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1966 
Tijdens de voorbije weken stelden zich in het parlement en in de 
openbare opinie alle grote politieke problemen die hun schaduw voor-* 
uitwerpen op het jaar 1966. 
Daar zijn vooreerst de financiële problemen; dat zij de algemene 
aandacht gaande houden, blijkt o.m. uit de wijze waarop een anonieme 
belastingbetaler op de hieronder afgebeelde affiche zijn bedenkingen 
aanbracht. De start die de regering in 1966 genomen heeft, is uiterst 
slecht : het feit dat met ingang van het jaar een hele reeks belasting
verhogingen in voege traden, versterkt stellig niet het aanzien van de 
ploeg Harmei en van de regeringspartijen. Met geslonken aanzien 
moet de regering thans aan het werk om de kwadratuur van de cirkel 
op te lossen : enerzijds heeft ze stellig beloofd om enkele miljarden 
te besparen, doch anderzijds staat zij voor een reeks vraagstukken 
die ieder een grote financiële inspanning vergen. In de loop van het 
jaar dat zopas begonnen is, zal slechts voorgoed duidelijk worden hoe 
katastrofaal de financiële toestand van het land eigenlijk is. En hoe 
zwaar de rekening is, die thans geprezenteerd wordt voor jaren van 
wanbeleid, spilzucht en gebrek aan planning. Men hoeft geen profeet 
te zijn om te voorspellen dat op het financiële vlak de spanningen 
eerder zullen toenemen dan afnemen. Waar gaat de regering bespa
ren ? Op het onderwijs, zodat ze meteen middenin de ideologische 
moeilijkheden zit en tevens gekonfronteerd blijft met het probleem 
van de universitaire expansie ? Door de sanering van de ziekteverze-

WAT BRENGT 
ONS 
HET NIEUWE JAAR ? 

kerin? ? Dat hebben alle opeenvolgende regeringen sinds 1947 beloofd, 
maai ae toesiana iS ei uooii oetei jp geworden . men Kan en men 
durtt eenvoudig üit voorbehouden oartijpolitiek lachtterrein en dit 
domein van privilegies met aan Een « sanering » door de bijdragen te 
vernogen en üe uitbetalingen te verlagen is geen oplossing en zal 
overigens het gezae van de regering nog verder aantasten. Dooi een 
sociale stop .-' Maar de grote vakbonden hebben zich eensgezind achier 
een programma gezet dat geen rekening houdt met de financiële kop
zorgen aer regering en dat een verdere sociale programmatie eist. 
Daarbii zijn tijdens de jongste weken en maanden een aantai pro
blemen zo brutaal gesteld geworden dat een ontwijken ervan niet 
langer meer mogeliik is Om er maar één te noemen : de dreigende 
mijnsluitingen in Limbuig hebben plots het probleem van een rekon-
versie m deze provincie zo schern eesteld dat de reeering er thans wel 
rekening moét mee Houden 
Daarnaast blijven de bazispioölemen • de verdere uitbouw van onze 
infrastruktuur het oph'alen van een decennia-lansre achterstand in 
het streekbeleid enz 
Niemand in de Wetstraat al evenmin als eldeis in net land — be
loon dat ac jtegering er in zal slagen, de7e fundamenteel tegenstnjdi9;e 

(le.s verder op blz. 3 in kadt i ) 



WIJ 

en gil 
AMNESTIE 

Wies Moens blijft in Neder
land verbannen omdat hij geen 
Itnieval wil doen. Terecht stelde 
mr. Van der Eist deze houding 
tegenover het « geval » Leemans. 

Daarmee is echter niet alles 
gezegd. Van beslissende beteke
nis is de vraag, of Vlaanderen 
Wies Moens in het buitenland 
gaat laten sterven. Dat de dich
ter genade v^eigert, moet er ons 
des te meer toe aansporen er 
voor te zorgen dat hij zonder 
knieval naar Vlaanderen terug-
kan. 

Destijds was er een amnestie-
aktie Daels, gevolgd door een 
anniestie-aktie Elias. Waarom 
Ihans geen aninestie-aktie Wies 
Moens, waaraan heel Vlaande
ren - in het bijzonder dan de 
Vlaamse kuituur verenigingen, 
W'ant met kuituur heeft Moens 
toch wel iets te zien - zou deel
nemen ? 

P'.V., Pamel. 

Over enkele maanden gaat 
men, zeer terecht en zeer ver
diend, Borms eren en herden
ken. Het komt mij voor dat een 
Vlaams-nationale hulde aan de 
grote aktivist een leugen zou 
zijn, indien ze niet gekoppeld 
ware aan een aktie voor de akti-
vislische dichter Moens. 

Ik besef volkomen dat dit geen 
partij-aangelegenheden zijn en 
dat een aktie-Moens op bredere 
bazis moet kunnen stoelen. 
Maar wie geeft de eerste stoot en 
legt de eerste kontakten ? 

M.D.K.. Antwerpen. 

Het was al lang geleden dal 
•wij in uw blad nog iets lazen 
over het anmestie-vraagstiik. We 
geven graag toe, dat .Ie aktuali-
tcit van de Vlaamse strijd «/o 
groot is dat zij alle krachten op
slorpt. Maar toch mag het niet 
blijven bij wat stilaan de indruk 
van obligaat Kerstproza wekt. 

W.C. Korlriik. 

Het opnieuw indienen van het 
wetsvoorstel votir amnestie mag 
slechts een eerste stap zijn. Ge
lukkig kondigt « Wij » reeds 

nieuwe stappen aan. Ik ben er 
van overtuigd, dat velen in 
Vlaanderen net als ik daarop 
wachten. Voor een Vlaams-na
tionale partij is het een ereplicht, 
solidair te bhjven met de vroe
gere generatie der door België 
getroffen Vlaams-nationalisten. 

D.E., Hasselt. 

VOERSTREEK 

De « Libre Belgi(|ue s> heeft 
het de jongste tijd steeds maar 
over de flamingantische raids 
naar de Voer. Het blad is opeens 
wel erg ingenomen met een 
Vlaams gebied : verdachte be
kommernis weliswaar. Volgens 
de. « Libre » zouden de Vlaamse 
betogingen in de Voer een delikt 
kunnen zijn. « Le Peuple » gaat 
zelfs zo ver, van Vlaamse provo-
kateurs te gewagen. De voorstel
ling van de feiten in een ver
draaide optiek schijnt wel eigen 
te zijn aan de franstaligen, zij 
die zich nochtans zo beroemen 
op de wijsgeer Descartes, de 
man van het wiskundig denken. 

Als het echter tegenover Vla-
rningen gaat, houden de fransta
ligen niet in het minst rekening 
met de wettelijkheid, laat staan 
met het gebruik van de eenvou
dige logika. 

Kan men zich voorstellen dat 
Walen door Vlamingen provoka-
teurs zouden genoemd worden, 
wanneer zij in een Waalse ge
meente, voor het afschaffen van 
een Vlaamse onwettelijke school, 
zouden betogen ? Dat is ten an
dere, in Belgisch verband, on
denkbaar ; maar de vergelijkiRg 
mag wel getrokken worden. Wat 
een schaterlach zou er niet op
gaan ? En terecht ! 

Zou aan de verantwoordelijke 
minister door een V.U.-parle
mentslid deze vraag niet gesteld 
worden ? Zo de excellentie nog 
vatbaar is voor humor, zal zij 
zeker wel begrijpen. 

H.H., Erembodegeni. 

Waarom lopen zoveel kinderen 
naar Franse scholen buiten de 
Voerstreek ? 

i 
NATIONALE LOTERIJ 

GEWÖISiE TRANCHE 
EEN SUPERHOOG LOT VAN 

ZES MILJOEN! 

EEN LOT VAN 
EEN LOT VAN 
EEN LOT VAN 

2 loten 
10 loten 
40 loten 

100 loten 
200 loten 

400 loten 
600 loten 

3.000 loten 
5.000 loten 

50.000 loten 

TWEE 
E E N 

M I L J O E N 
M I L J O E N 

EEN HALF MILJOEN 

van 
van 
van 
van 
van 

van 
van 
van 
van 
van 

255.000 F • 
100.000 F 

50.000 F 
25.000 F 
10.000 F 

5.000 F 
2.500 F 
1.000 F 

500 F 
300 F 

49 troostprijzen van 10.000 F 

IN HET 
TOTAAL 412 M I L J O E N F IN 59.405 

LOTEN 

HET BILJET 140 F 
HET TIENDE 15 F 

Heel eenvoudig, omdat dit voor 
de ouders voordeliger uitkomt. 

Zet uw kind maar in een 
Franse school en u hebt dadelijk 
geen vervoerkosten te betalen. 
Ze worden immers gedragen door 
het « Fonds de Soutien » ; de 
kinderen die naar Tongeren rij
den, moeten een groot gedeelte 
der kosten zélf dragen. 

Van het ogenblik dat de frans
kiljons in de Voerstreek roeren, 
springt gans Wallonië met hopen 
geld in de strijd. Wanneer zal 
gans Vlaanderen eens meewer
ken aan de harde strijd die hier 
moet geleverd worden ? 

De regering zit met financiële 
moeilijkheden. Hoe kan het an
ders ? 

In S+. Martens-Voeren is Mw 
Wijnants (echtgenote van de 
btu'gemeester) hoofd der meis
jesschool. Zij geeft les voiir het 
3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. 
Voor deze vier klassen heeft zij 
twee kinderen. Hoeveel duizen
den trekt zij op ? 

Taalwetten zijn er in de Voer-
streek om overtreden te wor
den. 

Dat is zeer juist gezegd. De 
proviuciegoeverneur vermaant 
onze burgemeesters wel bij der
gelijke overtredingen, via de 
fransgezinde kommissaris, maar 
of zij zich daar iets van aanlrek-
ken, betwijfel ik. 

En de regering laat maar doen. 

al zit er ook een Vlaamse Lim
burger in. 

Ik vind hel effenaf schande ! 
T.O.D. - St Martens-Voeren. 

« W I J » 

Sedert enkele weken is de ver
nieuwing van uw weekblad 
doorgevoerd. Ik kan u met dit 
initiatief slechts geluk wensen. 
Alleen de titel vind ik niets ter 
zake doende, het « Vlaams-na
tionaal » als ondertitel mag er 
gerust blijven staan. Ook de ar
tikels werden veel leesbaarder 
en meer vatbaar voor de gewone 
volksmens, waartoe uw blad 
zich toch in de eerste plaats moet 
wenden. 

D.I^., Bavegem. 

In het algemeen gezien is uw 
nieuwe naam « Wij » goed ge
kozen ; een twijfelaar zal gemak
kelijker aan zijn dagbladverko
per (bijzonder in het Brusselse) 
een « Wij » vragen dan een 
« Volksunie ». 

Als u met « Wij » gemakkelij
ker binnenraakt bij de mensen, 
bij de gewone man in de straat, 
is het dus goed ; het blad is 
verbeterd. 

Maar om juist te weten hoe
veel ik er moet bijsteken voor 
mijn jaarabonnement (-f één 
pint), heb ik toch moeten gaan 
zoeken tot in een hoekje van 
blz. 22 ! 

Het artikel « Ik heb honger » 
was van de goede soort. 

Maar wat de sport betreft, 
aniaai ! 

Het artikel over « Trofee voor 
Sportverdienste » mag er zijn. 
Over « Engelse voetbal » niet 
slecht, als u over een bladzijde 
of zes moest beschikken. Maar 
nu er is maar één ! 

Het is nu de periode van de 
Cyclo-Cross en de veldlopers, 
met de kerstgala heeft men volk 
geweigerd in de velodroom in 
Gent ! 
D.M.S., St Lambrechts-Wüluwe 

SPORTVERDIENSTE 

Niet akkoord, althans niet in 
enkele opzichten, met uw kader
tje « Trofee voor Sportverdien
ste » in uw kerstnummer. Laten 
we elkaar goed verstaan : het, 
protest tegen het on- en anti-
Vlaamse van de jury is alleszins 
gerechtvaardigd. Maar... 

Als de prestatie van de Beve-
kom-Wingers géén sportpresta
tie is, dan is die van biljarters, 
autoracers, zweefvliegers en 
noem maar op er zeker geen. 

Ik vermoed dat de mannen 
van Bevekom de trofee kregen, 
omdat zij althans nog amateurs 
zijn, zij tiet dan een soort staats-
amateurs... 

Onder al de protesten die u 
citeert, voel ik weer héél sterk 
de aftandse rancune tegen al wat 
militair is. 

Vindt u het zo moedig dat een 
sportjournalist het zoveelste ar
tikel schrijft met het zoveelste 
onrealistische voorstel en dat in 
een krant, die hem 100 t.h. dekt 
en waarvan de lezers goeddeels 
uit vlaamsgezinden bestaan ? 
Eerlijk, er zijn dingen die ik 
nogal wat moediger vind. Een 
franskiljonse meerdere op de 
vingers tikken bv. Of franstalige 
publiciteit in een Vlaamse krant 
weigeren. 

Of nog : een paar heethoof-
dige flaminganten op hun vol
komen gebrek aan goede manie
ren wijzen. Maar dat soort moed 
vindt je maar héél weinig. Het 
rendeert ook zo slecht... 

J.R., Wemmei. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud dec 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de lezers
rubriek wordt geen briefwisseling 
gevoerd 

van de redaktie 

trekking óp 17 Januari 

Brussel , 6 januar i 1966, 

B e t r e f t : "pro" en "contra" . 

Sinds begin dezer week beschikken we over de 
globale r ezu l t a t en van de abonnementshernieu
wing. Het .spreekt vanzelf dat we deze r e z u l t a 
ten met ongeduld - en ook wel met een beet je 
heimelijke angst - verbeid hebben : a l l een i n 
dien de hernieuwing meeviel, mochten we b e s l u i 
ten dat ons beleid van pr i j sops lag en u i t b r e i 
ding van het blad verantwoord was. 
Welnu, dat was het I Dat b l i j k t overduidel i jk 
u i t de c i j f e r s . In de voorbije jaren i s er nooit 
zo weinig e inde jaars -a fva l geweest en nooi t 
bleven zoveel l eze r s ons trouw, 
In de ee r s t e p laa t s wi l len wij dan ook a l l e n 
danken die door hun trouw ofwel ons 'beleid d i -
rekt z i jn bi jgetreden ofwel ons de mogelijkheid 
gunnen; d i t blad verder u i t t e bouwen t o t een 
volwaardig en vee lz i jd ig orgaan. 
In de tweede p laa t s menen w i j , dat het succes 
der hernieuwing het debat "pro" en "contra" d e 
f i n i t i e f beslecht heeft ten voordele van "pro" . 
Deze t i t e l t j e s zullen dan ook u i t onze l e z e r s r -
b r i ek verdwijnen j een weglating die ve r an t 
woord wordt door de ru s t i ge zekerheid dat onze 
l eze r s de u i tb re id ing en omvorming van ons blad 
voortaan a l s een verworvenheid en a l s een u i t 
gangspunt naar nog be te r beschouwen. 
Vanzelfsprekend houden we ons aanbevolen voor 
a l l e suggest ies en ver langens, t e r w i j l we open 
b l i jven staan voor iedere opbouwende k r i t i e k . 

Vi\ 

%, 

f 



WIJ 

Nood aan offensieve geest 

gebrekkige 
voer-
voorlichting 

'(n.) Alleen « «c Gazet van Antwerpen > 
bracht het bericht over de woelingen op 
oudejaarsavond te Moelingen in de Vocr-
sueek op de frontpagina. 

« De Standaard ». bracht ongeveer het
zelfde bericht niet zeer in het oog sprin
gend op een binnenbladzijde. In « Het 
Volk » stond al niet veel meer, maar de 
« Libre » beperkte zich tot een klein en 
partijdig berichtje helemaal binnenin en 
onopvallend. Wel had dit blad de verme
tele moed, nu reeds de schadevergoeding 
die zal geëist worden van « Waalse » zijde 
aan te kondigen : 30.000 fr. 

Volgens het persoverzicht van de RTB 
was er één franstalige redaktionele kom-
meniaar : de Voerstreek moet terug naar 
Luik. In de nederlandsialige pers wil men 
liever verder slapen of is men in elk ge
val nog niet wakker. 

En toch weten al deze mensen dat de 
Voerstreek een krachtproef is geworden, 
door het verblinde fanatisme van de Wa
len. Toch moeten al deze mensen weten 
dat een zeer groot gedeelte van hun le
zers nog altijd niet duidelijk weten hoe de 
toestand daar eigenlijk is. Toch moeten zij 
weten dat als de gewone Vlaamse mens 
juist was ingelicht, vooral als regelmatig 
en met nadruk herinnerd werd aan de tien-
duizende Vlaamse mensen die overgeleverd 
werden aan de onverbiddelijke imperialis
ten die de Walen zijn, dat deze gewone 
Vlaamse mens op de juiste Vlaamsgezinde 
wijze zou reageren. Daarover kan geen en
kele twijfel bestaan, zoals ook alle Vlamin
gen die te weten kwamen wat de grond
wetsherziening eigenlijk wil, spontaan rea
geerden met een « maar dat is toch te 
gekl ». 

Het is toch onmogelijk dat de bewaking 
door hun « heren » zo scherp is dat zij niet 
de kleine mogelijkheid hebben die < De 
Gazet » heeft gebruikt! Het is locli onmo
gelijk dat zij geen kans hebben, een paar 
degelijke zinnen in de tekst te verwerken! 
Maar ja, geestrijke dranken zijn niet vol
doende, alleen de « geest maakt levend »t 
Waakzaamheid die geen gelegenheid laat 
ontsnappen, offensieve geest die nooit moe 
wordt, zijn de enige middelen waardoor 
hun knechtschap dragelijk kan worden — 
en \oor ons begrijpelijk. 

De mijnshntingen in Linihurg 

een belgische 
chaos 

'(e.s.) Van alle zijden komen schei pc pio
testen tegen de sluiting van Zwartberg los. 
Wc vermelden (behalve de nagenoeg een
stemmige Vlaamse pers) de ongewone re-
aktie van mgr. Van Zuylen, de Vlaamse in
genieurs, het Ekonomisch Komitee %oor de 
Kempen. 

Hel steeds weerkerende grondteina in de 
protesten is wel, dat Zwartberg geen defi-
citaire mijn is en dat de Belgische regerin
gen steeds hebben verwaarloosd, in Lira-
burg ernstige plannen te maken voor de 
noodzakelijke iekon\'ersie of zelfs \oor de 
investeringen die nodig waren voor het 
scheppen van werkgelegenheid voor de 
snel groeiende bevolking. De slogan van de 
regeringen is steeds geweest : Limburg ar
beidersreservaat voor Wallonië! 

Ook thans vraagt men zich af of die ene 
\'laamse mijn er niet bij moest om ah 

'zoenoffer voor de Walen te dienen, waar 
in ^V^allonië 5 oude en verlieslatende mij
nen zullen gesloten moeten worden. 

l'',cn andere reden voor de sluiting zou 
7ijii. dat de kwaliteit der steenkolen niet 
beantwoordt aan de normen van de staal

fabrieken in Wallonië. Er worden tcgcn-
birijdige \erklaringen afgelegd in de daar
toe speciaal bijeengeroepen technische 
kommissies, waar ter zake toch een klare 
en ondubbelzinnige taal zou moeten ge
sproken worden. Wat wil de regering? 
Waar moet het naartoe met de ekonomi-
sche toekomst van Limburg? Welke plan
ning wordt er opgemaakt? Werd de volle
dige steun van de E.G.K.S. gevraagd ea 
verkregen? Is men bereid, een evenredig 
aandeel miljarden aan Limburg te geven 
als sedert de oorlog aan het Waalse kolen
bekken? 

Zoveel vraagtekens, waarop geen duide
lijk antwoord voorhanden is. En het is 
niet van de raadselachtige Harmei dat men 
klaarheid kan verhopen. 

