemand 
beter dan Dr";. Mauiit^ Coppieters, 
die een pleidooi hield voor een 
« Moderne Partij n, kon ons met
een brengen in die sfeer van 
weiklust en strijd\aardigheid die 
van uu at zo Inoodnodig is Door
heen heel zijn redevoering bena
d ruk te «preker dat de aétnakke-
lijkste tijd voor de Volksunie ach
ter de rug is; n u is de tijd aan
gebroken van het nemen van 

reranlwoordelijkheid. levens <le 
tijd dat wij moeten leren denken 
en handelen op een wij/c eigen 
aan onze tijd. Spreker onder-
slreeple dat vti] de maatschappe
lijke e\olutie van onze tijd niet 
kunnen ontlenen, doch haar moe
ten aanvaarden en daarin de 
V^laams-Xationale traditie moeten 
bom\en . Hij meent dat dit zeer 
goed kan in een periode dat men 
denkt aan grote Euiopese- en we-
re lds t rukturen , gekompen«eerd 
door regionaal federalisme, zonder 
af te glijden tot klein part ikuia-
risme. In rake bewoordingen zet 
spreker uiteen hoe de Volksunie 
vooral op drie punten modern 
moet on kan zijn : in haar pro
g ramma en doktr ine dient zij 
een optie te doen voor een na
tionalisme gericht naar de toe
komst : in haar organisatie en 
werkwijze, in haar u i tbouw en 
onderbouw dient zij nog hard te 
werken en te reorganiseren; in 
haar menselijke betrekkingen, zo
wel naar b innen als naa r bu i ten 
dient zij op te vallen door haar 
opea mentali teit , door he t 
« charmante » optreden van haar 
leden, bestuurs- en kaderleden, 
en van haar mandatar issen. 

Tot slot wijst spï'eker ons op 
het nog braakliggend terrein voor 
ledenv%erving : de middens tand 
en de b ie ren , tal van jonge men
sen en de niet-gelovigen, deze 
laatste groepen vooral aan te trek
ken in open gespreksavonden; hij 
stipt tevens het belang aan van 
onze aanwezigheidspolitiek op al
le belangrijke Vlaamse manifesta
ties zoals sludieweekends Lod. De 
Raetstichting, alle mogelijke kul-
tuurmaiiifestaties, festival van 
Vlaanderen, enz. Alle gezond 
Vlaams initiatief verdient onze 
steun 

Na deze zeer interessante uit
eenzetting besluit de vergadering 
met een tombola, de voorlezing 
van het verslag van vorige ver
gadering en enkele aankondigin
gen betreffende manifestaties en 
feestelijkheden. 

Deurne 
VEnOADEmSG 

Op maandag 20 september 1965 
vindt onze maandelijkse vergade
r ing plaats in het lokaal « Pla
za », hoek Gallifortlei en De Mon-
tercvstraat te Deurne (over cine
ma Plaza). 

Spreker : Volks\eitegenwoordi-
ger Mr Frans Van der Eist over 
« Mogelijkheden van de Volks
unie na de verkiezing en rege
r ingsvorming ». 

Wij dringen aan bij al onze 
simpotisanten om tegenwoordig 
te zijn. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
Namiddagprogramma : - Muzielc 
voor jonge mensen (14e all-). - De 
Plmtstones (99e afl ) - Atletiek. 
Rechtstreekse reportage van de fi
nale voor dames om de Europese 
Beker, sehouden te Kassei — 18.25 : 
Klem, klem kleutertje — 18 45 : 
De avonturen van een Ueme beer 
11e afl. : Koro keert terug — ie 10. 
Piste — 19 55 : Weerbericht — 
20 00 : TV-nieuws — 20 15 : Sport
weekend — 20 40 : Slissen Bonpa I 
Antwerps bli3spel m twee bedrij
ven en een slot. door Jos Gevers — 
23 05 : TV-nieuws. 

M A A N D A G 
19 00 : Zandmannetje — 19 05 : 
Teletaalles Engels Derde les : The 
bird's nest — 19.20 • De Flintstones 
100e afl. : Een leeuw m i u i s — 
19 45 : OpenlDaar kunstbezit. Terra
cotta-beeldjes — 19 55 : De Weer
man — 20 00 : TV-nieuws — 20 90 : 
Er was eens..., een muzikaal ver
haal van Lieven Paemen, met Yvon
ne Lex, Will Perdy, Miei Cools en 
een muzikaal trio o 1 v. Frank Coene 
— 21 00 • Literatuur, eenakter van 
Arthur Schnitzler — 21 50 • V e r l e t 
met te lezen — 22 20 : TV-nieuws 

19 30 ; Voor geld en recht. 9e afl : 
Becht zal geschieden — 19 55 • De 
Weeiman — 20 00 : TV-meuws — 
20 25 : Speelfilm : De bodem van de 
fles, drama van Henry Hathaway, 
met Joseph Gotten, Van Jolinson en 
Ruth Roman — 21 55 • Medium — 
22 25 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
19 00 : Zandmannetje — 19 05 : De 
smokkelaars. 8e en 'laatste afL ; De 
laatste lading — 18 20 : De wereld 
IS klein : c Pomp and Pageantry » 
— 19.50 : De avonturen van Popeye 
— 19 55 : Hier spreekt men Nedeiv 
lands — 19 59 : Weerbericht — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Dmah 
Shore Show, een showprogramma, 
met Dmah Shore, EUa Fitzgerald en 
Andy Williams — 21 15 : Première
magazine — 22 05 : Gastprogram-
ma. Het vrije woord • Lekenmoraal 
en -filosofie — 22 35 : TV-nieuws. 