De Vlaamse ingenieurs zijn wel zeer 
scherp j n hun motie, die vorige week werd 
bekend gemaakt. Ze verwijten de regering 
dat deze, om elektorale redenen na de ver
kiezingen bekend gemaakte sulitingsmaat-
regelen, door onvolledige grafieken en ge-
ge\ens worden gestaafd. De Kempische 
mijn is een der minst deficitaire, die in 
het verleden trouwens de kleinste staats-
toelagen kreeg! En verder klinkt het : « We 
stellen vast dat een bedrijf met 4.500 per
soneelsleden plots zonder programmatie en 
zonder oplossing voor de sociale problemen 
gesloten wordt. Dit is een unicum in de 
ocschiedenis van ons volk >. 

Ook in Nederlands Limburg 

met orde, 
planning en 
rekonversie 

(e,s.) Stelt deze kwestie zich niet evetreetis 
in andere landen? Toch wel, maar nergeni 
wordt het een warboel zoals bij ons. 

Laat ons even de toestand nagaan in 
Nederlands-Limburg, een streek met de
zelfde problemen als Vlaams-Libmurg, met 
dezelfde mensen van een zelfde volk. De 
grote mijn Maurits te Geleen zal daar in 
1969 gesloten worden (dus drie jaar na 
Zwartberg), de Wilhelmina en nog een 
partikuliere mijn (de andere zijn siaats-
mijnen) volgen rond 1970. Hierdoor moe
ten 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen voor 
1970 geschapen worden. 

Deze planning werd nu reeds bekend ge
maakt, en niet op het laatste nippertje zo
als hier gebeurt. Een ernstig plan voor om
schakeling werd tegelijkeriijS afgekondigd, 
zodat de Nederlandse korrespondent van 
het VEV-weekblad « Tijd » zelfs gewaagt 
van opluchting in de betrokken streek! 
Wel een heel andere sfeer dan bij ons... 

De DAF-fabrieken zullen te Bom een 
nieuw bedrijf bouwen (met steun van de 
Staatsmijnen) voor 6.000 man; verdere 
overheidssteun wordt gewaarborgd, samen 
met die van de EGKS, om de financiële 
weerslag voor de mijnwerkers te verzach
ten; kontrakten werden vastgelegd met de 
elektriciteitscentrales en de Koninklijke 
Hoogovens om een afzet \an steenkool te 
%erzekeren in de overgangsperiode. 

Bovendien krijgt Nederlands-Limburg 
subsidies \an rijk en provincie voor de 
\erbetering van haar infra-struktuur, ter
wijl bijzondere tegemoetkomingen voor
zien worden \oor bedrij\'en die zicli in de 
streek willen vestigen. Limburg krijgt vijf 
jaar lang elk jaar 12,5 miljoen gulden be
schikbaar. De verbetering van het wegen
net (zo rijks- als provinciaal net) zal ver
sneld worden. 

Nederlands-Limburg zal dan ook de 
moeilijke periode die gaat komen, met een 
gerust hart kunnen tegemoet gaan. De on
middellijke dreiging werd afgewend, ter
wijl wordt gezorgd voor de omschakeling 
naar een nieuwe toekomst. 

Moeten we de vergelijking met Vlaams-
Limburg nog doortrekken? Of heeft U het 
reusachtig \erschil reeds door : Belgische 
wanorde tegenover planning; belangen van 
het Waalse grootkapitaal tegenover Neder
landse staatsmijnen en hoogovens; verzwij
gen der problemen tot na de verkic/.ingiii, 
tegenover tijdige aanpak der omschake-
linjr. 

Watersnood en waterschande 

de schuldigen 
zitten 
hogerop 

(tv o) De Kerstmis- en Nieuv.-jaarswater-
snood heeft in talrijke Vlaamse gewesten 
de herinnering wakker geroepen aan de 
tragische overstromingsnacht in februari 
1953. Een ogenblik werd zelfs gevreesd dat 
het tot een heruitgave van deze rampzalige 
vloed zou gekomen zijn. 

Dat was niet het geval. De oorzaken 
liggen inderdaad totaal anders bij de ramp 
van 1953 en bij de huidige waterellende. 
Dertien jaar geleden stroomde de zee het 
land in; vandaag worden de overstromin-
oen veroorzaakt door het water dat van 
het land zeewaarts wil stromen. 

Dit verschil maakt meteen ook duide
lijk dat thans de verantwoordelijkheid 
van de betrokken besturen veel groter is 
dan toen. In 1953 stond men voor een uit
zonderlijke en niet te voorziene situatie. 
Vandaag zien we overal de gevolgen van 
een verregaande zorgeloosheid en nalatig
heid, van een totaal gebrek aan belang
stelling voor de watermiserie en haar ge
volgen. Men vergisse zich niet : de meeste 
gebieden die thans getroffen werden, ko
men ieder jaar — zij het in mindere ma
te — aan de beurt. De toestand werd thans 
slechts verergerd door een uitzonderlijk 
natte winter. 

Van hogerhand maakt men er zich een
voudig van af : men verwijst naar de 
polderbesturen. Dat is echter al te gemak
kelijk; iedereen weet immers dat de pol
derbesturen zo goed als machteloos staan. 
Om allerlei redenen zijn zij op dit ogen

blik totaal verouderde instellingen, die 
dringend moeten hervormd worden. Dodi 
zelfs indien ze behoorlijk uitgerust en ge
financierd waren voor hun taak, zouden 
ze goeddeels machteloos zijn. De overstio-
mingen worden immers veroorzaakt door 
een totale ontwrichting en ontoereikend
heid van de waterlozing; wanneer eigens 
een wijk overstroomt, ligt de oorzaak 
daarvan soms tientallen kilometer verder. 

De heer De Saeger, minister van Open
bare Werken, heeft zulks onrechtstrec.s 
moeten toegeven toen hij in een vraagge
sprek met « De Standaard > aanstipte ciat 
de kredieten voor baggerwerken en dijk
versterkingen de jongste jaren omoerei-
kend waren. 

De verantwoordelijkheid van de opeen
volgende regeringen is dus duidelijlc. 
Evenals trouwens hun slechte wil. Hft 
ziet er immers weer naar uit, dat de mcfi-
sen in de overstromingsgebieden noch 
schadevergoeding noch enige noemenswaar
dige hulp zidlen krijgen. Ons land be/it 
eenvoudigweg geen enkel apparaat of or
ganisme dat het aankan, te helpen wa ir 
en wanneer het nodig is. Het Rampen
fonds van het Rode Kruis hoeft in dit 
verband niet eens vermeld te worden. 

Er dringen zich uit de gebenrtenis>e.i 
der voorbije weken dan ook drie beslui
ten op, die niet meer vergeten mogen 
worden. Ten eerste is het noodzakelijk dat 
gans hef probleem van de waterbeheersing 
— van het debiet onzer stromen en rivie
ren tot en met de herinrichting der pol
derbesturen — ter hand genomen wovclt 
en dat in de eerstkomende jaren \ei-
hoogde kredieten worden voorzien. Vervol
gens dient er een wettelijke en afdoende 
regeling van de schadevergoeding te ko
men En ten slotte moet er eindelijk eens 
een ernstig en efficiënt rampenfonds opge
richt worden, dat over aanzienlijke geld
middelen beschikt en dat niet — zoaK 
vaak het geval is — een onaanvaardbaar 
percentage van deze geldmiddelen besteedt 
aan beheers- en personeelskosten. 

Op korte termijn zal de Volksunie er 
voor ijveren dat de betrokken bevolkiuj; 
de steun en de hulp ontvangt waarop /ij 
recht heeft. 

wat brengt het nieuwe jaar ? 
(vervolg van bladzijde 1) 

problemen op te knappen. Men heeft nu eenmaal in lengte van jaren 
verzuimd, een gezond beheer te voeren; tijdens de periode van voort
durende hoogkonjunktuur werd geen cent opzijgelegd en het vergt 
geen helderziendheid om te voorspellen dat het financieel tailan einde 
1966 er nog heel wat minder fraai zal uitzien dan einde 1965. Voegen 
we daar aan toe, dat een afzwakking van de hoogkonjunktuur zich 
sinds geruime tijd aftekent. 
Alleen al deze financiële problemen zijn meer dan teveel voor een 
sterke regering. Sterk is de ploeg Harmei echter allerminst en daar
enboven krijgt ze nog een andere reeks problemen, die minstens even 
zwaar wegen, op de zwakke schouders gestapeld. 
De' Vlaams-Waalse verhoudingen zullen in 1966 zéér zwaar doorwegen. 
In Vlaanderen wordt met de dag het ongenoegen over de niet-nale-
ving der taalwetten groter. Wil de regering dit ongenoegen afzwakken, 
dan kan zij niet anders dan het hoogoplaaiend Brussels chauvinisme 
voor de kop stoten; doet zij dat niet — wat waarschijnlijker is — dan 
krijgt zij last in Vlaanderen. Het Voerprobleem, de rekonversie, de 
openbare werken en een hele reeks andere problemen zullen in het 
komend jaar de verhouding Vlaanderen-Wallonië verder grondig be
heersen. Daarbij komt dan nog Leuven ! Iedere oplossing versterkt 
hoe dan ook de middenpuntvliegende krachten. De ploeg Harmei wil 
doorheen 1966 geraken langs het straatje van het unitarisme, dat ech
ter steeds meer en meer een doodlopende weg blijkt te zijn. De grote 
bedoeling van de regering Lefèvre-Spaak is destijds geweest, zich van 
de Waals-Vlaamse problemen met één slag af te maken; het werd 
een fantastische mislukking. Het enige rezultaat was, dat de onont
wijkbaarheid van het probleem der Belgische dualiteit zich in een 
steeds meer en meer gepassioneerde atmosfeer ging stellen. Die ver
giftigde erfenis heeft Harmei overgenomen. 
Het ziet er naar uit dat een poging zal worden ondernomen om het 
ganse probleem te bevriezen in de kommissie Vranckx. Dat wordt de 
zoveelste illuzie : een dergelijke hete massa laat zich gewoonweg niet 
bevriezen. 
De Vlamingen moeten er echter rekening mee houden dat de tradi
tionele krachten nog steeds zeer sterk zijn en dat de botsingen, die 
in 1966 onvermijdelijk zijn, dan ook grote gevaren voor de Vlaamse 
gemeenschap zullen meebrengen. Er tekenen zich echter lichtpunten 
af. Wat op het C.V.P.-kongres te Luik gebeurde is, in al zijn schijn
heiligheid en beperktheid, toch een duidelijk teken aan de wand : het 
federaliseringsproces zet zich door. Aangewakkerd door dit voorbeeld 
zal ook de (Waalse) federalistische minderheid in de B.S.P. zich 
krachtiger doen gelden. 
Voor België wordt het beslist een slecht jaar. Met de nodige waak
zaamheid, vastberadenheid en strijdlust aan Vlaamse zijde moet het 
dus voor Vlaanderen een goed jaar worden. 

T. Vat̂  Overstraeten. 
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Pendelaars naar Brussel 

de stad en 
haar onthaal 

'(Idt) Uit de gegevens van de volkstelling 
van 1961 is o.m. a£ te lezen, in welke mate 
Brussel vegeteert op de rest van het land, 
vooral dan op Vlaanderen. De cijfers van 
de tewerkstelling in het Brusselse spreken 
op dat gebied boekdelen. 

ledere dag komen 189.000 pendelaars 
naar de 19 gemeenten der Brusselse agglo
meratie om er te werken. De overgrote 
meerdeiheid daarvan, nl. 148.000, hetzij 
praktisch 79 % of vier vijfden, is afkom
stig uit Vlaanderen. Het hoofdaandeel in 
deze pendelbeweging valt ten laste van 
Oost-Vlaanderen (arrondissement Aalst) 
en van het arrondissement Leuven. Maar 
ook uit het verre West-Vlaanderen komen 
er iedere dag 6.200 mensen werken naar 
Brussel en zelfs uit Limburg zijn het er 
nog 2.300. 

De verplaalsingsduur spreekt eveneens 
boekdelen. Meer dan 10 % der pendelaars 
is langer dan anderhalf uur op de baan en 
besteedt aan de reis alleen 20 tot 25 % 
van de duur der uithuizigheid. Er zijn er 
die een reisduur van meer dan drie uur 
hebben, iedere dagl 

Wat zou Brussel zijn zonder die dage
lijkse toevoer van 150.000 Vlaamse arbeids
krachten^ Wat zou er nog draaien als die 
150.000 op een schone dag de blok er op 
zouden leggen? 

De « dankbaaiheid » van deze stad en 
deze agglomeratie, die teert op het Vlaamse 
zweet, bestaat er in dat zij zich steeds min
der en minder gastvrij toont voor de 
150.000 en voor de tienduizenden Vlamin
gen die er wonen 

Nog nooit stonden de Brusselse chauvi
nisten 's morgens vroeg aan de spoorweg
stations om de 150.000 hun hartewens toe 
te schreeuwen : « keer naar uw dorp 5>. Een 
dergelijke oprisping van Beulemanshaat 
komt alleen op zondag. Als de 150.000 er 
niet nodig zijn! 

• Vreemdelingen bij ons 

deze week in het land 

vrees en 
haat geen 
oplossing 

(tvo) Er valt niet om heen te praten : er 
is in België een ernstig vreemdelingen
probleem. Drie feiten op één dag deze 
week Ten eerste : te Biussel werd de zo
veelste roofoverval bij een juwelier ge
pleegd, ooggetuigen verklaarden dat de 
dadel s van het donkere type waren en 
Spaans spraken. Vervolgens : dezelfde dag 
beschuldigde de Algerijnse krant « El 
Vloudjahid » de Belgische pers — ook de 
inkse — van racisme. En tenslotte : op 
nze redaktie kwam een brief van iemand 
ie zich verbaasd afvroeg waarom wij de 
1 ons land steeds sterker wordende xeno

fobie niet « gebruikten J>. 

Het probleem is gesteld. Niet alleen in 
België trouwens. De Zwitserse pers houdt 
zich reeds sinds jaren voortdurend bezig 
met het voor en het na van een sterke — 
»ooral Italiaanse — immigratie; een « an-
ti-vreemdelingenpartij » werd er een goed 
jaar geleden boven de doopvont gehouden. 
In Duitsland wordt aan de rand van het 
Wirtschaftswunder de vraag gesteld hoe 
het nu eigenlijk hoort : < Fiemdarbeiter » 
of « Gastarbeiter ». Nederland kwam een 
paar keien in de wereldpers met stevige 
rellen tussen inheemsen en Spanjaarden. 

Het rekruteringsveld waaruit West-Eu
ropa zijn tekort aan arbeidskrachten be
trekt, is steeds ruimer geworden. Italië en 
Spanje hadden al heel lang geleden het 
monopolie. Toen kwamen Noord-Afrika 

Na de reeds aangekondigde belastingverhogingen werden thans ook de 
trein- en tramtarieven verhoogd. De regering bereidt eveneens een verho
ging van de post- en telefoontarieven voor. 

In het Atoomcentrum te Mol werd een technicus slachtoffer van een 
ernstig stralingsongeval. 

Op Oudejaarsavond werd een Vlaams feest in de Voerstreek overvallen 
door Waalse herrieschoppers. 

De P.V.V. zou op haar e.k. kongres de overheveling van de Voerstreek 

naar Limburg verdedigen. 

en Turkije. Vandaag is men reeds aan 
Korea en Japan toe. 

In België is het probleem der vreemde
lingen zich vooral gaan stellen gedurende 
de jongste twee jaar, alhoewel het veel ou
der is. Een eindeloze reeks roofovervallen 
en verkeersongevallen brachten het voort
durend weer in het nieuws. En in de cen
tra met sterke vreemde minderheden — 
zo o.m. in de Waalse industriesteden en 
te Brussel — zag men in de voorbije 
maanden aan de herbergen voor het eerst 
de bordjes « vreemdelingen ongewenst ». 

Vreemdelingenvrees en vreemdelingen
haat lossen natuurlijk niets op. Dergelijke 
vrees en haat worden steeds ingegeven 
door onrechtvaardige en weinig verstan
dige veralgemeningen : « de » Spanjaar
den plegen roofovervallen, « de » Noord-
Afrikanen zijn sexueel geobsedeerden, 
« de » Turken rijden mekaar allemaal 
dood. 

Als er iets moet gevreesd en gehaat wor
den, dan is het de bron van de inderdaad 
gewettigde eigernis : het ongebreideld li
beralisme, het kapitalisme dat in de eer
ste plaats verantwoordelijk is voor een 
wilde, chaotische arbeidersimmigratie. 

Als Vlamingen bevinden wij ons nu 
niet precies in de positie om de schuld te 
gaan verleggen en hen verantwoordelijk 
te stellen die slechts de passieve medespe
lers in de zaak zijn : de vreemde arbei
ders. Generaties lang heeft Vlaanderen 
zelf de schamelste zijner zonen met tien
duizenden uitgezonden naar Wallonië, 
naar Duitsland en tot diep in Frankrijk. 
Alle vooroordelen die steeds aan vreemde 
arbeiders hebben gekleefd, golden ook te 
hunnen opzichte. Beter dan wie ook be
seft een Vlaming wat het betekent, een 
displaced person van de arbeidsmarkt te 
zijn. Beter dan wie ook beseffen wij die 
een eeuw lang aangeklaagd hebben dat 
ons Lumpenproletariat in de vreemde 
geen enkel menselijk onthaal en kontakt 
genoot, dat het drama veeleer ligt bij de 
gasten en niet bij de gastheren. 

Vergeten wij overigens niet dat heel wat 
vreemde arbeidskrachten ingevoerd werden 
om hier taken op te knappen die de ei
gen arbeiders niet meer aanwilden. Dat 
geldt voorlopig — en naar wij hopen, zal 
het zo blijven — in hoofdzaak voor Wal
lonië. Vrees en haat zijn dan de prijs die 
men betaalt voor het eigen komfort en 
de « status ». 

Vergeten wij vooral niet het officiële 
Waalse standpunt en het daaruit voort
vloeiend beleid dat er op gericht is, de 
Waalse bevolking op peil te houden door 
de immigratie van een groot jaarlijks 
kontingent Zuid-Europeanen! Wie een 
dergelijk beleid voert of steunt, zwijge 
best OA'cr het vreemdelingenprobleem. 

• Voor of tegen gastarbeiders ? 

oorzaak: 
het wilde 
kapitalisme 

van ons land is er een zo schrijnend te
kort aan arbeidskrachten, dat men ze van 
elders haalt — onverschillig van waar en 
in welke omstandigheden. Maar in andere 
streken — dat geldt dan speciaal voor gro
te gebieden in Vlaanderen — is er een 
massale pendelbeweging of blijft de grens-
arbeid en de seizoenarbeid voortbestaan. 
Het gebrek aan iedere logika, ook aan 
ekonomische logika van dit tweeledige 
verschijnsel — op de ene plaats gebrek 
aan werk, op de andere gebrek aan han
den — steekt de ogen uit. 

Het ongebreideld liberalisme is natuur
lijk bezweken voor de grote verleiding, de 
spanningen op de arbeidsmarkt tijdens een 
langdurige periode van hoogkonjunktviur 
op te lossen op de gemakkelijkste en goed
koopste manier : invoer van arbeidskracht 
die ten eerste goedkoop was en die ver
volgens een minimum aan investeringen 
meebracht. De vraag naar steeds meer han
den en de gemakzuchtige wijze waarop 
men het antwoord op die vraag zocht, 
brachten mee dat gastarbeiders in het 

wilde weg werden gerecruteerd zonder dat 
men zich bekreunde om de gevolgen daar
van. Met bv. de Turken in ons land stel
len er zich vandaag inderdaad een reeks 
problemen. Maar heeft men zich bij de re
krutering van die mensen afgevraagd, of 
zij geschikt waren om een plaats in te ne
men in ons arbeidstempo, in ons klimaat, 
in onze mentaliteit? Men wilde handen en 
men heeft ze gehaald waar ze te krijgen 
waren. Voor de onplezierige nevenver
schijnselen en de — zowel voor de gast
heren als voor de gasten — vaak katastro-
fale gevolgen mag de gemeenschap op
draaien. 

Wij zijn er alles behalve voorstanders 
van dat ons land overstroomd xvordt met 
vreemdelingen. 