V R I J D A G 

D I N S D A G 

19 00 : Zandmannetje — 19 05 : 
Teletaalles : Engels. Vierde les : The 
plant pot — 19 20 : Tienerklanken 
— 19 55 : De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Haar deel van 
de schuld, psychologisch drama, van 
Luigl Squarzma — 22 55 : TV-
nieuws. 

19 00 : Zandmannetje — 19 05 
Filmmuseum van de schaterlach 
Het artiestenpensioen — 19 20 
Tienerklanken •— 19 59 : Weerbe
richt — 30 00 : TV-nieuws — 20 25 
Bonanza — 21 15 : Mensen van onze 
tijd : « Mahatma » Gandhi Een 
film van James Cameron (Granada 
TV) — 22 00 : Gastprogramma De 
liberale gedachte en actie — 22 30 . 
TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
17 00 : Televisum — 19.00 : Zand
mannetje — 19.05 ; India, eerste 
afl van een serie documentaire 
films De olifant en de brilslang — 

Z A T E R D A G 
16 30 : Teletaalles : Engels (herh 
van de 3e en de 4e les) — 17 00 
Schooltelevisie — 18 55 : Zandman
netje — 19 00 : Richard Lieeuwehart 
34e afl. : De eremiet — 19 25 • 
Autorama — 19 55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19 59 : Weerbe
richt — 20 00 : TV-nieuws — 20 25-
Sandy uit « Silly Town », een wes
tern-parodie, met Sandy, de edel
moedige cowboy — 20 55 : Echo — 
2125 : Summertime Gershwmcon-
cert, door het Orkest en leden van 
het Koor van de Zweedse Radio — 
22 00 : De onkreukbaren, een nieuwe 
reeks politiefilms Ie afl : « Het 
schaakspel » — 22 50 ; TV-nieuws I 

MEDEDELI\G 
Gezien de sekretaris zich be

roepshalve naar het bui tenland 
dient t« begeven zal het sekreta-
riaat gesloten zijn van 15 septem
ber tot 8 oktober, 
Rl'.OFtGAMSiTIE 

Kortelings zal er overgegaan 
worden tot de reorganisatie van 
de afdeling Deurne. De medewer
kers zuUen iiitgenodigd worden 
op een vergadering waar di t zal 
besproken worden. Deze reorgani
satie is noodzakelijk om de steeds 
stijgende groei van onze aifdeling 
te kunnen opvangen. 
OPROEP 

De jaarlijkse grote ledenslag die 
dit jaar gehouden wordt tijdens 
de maanden november en decern- j 
ber dient ons een massa nieuwe j 
leden te bezorgen. I 

Wij doen een opioep tot al on
ze leden ons hierbij te helpen. ] 

Spreek familieloden of vrienden 
eens aan en vraag of ze niet be
reid zijn lid te worden. 

Indien ieder lid 1 nieuw lid kan 
aanbrengen zou de ledenaangroei 
vele honderden leden bedragen en 
zou de afdeling Deurne veruit de 
sterkste zijn van gans het Vlaam
se land Wij vragen niet zoveel 
van U. Poog een lid te m a k e n ! 
Hot resultaat zal verbluffend zijn. 
Dit nieuw lid k u n t U doorgeven 
aan de propagandist die zich bij 
U aanbiedt om Uw lidmaatschaps-
kaart te hern ieuwen. 

De prijs bedraagt 50 fr. per 
jaar, bijteden (familieleden op 
zelfde adres) betalen slechts 20 fr 
per jaar . 

ses en het afdelingsbestuur l i e ^ 
dan ook het voornemen in de 
toekomst nog dergelijke a \onden 
in te r ichten. Diegenen, die aan
wezig waren zullen dit zeker toe
juichen. 

ADRESSEN 
Wij dr ingen bij onze le/ers aan 

om ons zoveel mogelijk adiessen 
ie be/orgen van personen die zij 
er maa r enigszins van verdenken 
simpatiek tegenovear de Volksunie 
te staan Deze adressen k u n n e n 
steeds bezorgd worden bij onze 
sekretaris A. De Beul, Cederlaan 
18. 