Er is echter een belangrijke nuance : 
we willen er ons niet van afmaken met 
de schuld te leggen bij wie wij beschouwen 
als slachtoffers, nl. de vreemde arbeiders 
zelf. Men lost de problemen van Zuid-
Europa en Noord-Afrika niet op door er 
een aantal ontheemden te kweken, die bij 
de eerste konjunktuurslapte ofwel terug
drijven als strandgoed naar hun land van 
herkomst ofwel in 'het gastland onoplos
bare problemen scheppen. 

Als Vlaams-nationalist hebben wij al te 
lang het standpunt verdedigd dat de ar
beid naar de gemeenschap en niet de ge
meenschap naar de arbeid moet komen, 
opdat wij dit standpunt zouden offeren 
wanneer het anderen betreft. 

Voor zover blijkt dat er gastarbeiders 
nodig zijn, moeten ze kunnen rekenen op 
een warm onthaal en een behoorlijk men
selijk statuut. Maar zoals het probleem 
zich nu stelt, is het een der ongezondste 
uitwassen van het kapitalisme : het 
schreeuwt als het ware om een steviger en 
sluitender kontrole van de volksgemeen
schap op het ekonomisch leven. 

(tvo) Het zou echter eenzijdig zijn te be
weren, dat alle vreemde arbeiders naar 
hier komen om plaatsen in te nemen die 
de onzen niet meer wensen te bekleden. 

Er is een vaststelling, die reeds de kern 
der zaak benadert : in sommige streken 

froncis bel line 
Verschillende Waalse en franstaUge Brusselse kranten hebben in grote op

maak — pagina één asjeblief! — meegedeeld dat de Amerikaanse staatsburger 
Francis Belline de eer is te beurt gevallen, uitverkoren te worden als kandidaat-
luimtevaarder. De heer Francis Belline volgt thans het trainingsprogramma dat 
reeds door de ruimtevaarders Shirra, Bormann en Cooper werd doorlopen; de 
kans bestaat, dat we hem een der eerstvolgende maanden vanop Cape Kennedy 
in een baan om de aarde zien brengen en dat hij — als wind en weer meezitten 
— behoort tot de homines sapientes die voet aan wal zetten op de maan (voor 
zover er daar een wal is, natuurlijk). 

Goed, zult u zeggen, maar wat hebben speciaal die Waalse en jranstalige 
kranten daarmee te zien? Kijk, daar gaan we naar de Pudels Kern : de kandi-
daat-ruimtevaarder Francis Belline heeft destijds het levenslicht voor het eerst 
aanschouwd in La Louvière, ville wallonne bien de ckez nous. Steiker nog, Fran
cis — die destijds wellicht Frangois zal geheten hebben — heeft tot ztjn volle 
twaalf jaar z'n broeken versleten op Waalse schoolbanken en het is slechts op die 
leeftijd dat zijn ouders het (thans zo belangrijk geworden) besluit troffen om 
zich in de Verenigde Staten te vestigen. 

Meteen is het duidelijk hoe de benoeming van Francis Belline tot kandi-
daat-ruimtevaarder Waals wereldnieuws van eerste rang werd. En hoe de kran
ten van bezuiden de taalgrens zwelgen in een kosmische vreugderoes. 

Alhoewel, eerlijk gezegd, we het niet zo heel goed begrijpen. Dal een be
krompen flamingant, een bloed-en-bodem-natwnalist zweert bi] bakelieten as
bakjes omdat de chemikus Bakelandt zijn eerste pleetjes op Vlaamse grond 
heeft gevuld, tot daar toe : het flammingantisch chauvinisme kent immers geen 
grenzen. Maar dat Walen, deelachtig aan de Latijnse beschaving en verlicht 
door het cartésianisme, zich bezondigen aan dergelijke barbaarse overdrijvingen, 
gaat ons petje te boven. 

Te meer daar deze Waalse houding volkomen nieuw is. Nemen we als voor
beeld de simpatieke heer Pino Cerami, die zich naar de toppen van de roem 
heeft gefietst. Deze Pino, wiens naam nog duidelijk verraadt dat zijn wieg stond 
daar waar de appelsienen groeien, gold naarmate zijn successenlijst langer werd 
steeds meer en meer als iemand bien de chez nous, om uiteindelijk als volbloed 
Waal de hoogste top van de wielerfaam te scheren. Geen enkele Waalse journa
list die naam waardig zou het in zijn hoofd hebben gehaald, de heer Pino Cera
mi ervan te betichten dat hij een Italiaan was. En wie zou entre Sambre et Meuse 
hand op het hart durven verklaren dat de heer Adamo iets anders zou zijn dan 
een volbloed Waal wiens hese stemorgaan tot volle wasdom is gekomen, als we 
dat zo mogen zeggen, in Wallonië's musische luchten? En welke Waalse onver
laat zou zich zo vergeten dat hij uiting zou geven aan zijn diepgemeende twij
fel aangaande de zuiver-Waalse afstamming van de wallingantische heer Van 
Belle? Neen en duizendmaal neen : de Pino's, de Adamo's en de Van Belle'i 
zijn noch Italiaan, noch Siciliaan, noch Vlaming. Zij zijn Waal, althans de pré-
nom met als enige concessie beige als nom de familie. Volbloed Walen zijn de 
honderdduizende Janssens, Stefanoupolissen, Ben Kebirs en Asphardims die 
zich neergelaten hebben op Waasle grond. 

Ziedaar een wel zeer merkwaardige opvatting. Toegepast op de heer Francis 
Belline betekent ze, dat de kandidaat-kosmonaut volbloed-Amerikaan is, zo 
Amerikaans als dat in de States maar enigszins mogeljik is. 

Maar neen, voor één keer verbleekt de cartesiaanse logica bij de stralende 
pracht van de kosmos : Francis Belline, de La Louvière s.v.p., is en blijft een 
Waal. 

Alhoewel onze kleine teen ons daarenboven zegt dat er met die familie
naam iets niet iyi orde is en dat Belline eigenlijk wel héél Italiaans klinkt. 

Vecht het uit, jongens, onder Latijnen. 

dio Genes. 
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ONTSLAG 

Na ruggespraak met het be
stuur van de V.U. Gentbrugge 
heeft de heer Van Witten-
berghe ontslag ingediend als 
Schepen van Financies, Kui
tuur en Gezin. In zijn ont
slagbrief aan de gemeente
raad schrijft hij , in geweten 
niet langer schepen te kun
nen blijven zonder het man
daat te verloochenen dat 
meer dan duizend Gentbrug-
se kiezers hem verleend heb
ben om het Vlaams program
ma, vervat m het verkie
zingsakkoord, volledig uit te 
voeren. 

Aangezien de heer Van 
Wittenberghe gemeenteraads
lid blijft en zijn politieke 
vrijheid neemt, beschikt 
C.V.P.-burgemeester Verhaest 
over geen meerderheid meer. 

Op de VU hoeft hij niet 
meer te rekenen. Na zijn her
haalde woordbreuken en in
timidatiepogingen verloor hij 
alle krediet bij de Vlamingen. 

P.V.V.-KONGRES 

Nadat onlangs de B.S.P. en 
de C.V.P. hun kongressen 
hielden, is thans op 22 en 23 
januari de P.V.V. aan de 
beurt. Eigenlijk had de partij 
van Vanaudenhove reeds 
vroeger willen kongresseren, 
maar zij kon het — o.m. ge
let op de Vlaams-Waalse 
moeilijkheden — niet direkt 
aan. 

Thans lekt zo langzamer
hand uit, wat het a.s. P.V.V.-
kongres zal brengen. 

Zo staat het praktisch vast, 
dat de P.V.V. zich zal uitspre
ken voor de overheveling van 
de Voer naar Luik. Inzake 
Brussel zal de uitbreiding van 
de agglomeratie over een 
groot deel van Vlaams Bra
bant worden bepleit; om de 
Vlaamse P.VV.-ers deze ver
giftigde pil te doen slikken, 
zou ook de opslorping van een 
drietal Waalse gemeenten in 
de agglomeratie worden be
pleit. Een nieuwe en uitge
breider versie dus van de 
oorspronkelijke faciliteits-
plannen der regering Lefè-
vre ! 

PREZiDENTIEEL. REGIME 

Zo ontpopt de P.V.V. zich 
eens te meer als de speerpunt 
van het meest rabiate frans
kiljonisme. Verbazen doet het 
ons niet : het ligt in de lijn 
der verwachtingen dat de 
P.V.V. de koers van haar 
Waalse en vooral van haar 
Brusselse federaties zou vol
gen Onder meer om de (wei
nig talrijke) Vlaamse P V.V.-
ers die het daarmee niet eens 
zijn te ontwapenen, zal het 
a s. kongres de partij s tatuten 
drastisch « aanpassen » in de 
richting van een sterk prezi-
dentieel regime : Vanauden
hove en de overige zeven 
leden van het bestendig 
bureau zouden zeer grote vol
machten krijgen. 

We zijn uiterst benieuwd, 
wat het Liberaal Vlaams Ver
bond — dat op 16 januari 
kongresseert — over dat alles 
zal weten te vertellen en in 
hoeverre het bereid en in 
s taat zal zijn om op het Luiks 
kongres zich tegen deze onge
hoorde bedreiging te verzet
ten. 

Het feit dat wij opgescheept 
zitten met een C.V.P.-B.S.P^ 
regering mag ons nooit dben 
vergeten dat de meest rabiate 
en anti-Vlaamse partij in de 
oppositie zit ! 

Strijd tegen de P.V.V. is 
meer dan ooit Vlaams-natio-
nale plicht. 

REKONVERSIE 

De sluiting van Zwartberg 
en het gebrek aan enig re-
konversieplan heeft in Lim
burg en elders in Vlaanderen 
een zeer grote beroering ver
wekt. Het volstaat, er de dag
bladpers op na te lezen om 
vast te stellen dat de onte
vredenheid en de onrust al
gemeen zijn. 

De minister van Arbeid en 
Tewerkstelling, de heer Ser-
vais, heeft zich dan ook ge
noodzaakt gezien in de mijn
streek een vergadering bij te 
wonen om er de rekonversie-
maatregelen te bespreken. 

Maar pas op : niet in de 
Limburgse mijnstreek ! 

Wel in de Borinage, waar 
aan rekonversie reeds miljar
den werden besteed. 

« WIJ » 

Een lezer drukte er ons zijn 
verwondering over uit. dat in 
de lezersbrieven herhaalde
lijk over de nieuwe titel van 
ons blad werd gehandeld en 
dat « Wij » minder principieel 
zou klinken dan bijvoorbeeld 
«De Goedendag». 

Hij herinnert eraan dat 
« Wij » een loot is op een oer-
nationalistische stam : noem
den de Ierse nationalisten 
hun beweging niet « Sinn 
Fein », d.i. « Wij onszelf » ? 

GEEN FRANSE MIS 

Plannen bestonden om op 2 
januari de franstalige mis 
vanuit de abdij Keizersberg 
te Leuven op het R.T.B.-
scherm te brengen. 

Deze plannen verwekten te 
Leuven een zeer grote beroe
ring; men beschouwde het als 
een provokatie dat, na een 
zomer met kustschermutselin-
gen over Franse preken en na 
een maandenlange periode 
van strijd voor de universiteit 
Leuven, de R.T.B. precies van
uit deze Vlaams-Brabantse 
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Ondanks de waterellende ging het leven voort en 

stad een Franse mis zou uit
zenden. Er werd dan ook te
gen dit voornemen krachtig 
geprotesteerd, protest waarbij 
trouwens ons blad zich van 
meet af aansloot. 

De plannen werden niet 
doorgevoerd en op 2 januari 
werd door de R.T.B, een mis 
vanuit een Waalse gemeente 
uitgezonden. 

Op de Keizersberg heeft 
men dus het klokje horen lui
den. 

HERRIE TE MOELINGEN 

Op Oudejaarsavond kwa
men een aantal Walen uit Se-
raing naar de Voerstreek af
gezakt, zogezegd om er de be
volking te « beschermen ». Te
gen wat en wie is niet duide
lijk, maar dat hoeft waar
schijnlijk wel niet voor heet
gebakerde M.P.W.-ers. Nadat 
de heren beschermers zich de 
kraag en de moed volgegoten 
hadden in een herberg aan de 
grenspost, oordeelden zij het 
nodig om over te gaan tot de 
« bescherming ». Zij zakten af 
naar herberg Deckers waar 
de vlaamsgezinden een Oude
jaarsavond hielden. 

De « bescherming » werd 
ingezet met het gooien van 
een bloempot door de ramen 
van de herberg, waarop de 
vlaamsgezinden buiten kwa
men om de daders te gaan 
zoeken. Het kwam tot een 
vrij hevige rel, waarbij enke
le Waalse hanen pluimen ver-
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... te Merelbeke verloor men er zelfs die goeie ouwe Vlaamse 
humor niet bij. Een vrolijkerd hing een bordje aan de iiraat-

kant : « Vandaag geen overzet ». 

loren en waarbij — in het al
gemeen geharrewar — ook 
enkele ruiten sneuvelden van 
een doeaneagentschap. 

De rijkswacht kwam ter 
plaatse en leidde vijf perso
nen, twee Walen uit Seraing 
en drie Vlamingen, voor on
dervraging op. Naar aloud 
scenario werden de Walen al 
spoedig weer vrijgelaten, ter
wijl de Vlamingen tot zater
dagnamiddag op de rijks-
wachtpost St Martens-Voeren 
werden vastgehouden 

De rijkswachters werden 
voor hun vlotte houding te
genover de Waalse herrie
schoppers maar slecht be-

~ loond : dezelfde zaterdag wer
den hen hele resems scheld
woorden naar het hoofd ge
slingerd omdat zij in het lo
kaal der Luiksgezinden het 
politiereglement deden toe
passen. 

BENZINEPRIJS 

Een van de meest gewaar
deerde nieuwjaarsgeschenken 
der regering was ongetwijfeld 
de opslag van de benzineprijs. 
Door experten wordt betwij
feld, of deze prijsverhoging 
wel de door" de regering ver
wachte fiskale baat zal bij
brengen. Er wordt gewezen op 
het feit dat de fiskale aangif
ten der grote petroleummaat-
schappijen in de komende ja
ren een gevoelige deuk zullen 
krijgen omwille van de grote 
investeringen die gedaan 
werden; er wordt zelfs be
weerd- dat de te realizeren 
meerwinst zal worden opge
slorpt door de hogere kosten 
van het ingewikkelde kontro-
le-apparaat in de sektor van 
de petroleumprodukten. 

In ieder geval ligt onze ben
zineprijs thans bijna zo hoog 
als in Frankrijk en stukken 
hoger dan in Nederland en 
Luxemburg. De eigenaars van 
pompstations in de (zeer wij
de) buurt van de Nederland
se grens verwachten dan ook 
een uiterst nadelige weerslag 
op hun omzet. De super kost 
bij ons thans van 9,22 fr naar 
9,27 fr en in Nederland 7,95 
fr, hetzij een verschil van 1,27 
tot 1,32 fr. «Eens gaan vul
len » in Nederland laat al da
delijk een zoete winst van 40 
tot 50 fr en méér Er staan 
Belgie's meest nationale sport, 
het smokkelen, weer schone 
dagen te wachten 

In Nederland geniet de ben

zineprijs een stevige bescher
ming tegen de overdreven fis
kale begeerte van de minis
ters van financiën : hij werd 
opgenomen in de indekslijst 
der kleinhandelsprijzen, zodat 
zijn verhoging onmiddellijk 
de lonen- en prijzenspiraal In 
beweging brengt. 

DONKERE TIJDEN 

Dat de socialistische pers de 
jongste jaren donkere tijden 
beleeft, is voor niemand een 
geheim. Jos Van Eynde heeft 
in zijn nieuwjaarsboodschap 
in « Volksgazet» dan ook aan 
deze snaar een sombere toon 
ontlokt. Hij betreurde het, dat 
zoveel partijgenoten dagelijks 
hun geld wegsmijten « om een 
pers die ons — en dus ook 
henzelf — bekampt en klei
neert, te steunen •». 

Jos Van Eynde zou zijn be
klag best niet bij zijn lezers 
doen, maar bij het partijpro-
fitariaat op de socialistische 
redakties, die hun job uitvoe
ren alleen omwille van het 
smeer en zonder enige liefde 
of extra-inspanning voor de 
zaak van het socialisme. Hij 
zou zijn beklag moeten doen 
bij zichzelf en de andere par
tijbonzen die het Belgisch so
cialisme hebben laten ver
worden tot een maatschappij 
voor verzekerde toekomst en 
komfortabel arrivisme. 

De rezultaten kan men in
derdaad aflezen uit het slin
kend lezersaantal van de so
cialistische pers. De grote 
massa keert zich af van de 
futloze, aftandse en verve
lende B.SP - ambtenaren-
kranten. De linkse en Intel
lectueel-onrustige jonsjeren 
zoeken hun toevlucht in non-
konformistische weekbladen 
en tijdschriften De Vlaamse 
socialistische mtellektueel 
doet niet de minste moeite om 
te verbergen dat hij « De 
Standaard » leest. 

ROEM 
Wat er voortaan ook gebeu-

re, de regering Harmei gaat 
voorgoed de onsterfelijkheid 
In en heeft zich eens en voor 
altijd met onvergankelijke 
lauweren gesierd. Zij is voort
aan de Regering Die De Ge
schiedenis Van Het Verzet 
Liet Schrijven 

Had Custers dat nog kun
nen beleven als minister ! 
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KERSTVREES 

De wallinganten uit de 
.Voerstreek hebben een bibbe-
rachtige tweede Kerstdag 
meegemaakt. Op 26 december 
vanaf 18 u telefoneerden ze 
naar mekaar om het bericht 
door te geven dat er een fla-
mlngantisch « kommando » 
op komst was. 

Uren later — na veel over 
en weer geloop en nadat de 
kerstkalkoen definitief koud 
geworden was — herademden 
onze Belgische Alsace-Lorrai-
ners opgelucht : een schal
kaard had vals alarm gegeven. 

[« PERFEKT » SISTEEM... 

Enkele tijd geleden gebeur
de er in de streek van Luik 
een verkeersongeval met 
vluchtmisdrijf. Men slaagde 
er in, de nummerplaat van 
de vluchtende auto te note
ren en de politie begon aan 
het routine-onderzoek : aan
vraag bij de Dienst voor het 
Wegverkeer naar de eigenaar 
van de nummerplaat. Van 
zodra men in het bezit der 
nodige gegevens was, ging 
men de onverlaat ondervra
gen : deze had echter een 
al'bi dat klopte als een bus. 

Nieuwe aanvraag bij de 
Dienst voor het Wegverkeer, 
die ontdekte dat dezelfde 
nummerplaat officieel aan 
twee verschillende personen 
werd verstrekt. De Dienst 
moest beschaamd deze vergis
sing toegeven en voegde er 
aan toe dat het «ongetwij
feld om een absoluut uitzon
derlijke en toevallige fout 
ging». 

De betrouwbaarheid van 
deze laatste vaststelling is 
niet te kontroleren. Maar in 
een sisteem dat éénmaal 
blijkt te falen en dat dus 
toch blijkbaar niet zonder lek 

is, moet men zich over niets 
verwonderen. 

...MET 

ERNSTIGE GEVOLGEN 

De toevallige ontdekking 
van deze ongehoorde flater 
kan reusachtige gevolgen 
hebben. Welke rechtbank kan 
voortaan de nummerplaat nog 
als sluitend bewijs voor een 
wetsovertreding beschouwen, 
wanneer de verdachte on zijn 
verdediging voet bij s t rk hou
den dat het eenvoudigweg 
niet kan ? Tot nog toe werd 
de identifikatie van een wets
overtreder of een misdadiger 
door middel van een auto
nummerplaat beschouwd als 
een onfeilbaar middel. Dat is 
thans niet meer vol te hou
den. 

Trouwens, toen het dubbel 
gebruik van éénzelfde num
merplaat officieel vastgesteld 
werd naar aanleiding van het 
ongeval in de streek te Luik, 
bleken beide plaatbezitters 'n 
even sterk alibi te hebben. 

Het is dus niet uitgesloten 
dat dezelfde plaat nog ergens 
aan een derde wagen prijkt. 