Wilrijk 
ALGEMEKE LEDENVERGADERl?iG 

Onze tweede algemene leden
vergadering van dit jaar, welke 
plaats vond in het Vlaams hu i s 
« Lange Wapper », kende een be
vredigend sukses. De verkiezing 
van drie nieuwe bestuursleden 
verliep zeer vlot. Aangezien 
slechts drie leden zich kandidaat 
gesteld hadden en h u n aantal dus 
gelijk was aan de te begeven 
plaat.sen, werden op voorstel van 
on/e sekretaris bij handgeklap tot 
bestuursl id verkozen ; de h w e n 
Kaïei Uyllerhaeghe, Arie Van der 
Linden en Mauiils Van der An-
wera. Vervolgens gaf de heer J . 
Creten, gemeenteraadslid te Ber-
chem, een overzicht van doel en 
werking van de Vlaamse Zieken
kas en van he t Vlaams Vakver
bond. Na een korte inleiding door 
onze sekretaiis hield volksverte
genwoordiger Meester Hugo 
Schiltz een prachtige ui teenzett ing 
waarin hi j zijn visie vertolkte ap 
de groei vjn de Vlaamse bewe
g ing en naar voor bracht wat de 
Vlamingen in de toekomst essen
tieel dienen te verwezenlijken. 
Voorzitter Ir. R. Van den Bossche 
besloot het officieel gedeelte van 
de avond met Meester Schiltz har
telijk te danken en vervolgens 
werd onze jongste Antwerpse 
volksvertegenwoordiger door de 
aanwezige leden onderworpen 
aan een spervuur van vragen 
die telkens even afdoend beant
woord werden. 

Deze eerste vergadering in de 
« Lange Wapper » was een suk-

BRABANT 

Aarschot 
Met de bedoeling een n i i i ne 

k r ing van Vlaamsvoelenden ui t 
Aarschot en omgeving in een ge
zellige sfeer samen te brengen en 
aldus he t samenhorigheidsgevoel 
van het Vlaamsbewuste deel van 
onze bevolking t e versterken, 
r ichten de Vlaamse verenigingen 
van Aarschot een Vlaamse dans
avond in, op zaterdag 16 oktober, 
in de Wi t te Molen te Aarschot. 

Varia : 
Aanvang te 20 u u r 30. 
Orkest : de Comancheros. 
Inkom : 40 fr. 
Toegdnskaarten en plaatsbcspre-

k ing ; van n u af, op de secreta
riaten : 

Wauters Paul , Langdorpsestwg 
7, Aarschot. 

Van Hoof Paul , Alherllaan 18, 
Aarschot 

Op zaterdag, 16 okt., alle dans-
lustige Vlamingen naa r de Wi l te 
Molen, onder het mot to : Dans 
Vlaams 1 

OOST-YLAANDEREN 

Gent 
Op 26 sept. a.s. te 11 u u r 30 zal 

in de keik der E.P. Dominikancn, 
H J s t r a a t te Gent. de jaarlijkse 
zielemis voor wijlen Leo Vinde-
vogel plaats hebben, 

Oj)- 25 sept. is bot juist 20 jaai 
geleden da t Leo Vindevogal •werd 
vermoord in naam van de Belgi
sche gerec htjgheid. 

! WEST-YLAANDEREN 

Diicsmuide 
ROLPORTAGE 

De werftc<-ht die op zondag 12 
september te Kortemaik moes t 
plaats hebben is door de betoging 
te Oostduinkerke verschoven naar 
zondag 19 septeifnber. Ook d e ge
meente Handzame wordt dezelfde 
dag bewerkt . 

Daar he t hier 2 grote gemeen
ten zijn vragen wij de medewer
king van gans het arrondisse
ment . 

Verzamelen op de mark t te Kor
temark om 9 u u r . 

BAL 
Zondag 19 septeamher in de 

feestzaal Vlaams Huis Diksmuide: 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
w a n t . . . 

. . . i k Icoop bi| 

MATTHIEU'S BlDDeNBEDRIJF 
T U R N H O U T S E I A A N 1 0 2 , l O l l G E R H O U T - TEL, 35.17.83 

•IJHUIZEN : Diepesrraal I 4 . t 6 , Aniw. I e l . 31.01.1» 
• e f i i n e n i r r a » 39 -4 I , Aniw. ^er. 33.«7,24 - CAllilorilet * 0 . Deurne Tel. 36.25.2; 

' DC VOLKSUNIS 

toot de «erste m*»! t« Dik-wmuide 
de radio- en ÏV-vedetle Lilian* 
met haar gekend oikest : Bob 
Maltin en zijn Lily Bob's, 

WINTERAKTIVITEIT 
Op 2 oktober : eerste Volks

uniebal der afdeling Diksonuidö. 
11 november : Ward Hermans 

spreekt in he t Vlaams Huis over 
G. Verschaeve . van Alveringen» 
tot Solbad-Hall. 

Gevr, f ak tu r i s t ( e ) goed k u n -
I n e n d e r e k e n e n met m a c h i n e 
I en mach ineschr i f t . Schr i jven 
I r edak t i e o n d e r D-22. 

zoekeiljes 
Gem. learners te huur voor stu

denten bij Vlaamse mensen m he t 
Brusselse. Voorw. : tel, 47.57.79. 

Student germ, wonende te Aalst 
<0.-Vl.). t)eschikk. over schrijfm, 
zoekt avondwerk om studies t e 
kimnen voortzetten. 

S<*iriJYen D 23. 

Bijverdiensten. Verkoop van 
huishoudappara ten (elektrische en 
andere) , Interessanten voorwaar
den. Schrijven bureel blad AS 20. 

<B«b2s* 
Diepestraat 44 (tel ; 32.44.30) 

A N T W E R P E N 
Al le kwaiiteitsspeelgoed 

Spellen voor groot en klein 

F.\LLER - VOLLMER 
BARBIE - POPPEN 
LEGO - MATADOR 

ENZ, ENZ, 

D £ V O L K S U N I E 

W E E K B L A i 
Uitgave van de 

T J , w . VOLKSUNIE 

R E D A K T I E : 
Mr F r . Van der Eis t , 

H o o f d r e d a k t e u r . 
T . van O v e r s t r a e t e n , 

R e d a k t i e s e k r e t a r i s . 
S. De Lie , Wim Jor i s sen . 
lic. W . Lny ten , R. Mat-
theyssens , W. Cobbaut , BL 
Baby ion , E. Slosse, d r L. 
Wou te r s , J . Die r ickx . 

Leden . 
Alle b r ie fwisse l ing voor 
r edak t i e n a a r : 
Eo t a typ , Syly . Dupuis l . , 
110 Brus . 7. - TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maur i ce L e m o n n i e r t . 82 
Brusse l L - TeL : 11,82,16, 
Alle k l a c h t e n v o o r n i e t 
on tvangen v a n b lad op di t 
a d r e s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 220 F . 
Half jaar l i jks : 130 F . 
Dr i emaande l i j k s : 70 F . 
A b o n n e m e n t bu i t en land ! 

350 F . 
S t e u n a b o n n e m e n t ; 500 F . 

<miBimum) . 
Losse n u m m e r s : 6 P . 
Alle s to r t i ngen voor het 
b lad o p p o s t r e k e n i n g : 
1476.97, Volksunie - B r u s . I 

V e r a n t w . ui tg . Mr F . Van 
d a r E k t , Be izegemst raa t 20 
Brusse l 12. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
Begin oktober zet de Kontakt-

k l u b zijn zesde werkjaar i n . 
Gedurende die vijf voorbije Ja^ 

ren w ^ d e n de meeste vergaderin
gen voorgezeten door onze voor-
Bitter Mr. Hugo SchUtz. 

Om hulde te brengen aan hem, 
a ls voorzitter van raizc Kontakt-
klüb heeft het bestuur gemeend 
h e m een diner aan te bieden eo 
wel op donderdag 30 september 
1965 te 20 utir in het lokaal «Bris
tol», Prantorijklei 19 te Antwer
pen. 

U kunt aanzit ten op dit diner 
door storting van 165 fr. op post
rekening 1275.01 van J. Dillen te 
Borgerhout, en dit tot 25 dezer. 

Het diner wordt opgeluisterd 
doca: het orkest « Podonoswki ». 

Brasschaat 
MOSStLFEESTXfi IL 

Eea mosBeiteesimaai met attrak-
tle en verrassmgen heelt plaats 
op 35 september e.k 30 uur 15 in 
r aa t Sporta. Bredabaan 360, Braa-
Bchaat. 

Kaar ten tegen 50 fr. per persoon 
telefonisch aan te vragen op 
61.816«. ofwel In zaa Sport», of
wel rechtstreek» te «>esteiJen door 
overschrijvmg op rekening 19V 
van Volksunie blJ Kredietbank 
Brasschaat . 

wordt deze lessen te vervangen 
door geleide facultatieve studie 
zodat de ouders 's avonds \erIost 
zijn van de karwei h u n kroo^t te 
he lpen bij he t huiswerk . 

Schepen Van Wit tenberghe zal 
di t standipurtl verdedigen in de 
schoot van de meerderheidsgioop. 
Wij he r inneren er onze lezers te
vens aan da t schespen Van Wit-
tenberghe zildag houd t elke 
woensdag tussen 18 en 19 uu r in 
het gemeentehuis voor wat be-
treift geroeentelijke zaken. 

Voor sociaal dien.^tbetoon staat 
provincieraadslid Van Ooleghem 
ter beschikking. Voor de plaatse
lijke part i jwerking kan men te
recht bij secretaris W. Tack, Oud-
strijdersstraat 5, Gentbrugge, en 
bij d e verschillende wijkverant-
woordelijken. 

BAL 
Zaterdag 9 oclober 1965 te 20 

u u r 30 gemeentelijke feestzaal Le-
deberg schit terend VolksunJe'bal. 

Orkest Paul Rutger. 
Toegang : 40 fr. 

Kapellen 
Op 5 seplemWr 1.1. kolporteer-

deii wij te Essen. 
Met een onvolledige ploeg heb

ben we toch een SO-tal n u m m e r s 
verkocht op 1 uu r 30 Het rekord-
cijfer, namelijk 28, werd behaald 
door onze vriend L\ic. 

Volgende kolporlagotocht gaat 
naa r Brasschaat op ï9-9-(ió. .MIen 
op post om 10 u u r . Bevrijdings
lei 29, Kap«?llen 

Mechelen 
De \ l aam«e klub Mechelen no

digt U uil op haar Bieugeliaans 
volksbaf op zaterdag 9 oktober 65 
in de stedelijke feesjzasf, Mero^ 
desïraal te* Mecheten. Aanvang ^F* 
uu r . Toegang 40 fr. ~' ' 

Hel orkest Peter Philips faKSSt 
er de s temming in. 

Wiirebroek 
Alle leden en s impatisanten 

wolden verzocht aanwezig te zijn 
op de algemene vergadering wel
ke zai plaats vinden op vrijdag 
24 september e.k. in de zaal Am
ber, Appeldonksir. 87, W illebroek 
te 20 uur . 