SOCIALISME 

Het personeel van de socia
listische polikliniek Cesar De 
Paepe — waar men bij tand
pijn de blindedarm wegsnijdt 
— kreeg ter gelegenheid van 
nieuwjaar een speciale pre
mie. 

De premie werd echter 
slechts uitgekeerd nadat de 
personeelsleden een papiertje 
hadden ondertekend, waarop 
zij moesten bevestigen dat zij 
in 1965 voor minstens 2.000 fr 
bij de socialistische coöpera
tief hadden gekocht en dat 
zij de direktie van Cesar De 
Paepe machtigden, eventueel 
een onderzoek naar de ge-

Een optimist! Ondanks de overstromingen is hij trouw op post met de vislijn. Men kan zich 
slechts de vraag stellen : waarom vist hij niet vanuil de vensters van zijn slaapkamer ? 

grondheid van deze verkla
ring in te stellen. 

Wie bij de kruidenier op 
het hoekje winkelt, verraadt 
zijn klasse. En heeft dus geen 
recht op eindejaarspremies ! 

Zover is het met de « vrij
heid » gekomen in het Bel
gisch socialisme met zijn ge
arriveerde en kapitalistische 
partijbonzen ! 

Een allernieuwste vanante 
van het oude « rood of geen 
brood ». 

KLEINTJES 

Op een ogenblik dat in Lim
burg alle krachten zouden 
moeten verenigd worden in de 
strijd tegen de mijnsluitin-
gen, acht het sindikaal komi-
tee van het A.C.V. Limburg 
het nodig «de agitatie af te 
keuren van sommige splinter
groepen die alleen van de 

heersende toestand en van de 
aktie van het komitee mis-
oruik maken voor hun eigen 
oekrompen politieke doelein
den » 

Deze fraaie volzin zal wei 
gericht zijn tegen het Lim
burgs Aktiekomitee, waarin 
de vlaamsgezinden verenigd 
zijn. 

Deze houding van de Lim
burgse christendemokraten is 
allesbehalve verstandig. Ver
bazen doet ze ons echter niet: 
voorzitter van A.CW.-Lim-
burg is immers niemand min
der 'A'a.n minister Bertrand, 
een der verantwoordelijken 
voor -d-e 'mrjnslUitingëh X 

TREINTARIEVEN 

De regering heeft bij de al
gemene verhoging" der trein-
tarieven een uitzondering ge
maakt voor de werk- en 

schoolabonnementen. Zo kan 
zij zich er schijnheilig op be
roepen, dat zij geen « a-socia
le prijsverhogingen» door
voerde. 

In werkelijkheid ziet het er 
wel wat anders uit. Een hele 
reeks bedienden zijn uitge
sloten van de voordelen van 
het werkabonnement. Voor 
hen betekent de verhoging 
der spoorwegtarieven eenvou
dig een verlaging van hun 
wedde, een kleiner maande
lijks inkomen. 

Over hen wordt echter in 
alle tonen gezwegen. Zij tel
len niet mee; zij zijn immers 
minder talrijk en dus elekto-
raal minder gevaarlijk dan de 
overige werknemers. 

Naar enige verdelende 
rechtvaardigheid hoeft men 
bij dit alles niet te zoeken. 
Uitsluitend naar elektorale 
berekeningetjes ! 

WERKLOOSHEID IN VLAANDEREN 

De sluiting van Zwartberg en van som
mige bedrijven in de tekstielsektor, heeft 
het probleem der werkloosheid in Vlaan
deren weer aktueel gemaakt. Door het 
VU-tienjarenplan werd voorzien dat in 
de komende 10 jaar in Vlaanderen niet 
minder dan 424.000 nieuwe werkgelegen-
heden moeten geschapen worden. 

Samen met de achteruitgang in sommi
ge industrietakken wijzen deze cijfers op 
de dringende noodzaak, een politiek van 
industriële ekspansie te voeren vooral 
dan in de Vlaamse ontwikkelingsgebie
den. We verwijzen hiervoor c m . naar 
ons artikel van vorige week over de voor
rang die in dit verband aan de provincie 
Limburg dient verleend. 

Het verschijnsel der werkloosheid in 
België kan niet anders dan bestudeerd 
•worden in het kader van een afzonder
lijke studie voor Vlaanderen en Wallonië. 
Dit wordt nogmaals duidelijk aangetoond 
door een zeer interessante uitgave in de 
Verzameling Studies van de Europese 
Ekonomische Gemeenschap. Wij ' bedoe
len de brochuur nr. 9 uit de serie Sociale 
Politi.*, met als titel « De werkloosheid 
en de ondertewerkstelling van arbeids
krachten - Uitwerking van een metode 
van onderzoek - België ». 

Naast een doordringende technische 

analise van het verschijnsel der werk 
loosheid in België, bevat deze studie 
merkwaardige vaststellingen in verband 
met de regionale spreiding ervan. 

Op blz. 42 wordt opgemerkt, dat in 
Wallonië de volledige werkloo.sheid tame
lijk gering is gebleven en schommelde 
tussen 2 en 4,5 % voor het tijdvak 1959 
1962. Een gemiddelde voor die jaren be 
loopt 3,6 % en voor de Waalse gedeelte
lijk en toevallig werklozen 2,6 %. 

Plaatst men daarnaast de Vlaamse ge
middelden, dan ziet met het grote en fun
damentele verschil : 7,4 % voor de vol
ledig werklozen en 3,6 % voor de gedeel
telijk en toevallig werklozen. 

Alle werklozen samengeteld geeft dit 
voor Vlaanderen (altijd 1959-1962) 11,0 % 
en voor Wallonië 6,2 %. Er blijkt ook 
geen vermindering te zijn gekomen in de 
achterstand, wanneer meri de gemiddel
den voor 1949-1957 neemt : Vlaanderen 
13,0 % en Wallonië 4,6 %. Er is dus wel 
een stijging waar te nemen van de werk
loosheid in de tweede periode en dit voor 
gans België. 

De schrijvers der brochuur menen, dat 
voor Vlaanderen een strukturele verbete
ring is waar te nemen en de situatie in 
Wallonië slechter begint te worden, doch 
dat het verschil tussen beide gebieden 

nog zeer groot is in het voordeel der 
Walen. 

De vermelde strukturele verbetering 
zal trouwens wel een gevoelige klap krij
gen, wanneer de hoger aangehaalde feiten 
hun volledige uitwerking zullen hebben. 

In Vlaanderen trad overal een daling 
van de werkloosheid op ; deze was het 
sterkst in Antwerpen en West-Vlaande-
ren. De uitzondering op de regel is weer 
eens Limburg, dat vooral een stijging van 
de gedeeltelijke werkloosheid kende. 

De kaarten welke gepubliceerd werden, 
vertonen duidelijk het enorme \erschil 
tussen beide landsdelen : het deel van 
de industrie en de arbeid, Wallonië, en 
het deel van de goedkope reserves en de 
weiden als wiegende zeeën : Vlaanderen I 

Waar meer in het bijzondre de werk 
loze pendelarbeiders worden bestudeerd, 
wordt dit verschil schrijnend : waar de 
Waalse werklozen een percentage verto
nen van 16,5, bedraagt dat der Vlaamse 
het dubbele : 32,2. 

De pendel vertoonde op zich zeil een 
stijgende lijn . waar in 1947 slechts 15 % 
der mannelijke werknemers buiten aun 
woongebied werkten, was dit percentage 
in 1962 gestegen tot 26 %. 

Alle Vlaamse arrondissementen vertoon 
den in 1962 (per 30 juni) een migratiete
kort, d.i. meer uitgaande dan binnenko
mende pendelaars. De enige uitzondering 
is het arr. Antwerpen, waar een overschot 
bestaat van 11,9 (vergelijk het overschot 
van Brussel 39,8, van .\ijvel 45,6. van 
Charleroi 23,9 en Luik 20,5). 

Wanneer men de werkloosheid bekijkt 
onder oogpunt van haar langdurigheid 
(moeilijk te plaatsen werklozen), bekomt 
men een soortgelijk beeld • in Vlaande
ren - voor arbeiders en bedienden van 

elke leeftijd • 3 % langdurig werklozen, 
in Wallonië de helft ; 1,7 %. üok voor de 
bejaarden (50-60 jaar) krijgen we : 9,4 % 
langdurig werklozen in Vlaanderen en 
4,9 % in Wallonië. Het is werkelijk een 
eentonig verhaal... 

Voor alle leeftijdsgroepen heeft Vlaan
deren trouwens een hoger werkloosheids
percentage. Het verschil wordt eerst groot 
bij de personen van 40 jaar en ouder. 

Bij de jongeren schijnt de werkloos
heid in Vlaanderen anderzijds onbekend 
te worden. Het probleem stelt zich dus 
het scherpst bij de oudere^ waar on
danks de konjunktuurschommelingen het 
aantal werklozen praktisch niet afneemt. 

De besluiten die in de brochuur van de 
üEG worden gegeven komen, voor wat 
betr de regionale spreiding, neer op 
het volgende : 
1) In Vlaanderen is de werkloosheid 
dubbel zo groot als in Wallonië. Deze 
ongelijkheid blijft bestaan sedert ten 
minste 1947 en splitst België in twee 
grote zones, daar ze niet alleen in de uit
hoeken voorkomt. 
2) Het zijn alle bedrijfstakken die in 
Vlaanderen een hogere werkloosheid iV-
t(men. Het verschil is dus niet te wijten 
aan een of twee bazissektoren. 
3) Het probleem stelt zich het scherpst 
bij de oudere werknemers en ook bij de 
seizoenwerkloosheid, de herhaalde en de 
langdurige werkloosheid. 
4) Vlaanderen is geen ekononiisch zwak 
gebied • de werkgelegenheid is toegeno
men . er bestaat echter een strukturele 
onvolkomenheid. 
5) Vlaanderen wordt gekenmerkt door 
een grote pendel en zelfs door definitieve 
uitwijking. 

£. Slüsse. 
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IMPERIALIST... 

De heer Desmarets, direk-
teur van het Waalse kristen-
demokratische dagblad « La 
Cité», heeft een paar dagen 
voor Kerstmis een spreek
beurt gehouden over het pro
bleem Brussel. De heer Des
marets is goed geplaatst om 
do problemen der agglomera
tie te behandelen, vermits hij 
SC'iepen is te Ukkel. 

Wat zijn nu de standpun
ten van deze Waalse kristen-
demokraat ? 

Even opsommen. De heer 
Desmarets verzet zich tegen 
de oprichting van een Rijks
gebied Brussel. Hij is van me
ning dat de taalwetgeving van 
1963 niet toepasselijk kan ge
acht worden op Brussel. Hij 
is voorstander van een afzon
derlijke kuituur raad voor 
Brussel. Hij verlangt daaren
boven dat deze kultuurraad 
de toelagen zou verdelen a 
xato van viermaal zoveel voor 
de franstaligen dan voor de 
nederlandstaligen. Hij wil een 
supra-gemeentelijk gezagsor
gaan voor de Brusselse agglo
meratie. Hij eist bovendien, 
dat deze agglomeratie zou 
uitgebreid worden buiten de 
negentien gemeenten. 

Na deze indrukwekkende 
opsomming van imperialisti
sche en anti-Vlaamse eisen 
was de heer Desmarets zo 
goed, zich « vanzelfsprekend » 
een partijganger te noemen 
van een goed onthaal voor de 
Vlamingen te Brussel ! 

»..BONDGENOOT ? 

Men zal zich herinneren dat 
op het jongste CV.P.-kongres 
van Vlaamse zijde braaf en 
godslasterhjk-naïef vastge
steld werd «da t de Waalse 
C.V.P.-ers nog steeds de beste 
bondgenoten gebleken zijn 
van de Vlaamse C.V.P.-ers». 

Hier hebben we dan zo'n 
fameuze bondgenoot aan het 
woord gehoord. De heer Des
marets IS niet de eerste de 
beste : direkteur van de 
Waalse kristendemokratische 
krant is een heel eind omhoog 
op de hiërarchische ladder. 
De heer Desmarets is geen 
parlementair mandataris, 
zodat hij minder geneigd is 
om zijn woorden elektoraal te 
wegen en te wikken; wat hij 
zegt, behaagt stellig aan zijn 
Ukkelse kiezers en om de na
tionale weerslag hoeft hij zich 
niet te b e k r e u n e n . Zijn 
stellingname heeft het voor
deel, dat ze regelrecht uit zijn 

overtuiging komt, de overtui
ging van de kringen waartoe 
hij behoort : ze is duidelijk. 

Er dient nog aan toege
voegd te worden dat de heer 
Desmarets in de politiek en 
in het maatschappelijk leven 
slechts iets betekent dank zij 
de Vlamingen. Het is inder
daad een publiek geheim dat 
de centen van de Vlaamse 
kristendemokratische arbei
ders moeten dienen om de 
« Cité » boven water te hou
den en dus haar direkteurs 
en redakteurs te bezoldigen..-

Tenslotte weze opgemerkt 
dat de heer Desmarets zijn 
spreekbeurt hield niet voor 
het een of ander wallingan-
tisch of franskiljons cenakel-
tje, maar voor een gehoor van 
M.O.C. - mensen, doorsnee 
franstalige kristendemokra-
ten. Kan men zich voorstellen 
wat een gehuil er zou opgaan, 
indien een Vlaams A.C.W.-er, 
direkteur van « Het Volk » bv., 
zich op het standpunt « Brus
sel Vlaamse grond » zou stel
len en daaruit konklusies a la 
Desmarets zou trekken ? 

Vlaamse kristendemokraten 
zijn véél braver. 

OOSTENDSE 

HIPPODROOM... 
In de Oostendse gemeente

raad werd een debat gehou
den over de taaitoestanden 
in de hippodroom, naar aan
leiding van de goedkeuring 
der subsidie van 2 miljoen 
800 duizend fr die deze instel
ling jaarlijks krijgt. 

Ons gemeenteraadslid Leo 
Van de Weghe erkende graag 
het belang van de paarden
renbaan voor een toeristisch 
centrum als Oostende; hij 
verzette er zich echter tegen 
dat subsidies uitgekeerd wor
den aan een uitbater die de 
taalwet niet eerbiedigt. Hij 
citeerde enkele voorbeelden 
van ergerlijke taaitoestanden. 

Burgemeester Piers nam 
weer maar eens de klassieke 
zoetwater-optie op de goede 
wil van de uitbater in de toe
komst. Hij verklaarde dat het 
stadsbestuur een onderhoud 
had met de voorzitter der 
renbaan-maatschappij en dat 
« van nu af aan de wet naar 
de geest zal toegepast wor
den ». 

De geest vliegt immers waar 
hij wil, denken de jongens 
van de renbaan stellig. 

. . .EN EEN « EFFORT » 
De B.S.P - woordvoerder 

moest nog nodig een schepje 

OPTIMISTISCH? 
Als onze vijanden jammeren en klagen 

hebben wij waarschijnlijk enige reden 
tot tevredenheid, misschien zelfs tot opti
misme. En de unitairen zitten in zak en 
asse. En de franskiljons voelen zich niet 
meer zo zeker, zelfs niet nadat hun klach
ten te Straatsburg ontvankejijk werden 
verklaard en zullen behandeld worden 
door een gerecht met een Fransman als 
voorzitter, die zelf niet onder zijn eigen 
uitspraken valt ; zelfs niet met Harmei als 
eerste-minister en de altijd behaagzieke 
Spaak als waarborgen voor een « eerlijk » 
en « rechtvaardig » bestuur. 

Er zijn trouwens heel wat gevaren 
waaraan we vorig jaar ontsnapt zijn. Met 
minder of meer eigen verdienste ! Dat 
het akkoord over de grondwetsherzie
ning begin vorig jaar enkel door de BSP 
en de CVP werd ondertekend danken we 
de realiteitszin van de Brusselse libe
ralen. En dat het na de verkiezingen niet 
tot een regering van nationale eenheid 
kwam (met alles wat dit zou hebben kun
nen betekenen), danken we aan hst fana
tisme efl de elektorale berekeningen van 
diezelfde liberalen, die nog veertien da
gen voor het begin van de oorlog in het 
Westen de regering deden vallen omwille 
van de tweetaligheid van het ministerie 
van onderwijs. Hoe meer deze mensen 
zich laten leiden door hun verbeelding, 
des te beter. Straks zullen zelfs hun tradi
tionele kiezers ontdekken dat zij niets 
anders zijn dan een Waalse partij ! 

Belangrijker is echter dat niemand, 
zelfs niet een verblinde Libre Belgique, 
zonder « zorgen » is voor de eenheid van 
het geliefde vaderland. De macht van de 
Belgische « gedachte » groeit beslist niet 
meer ! En « Macht is slechts dan en zo
lang macht, als zij toename van macht 
blijft en zichzelf tot meer macht aanzet. 
Het verminderen alleen al van het 
groeien van de macht, of het stilstaan op 
een bepaald niveau van macht, is het 

begin van het dalen van de macht >. 
(Heidegger). 

Al mag men de konkrete politieke oor
delen en inzichten van de filosofen zeker 
niet overschatten, wat Plato daarover ook 
gedacht heeft, dit is geen konkreet oor
deel, maar een zeer juiste algemene over
weging. De volksvijandige unitaire staats
macht in België kent onbetwistbaar zeer 
slechte dagen. Maar zoals de oude volks
wijsheid al wist : een kat die in het nauw 
gedreven wordt, is dubbel gevaarlijk ! 

Gelukkig zullen de Franse presidents
verkiezingen de belangstelling van het 
koninklijk Hof voor het « experiment > 
de Gaulle wet wat meer gemilderd heb
ben... Maar dat in een « nationale nood
toestand » naar « uitzonderlijke, en na
tuurlijk tijdelijke maatregelen > zal uit
gezien worden, hoeven we geen ogenblik 
te betwijfelen. Terecht sceptische geesten 
mogen zich herinneren dat kort na de 
verkiezingen in een voorbijgaande open
hartigheid gesproken werd over de «grote 
stemmen» die zich zouden « verheffen > 
om de nationale eenheid te verdedigen. 
Een gemengd koor van Paus, Kardinaal, 
Major (van het ABVV), Cool (van het 
ACV) en De Staercke (van de VBN) ? 
Begeleid door het treurende trio van de 
drie nationale partijvoorzitters, Collard, 
Van den Boeynants en Van Audenhove ? 

Optimistisch zijn ? Jawel, omdat we 
naast de domheid en de verminderde 
macht van de verstarden ook rekenen 
kunnen op een langzaam groeiende be
wustwording. En omdat wij mensen, een 
uitzicht nodig hebben om iets te doen ! 
Maar ook pessimistisch genoeg om niet 
met te weinig tevreden te zijn, pessimis
tisch genoeg om niet dom te worden, om 
ons niet te laten verblinden, zelfs niet 
door een dagblad als bv. « Het Nieuws
blad » dat door een snuggere dame on
langs een « slaappil > werd genoemd I 

Nemrod. 

er op doen. In A.B.O. (Alge
meen Beschaafd Oostends) 
zegde hij dat de maatschap
pij een « effort» had gedaan. 
Alles was, volgens de socialist 
Boudolf tenminste, dik in or
de met de wet, « want al de 
berichten zijn tweetalig». 
Namens de P.V.V. sloot Frie-
derichs zich bij deze « effort» 
aan. 

Zo liet eens te meer een so
cialist de gelegenheid voorbij
gaan om het op te nemen voor 
een doodgewoon volks en so-

Op tweede kerstdag werd te Dendermonde een herdenking Lodewijk Dostel gehouden. Na in de 
voormiddg.g een zielemis bijgewoond te hebben, zaten de deelnemers aan\ij een f eestdis waar 
gelegenheidstoespraken werden gehouden. Op o nze foto . mevrouw Dosfel tussen E.P. Stracke en 
Rik Borginon, met de overige deelnemers waar onder o.m. een afvaardiging van de Volksunie 
arrondissement Dendermonde. 

ciaal s tandpunt tegen het a-
soclale gedoe van een bij ui t
stek snobistisch milieu als dat 
van de Oostendse renbaan. 
De « Société Royale des Cour
ses d'Ostende •» kreeg natuur
lijk haar twee miljoen en zo
veel en de Vlamingen hun 
zoveelste beloften... 