Jaarverslag, volledige besluurs-
herkiezing. 

BRABANT 

Dworp 
Zaterdag 2, zondag 3 en maan

dag 4 oktober 1965 richten de 
Pallieters him jaarlijkse mossel
en frietkermis in, met opbrengst 
ten voordele van een Kerst- en 
Sint-Niklaasteest voor de Dworp-
se kmderen (telkens van 18 uur 
af) . 

VU-lokaal ; De Leeuwerik, Cha-
bert J., 34 Kerkstraat , Dworp. 

Erps-Kwerps - Kortenberg 
Op zat. 25 9.65 gaan onze leden 

op reis naar de Voerstreek. Vertrek 
8 uur v.m. aan gemeentehuis Kor
tenberg. 

Prijs : 25 fr. voor de aange
sloten leden. 

Hoegaarden 
Alle Vlamingen worden ver

wacht op het eerste Vlaamse bal 
in de z&al Pa-x te Hoegaarden 
op maandag 13 september 65 te 
20 uur. Orkest « The Sheakes-
pears ». 

OOST-VLAANDEREN 

Gentbrugge 
De VU zette een actie h» tegen 

de naschoolse Franse lessen in de 
plaatselijke scliolea. ^ o o r g e s t ^ d 

Ledeberg 
Tijdens de jongste bijeenkomst 

dtar afgevaardigden van de VU-af-
delingen van het district Lede
berg werden de praktische schik
kingen besproken voor het 
avondfeest van 9 oct. a.s. te Lede 
berg. De voorverkoop der kaar
ten loo^)t scliitlerend en alles 
laat voorzien dat de grote feest
zaal van het gemeentehuis bom
vol zal lopen. 

Ak test zullen de jonge kiezers 
van Ledeberg, Boltelare en Lo-
christ i speciaal bewerkt worden. 
De resultaten zullen nadien v ^ -
geleken worden. 

Merelbeke 
^\EERGALM 

Het negende n u m m e r werd, op 
immer stijgende ojilage, de we
reld in gezonden door een druk
ke werkvergadering. 

De financiële zijde van de zaak 
is nog steeds de nueest « pijnlij
ke » : s teunt ons, door s tor t ing 
op postrekeningnumvner 8827.281 

KOLPORTAGE 
Medewerkers en propagandisten, 

allen wordt ge zondag 19.9 ver
wacht , om 9 uur , in Berkenhof, 

voor onze kolporlage naar Meüe. 
De vrienden ui t Melle en Wette-
ren-len-£de sluiten aan bij de 
kerk van Melie. 

AKTIEKOMITEE 
Opnieuw diende het plaatselijk 

Akliekomitee in te grijpen tegen 
de schending van de eentaligheid 
van onze gemeente. Hel is in
derdaad de tweede maal in onge
veer anderhalve maand tijd dat 
een bepaald huis (huishoudart i -
kelen) in Merelbeke zijn tweetali
ge folders laat verspreiden. 

Met de meeste klem protesteert 
het Aktiekomilee tegen deze 
klaarblijkelijke slechte wil, en 
zal niet nalaten tot ekonoraische 
boycott over te gaan. 

VLAG 
Hoewel officieus reeds « inge

waaid B tijdens de WB-be tog ing 
te Ooslduinkerke, zai onze kan
tonale vlag me t de passende 
plechtigheid worden ingehuldigd 
op zaterdag 25 december, 20 uu r , 
in Gasthoi Berkenliof, Beigslraat 
Ie Merelbeke. 

Spreker : Dr Leo Wouters . 
Ü komt beslist allen met ons 

meevieren en feesten; voor mu
ziek, sfeer en dans wordt in over
vloed gezorgd. 

Brengt, u w vrienden mede ! 
Kopij : Daar het volgende nuan-

m e r van ons maandblad vroeger 
dan gew(x>nlijk verschijnt, ver
zoeken wij al onze medewerkers 
h u n kopij voor 2-5 september bin
nen Ie brengen bij Piet De Pauw, 
G. Ge/ellelaan 38 te Merelbeke. 
De eerstkomende editie zal inder
daad een reuzeverrassing brengen 
voor al onze lezers. 

Wetteren 
Sterke afvaardigingen van Kal

ken en Laarne waren vertegen
woordigd op de samenkomst van 
de bestuursleden, samen me t een 
vertegenwoordiger van Schelle-
belle en Wet teren. Serskamp was 
afwezig. 

De s teunkaar ten werden bijna 
volledig afgerekend. 

Na een overzicht van de gun
stige uitslagen der verkiezingen 
werd de komende werk ing be
sproken. 

Kortelings zal mededel ing ge
daan warden van de kolpartages 
QB ledenvergaderingen.. 

Ben betere samenwerking m e t 
ziekenfonds Flandria en het AVV 
zal worden onderzocht. 

De gezellige sfeer en de open
heid voor een gesprek belooft het 
beste voor de toekomst. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 
VLA 4 \!S Gi:Zh:LS( II IP.9LBFE,\ 

^ u het \ l a a m s tehuis « Brey-
delhof » te Brugge stilaan z'n vol
tooiing nadert en terwijl vanaf 
1.5 september de vaste u i tba t ing 
is verzekerd, werd in hetzelfde 
tehuis overgegaan tol de oprich
t ing van een « Vlaams Ontspan-
ningsclub ». 