PRiJZENKOMMISSIE 

Het zit er bovenarms op 
tussen minister Pierson en de 
Prijzenkommissie. De leden 
van de prijzenkommissie zijn 
uiterst verbolgen over de h a n 
delwijze van de regering, die 
hen om advies vraagt telkens 
wanneer privébedrijven een 
prijsverhoging van hun pro-
dukten willen bekomen, maar 
die de hele prijzenkommissie 
feestelijk negeert wanneer zij 
zelf prijsverhogingen invoert 
voor de spoorwegen, de post-
tarieven, de telegraaf, de tele
foon enz. 

Toen destijds de regering 
Lefèvre de tarieven van 
stadsvervoer en buurtspoor
wegen verhoogde, werd de 
prijzenkommissie slechts ge
raadpleegd nadat de kabi
netsraad de beslissing had 
genomen. 

De huidige spanning tussen 
regering en prijzenkommissie 
wordt veroorzaakt door de 
reeds maanden aanslepende 
kwestie van de prijs der 
broodjes en door het indeks-
geknoei. 

DE VOERSTREEK... 

Onlangs verscheen in het 
weeblad « Spécial» een art i 

kel over de Voerstreek onder 
de titel «Mourir pour les 
Fourons», vrije variante op 
het destijds spreekwoordelij
ke « mourir pour Dantzig ». 

Het weekblad beweerde ter 
loops dat de P.V.V.-P.L.P. zich, 
als wijlen Pontius Pilatus, de 
handen in onschuld had ge
wassen in de wateren van de 
Voer. 
De Luikse P.V.V.-P L.P.-bur-

gemeester Maurice Destenay 
is in zijn pen geklommen om 
deze bewering te weerleggen. 

. . .EN DE P.V.V.-P.L.P. 

De heer Destenay herinnert 
er aan dat hij op 15 februari 
1962 een amendement indien
de in het parlement dat er 
toe strekte een volksraadsple-
ging in de Voerstreek te hou
den. Hij wijst er op, dat het 
merendeel zijner partijgeno
ten dit amendement stemden 
en dat ze eveneens het nog 
verder strekkend amende
ment Parisis stemden. 

De heer Destenay besluit 
daaruit dat het onrechtvaar
dig is de P.V.V.-P.L.P. ervan 
te beschuldigen, een Pilatus-
rol terzake te hebben ge
speeld. 

Voor één keer zijn we het 
eens met de heer Destenay. 
Ondanks de houding van een 
paar Vlaamse P.V.V.-ers, is de 
partij van Vanaudenhove al
tijd de partij van « liberté 
pour les Fourons » —want zo 
heet dat eufemistisch — ge
weest. 

We danken de Luikse bur
gemeester ervoor, de puntjes 
op de Vlaamse i's te hebben 
willen zetten. 



WALTER LUYTEN 

C.V.P. OP HET 
DWAALSPOOR 

« De slechte Vlamingen zijn dj 
die de jeugxl — \ooral de univer
sitaire — op liet dwaalspoor van 
het federalisme willen leiden h. 
Alzo sprak banbliksemend Jos De 
Saeger o p het al lang vergeten 
C.V.P.-appèl 62 in de Madeleine-
zaal te Brussel. Dat was toen nog 
het verhoopte redmiddel : een 
sclieut zetelaanpassing, een drup
pel taaiwetierij en de C.V.P. was 
hopelijk afgeschermd tegen de 
federalisten die als slechte Vla
mingen de woestijn werden nige-
jaagd. Het was de tijd dat Jos De 
Saeger krophalsde : « Wij C.V.P. 
zijn de politieke uitdrukking van 
de meerderheid van de Vlaamse 
bevolking ». 

Die tijd is lang voorbij. Nood
gedwongen zingen zij een loontje 
lager. « Zij krielen dooreen in 
verwarring en in verdriet », zou 
Henriette Roland Holst kunnen 
dichten hebben. 

Verwarring! Dat moet wel de 
indruk zijn voor wie oppervlakkig 
het gamma van krantentitels en 
-verslagen las over het jongste 
C.V.P.-kongres. Federalisering, 
eendracht in de autonomie, natio
naal komitee versterkt, Vlaamse 
partij , stoomafblazerij, flamin-
g-antenlijmen, einde van België : 
al die persindrukken kan men te
rugvinden naargelang men gaat 
speuren in de Vlaamsge^inde 
C.V.P.-pers, de unitaire pers, zelf
standige Vlaamse weekbladen of 
bij « Libre » en « Volksgazet »-
belgicisten. 

Het ogenblik waarop, de motie
ven waarom en een historische 
terugblik leren ons wel méér over 
de draagwijdte van dit voorbije 
C.V.P.-kongres. 

Diehards als een Van den Dae-
le hadden reeds vroeger zulk sta
tutair kongres gevraagd. Over het 
kongres van december 1963 lezen 
we in « Gazet van Antwerpen » 
dat Van den Boe)riants geruststel
lend zegde tot Van den Daele « zo 
'n kongres over de statuten komt 
ei vóór de verkiezingen ». 

De verkiezingen zijn eerst geko
men. Maar de C.V.P.-oren tuiten 
nog van de beiaard die op hol 
sloeg. De feesi klokken werden 
doodsklokken. 

De C.V.P. is er inderdaad in 
gelukt, op minder dan tien jaar 
tijd dertig procent van haar ef-
fektieven te verspelen, dertig ka
merzetels. 

« De jeugd heeft zich van de 
C.V.P. naar de Volksunie ge
wend », moest Van den Boey-
nants toegeven de avond van de 
verkiezingen. En zo is de vraag 
over ogenblik en waarom van dit 
kongies beantwoord. 

De unitaire C.V.P. van 1945 zit 
volop in de Waals-Vlaamse kwes
tie. Maandenlang likt zij reeds 
de wonden van 2.S mei in" het 
pijnlijk besef dat zij de vlaams-

gezinde jongeren in massa verlo
ren heeft. 

Met professorale logika riep 
prof. Derine dan ook ora meer 
autonomie voor de Vlaamse 
C.V.P. « indien in de toekom.st 
de Vlaamse C.V.P. met enige kans 
op sukses de opgang van de 
Volksunie wil indijken » (« Stan
daard », 19.11.65). De tekens aan 
de wand worden te ernstig sinds 
we in Vlaanderen volop de « op
stand der gematigden » beleven 
en (( brave » verenigingen als Da-
vidsfonds en de Vlaamse Profes
soren te Leuven aanhoudend lijn
recht tegen de C.V.P.-slellingna-
men staan. Bij de Walen zien we 
omgekeerd hetzelfde verschijnsel; 
door h u n 1830-unitarisme kregen 
de Waalse C.V.P.-ers van de link
se wallinganten meer en meer het 
scheldwoord (( valets des flamin-
gants » naar het hoofd geworpen. 

Wat is nu het resultaat van de
ze gedwongen « operatie waar
heid » in C.V.P.-middens? 

Voor we de blaas van de zoge
zegde « Vlaamse partij » door
prikken, een woord over de ver
jonging. Statutair een degelijke 
maatregel. 

Maar we vragen ons af of deze 
e wettekst » de doorstroming van 
nieuw bloed zal waarborgen, de 
C.V.P. een nieuw gelaat zal kun
nen bezorgen. Wij kennen de 
C.V.P.-jong«ren zo stilaan. 

O p het jongste Kongres der 
Waalse C.V.P.-jongeren slingerde 
een K.A.J .-vooraanstaande de 
zichzelf zeer ernstig nemende jon
ge burgers in het gelaat « da t 7;e 
er uitzagen als de zonen van de 
zeer burgerlijke politici die .sa
menkomen ora in het voetspoor 
van hun vaders, een plaatsje te 
veroveren onder de zon ». 

Vernietigender zouden wijzelf 
als politieke tegenstander het niet 
kunnen zeggen. In Vlaanderen is 
dit verschijnsel van zoontjes die 
de wacht willen aflossen niet min
der sterk. Wat daarnaast staat 
zijn zoetwaterflaminganten, die 
men alle Hertoginnedalen, grond
wetsvoorstellen of verlengde re
pressiewetten kon doen slikken, 
cc Het entliousiasme van de jong-
C.V.P.-ers wordt vlug afgekoeld » 
stond zopas in een cc vertrouwe
lijk » dokument van de Maamse 
C.V.P.-jongeien. 

De aflossing van de vadeis door 
de zonen kan wellicht verhaast 
worden; jonge ouderlingen in de 
plaats van hun vergrijsde papas. 
Voor het overige enkele arrivis-
len die in het dwaalspoor Mar
lens met het nieuwe statuut gaan 
schermen. 

De verwachte toestroming aan 
de basis kondigt zich niet aan. 
X'orige week waren we in Kort
rijk. Van de 160 ingeschreven 
hoogstudenten blijken er 70 lid 
te zijn van de Vlaams-nationale 

Studenten Unie, 7 (afgerond naar 
het heilip getal) van de C.V.P.-
jongeren. 

£ n wat met het nieuw aan
schijn op Vlaams gebied? 

De bedoeling ervan is duide
lijk. De draagwijdte minder klaar 
als incn zich op de zeer uiteenlo
pende persverslagen inoet steunen. 
Volgens de « Libre Belgique », 
de jammerlap van de 1830-fossie-
len, staat het einde van Belgié 
voor de deur. De cc Standaard » 
aan de Vlaamse kant gaat rond 
de zaak te keer als een K.S.A.-
Jong-Knaap die met een opge
vulde docle mus ia de hand 
meent, Rodenbach zélf te zijn met 
de klapwiekende blauwvoet. 

We zijn te rade gegaan bij het 
brein van de cc Nieuwe Gids w, de 
man van de nieuwsjes en de be
doelingen achter de schermen, de 
vertrouwensman van Lefèvre, 
hoofdredakteur Van Haverbeke 
alias Breyne. 

De week van het kongres was 
I h e o zélf in de pen geklommen 
om zijn mening te zeggen over de 
eventuele statutenwijzigingen. Hij 
begrijpt nog steeds niet dal » vele 
Tciezers zich gewend hebben naar 
het nieuwe althans schijnbaar 
nieuwe, het provincialistisch na
tionalisme, zo oud als de "straat », 
met de Volksunie « die dubbel
zinnig spreekt van een federalis
tisch België in een federalistisch 
Europa ». 

Voor de oorlog was het V.N.V. 
tenminste eeilijk in zijn separa
tisme, zegt Theo . En zo verwees 
hij dan naar het voorbeeld waar
mee Van Haverbeke trachtte af te 
schrikken, cc Pas op, doe niet als 
in 1936 ». Veien van onze genera
tie weten misschien nog amper 
dat toen de unitaire katolieke 
partij ging federaliseren, wanneer 
bij de verkiezingen bijna 30 
Vlaams-nationale kamerleden en 
senatoren uit de bus kwamen. 

Zo blijken de grote iïrachtlijuen 
in de geschiedenis steeds terug te 
keren, wanneer men een basispro 
bleem verwaarloost. He t is toch 
diezelfde cc Nieuwe Gids » geweest 
die ia 1945 de Vlaamse beweging 
dood en overbodig verklaarde. 
Hetzelfde blad dat mee de scal
pendans uitvoerde op het gTaf 
van dr, Borms cc de kaalkop, de 
oude blinde ». 

c( Rommelpot » schreef toen : 
cc Het walgde de wolven u i t -he t 
bos gekomen het gebeente van de 
verguizers te verslinden ». Einde 
van het Vlaams-nationalisme, per-
oreerden toen de sticliters van de 
C.V.P. Nu waart het Vlaams-na
tionale spook door hun rangen. 
Er zijn er zelfs die verder willen 
gaan dan wat statutenwijzigin
gen; zij willen als in 1936 een 
verandering van inhoud. 

cc Die nieuwe inhoud heeft voor 
sommige dezci aktieve Walen en 
nog meer voor sommige aktieve 
Vlamingen een kennelijk speci
fiek Vlaams-nationaal en Waals-
nationaal karakter n, vervolgt Van 
Haverbeke. Maar nuchter herpakt 
hij zich. Er is nog niet veel reden 
voor de C.V.P.-flaminganten van 
dienst om de Groeningetrompet-
ten te steken. 

Het nationaal komiice houdt 
de teugels stevig in handen. Hel 
lost ze slechts, naargelang op Bel
gisch staatsvlak iets moet toege
geven worden aan de twee volke
ren. Hij herademt dan ook als 
unitair C.V.P.-er en zijn beschou
wingen zijn de kern van de zaak 
als hij schrijft : cc Heeft men de 
voorstanders van een zo breed 
mogelijke scheiding in de partij 
een dode mus in de hand gestopt? 
Het kan inderdaad nog vele ja
ren duren vooraleer men aan de 
twee gemeenschappen eigen be
voegdheden verleent die ruimer 

zijn dan diegene welke men haar 
thans, door de oprichting van 
twee kul tuurraden met zeer be
perkte machten, zal schenken ». 
Hij verwijst verder naar het feit 
dat de andere partijen wel vol
doende mee zullen afremmen. 

Inderdaad! Wij doorzien h u n 
spel. Hetzelfde als voor de oor
log. 

In 1961 hadden we een debat 
over federalisme met prof. Arts, 
C.V.P.-gemeenteraadslid en hoog
leraar in staatsrecht in Sint Igna
tius. De prof bleek een joviaal, zij 
het wat naief, man te zijn. In het 
studentencafé na de voordracht 
bleek, da t de meeste deelnemers 
aan de avond bij de komende ver
kiezingen Volksunie gingen stem
men. H e t scheen de brave man te 
ontstellen. Wij formuleerden dat 
een sterke vooruitgang van de 
Volksunie het enige middel was 
c m de C.V.P. terug federalistisch 
te maken als in 1936. Zijn repliek: 
cc Maar dat was toen zo niet be
doeld. Wij zagen dat de jeugd 
V.N.V. werd in grote massa en we 
deden dan maar alsof de katolieke 
partij ook federalistisch werd. 
Maar het was niet gemeend ». 

Gevaarlijk sp&l! Ze hadden zon
der het te menen in een federale 
staat kunnen zitten, als de oorlog 
er niet was tussen- gekomen. 

O p zulk dwaalspoor laten de 
Vlaams-radikale jongeren zich niet 
meer leiden. Wij kennen de plan
nen van de C V . P . - b o n ^ n . De 
driehoekspolitiek voor de vertran-
sing van Vlaams-Brabant, een 
pseudo-Europese politifek van ge
lijkschakeling, een afremmen van 
de Vlaamse opgang door de 
grondwetsherziening en als pil-
vergulding een Vlaams masker o p 
de plattelandsdeputés. Zo ziet Van 
den Boeynanls het, volgens « De 
Nieuwe » die schrijft : « Het 
Vlaams verzet tegen de grond
wetsherziening zal nu , zo h o o ^ e 
men zaterdagavond in leidende 
C.V.P.-krinafen, veel minder groot 
worden ». 

IJdele hoopl Deze herhaling 
van de geschiedenis toont het. 

He t Vlaams-nationale water 
loppt altijd naar de zee. Al stak 
men 'n 1944 de dijken door. Al 
damde de C.V.P het af. Al tracht
te men zelfs de b ron te vergifti
gen. 

De Vlaams-nationale vloed komt 
terug opzetten met sterker kracht 
dan ooit. De C.V.P.-schaduwen 
volgen, als immer, cc Politiek is 
de kunst van de mogelijkheden », 
was steeds het slagwoord van de 
C.V.P.-jongeren om hun lafheid 
te veronschuldigen. Politiek ja, 
met kleine c> p ». Politiek met gro-. 
tr P was steeds, de mogelijkheden 
scheppen. Ook als er volgens het 
woord van de Zwijger geen hoop 
was om te ondernemen. 

De weg is geloond voor elk eer
lijk Vlaming. De verdere ui tbouw 
van de Vlaams-radikale politieke 
formatie. Dit minimummiddel in 
een nationale volksstrijd. De les
sen uit het verleden werden op
nieuw begrepen op 23 mei door 
velen. Ook door de C.V.P. Haar 
statulengeklunkel is een angstig 
nahoUen. Zielloos en zielig, steeds 
een slag achter in d é Vlaamse 
volksstrijd. Federalistische dwaal
weg, schimpte De Saeger nog in 
1962. O p die enige juiste weg zul
len wij hen voorgaan, hen voort
jagen, tot daar waar wij willen. 

Dit is tot daai , waar het Vlaam
se volksbelang di t eist b innen het 
nieuwe Europese kader, tot « een 
vxij Vlaanderen in een federaal 
Europa ». To t daar zullen de 
C.Y.P.-schaduwen moeten volgen, 
als slachtoffer van hun eigen be-
ginselloosheid op het Vlaams-na
tionale vlak. 
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NIEUWS VAN DE VOLKSUNIE-PARLEMENTSFRAKTIES 

Heel wat soldaten — zoals hierboven in de streek van Werchter 
•— hebben hun Kerst- en Nieuwjaarsdagen gesleten in de over-
stromingsgebieden. Ook... 

EIGENAARDIGE 
VOORKEUR 

•f 

De diensten der registratie 
en successierechten, die belast 
zijn met het vaststellen der 
belastingen op de erfenisrech-
ten, moeten daartoe de waar
de kunnen vaststellen van t i
tels en effekten. 

Om hen bij dit werk te hel
pen, wordt hen van over
heidswege een putalikatie ver
schaft die ook in Vlaanderen 
eentalig Frans is en die daar
enboven uitgegeven wordt 
door een privé-bedrijf : de 
« Ventes publiques de valeurs 
belges et étrangères non co-
tées », van de s.a. Informa, 
47 rue du Houblon, Bruxelles. 
Volksvertegenwoordiger Goe-

mans vond het al te gortig 
dat Vlaamse ambtenaren hun 
werk moeten uitoefenen met 
behulp van eentalig-Franse 
publikaties; hij stelde dan ook 
aan de minister een parle
mentaire vraag daarover. 

Het antwoord van de mini
ster van Financien is absoluut 
onbevredigend. Hij verklaart 
dat geen enkele officiële pu-
blikatie de inlichtingen bevat, 
die de diensten der registratie 
en successierechten nodig 
hebben. Daarom wordt sedert 
einde 1945 de voorkeur gege
ven aan een private publika-
tie die «geen tegenhanger 
heeft in de Nederlandse taal, 
zodat er geen andere moge
lijkheid bestaat dan de kan
toren van de Vlaamse streek 
ervan te voorzien ». 

Of de ambtenaren van de 
Vlaamse stieek met deze lin
ke streken gediend zijn, is 
een andere zaak. Zij hebben 
er een absoluut recht op dat 
de staat hen voorziet van de 
nodige Dublikaties in hun ei
gen taal 

We geven dr Goemans de 
raad, deze zaak niet los te 
laten en zich niet tevreden te 
stellen met dit onbevredigend 
antwoord van de minister. 

ONBESCHOFT ? 

Het was volksvertegenwoor
diger Lootens ter ore geko
men, dat franstalige douane
beambten er een gewoonte 
yan maken, aan de Duits-Bel-

gische grens een loopje te ne
men met Vlaamse militairen 
die per voertuig de grens 
overschrijden. 

Hij wendde zich met een 
parlementaire vraag tot de 
minister van Financiën en 
signaleerde hem een precies 

' incident, dat zich op 7 novem
ber jl. op de middag had 
voorgedaan. 

De minister antwoordde dat 
de tolbeambten aan de Duits-
Belgische grens geen Neder
lands hoeven te kennen en 
dat hij een onderzoek naar 
het incident liet instellen. 
Over de resultaten van dit 
onderzoek zal volksvertegen
woordiger Lootens persoonlijk 
ingelicht worden. 

Bij alle redenen die aanzet
ten om ons leger uit Duits
land weg te halen, is er dan 
toch weer een nieuwe, zij het 
secundaire. — 

« VOLKSWONINGEN » 

In Gentse vakbondskringen 
legt men het erop aan, ar-
beidswijken te laten bouwen 
in de onmiddellijke omgeving 
van de industriezone langs-
heen het kanaal Gent-Ter-
neuzen, op het grondgebied 
der vroegere gemeente Des-
teldonk. Het zijn de bouw
maatschappijen « De Gentse 
Haard » en « Volkshaard », die 
zich met deze projekten be
zighouden. 

Er is echter reeds van be
voegde wetenschappelijke zij
de vastgesteld dat m deze erg 
bezoedelde industriezone geen 
woonkernen mogen worden 
ingeplant. Uit een studie van 
prof. dr. A. Hacquaert, uitge
voerd in opdracht van Open
bare Werken, blijkt dat de be
doelde terreinen te Destel-
donk gelegen zijn m het cen
trum van de bezoedelingszo-
ne en dat in de toekomst de 
lucht er in sterke mate be
vuild zal zijn zowel door stof 
als door scheikundige uit
wasemingen Om die reden 
hebben verschillende diensten 
voor regionale en provinciale 
ontwikkeling zich uitgespro
ken voor de oprichting van 
woonkernen m nieuwsteden 
buiten de beroedelmgszone 
Vo'ksvertegenwoo.d.ger Cop-

pieters herinnerde on 3 de
cember de minister van Open

bare Werken aan deze stand 
van zaken en vroeg, of het 
verantwoord is dat vakbonds
leiders zich tegen de bouw 
van deze nieuwsteden verzet
ten omdat ze toevallig buiten 
he t toegewezen aktieveld van 
beide hogergenoemde maa t 
schappijen vallen, maa t 
schappijen die door de vak
bondleiders worden gepatro
neerd en van dewelke zij als 
beheerders financiële voorde
len ontvangen. 

In zijn antwoord kan de 
minister niet anders, dan het 
s tandpunt van onze volksver
tegenwoordiger bij te treden. 
Hij stipt echter aan dat de 
door drs. Coppieters vermelde 
studies en wetenschappelijke 
standpunten « tot hiertoe nog 
geen dwingend karakter heb
ben en dat enkel een goedge
keurd gewestplan dwingende 
richtlijnen kan geven ». Hij 
vestigt er tevens de aandacht 
op dat Stedebouw en Ruimte
lijke Ordening « al het moge^ 
lijke doet om deze zienswijze 
door de betrokken besturen te 
doen aanvaarden ». 

Drs Coppieters zal stellig de 
handelwijze van de Gentse 
vakbondleiders verder in het 
oog houden en er over waken 
dat uit bekrompen partijdige 
berekening niet overgegaan 
wordt tot de oprichting van 
moderne krotten in een ver
peste atmosfeer. 

MOND- EN KLAUWZEER 

In sommige streken in het 
zuiden van Nederland werden 
sedert geruime tijd haarden 
van mond- en klauwzeer vast-" 
gesteld. Om de kwaal tekeer 
te gaan heeft Nederland troli-
wens het vervoer van dieren 
van de ene naar de andere 
provincie verboden. 

Op 7 december informeerde 
senator Jorissen met een par
lementaire vraag, of de Bel
gisch-Nederlandse g r e n s 
reeds werd gesloten voor de 
invoer van varkens. 

In zijn antwoord stipt de 
minister aan dat op 18 de
cember een desbetreffend mi
nisterieel besluit werd uitge
vaardigd. 

OVERSTROMING 

TE HINGENE 

Naar aanleiding van de wa
tersnood van de Vliet te Hin
gene stelde senator Jorissen 
een reeks parlementaire vra
gen, hoofdzakelijk over de be
voegdheid en de verantwoor
delijkheid van dijkgraaf, pol-
derbestuur, gemeente, provin
cie of staat en naar de mo
daliteiten voor het uitkeren 
van schadevergoeding aan de 
getroffenen. 

Het antwoord van de mini
ster van Landbouw is zeer 
omslachtig maar ontwijkend. 
Nochtans moet Heger toege
ven dat de slechte toestand 
van de dijken te Hingene ge
kend was : « De ter zake be
voegde ambtenaren van 
Openbare Werken en van 
mijn departement hebben 
(...) reeds herhaaldelijk ge
wezen op de hachehjke toe
stand langs de Vliet >̂. Verder 
heet het : «Indien al de be
staande dijken nog niet tot 
degelijke verdedigingswerken 
werden omgevormd, zijn er 
dooi de po'd°r niettemin reeds 
prijzenswaardige inspannin
gen gedaan met het oog op de 
verstevisme; der diiken >̂ 

Het antwoord is nergens 

bevredigend. Dat kan ook las
tig : het omzeilt totaal de 
kwestie van de revalorisatie 
der polderbesturen, die te 
kampen hebben met een 
schrijnend geldgebrek en die 
dringend behoefte hebben 
aan een overkoepelend or
gaan, terwijl bij hun samen
stelling zou moeten gewaakt 
worden op het feit dat al te 
veelniet-deskundigen binnen
sluipen omdat zij het als een 
« ere-baantje » beschouwen. 

DE AGGLOMERATIE 

Dr. juris Szondi, gemeente
raadslid van Etterbeek, publi
ceerde onlangs in de Vlaamse 
pers een tabel over de taal-
verhoudlng bij de hogere 
ambtenaren in de gemeenten 
der Brusselse agglomeratie. 
De tabel was zo welsprekend 
en beschamend, dat we ze 
hier nogmaals verkort weer
geven. Na iedere gemeente
naam geven we eerst het 
aantal franstalige hogere 
ambtenaren, waarna het aan
tal nederlandstaligen volgt. 

Anderlecht 38-2, Brussel 72-
2, Eisene 34-0, Etterbeek 21-1, 
Evere 1-1, Ganshoren 12-17, 
Jette 15-0, Koekelberg 4-1, 
Oudergem 5-1, Schaarbeek 
25-4, St Agatha-Berchem 3-3, 
St Gillis 29-1, Mt»lenbeek 6-4, 
Lambrechts-Woluwe 11-1, St 
St Joost-ten-Node 12-2, St 
Pieters-Woluwe 9-2, Ukkel 22 
-2, Vorst 19-4, Watermaal-
Bosvoorde 8-1. 

De optelling brengt ons op 
346 franstaligen tegen 49 ne
derlandstaligen, hetzij 87,5 
t.h. tegen 12,5 t.h. : een ver
houding van 8 t o t 1. 

Wanneer men uit het lijstje 
de gemeente Evere, Gansho
ren en St Agatha-Berchem 
weglaat (zij werden slechts 'n 
tiental jaren geleden bij de 
agglomeratie gevoegd), dan 
wordt de verhouding nog 
slechter : 330 franstaligen te
gen 28 Vlamingen, hetzij 92 
t.h tegen 8 t.h. of een ver
houding van 12 tot 1. 

Senator Jorissen verzocht 
de minister van Binnenlandse 
Zaken, hem te willen ant
woorden of deze cijfers juist 
zijn en zo niet, welke de juis
te cijfers zijn. Hij wenste te
vens te vernemen, welke de 
verhouding was in augustus 
1963, vlak na Hertoginnedal 
en de nieuwe taalwetten Te
vens vernam hij graag de 
verhouding bij de personeels
leden van de lagere graad. 

Het antwoord van minister 
Vranckx is grotesk, bescha

mend en onthutsend, niet al
leen door zijn beknoptheid 
maar mede gelet op het feit 
dat we thans reeds meer dan 
twee jaar « genieten » van de 
nieuwe taalwet. Onderstaan
de tekst is alles wat de mini
ster wist te vertellen : 

«De vaststelling van de 
juiste cijfers hangt van nieu
we maatregelen af die nog 
door de regering dienen te 
worden getroffen. De gestelde 
vraag is dus voorbarig». 

Dat IS, zouden we menen, 
een ongehoorde lef ! 

VERKEERSBORDEN 

Senator Jorissen vestigde 
de aandacht van de minister 
van Openbare Werken op het 
feit dat aan de weg Breen-
donk-Temse-St Niklaas, op 
het kruispunt Klein-Brabant 
te Puurs, een aantal verkeers
borden op onoordeelkundige 
wijze werden geplaatst. Wim 
Jorissen vestigde er de aan
dacht op dat dit verkeerson
gevallen zou kunnen tot ge
volg hebben. 

In zijn antwoord deelde de 
minister mee, dat aan de be
zwaren van onze senator werd 
tegemoet gekomen en dat de 
nodige wijzigingen werden 
aangebracht. 

« IN DE SCHOOT » 

De heer Rens werd onlangs 
benoemd tot opvolger van 
prof. Massart, als voorzitter 
van de Nationale Raad voor 
Wetenschapsbeleid. In een 
vraag aan de eerste-minister 
informeerde volksvertegen
woordiger Frans Van der Eist 
naar de wetenschappelijke 
kwalifikaties van de nieuw 
benoemde. Het antwoord van 
de heer Harmei is zeer sibil-
lijns : «De betrokkene is li-
cenciaat in ekonomische en 
doctor in sociale wetenschap
pen. Zijn merkwaardige loop
baan is vooral tot rijpheid 
gekomen in de schoot van de 
hogere leiding van een der 
grote instellingen van inter
nationaal recht, het Interna
tionaal Arbeidsbureau. Het is 
niet gebruikelijk dat de inter
nationale ambtenaren de tal
rijke studies en werken, wel
ke zij ertoe gebracht worden 
in deze omstandigheden uit 
te voeren, onder hun naam te 
publiceren ». 

En wèt een Nederlands, dit 
antwoord ! 

de V U.-volksvertegenw'ooi digei s en '<enatoren lieten zich niet 
onbetuigd Hteihoven dr Leo Woiileis op tweede Kerstdag, sa
men nu't pioviiitieiacuhhd Job De Moor, in het ovciitiooir.de 
Mei elbeke. 

http://iooir.de
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Het zou lovend zijn, wanneer men het bij het begin van een nieuw jaar heeft over 
internationale politiek, even te wijzen op de immense problemen van de onder
ontwikkelde landen. We zouden in de stemming van nieuwjaar gemakkelijk onze 
Kiond vol kunnen krijgen — of moeten we zeggen, sprakeloos staan — vooi de 
fantastische en huiveringwekkende problemen van een land als China, van een 
land als India. Het zou echter te goedkoop zijn hierdoor sentiment te verwekken. 
Liever zouden wij, bij het begin van dit jaar, even willen verwijlen bij dat ge
deelte van de onderontwikkelde twee derden van de wereld, dat ons nauw aan het 
hart ligt omdat het in zich de mogelijkheden draagt om uit die onderontwikkeld
heid te ontsnappen : Zuid-Amerika. 
Ik geloof dat het probleem van de ekonomische ontwikkeling van het Zuidameri-
kaanse kontinent op dit ogenblik van groter belang is, dan de ontwikkeling van 
landen als India en China. Wat betreft Zuid-Amerika is men geneigd zich steeds 
af te vragen : maar wat gaat er daar toch precies verkeerd? Men kan dit in verband 
mei echt ondeiontwikkelde landen als China en India niet vragen. Men hoeft met 
te Vlagen : wat gaat er verkeerd in India en China? Dat zou bijna obsceen zijn. 
Die landen zijn nog maar in het stadium van een aanloop tot ontwikkeling en de 
inspaymingen die zij in dit verband leveren, zijn zo geweldig dat men gewoon niet 
kan spreken van goed of kwaad. De ontwikkeling die zij in hun huidig politiek 
tysteem volgen, is niet goed of slecht te keuren : zij is gewoon noodzakelijk. 

held die men er in de administratie 
en de ekonomische kringen aantreft. 
Zuid-Amerika is geen land van intel-
lektueel-onderontwikkelden. De za
kenmensen en de politici zijn er bijna 
even ver gevorderd als de Noord-
Amerikanen Zuidamerikaanse zaken
lieden zijn even modern als onze za
kenmensen : zij beschikken over de
zelfde moderne middelen als de onze 
en de Amerikaanse en hun verbeel
ding is even groot als deze van onze 
zakenmensen. Afgezien van hun be-
teurenswaardige klassenstruktuur, de 
afwezigheid van een echte openbare 
administratie zoals in de westerse 
landen, de aanwezigheid van een wer
kelijk tipische afwijking in de kon-
stituties van de respektievelijke lan
den, de aanwezigheid van een funda
menteel landbouwprobleem, zijn bijna 
al de landen van Zuid-Amerika in 
velerlei opzichten gelijk aan de wes
terse landen van Europa en Noord-
Amerika. 

Wat is dan die gaping d-e de Zuid
amerikaanse landen moeten vullen ? 

Het fundamentele probleem ligt 
mijns inziens in het probleem van de 
betalingsbalans van deze landen. Om 
zich de vreselijke afgrond van deze 

---/ 

KNELPUNT ZUID-AMERIKA 

Buenos Aires 

Wat betreft Zuid-Amerika is dit 
echter niet zo. Het betreft hier een 
kontinent dat, tengevolge van een 
veranderde wereldoptiek, een andere 
ontwikkeling zou kunnen kennen dan 
het op dit ogenblik kent. Dat zou 
men bv. niet kunnen zeggen van Chi
na : zijn problemen van onderontwik
keldheid zijn nog zo fundamenteel, 
dat een veranderde houding van de 
wereld ten opzichte van China wezen
lijk niet veel zou veranderen aan de 
problematiek van de onderontwik
keldheid in China. 

Niet zo evenwel in Zuid-Amerika. 
Bedenken we even het volgende : 

50 jaar geleden woonden er in dit 
kontinent 60 miljoen mensen. 

Nu wonen er 230 miljoen mensen en 
waaneer de bevolkingsexplosie voort
gaat zoals zij nu gaat, dan zullen er 
büinen veertig jaar 600 miljoen men-
i - wonen 

Het IS een kontinent met de groots
te bevolkingsaangroei ter wereld en 
— eigenaardig genoeg — het konti
nent is zo rijk en weelderig, dat het 
in feite het kontinent zou moeten 
zijn met de grootste aangroei in weel
de en overvloed. Het beschikt immers 
over alle middelen — hetgeen men 
bijvoorbeeld op verre na niet kan zeg
gen van landen als India en China — 
om een fantastische sprong naar vo
ren te maken : enorme reserves aan 
kultiveerbare grond die zeker aan de 
even enorme bevolkingsgroei beant
woorden kunnen, een overvloed aan 
ruwe materialen, een infrastruktuur 
— en het is bijzonder belangrijk om 
dat te noteren — van opvoeding en 
kuituur en bovenal een traditie van 
handel en zakenbeheer. En tenslotte 
een politieke ervaring die genoeg mo
gelijkheden aan de politici biedt om 
In het geheel van de internationale 
politiek dié wegen uit te kiezen, die 
het vonrdp'iiest 7lin vnor het konti-
neni 

Dat alles biedt aun Zuia-Amerika 
een geheel van voorwaarden om uit 
het stadium van de onderontwikkeld
heid te geraken en toch mag men zich 
gerechtigd afvragen : wat gaat er 
verkeerd ? Waarom gaat het niet zoals 
het moet gaan ' 

Pele, de fantastiscne voetballer, de 
roem van zijn vaderland Brazilië, is 
de auteur van het gevleugelde woord 
dat zijn eigen volk alles slecht doet, 
uitgenomen « o futebol, o carnival e 
o amor *. Hij slaat er echter de bal 
naast. Want hetgeen al bij al het 
meest verwonderlijk is bij Zuid-Ame
rika, is de graad van gesofistikeerd-

betalingsbalans, die neerkomt op het 
reusachtige verschil tussen de in . 
komsten en de uitgaven van een land 
(dus tussen de uitvoer en de invoer 
van een land) even te kunnen voor. 
stellen, moet men maar het volgende 
voor ogen houden : 

Sedert de internationale krisis van 
de twintiger jaren, heeft de globale 
export van Zuid-Amerika tussen de 
jaren 1828 en 1932 een daling gekend 
van 60 procent. Dit wil zeggen dat de 
totale uitvoer van heel Zuid-Amerika 
met méér dan de helft daalde. En nu 
is het zo dat de export per hoofd 
sindsdien nog niet gestegen is, inte
gendeel nog gedaald is. Dat ligt na
tuurlijk mede aan het feit dat de be
volkingsexplosie de vooruitgang in de 
export heeft opgeslorpt. 

Het is echter voor het grootste deel 
te wijten aan het feit dat de inter
nationale vraag, dus in feite de vraag 
van de industriële landen, hoofdzake
lijk ging naar primaire produkten en 
niet naar afgewerkte produkten. 

De vraag naar die primaire produk
ten werd bovendien nog beknot door 
de ontwikkeling van Afrika. 

Deze Internationale vraag naar pri
maire produkten brengt mee dat een 
groot deel van de bevolking van 
Zuid - Amerika onderontwikkeld 
blijft. In die zin dan, dan een groot 

deel van die bevolking wel In s taat 
zou zijn tot het volbrengen van meer 
ingewikkelde en kennis vergende t a 
ken, maar dat zij die kennissen en 
die prestaties niet kunnen leveren. Zij 
zijn in staat — dat is bv. het geval 
voor de Brazilianen en Argentijnen — 
tot het doen van meer produktieve 
jobs, maar de ekonomie van Brazilië 
of Argentinië kan hen deze produk
tieve prestatie niet vragen. (Mexico is 
hier wel een uitzondering te noemen). 

Bedenken we even dat, volgens cij
fers van de U.N.O., drie vierden der 
export-inkomsten van de twintig 
Zuidamerikaanse republieken komt 
van een zeer klein aantal basis-han
delsartikelen. Hier volgt het lijstje er
van. Van heel de export van Zuid-
Amerika kan men, in ronde cijfers de 
percentages als volgt vaststellen voor 
de volgende produkten : 

Olie 26 t.h., koffie 17 t h., suiker 8 
t.h., koper 5 t.h., koren en maïs 3 t.h., 
vlees 3 t.h., bananen 2 t.h., wol 2 t.h. 

We zouden daar aan toe moeten 
voegen, dat van dit hele lijstje 
slechts een punt een groei-tendens 
vertoont, nl. olie; groei-tendens heeft 
eveneens toerisme — en daarvan pro
fiteren dan hoofdzakelijk slechts 
Venezuela (olie) en Mexico (toeris
me). 

Wanneer men aan de problematiek 
van deze betalingsbalans herinnert, 
dan is het duidelijk dat de toekomst 
van Zuid-Amerika in genen dele af
hangt van de mate waarin de Zuid
amerikaanse landen de zoveelgep^e-
zen « politieke stabiliteit» of het be
grip « orde in eigen huis » zouden re
aliseren Wij menen dat die politieke 
stabiliteit eerder een zaak is die na 
de ekonomische gezondmaking zal 
komen dan ervoor. Want precies in 
dié landen, waar de ekonomische 
voorwaarden het gunstigst waren, 
namelijk in Venezuela en in Mexico, 
heeft de politieke stabiliteit het vlugst 
voet gevat 

De enige oplossing voor Zuid-Ame
rika kan slechts liggen in een dras
tische verandering van de internatio
nale handel en van het huidige inter
nationale monetaire systeem. 

Het spreekt vanzelf dat de normale 
voorwaarden als een stabiele rege
ring, een gevoelige landbouwpolitiek, 
een goede training voor geschoolde 
arbeiders enzovoort, als basis veron
dersteld worden Maar we zouden hier 
durven vooropstellen, dat dit alles 
voor de landen die tot de onderont
wikkelde behoren, nutteloos is wan
neer zij per toeval niet behoren tot 
die gelukkige landen die door de wil 
van de industriële landen begunstigd 
worden met een gezonde betalingsba
lans 

Dat betekent dat de toekomst van 
de Zuidamerikaanse landen afhangt 
van de bereidheid van het westen om 
van de onderontwikkelde landen niet 
alleen primaire produkten af te ne
men maar hen ook sekundaire nro-
dukten te laten produceren en ze 
eveneens van hen af te nemen 

E.H.AL 

deze week in de wereld 

• Een grote staking van de autobus- en metrodiensten verlamt New-York. 
Een rechter liet de sindikale leiders aanhouden. 

• Volgens het Londense blad « Sun » bereidt de Britse regering een politio
nele aktie voor tegen Rhodesië. 

• Te Havana werd een « Konferentie der drie Kontinenten», met sterke 
anti-Chinese inslag, geopend. 

• Militaire staatsgrepen aan de lopende band in Afrika : na Kongo thans 
ook de Centraal-Afrikaanse Republiek, Dahomey en Haute-Volta. 