De bedoeling is, om zonder op 
het specifieke terrein van bestaan
de verenigingen te t reden, het 
Vlaams gezelsohapsleven in het 
Brugse tot bloei te brengen. 

Inschrijvingen voor deze nieu
we kr ing, alle initiatieven, en 
voorstellen worden ingewacht in 
het « Breydelhof », J. Suveesltaat 
2. Brugge, en bij de sekretaris, 
d h r Joris A'erhaoghe, Vismarkt 9, 
Brugge. 

VOS. 
De voorbije IJzerbedevaart heeft 

eens te meer de werking van 
Vlaamse Oudstrijders in het dag
licht gepla.Ast. Er wordt aan her
innerd dat ook te Brugge een VOS-
kr ing bestaat waartoe alle 
Vlaamse oudsoldalen dienen toe 
te treden. .Mie inlichtingen bij 
dhr Van Beylen, J . van Eyck-
plein 10, Brugge. 

A FDELINGS WERKING 
Alle VU-afdelingen uit het arr. 

Bi-ugge worden eraan her innerd 
dat de tweejaarlijkse bestuursher-
kiezingen dienen plaats te heb
ben tussen 15 oktober en 1 dec. 
a.s.; bij wijze van voorbereiding 
geldt het parool : we verdubbe
len ons ledenaantal. Ten uitzon
derlijke titel mag het l idmaat
schapsgeld voor nieuwe leden 
reeds gelden voor 1966. 

PROPAGANDA 
Op zondag 19 sep a.s. hervat 

onze propaganda-ploeg h;iar akti-
citeit. Voor een uitgebreide bus-
aklie worden de propagandisten 
verzocht te verzamelen op zondag 
19 sep. a.s. te 9 u u r 30 op de 
Burg. Wegwijzer : Assebroek, Oe-
delem, Sijsele. 

Menen 
ENKELE CTJFERS 

Voor de verkiezingen leMen we 
17 geabonneerden op de Volks
unie, nu 44, winst 27. Bovendien 
werden nog 10 abonnementen ge-
niaakt bui ten Menen. 

Er werden 24 personen lid van 
de Volksunie, en 7 elders. Binnen
kort zal een afdeling k u n n e n ge
slicht worden. 

Wie ook wenst lid te worden 
of zich te abonneren wende zich 
bij de heer Andries Dutry, Wa-
hiss traat 174. 

AVOy'DFEEST 
Vandaag orer 8 dagen, te 20 

u u r , arrondissementeel avond
feest opgelaisterd door het orkest 
de Meloritmers, in de zaal Trou
badour , nabij Bissegem-station. 

Menen zaï op post zijn. Toe-
gangskaarten zijn verkrijgbaar bij 
de heer Andries Dutry, Wahis-
straat 174. 

Oedelen 
riiR HERINNERING 

Op de luisterrijke manier die 
we van de VTB-VAB gewoon zijn 
vond op 12 sept. 11. op het kerk
hof te Oedelem de on thu l l ing 
plaats van een m o n u m e n t op de 
laatste rustplaats van Marcel Mat-
thijs. Op zondag 19 sop. a.s. te 
10 u u r 15 worden aan de wonin
gen van de Oedelemse let terkun
digen Marcel Matthijs en Norbert 
Fonteyne, betden spoortrekkers in 
de Vlaamse strijd, gedenkplaten 
on thu ld . Alle leden en sympa-
tisanten worden verzocht hierop 
aanwezig te zijn. Onze propagan
disten-ploeg heeft die dag trou
wens een tocht naar Oedelem 
voorzien. 

St Andries - Jabbeke 
Men gelieve volgende data vrij 

te houden : zaterdag 25 sep. a.s. 
te St Andries : Bal van burge
mees t e r P. Leys; op zat. 13 nov. 
te Jabbeke : Bal van de plaalse-
la ĵke j^U-afdeiing. 1 

Ver lo f : BLANKENBERGE 

Café-Restaurant-Pensioen 

RUBENSHOF 
Weststraat 79 

Telefoon (050)41571 
Vlaamse «gezelligheid 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreve tee rde ka rkas sen 

SPECIAAL 
BREVET 

«STAK' 
(Breve t : 512767) 

T E Z E L E (O.-VL.) 
G E W A T T E E R D E B E D S P R E I E N 
W O L L E N D E K E N S 
Tel . (052) 44641 en 44642. 

I nd i en U geen ve rkope r 
in u w o m t r e k ken t , s t u u r 
ons een kaa r t j e en w e 
d e d ich ts t bijgelegen ver
zenden U he t ad r e s van 
k o p e r S ta r Zele . 

D O R T M U N D E R 
T h i e r b r a u h o f 1 
te Leuven 

Alle za ter - en zondagen 
Oppe r Beieren orkes t . 
S temming - plezier . 
Alle dagen , 's middags en 
's avonds bes te keuken , 
n ie t d u u r . 
Vanaf 's m o r g e n s 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder inger ich t voor 
g roepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor h o n d e r d e n 
au tobussen en au to ' s . 
Alles p r i m a verzorgd 
en goedkoop . 

D O R T M U N D E R 
Th ie rb rauho f II 
Groenp laa t s 33 te An twerpen 

p r i m a koud buffet. 
Open dag en nach t . 
Zalen voor vergader ingen , 
enz. 

Staf W o u t e r s 
aan de t a p k r a a n . 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoons te b ie rke ider 
van het land. 

Niet vergeten d a t m e n in 
de d r i e lokalen de ech te 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r i n k t met d e 2 Hert jes . 

DORT THIERBRAUHOF II I 
langs au tosne lweg Antwer -
pen-Aken, Tessender lo . 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosne lweg Aalst, 

Café-rest . (1000 pi.) 
Ruime parkeerge legenhe id 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek het « Vee huis » 
te St-AMANDS a d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant » 
in het Vlaams Huis 
( PETER BENOIT » 

Franrijklei 8, Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huis 

«DE VRIENDSCHAP» 
Kerkstraat 9 

(bij de Grote Markt) 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel. 63.811 

VLAAMS HUIS 
IJzerlaan 82 Tel (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitbater Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

Vermindering vr lezers VU 
Huish. App. - Radio-T.V.-

bandopnemers... 
37.92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr. 23, Ant. 

BOUWEN • WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS Deurne Z. 
Van Havrelei 70 T 35.63.17 
Agent : De Coene, Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen. Deliflex - Tapiflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str. 18, Deurae. X. 36.13.12 

Voor uw modem interieur 
EURO-DOMI 

Kruidtviinlaan 6, Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw-, veranderings- en 
herstellingswerken 
SEGERS Adr iaan 

Steynstraat 187 
Hoboken - Tel. (03) 37.43.81 

BOEKEN TiJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse iektuur 
EEN ADRES : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaastraat 6. Antwerpen 

HOTEL - RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« Rubenshof » 

Weststr. 79, T. : (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
Elisabethl 105, TeL 632.70 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension - 30 kamers 

MIDDELKERKE 
« Vlaanas huis Were Di » 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr 11, Oudergem 
T. 72.45.43. Terminus tr. 35 
10 % kortins: v. leden V.U. 

file:///erIost
file:///laams
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OE VOLKSUNIE 

E 3N regeringsverklaring is 
een belangrijk document voor de be-
oord3ling van de bedoelingen van een 
regering. Veel belangrijker echter zijn 
de oogmerken die de partijen nastre
ven bij het vormen van een regering. 
Gewoonlijk kan men deze oogmerken 
maar bij benadering kennen, door de 
ontleding van de partijprogramma's 
pn van ^het politiek verleden van de 

tuigde dat hij nog leefde een pdar 
minuten vóór zijn dood. 

Reimond 

Mattheyssens 

Di 

B. BELANGRIJK zijn echter de 
drijfveren van de B.S.P. zoals zij aan 
het licht kwamen op het kongres en 
waarmee de C.V.P. daadwerkelijk ak
koord gaat door de B.S.P. als rege
ringspartner te aanvaarden. 

als < bij ons » (d.i. bij de Vlamingen 
in de B.S.P.). «Om uw eisen verwe
zenlijkt te zien», zo besloot hij , «is 
er maar één plaats : de regering ». 

Spijts de formele toezegging van de 
voorzitter en de onder-voorzitter be
treffende de begunstiging van Wal
lonië, stemden ruim 60 % van de Wa
len tegen de deelneming aan de re
gering. 

DE HYPOTEEK 

REGERING 

partijen. Nü moet men zich niet ver
laten op al dan niet gegronde ver
moedens. Nu kent men de bedoelin
gen volkomen, doordat de beide rege
ringspartijen, ingevolge hun zware 
verkiezingsnederlaag, verplicht wa
ren op speciale kongressen aan hun 
partijkader uiteen te zetten, waar
om zij opnieuw aan de regering wil
den deelnemen. 

FIT geldt maar in geringe 
mate voor de C.V.P., waar er geen 
noemenswaardige oppositie was tegen 
een regeringsdeelneming. Zij heeft, 
naar het voorbeeld van de B.S.P., een 
kongres ineengetimmerd, echter voor 
de vorm, om aan de C.V.P.-partner 
te doen geloven dat haar akkoord nog 
niet verworven was. In de pers was 
er trouwens niet de minste twijfel 
omtrent de uitslag van dit kongres. 
De reden tot deelneming zoals zij 
door het kongres werd uitgebroed, 
was dan ook kostelijk. De C.V.P. zou 
aan de regering deelnemen omdat zij 
een regeringspartij is. Deze uitspraak 
is even historisch als die van La Pa-
lisse, die van een zeeman plechtig ge-

Op de vooravond van het kongres 
richtte de B.S.P.-voorzitter Collard 
zich als Waal tot de Walen, in een 
artikel dat deining verwekte. Hij zei 
hun duidelijk wat voor voordelen zij 
konden verwachten wanneer zij in 
de regering traden. En hoewel hij een 
bezadigd man is, zette hij zijn rumoe
rige Waalse partijgenoten niet aan 
tot geduld. Hij bezwoer hen integen
deel, ongeduldig te zijn om alles wat 
hij hen had voorgespiegeld verwezen
lijkt te zien. 