• Te Tasjkent begon, onder voorzitterschap van Kossygin, een vredeskonfe-
rentie tussen de Indiase eerste-minister en de prezident van Pakistan. 

• De Verenigde Staten zetten hun vredesoffensief t.v.m. het konfUkt in 
Vietnam voort. 

• In Italië handhaaft Fanfani zijn ontslag en wordt de mogelijkheid van 
vervroegde verkiezingen onder ogen genomen. 



DUBBELZINNIG 

De algemene U.N.O.-verga
dering heeft aan al haar le
den gevraagd, hun diploma
tieke en handelsbetrekkingen 
met Portugal te verbreken 
« omdat 'óit land weigert, on
afhankelijkheid te verlener 
aan Angola, Mozambique er 
Portugees Guinea». Zeventi; 
landenleden hebben dit be
sluit goedgekeurd; zes er 
twintig westerse en Latijns-
Amerikaanse leden stemder 
tegen. 

De houding van Franknjl 
kan op zijn minst merkwaar
dig genoemd worden. 

Frankrijk onthield zich na
melijk en deze stemming kan 
niet anders uitgelegd worden 
dan met de bedoeling, de geit 
en de kool te sparen. Zonder 
akkoord te zijn met Portugal, 
wenste de Franse afvaardi
ging toch niet direkt met het 
Oosten mee te stemmen, ter
wijl tevens een hoofse buiging 
werd gemaakt in de richting 
van de zgn. derde wereld. 

Merkwaardig is deze ont
houding in het licht van het 
feit, dat Frankrijk zich ten
slotte toch in hetzelfde 
schuitje bevindt als Portugal. 
Het werd immers eveneens in 

China heeft India het stoffelijk overschot teruggeven van Indiase soldaten die sneuvelden tijdens de grensinci
denten tussen beide Aziatische reuzen. Foto hierboven : Indiase soldaten brengen de lijken van vier strijd
makkers terug. 

beschuldiging 'gesteld omdat 
het aan Frans Somaliland nog 
geen interne autonomie ver
leende. 

Maar dat is, althans vol
gens de Franse U.N.O.-afvaar-
diging, een ander paar mou
wen : « Dat gebied heeft ge-

SABAH OF JABER? 
Welk land heeft, volgens U, hel hoog

ste gemiddeld inkomen per hoofd van de 
bevolking? De Verenigde Staten? Mis! 
Zweden of Zwitserland misschien! Mis! 
Desnoods Liechtenstein? Het spijt ons, maar 
het is mis : het hoogste gemiddeld inko
men per hoofd wordt binnengerijfd door 
de minder dan een half miljoen zielen 
tellende bevolking van Koeiveit. Op de 
468.000 inwoners zijn er meer dan duizend 
multimiljonair. Belasting wordt in het 
oliesjeikdom niet eens geheven. Het on
derwijs van hoog tot laag en alle medi
sche verzorging zijn er volkomen gratis. 
Telefoneren kost evenmin een cent. De 
J.V. doet het zonder kijkgeld en biengt 
desondanks kleuren op het kleine scherm, 
desnoods in een bedoeinentent. Alhoewel 
deze tenten zo stilaan tot de romantiek 
van een voltooid verleden tijd gaan beho
ren, nu één op zes Koeweiters (of hoe ze 
dan ook heten) zich mag vei heugen in 
liet bezit van een auto. 

Het kan eenvoudigweg niet op in Koe
weit. Daaiom ook is liet {vei houdings-
wijs) minuskule sjeikdom het enige Ara
bische land dat zich de weelde van een 
Fonds voor Ontwikkelingshulp kan veroor
loven. Alleen al m het jaar 1964 besteedde 
Koeweit meer dan 25 miljatd — r.owat één 
tiende van een totale Belgische begioting 
Haimel — aan leningen en ontwikkelings
hulp. Koeweit is een steunpilaar van het 
pond sterling en vormt in de wereld van 
vandaag ee?i der gtootste financiële mach
ten. 

Het kleine voislendom dankt deze dui
zelingwekkende rijkdom aan de giote 
schat in zijn ondergrond : petioleum. Pe-
tt oleum IS niet alleen de bron van alle 
Koeiueitse rijkdom, maar tevens de waar
hol g voor het vooitbeslaan van tiet land. 
In 1961 verwierf Koeweit van Engeland 
zijn onafhankelijkheid. Irak, dal sinds 
lang een begering oog had laten vallen 
op de rijkdommen van de kleine en weer
loze nabuur, had slechts op dit ogenblik 
gewacht om het slaatje in te lijven. De 
annexatiepoging liep spaak op de geweer-
monden van de ter hulp geroepen Britten. 
Deze overwinning met Britse hulp behoor
de tot een der roemrijke ieiten uil het l''-
ven van Ahdoellah Dalem El Sabah, bij 
leven heerser over Koeweit en enkele we
ken geleden gestorven na door een tiait-
aanval gettoffen te zijn geweest tijdens een 
parlementszilting. 

Sjeik Abdoellah was zo rijk dal hij zich 
de weelde kon veroorloven, ieder van zijn 
giillen te voldoen en daarnaast toch nog 
méér dan voldoende over Ie hebben om 

zijn land wat mee te laten genieten van 
Zijn overdaad. In enkele jaren ttjds bouw
de hij een vijftigtal luksueuze paleizen 
voor zichzelf en zijn ongelooflijk uitgebrei
de familie; terzelfdertijd echter wist hij het 
sjeikdom te zegenen met iets wat vaagweg 
op demokiatie naar Brits model geleek, ter
wijl zijn geld zelfs zo ver reikte, dat Koe
weit met succes een beleid onderging dat 
de — in dit geval wel zeer merkwaardige 
— naam « socialisme > kieeg. Die naam 
lueid ei bijgehaald omdat Abdoellah er op 
stond, geen mal en reaktionnair figuur te 
slaan in de giole jamilie der Arabische 
volkeren die stuk voor stuk wel iets voe
len voor een door hen geki ontroleerd of 
ingelijfd Koeweit en die dus wel eens de 
kaart van de sociale revolutie zouden wil
len spelen. Abdoellah — door Allah geze
gend met gezond verstand, petroleum en 
dus ook de bijstand der Britten — was 
wellicht de enige staatsman ter wereld die 
zich kon veroorloven, de kiem van iedere 
omwenteling te smoren onder bergen goud. 

Met de dood van Abdoellah is de poli
tieke toekomst van het olievorstendom
metje echter op losser schroeven gaan 
staan. Dat bleek al de dag zelf van Ab
doellah's overlijden. De vorst had reeds 
uien het tijdelijke met het eeuwige ver-
u'isseld, vooraleer de muezzins opdracht 
kregen om vanaf de minaretten de rouw 
af te kondigen en de treurzangen aan te 
heffen. Intussentijd werd er druk overlegd 
gepleegd over de opvolging en de nieuwe 
regeringsvorming. Abdoellah's broeder, 
sjeik Sabah es-Salem, besteeg de troon; de 
neef van de doorluchtige overledene, sjeik 
Jaber al Ahmed die onder zijn oom mi
nister van financiën was geweest, werd 
thans eeiste-minister. 

Het is nvijfelachtig of dam mee de rege
lingsproblemen opgelost zijn. De Jabers 
en de Sabah's zijn traditioneel twee rivm 
lizerende takken van de sjetkjamilie. faber 
al Ahmed is ontegenzeggelijk een krachti
ger figuur dan Sabah es-Salem. Daaibtj 
komt, dat ze beide een diametiaal tegen
gestelde polilieke ktjk hebben. Volgens 
sjeik Sabah moet de koers gehouden wor
den op de tiaditionele pio-Biitse en pio-
Westeise lijn van Abdoellah. Maai eeiste-
minister faber al .ifimed een Aiabisch na
tionalist, is de mening toegedaan dat Koe-
veils ujkdommen het land moeten toela
ten, aan de spits van de Arabische ont-
voogdings- en eenheidsstiijd te gaan slaan. 

Het spieekl vanzelf dat men te Londen 
zééi aandachtig de ontwikkeling volgt. 

A.l\. Tovano. 

opteerd om, door zijn ja-
stem bij het referendum van 
1958, integraal deel uit te ma-
men van het Franse moeder
land ». 

Zodat Frans Somaliland nog 
verder mag genieten van het 
geschiedenisonderwijs, waar
mee vroeger een goed deel der 
Afrikanen volgestouwd wer
den : « nos ancêtres, les 
Francs ». Althans volgens het 
zich onthoudend Frankrijk 
van de GauUe. 

WIE BETAALT ? 

Sinds negen jaar bevindt er 
zich een gewapende U.N.O.-
macht in de zgn. « Zone van 
Gaza», tussen de Verenigde 
Arabische Republiek en Isra
el. Iedereen is er over ak
koord dat de blauwhelmen 
daar gewenst zijn en dat hun 
aanwezigheid ten volle ver
antwoord is. Niemand Is er 
echter over akkoord, wie de 
kosten van dit vredeslegertje 
moet dragen. 

De landen van het Ooste
lijk blok verdedigen het 
standpunt dat de agressors 

uit de periode van de Suez-
krizis — Israël, Frankrijk en 
Groot-Britannié — moeten 
opdraaien voor de kosten, 
die ieder jaar negen miljard 
Bfr belopen. 

Oe Thant, wiens hoofdbe
kommernis wel de financiële 
U.N O.-zorgen zijn, heeft 
Frankrijk en de V.S. — eeu
wige melkkoe van de interna
tionale organizatie — er om. 
verzocht, hun bijdrage te ver
hogen. Te Parijs en voor één 
keer ook te Washington hoor
de men echter langs die kant 
niet goed, zodat over een 
jaartje het U.N.O.-leger de 
zone van Gaza waarschijnlijk 
zal moeten verlaten. 

Een internationale organi
zatie en een internationale 
vredesmacht zijn zeer fraaie 
dingen. Bij iedere knzis — 
Kongo, India-Pakistan, Gaza 
— blijkt echter dat er geen 
centen voorhanden zijn om de 
blauwhelmen in voldoende 
getale en voor een voldoende 
termijn naar de onrusthaar
den te sturen. Totnogtoe 
heeft steeds iemand de reke
ning bijgepast. In die om
standigheden echter is de 
«neutrali tei t» en de af-
doendheid van de U.N.O--vre
desmacht een illuzie. 

STRIJDERS 

Het Zuid-Vietnamees leger, 
dat bijna 600.000 man sterk is, 
verliest ieder maand zowat 
achtduizend man zonder dat 
er één schot gelost wordt. 

Bijna tienduizend Zuid-
vietnamese soldaten per 
maand achten het inderdaad 
gezonder, thuis de oogst bin
nen te halen of naar de Viet-
kong over te lopen, dan mee 
te doen aan de jungle-oorlog. 

Een deel ervan keert na een 
tijd terug onder de wapens, 
een ander deel verdwijnt zon
der een spoor na te laten. 

Om te beletten dat de nieu
we rekruten reeds zouden de
serteren t i j d e n s de over
brenging van de rekruterings
centra te S a i g o n naar het 
opleidingskamp Kwan Troeng, 
zijn de legervrachtwagen* 
met prikkeldraad overspan
nen. 

Ai en toe dwarrelt op onze redaktietafel goddank toch ook nog wat an
ders binnen dan slecht internatinoaal nieuws of oorlogskommunikees. Da 
man op de foto ia de 2C-jarige Kanadees Pierre Provencher die twee jaar 
geleden bij een werkongeval beide handen verloor. Hij heeft nu een paar 
elektronische handen gekregen waarmee hij alle bewegingen kan uitvoe-
reo. 
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De vooravond van Kerstdag. Het had even opgehouden te regenen. In het 
westen v^^as een streep rood Licht merkbaar op de plaats waar de zon aan het 
onderduiken was. De Lichten gingen aan in de huiskamers en in de winkels. 
Een feestelijke verlichting te Genk en te Winterslag en veel volk in de straten, 
mensen die naar de uitstalramen hepen te kijken en die nog een laatste ge-
schenkje gingen kopen. Anderen die in de herbergen een pint gingen pakken, 
veel werkvolk ook dat naar de bussen stond te wachten. Een zeer speciale 
sfeer, daar in die mijnstreek van Limburg. Ge denkt in een ander land te zi]n, 
vooral door de vele vreemdelingen, Marokkanen, Turken, Grieken en vele an
dere nationaliteiten die naar hier kwamen om in de ondergrond kolen te 
gaan delven. 

Een schrille tegenstelling te Zwart
berg en te Houthalen. Weinig of geen 
feestverlichtingen, haast geen opge
wekte gezichten. De mijnsliütingen 
wegen hier zwaar op het gemoed. 

• ZWARTBERG 

Zwartberg. De mijn ziet er proper 
uit, netjes en verzorgd Er loopt een 
grote laan met bomen langs de lange 
rij gebouwen. Rondom ziet ge de bij-
eengehurkte mijnwerkerswonmgen. 
Er zijn er zoals de huizen van de 
maatschappij voor kleine landeigen
dom en er zijn er ook nieuwe : alle
maal blokjes, modern. Huizen die in
dividueel zeer mooi zijn, maar die in 
groepsverband enigzins doen denken 
aan de blokjes van een bouwdoos, 
vooral wanneer men ze vanuit de weg 
bekijkt die hoger ligt. De « Cité » 
noemen de mijnwerkers het. 

Aan de toegangspoort van de mijn, 
met de rood-witte slagboom die doet 
denken aan een grenspost, staat een 
groot bord • « Waarheen nu met ons ? 
Want slu'ten is buiten ! ». Andere 
borden flankeren deze slagzin. Ze 
komen kennelijk uit de vroeger ge
houden betoging en werden daar uit 
protest aan de ingang van het be
drijf neergezet. « Geen mijnsluiting, 
ander werk eerst — V.U. » staat er in 
kalkletters op een muur. Er zijn veel 
geel-zwarte affiches uitgehangen met 
« Volksunie eist dop-stop » en ooroe-
pen voor autokaravaan en protestbe
togingen. « Geen mijnsluiting, eerst 
nieuw werk — 50 miljard voor de 
Walen — en voor ons ? f ze<ït een an
dere plakbrief. 

Een «Vlaamse Kommunistische 
partij » heeft ook met plak- en kalk-
borstel de omgeving van de mijn be
werkt. Bloedrode affiches met de 
slogan «Geen mijnsluitingen, geen 
twee niet één — Voert aktie nu ! » zo 
staat erop. Samen met een zwarte 
Vlaamse Leeuw... Daarnaast is een 
hamer en een s'kkel gekalkt. 

• MIJNWERKERS 

Aan de mijn te Zwartberg vragen 
wij aan een mijnwerker die daar on
der het plastieken koepeltje van een 

bushalte staat te wachten om huis
waarts te keren : « Wanneer gaat de 
mijn sluiten denkt ge ? ». « In 1966, 
misschien al binnen enkele maanden, 
denk ik », zo antwoordt de man mis
moedig. «Hoeveel mensen vallen er 
dan zonder werk ? ». « Vierduizend 
driehonderd ongeveer, ondergronds 
en bovengronds». « En is er hiergeen 
ander werk m de s t reek?», «Nee, 
men zegt wel dat er zal komen, maar 
nu is hier niks anders dan de mijn, 
wij bestaan hier allemaal van de 
mijn. Nee, daar hebben we geen ge
dacht van. wij weten niet waaraan 
wij ons moeten houden. Bovendien 
kunnen wij niets anders dan in de 
mijn werken » 

« Waar woont U ergens » vroegen 
wij een andere mijnwerker. De man 
woonde in Zonhoven en kwam iedere 
dag met de bus naar Zwartberg. Er 
is hier in Limburg niet zoveel keus 
buiten de mijnen... De meeste arbei
ders wonen wel in de omgeving van 
de mijn. in Zwartberg of in Glabbeek 
dat in de omgeving ligt. 

HUIZEN 

WIJ vragen van wie de huizen al
lemaal zijn die daar zo netgerijd 
staan te dromen in de vallende avond. 
Een arbeider. antwoordt dat het al
lemaal woningen zijn van mensen "die 
ze gebouwd hebben «met het gedacht 
dicht bij de charbonnage te wonen ». 
« Hier IS een vuile toer gespeeld » zegt 
hij verontwaardigd, « men Reeft al die 
huizen van de ingenieurs en op de 
cité verkocht». « Dat hebben we dan 
weer », zo redeneert men, « we sluiten 
toch ». « Dus men wist ervan ? ». « J a 
de mijnbazen moeten het geweten 
hebben twee jaar geleden zijn ze be
gonnen met de huizen die aan de 
mijn toebehoorden, te verkopen, alle 
huizen, ook deze van de arbeiders, 
werden vlug-vlug verkocht en de 
mensen gingen er op in omdat ze niet 
beter wisten Maar nu weten ze het 
wel, nu zitten ze allemaal diep in de 
schuld ». « Het is een echte rotzaak ». 

«Zijn er hier veel vreemdelingen?». 
« Ja, wel een dertigtal nationaliteiten 
denk ik » antwoordt een andere mijn
werker. 

Een bediende mengt zich in het ge

sprek. Zal ook zonder werk vallen als 
het zo ver komt. « Als ze moeten slui
ten », zegt hij op voorwaardelijke 
toon Het ziet er een vechter uit. 
« Heeft men al iets gedaan hier in de 
streek •? » vragen wij. Wij zeggen iets 
over de eerste betoging te Brussel... 
« Dat was voor Houthalen, daar zaagt 
ge ze nog niet lopen» zegt hij met 
een minachtend schouderophalen-
«En in Hasselt ? ». « Ja daar wel, de 
sindikaten doen nu toch mee en de 
handelaars ook. Die gaan een auto
karavaan inrichten nu zondag» (wij 
maakten deze reportage de dag voor 
Kerstmis). 

De bediende denkt ook aan de mid
denstanders : « die lijden er evenzeer 
onder als de mijnwerkers zelf. Alle 
cafés alle winkels, de ganse streek 
leeft hier van de mijn Er is geen an
dere werkgelegenheid. De Ford kan 
die mensen niet opvangen, dat is al
lemaal volzet en bovendien kunt ge 
niet van uit een kolenmijn in een 
autofabriek overstappen, van de ene 
dag in de andere », 

• LEEFBAAR 

« Men neeft U nog niets in 
vooruitzicht gesteld ? » zo vragen i| 
nog «Nee we weten van toeten 
blazen. De stemming is hier bened 
nul, maar we zullen het wel te boi 
komen ». 

Een man in een portiershuisje v" 
telt ons dat ze kunnen bewijzen i 
de mijn in Zwartberg wel leefbaar 
dat het er zo slecht niet voorstaat i 
werkt al veertien jaar bij het bedit 
« Volgens de ingenieurs is Zwartb 
wél leefbaar ». Wij voeren aan dat 
steungeid aan te pas komt. « Ja i 
wel, maar vanaf toekomend jaar z 
len er geen steungelden meer ziin 
dan dienen ze het zonder te steneil 
« Ze kunnen zonder, maar dan dien 
er in elk geval maatregelen getioffe 
we zullen met minder volk moet 
werken, vooral ook in de bovengw 
daar is reeds spraak van ». 

«Moet U nu reeds verletdai 
doen ? ». « Ja, een dag per week, 

ford te Genk. Dergelijke fabrieken moesten er reeds jaren opgericht geweest z( 
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dereen. Wij hebben reeds driemaal 
op een maandag «gedopt s> en van
daag is er ook een verletdag. Meestal 
doen ze het rond de feestdagen ». 

«Valt dan het mijnwerk totaal stil?» 
vragen wij. « J a alles valt stil, er 
werkt geen mens meer, tenzij van de 
onderhoudsdienst, speciale werkjes, 
zoals vandaag het geval is, ge ziet 
hier geen mensen... ». 