Oi FP het B.S.P.-kongres be
pleitte hij nogmaals de voorrang voor 
Wallonië. Minister Spinoy die, terecht, 
de pijnlijke weerslag van deze presi
dentiele stelling in Vlaanderen vrees
de, probeerde de schok wat te dem
pen. Hij zei : « voorrang is nog geen 
exclusiviteit». Voordien had de heer 
Van Eynde, ondervoorzitter van de 
B.S.P., in zijn ijver om de Walen 
voor deelneming aan de regering te 
winnen, grootmoedig verklaard dat de 
Walen in geen enkele partij zoveel 
begrip en toegevingen zullen vinden 

N. I A het kongres heeft de 
heer Collard in een verklaring ge
zegd, dat voorrang geen exclusiviteit 
is, maar dat deze voorrang «tijdens 
de komende maanden en jaren, iede
re aktie van deze regering zal moe
ten beheersen ». 

Er bestaat dus niet de minste twij
fel over de op Wallonië gerichte po
litiek van deze regering. 

Dat staat natuurlijk niet te lezen 
in de regeringsverklaring. Hierin 
wordt met plechtige volzinnen ge
zegd, dat streken zowel in het noor
den als in het zuiden van het land 
zullen worden geholpen. Over voor
rang wordt natuurlijk discreet ge
zwegen, 

B »IJ de bespreking van de 
regeringsverklaring kwam de heer 
Collard opnieuw op voor de voorrang 
van Wallonië. Hij deed het echter be
hendiger. Hij bepleitte voorrang voor 
al de gebieden waar zulke voorrang 
nodig is. « Ongelukkig », zo voegde hij 

erasin toe, < valt praktisch heel Wal
lonië in een dergelijk gebied >. 

Op ons protest hiertegen is het be
kende incident met de heer Van 
Eynde ontstaan. 

D< FE eerste-mlnister probeer
de omzichtig tussen de klippen te 
laveren. Hij zei zalvend dat priori
teit geen exclusiviteit is. Op onze 
duidelijke vraag aan de eerste-mlnis
ter of Wallonië ja dan neen voorrang 
zal hebben, kwam geen antwoord. 
Het scenario is duidelijk : het leeu
wenaandeel zal naar Wallonië gaan 
en een paar snippermaatregelen voor 
Vlaanderen zullen als alibi dienen. 

D< 'E heer Merlot, die namens 
de overgrote meerderheid der Waalse 
socialisten sprak, liet niet de minste 
twijfel bestaan omtrent zijn houding. 

Na cynisch openhartig te hebben 
verklaard dat voorrang het recht is 
om zich eerst te bedienen, zei hij dat 
hij en zijn collega's hun houding zul
len bepalen in november wanneer de 
kredieten zullen gekend zijn. Dat be
tekent virtueel regeringscrisis wan
neer deze heren oordelen dat de kre
dieten voor Wallonië onvoldoende 
zijn. 

Deze Walen bezetten een positie 
waarbij het hen mogelijk is, zelf de 
prijs te bepalen voor hun steun aan 
de regering en over haar voortbe
staan te beslissen. Dat is de hypoteek 
die op deze regering weegt. 

H> IET ongehoorde in deie «!• 
tuatie is, dat het de Vlaamse socia
listen zijn geweest die met vriende
lijke aandrang de tegenstribbelende 
Walen in deze confortabele stelling 
hebben geloodst, hierbij onnozelweg 
door de Vlaamse C.V.P.-ers geholpen. 

Indien deze beide partijen alleen 
maar zichzelf schaden, zouden wij 
ons kunnen verkneukelen over zoveel 
dwaasheid. 

De verliezende partij is echter de 
Vlaamse gemeenschap, met haar lo
nen die gevoelig lager liggen dan in 
Wallonië, met haar massale pendel-
arbeid, met haar kwetsbare industrie 
en haar ekonomisch achtergebleven 
gebieden. 

Voor uw graafwerken, één adres 
P.VB A 

ALWABO 
44, Kieldrechtsebaan. Verrebroek 
Telefoon ( 03 ) 75 4 4 . 3 1 

Alle g:raaf- en g^rondwerken 
met of zonder vervoer 
• 
VRAAGT ONZE PRIJS 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie voor 
zalen - reklamewagens - kerken - liuis-
kamers enz... 

OPGELET: Adres verandering 

DE GELUIDSBRON" 
Lange Leemstraat 32 
ANTWERPEN - Tel. : 33.04.95. 

Radio - T.V. - draagbare radiotoestellen 
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F 
tot 117.000 F. 
Op vertoon van deze aankondiging geniet 

IJ speciale voorwaarden. 

OOK JIJ KAN BOUWEN !! 

MET EEN KLEINE SOM IN HANDEN.. 

Mooie landelijke villa, ekonomische stijlvolle halve villa, ruime standingvolle meesterwoningen op 
de nieuwe verkaveling te KONTICH - EDEGEM - GROOT-BJJGAARDEN - GENK - GENT - enx ... 

Een bedrag In dienst van DEGELIJKHEID - SCHOONHEID aan WERKELIJK SOCIALE PRIJZEN 

V A N A F F 500 .000 , - Akte in handen. 

SLECHTS EEN ADRES 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N. V. 
ANTWERPEN 

Meir 18 

(03)32.9218 

GENT 

Onderbergen 43 

(09)25.19.23 

GENK 

Molenstraat. 39 

(011)544.42 