• ZELFSTANDIGEN 

Een handelaar die een zaak in kin
derwagens heeft en tegelijk taxivoer
der is, vertelt ook van de vrees die 
onder de zelfstandigen is ontstaan. 
« Het Is allemaal zo erg nog met als 
er maar voor ander werk gezorgd 
wordt, maar tienduizend man — want 
het is toch Houthalen en Zwartberg 
samen — ander werk geven, dat is 
geen klein bier ik zie het nog zo vlug 
niet gebeuren » « Ze zouden ons moe
ten steunen zoals ze dat met de Wa-

t 

ist ziw'- Vandaag is één gioot bediijf niet genoeg 

len gedaan hebben, die hebben ge
noeg gekregen, ik misgun ze het niet, 
maar wij moeten minstens evenveel 
hebben. Wij moeten van ons oren 
maken, anders worden wij gerold». 
Een meubelhandelaar te Houthalen 
sprak in dezelfde zin. Hij bekloeg 
zich nu reeds over het feit dat de za
ken achteruit gegaan zijn sinds de 
mijnsluitingen aangekondigd werden. 

Een andere zaak is die van de 
vreemdelingen. Ze zijn vrij talrijk in 
Limburg, alhoewel dan weer niet zo 
talrijk als in Wallonië. In Limburg 
werkt men nog met 63 t.h. eigen mijn
werkers, tegenover bijvoorbeeld in 
Luik met 33 t.h. en in Henegouwen 
met slechts 7 t.h. ! Toch schept het 
aantal vreemdelingen dat in de 
Vlaamse mijnprovincie verblijft, ook 
een probleem Waar moet men er mee 
blijven en wie dient voorrang te kri j
gen bij nieuwe tewerkstelling ? Zo 
vraagt men zich nu reeds af. 

• VREEMDELINGEN 

Wij stappen een cafeetje binnen in 
de omgeving van de mijn van Win
terslag. Allemaal Marokkanen, mis
schien wel Turken. Wij weten het niet 
zo heel zeker, want die koffiekleurige 
mensen komen ons allemaal eender 
voor. Er zitten jonge vrouwen die 
kleuters voeden met koekjes, aan de 
tafeltjes. De mannen, meestal jonge 
lieden, gooien vogelpik en rukken aan 
speelkastj es die er vuil en veelge
bruikt uitzien. Het is er weinig pro
per. Ze weten niet veel te vertellen, 
omdat ze ons niet verstaan en wij 
hén niet. Ze spreken alleen maar hun 
eigen taal. De cafébaas kent enkele 
woorden Nederlands : «Niks goed», 
zegt hij, « mijn slecht» en tapt een 
gore pint vol Alkenbier 

In een andere herberg is de uitbater 
een Italiaan. Zijn vrouw een Lim
burgse. Landgenoten van haar man 
spelen biljart en hangen aan de juke
box. « Ze zijn reeds veertien jaar hier, 
mijn man en zijn vrienden » zo ver
telt de vrouw. «Hij gaat niet meer 
naar de mijn, allang met meer, hij 
s taat alle dagen achter de tapkast. 
De Limburgers gaan met zoveel meer 
naar de mijn als ze eruit kunnen blij
ven, toch zeker niet naar de onder
grond. De mijn dat is het laatste... ». ' 

Ze is optimistisch, want : « De men
sen hebben hier hun huizen af te be
talen, ze steken diep m de schuld, ze 
kunnen niet weg. Dan blijven wij 
toch zaken doen ! ». «Ze hebben een 
een jaar dop en steun van de rege
ring beloofd En daarna zullen er wel 
nieuwe fabrieken komen zeker » 

Over de vreemdelingen zijn de me
ningen verdeeld. Een handelaar zei 
dat het met de Marokkanen nog wel 
te harden valt, met de Italianen ook... 

maar de Turken zijn van mindere 
kwaliteit ! 

«De vreemdelingen hokken bijeen 
in logies die de mijn hen ter beschik
king heeft gesteld. Als er één met iets 
ontevreden is, dan gaan er twintig 
weg. Ze eten bijna niets anders dan 
lange Franse broden met wat melk,, 
dat is alles. De bakkers hebben zich 
aangepast, hier in de streek. Die Tur
ken of Marokkanen eten haast nooit 
vlees Wel eens een kip die ze levend 
in gloeiendheet water dompelen en 
dan weer laten lopen, wanneer ze 
van plan zijn het dier te slachten. Of 
lammeren die ze eigenhandig moeten 
afmaken, ook al op een bijzonder ei
genaardige wijze : men laat het dier 
met een mes in de keel rondlopen. Ze 
hebben er al last mee gehad vanwe
ge de dierenbescherming en de po
litie ». 

Een mijnwerker aan de tapkast 
vertelt er ook over : « Ze zijn nu in 
hun vastentijd en mogen niet eten 
van zonsopgang tot zonsondergang. 
Ze komen zonder boterhammen naar 
de mijn... Ja ze zijn wreed «katoliek»! 
En er lopen hier nog vrouwen rond 
met een sluier voor hun gezicht en 
een soort priesters in lange, witte ge
waden »... 

• VRAGEN 

Er is in Limburg door de sluiting 
van de mijn te Houthalen en door de 
in het vooruitzicht gestelde sluiting 
van Zwartberg iets losgekomen. Het 
is een schok geweest die hard aan
kwam. De ogen zijn opengegaan. Zo
veel vragen worden gesteld, die vroe
ger slechts door een kleine groep en 
dan meestal nog door de — te weinig 
beluisterde — nationalisten werden 
opgeworpen. Waarom moeten de vette 
kolen die in Limburg worden opge-
dolven, per boot en per trein naar 
Wallonië gevoerd worden, waar ganse 
busladingen arbeiders uit Limburg, 
ver van huis diezelfde kolen gaan 
verwerken, onder meer tot gas dat 
langs pijpleidingen naar Limburg en 
naar Antwerpen wordt gevoerd ? 

Waarom werd er in Limburg naast 
het Albertkanaal, in de omgeving van 
de mijnen nooit industrie opgericht ? 
En men kijkt naar de overkant van 
de grens, naar Nederland waar de 
Staatsmijnen ver uit hun oorspron
kelijke bestemming zijn gegroeid en 
honderden produkten vervaardigen, 
vanaf lippenstift tot alle mogelijke 
kunstvezels, kledingsstukken en zelfs 
geneesmiddelen, allemaal dingen die 
daar uit de kolen getrokken worden. 

Men vraagt zich ook af hoe het 
worden moet met de tewerkstelling 
van de duizenden die zonder werk 
gaan vallen, eens dat de mijnen ge
sloten worden. Gaan deze arbeids

krachten de duizenden pendelarbei
ders die nu reeds naar Wallonië, 
Duitsland en Nederland trekken ver
voegen ? Waar gaat men naar toe 
met de vierduizend arbeidskrachten 
die jaarlijks in deze ekspansieve pro
vincie bijkomen ? Waar blijven de 
miljarden, zoals ze bij tientallen in 
de verlieslatende mijnen van Wallo
nië gestort werden, om voor de brood-
noodzakelijke fabrieken in Limburg 
te zorgen ? 

• GEEN INDUSTRIE 

De mijnen vormen in Limburg het 
merendeel van het tewerkstellingska-
der. In 1950 werkten 41.041 man in de 
steenkoolmijnen tegenover 13.714 in 
de overige industrie. In 1963 waren er 
nog 35.453 mijnwerkers met daarte
genover 25.147 arbeiders in de overi
ge nijverheid Het totaal aantal te-
werkgestelden bedroeg dus 60 582 
maar er was een verlies van 1 080 
plaatsen of ten minste : de mijnen 
hadden 8.326 arbeiders minder dan in 
1950 maar de overige nijverheid had 
slechts 7.246 mensen méér kunnen te-
werkstellen. Waar in de provincie 
Luik slechts 6 t.h van alle werkgele-
genheden voor mannen door de mijn 
geleverd worden en in Henegfe»awen 
15 t.h., loopt in Limburg dit percent 
op tot 37 t.h. van het totale arbeiders
potentieel. Op iedere honderd frank, 
in Limburg verdiend, komen er 18,70 
fr uit de mijnen. Vergelijk daarbij 
Luik waar dit slechts 3,7 bedraagt. 
Wanneer, zoals voorzien door het ko-
lendirektorium, er in 1970 nog slechts 
25.000 mijnarbeiders zullen zijn in 
Limburg ,dan betekent dit een verlies 
van 8 t.h. a&n werkgelegenheid. Een 
harde klap voor een levenskrachtige 
provincie waar de lonen, vergeleken 
bij bv. Luik reeds 6 tot 10 fr per uur 
lager waren. 

De standpunten van de Volksunie 
in verband met de Limburgse mijnen, 
met de nijverheidsvestiging en de te
werkstelling in eigen streek, werden 
reeds tientallen malen uiteengezet. 
Wij hebben sinds het ontstaan van 
onze partij steeds de wantoestanden 
aangeklaagd in verband met pendel-
arbeid en het ontbreken van de nood
zakelijke strukturen. Vandaag slechts 
één herhaling, de nagel waarop wij 
zolang gehamerd hebben en die er 
vandaag inzit : wanneer men 70 mil
jard weggegooid heeft om verliesla
tende mijnen in Wallonië recht te 
houden, dan is het godgeklaagd dat in 
Limburg mijnen gesloten worden die 
tot de best renderende in dit land 
behoorden die de minste staatsteun 
behoefden. En dan is het wraakroe-
pend dat men de mensen die werkloos 
worden op de straat laat staan. 

Staf De Lie. 
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de kaartjes die ik voorzichtig en met 
veel zorg uit mijn binnenzak haalde 
en aan de juffrouw gaf, die er een 
stukje afscheurde. Het deed me pijn: 
ze hadden 250 fr. per stuk gekost, 
xcant dit was een avond voor de 
happy few. Ik kende er niemand ten
zij mijn vrouw dan, maar die op 
haar beurt kende van het dure ge
zelschap enkel mij en ik hoorde er 
dan nog niet eens bij. 

Er waren dames met lange witte 
avondjurken vol pareltjes, die flit
send glimterden als ze over de dans
vloer in de lichtjes schoven. Anderen 
hadden springlevende dekolletee's en 
er was zelfs een heer met een groe
ne smoking. Niet dat het verplicht 
was, daarvan had ik het bewijs : 
« black tie optional », stond in rode 
lettertjes op de kaarten. Waarschijn
lijk was het louter toeval dat juist 
mijn vrouw en ik niet in avondkle-
dij waren. 

Als om het goed te maken, bestelde 
ik met overtuigde forse stem een 
lom collins en een dubbele whisky, 
puur. De barman gaf dit automa
tisch, alsof hi] nog nooit anders ge
hoord had, en zei zeer beleefd : 
« 173 fr. zonder bediening, mijn
heer ». 

Nooit heb tk zo tang met een 
diankje in mijn hand gestaan Nu 
eens in de linkerhand met cie pink 
achteloos loshangend, dan weer in 
mijn rechterhand met beweeglijke 
duim. Af en toe nipte ik er eens aan, 
alsof het arsenikum bevatte. 

Enkele uren en meerdere pilsjes 
tater bekeek ik het gezelschap nog 
eens. Ze dansten met zo zacht meer 
nu, mam nog steeds enigszins inge
houden en gerezerveerd. Hier en 
daar was er wel een van de heren met 
een van die dames in een donker 
hoek]e aan het praten, over hun kas
telen waarschijnlijk. Waarom hij het 
dan telkens in haar oor moest fluis
teren, begreep ik niet direkt. Ook 
haar giechelende reaktie ontging me 
wel even, maar ik kon het gewoon
weg niet begrijpen, ik had immers 
geen kasteel, wat me meteen deed 
bedenken dat ik de huur voor deze 
maand nog moest betalen. Nu en 
dan bestelde men champagne. Ik zei 
stilletjes tegen mijn vrouw dat dit^ 
uu werkelijk de high society was, 
bestelde diskreet nog twee bier, trok 
mijn jasje 'recht en waagde me even 
op de dansvloer. 

Toen we na ettelijke aansjes te-
I lig naar de bar zwierden, zagen we 
dat het daar vol stond en dat de 
meesten nu bier dronken, maar min
der gerezerveerd, minder, veel min
der high society. Er was zelfs een 
heer, die met zijn groene smoking, 
die het knoopje van zijn boord had 
losgemaakt en zijn strikje blijkbaar 
in zijn zak gestoken. Hij zat zeer 
vriendschappelijk « te praten » met 
een dame die ik daarjuist met ie
mand anders had gezien. 

Automatisch nam ik ook een van 
de talloze pinten van de bar voor 
mijn vrouw en een voor mezelf, 
waarschijnlijk van iemand anders, 
maar nu mocht dat. De high society 
was high nu. De waterproof, kiss-
proo^ en waarom ook niet' smaak
loze en stofdichte Rpstick had zijn 
privilegie van op glasranden sporen 
na te laten opgegeven en vertoonde 
een meer dan geworie affiniteit 
voor herenhoorden en-of herenwan
gen enzovoort. Het feestje duurde 
voort, hoewel sommige paartjes tr 
de voorkeur aan gaven intiemer 
oorden op te zoeken en stilaan liep 
de standingvotle zaal leeg. 

Toen we om 4 uur 's morgens 
naar huis gingen, moesten we hier 
en daar over een koppel stappen 
van de gevallen groten. 

« Is dat nu werkelijk de high so
ciety ? >, vroeg mijn vrouw. 

bobb bern. 

haar 

« Lekker, maar wanneer krijg ik nu 
artisjok ? ». Wat Kristien haar man 
ook voorzet, sinds hij op «studie
weekend » (zo heet dat ja) in Parijs 
artisjok proefde krijgt ze onverande-
lijk dat kommentaar. Een klassiek 
plagerijtje dat hij tot bij het nage
recht bewaart, met een knipoog naar 
jonge Kristien maar toch een onder
toontje van verlangen én twijfel aan 
haar kookkunst. Tot Kristien het beu 
wordt en wil bewijzen dat ze zelfs 
artisjok aankan. 

Artisjok : het woord alleen roept 
bij haar onprettige herinneringen 
wakker aan levermedicijn, door moe
der indertijd hardnekkig aangeprezen 
en opgedrongen als «artiBjokkenex-
tract, oud en beproefd middel tegen 
leveraandoeningen ». Verder heeft ze 
die stekelige groente wel 'ns wantrou
wig gekeurd bij een schaarse kruide
nier die ze per vergissing van de 
vroegmarkt thuisbracht. Want waar 
Kristien woont wordt nog oerdegelijk 
en traditioneel gekookt, zonder knip-
oogjes naar uitheemse groenten en 
ingrediënten. De steedse voorkeur 

ZINGENDE STEWARDESSEN 

voor « hoe vreemder hoe beter » wordt 
er laatdunkend verworpen. 

Ook thuis proefde Kristien nooit 
aubergine of paprika, en nu daarover 
uitgevraagd beweert haar moeder dat 
artisjok wel net zoiets zal zijn, « bran
dend in de keel en slecht voor de 
maag en darmen. Tenminste, » besluit 
ze, « ik kan daar allemaal niet tegen 
en je vader moet er ook niet van heb
ben ». 

Wie houdt dan wel van artisjok ? 
Vera, haar buur, het kookwonder, die 
dagelijks de zeldzaamste kruiden ge
bruikt en precies weet welke wijn 
waarbij hoort. Vera, in deze huizenrij 
van inspiratieloos kokende huisvrou
wen de enige kreatieve, die dagelijks 
nieuwe vondsten doet en Kristien 
welwillend onderricht. 

Vanuit de open huisdeur roemt Ve
ra artisjok als milde fijne groente, 
makkelijk te bereiden maar lastig te 
eten. Of Kristien ook een recept wil ? 
Ja, maar dan op zijn eenvoudigst. 
Klassiek is koude gekookte artisjok 
met witte saus. Let op, Kristien, één 
per persoon is genoeg. Alleen kruide
nier X kent hier de ware artisjok : 
groen en gaaf, niet donkerbruin- of 
foei, zelfs zwartgevlekt. Die wordt van 
steel en onderste blaadjes ontdaan, 
dan ingewreven met citroen. Opzet
ten gebeurt in rustig kokend en flink 
gezouten water, met twee draadjes 
saffraan en een half teentje fijnge
hakt knoflook. Ze kookt in een half 
uur tot drie kwartier gaar en smake
lijk, gaat dan onder de koude kraan 
en mag tenslotte vredig uitdruipen. 
Want koud wordt ze gegeten, in war
me witte saus. « Witte saus ? Die lukt 
me zelden», klaagt Kristien. Toe
vallig zal Vera morgenmiddag haar 
rakkers op vis vergasten, kompleet 
met dezelfde «sauce blanche». Of 
Kristien die 's middags toch nooit ko
ken moet, dus even aanwipt ? 

Zo kijkt Kristien oplettend toe hoe 
Vera een halve liter saus bereidt met 
125 g boter, 35 g bloem, 4 dl kokend 
water, 5 g zout, wat geraspte muskaat, 
peper en bijna een halve citroen. 
Water plus zout en muskaat houdt ze 
kokend, terwijl ze in een andere pan 
zowat 40 g boter smelt, die van het 

vuur snel en glad met de bloem 
mengt. Daarin giet ze dan prompt het 
kokende water — van, niet óp het 
vuur Kristien ! — om dan plots alles 
tegelijk te doen : krachtig roeren en 
de resterende in stukjes verdeelde bo
ter toevoegen. En roeren maar, tot de 
saus mooi gebonden is, dan peper en 
citroensap bijdoen. Nooit mag de 
saus koken, warm houden gebeurt 
« au bain marie ». 

Groenten en saus zijn nu tafelklaar, 
maar weet Kristien wel hoe lastig ar
tisjok te eten is ? Kan ze het weinige 
eetbare van de afval onderscheiden. 
Ach ja, ze heeft haar man, die zich 
na één keer al expert-artisjokkeneter 
verklaart. Dus geeft ze hem gul de 
kans die bedrevenheid te tonen. En 
lukt dat niet zo best dan geldt nog 
altijd Vera's extra-tip : een volgende 
keer bij de nog half gare artisjok de 

binnenste blaadjes openvouwen en 
wegnemen, met een langstelig lepeltje 
het « hooi » dat op de bodem groeit 
verwijderen, en dan pas verder ko
ken... 

Annie 

(fb) Zelfs in ons eigen kleine landje bij onze eigen 
(kleine) BRT hebben wij zingende omroepsters. 
Moeten wij namen noemen ? Terry Van Ginderen, 
Emmy Cassiman, zelfs ons aller Denise Maes waagde 
zich onlangs aan het (zogenaamde) sjanson. Fin
land zocht het hoger : een show van zingende air-
hostesses (of in het Nederlands luchtwaardinnen). 
Het was geen moeilijke opgave mooie meisjes te 
vinden; per definitie zijn deze meisjes dat allemaaL 
Moeilijker was het echter hen allemaal samen te 
krijgen voor de repetities. Titels van hun liedjes : 
« Around the World », « Fly me to the Moon » (dat 
gebeurt misschien vroeger dan zij wensen) en « Vo-
laré » (dat gebeurt elke dag). Onze verwachtingen 
reiken zeer hoog... 

HUWELIJK ANNO 4..000 

(avb) Deze voor mannen hoopgevende onthulling 
van zekere professor Theodore Reik deed ons een 
Frans damesblad : « Vóór het jaar 4.000 zullen de 
mannen zelden echt huwelijksgeluk smaken. Van dat 
tijdstip af wordt hun de gelukzaligheid geopenbaard, 
zal hun leven één lange extase zijn, een harmonische 
simfonie ». Hoe de man zijn profetische woorden 
verklaart, staat er helaas niet bij te lezen. Welk mi
rakel verwacht hij in het jaar 4.000 ? Of betreft het 
hier soms de eindfase van trage evolutie ? Wel laat 
hij verstaan dat zoveel geluk de vrouwen nog niet te 
beurt valt. Wanneer dan wel, professor ? Kom nu, 
een kleine profetie min of meer kan u niet deren-
Of acht u ons echtelijk leven nü al volmaakt ? 

WAPENBESTAND 

(avb) Nachtlawaai is ook in Engeland strafbaar. Een 
klassieke vorm van lawaai die de buren hindert is 
wel het ruziën van echtparen. Daarom wordt een 

wet uit de zeventiende eeuw er nog steeds wijs en 
dus toepasselijk geacht, want ze verbiedt de man 
zijn vrouw te slaan tussen 21 u. en 6 u. Immers, « het 
lawaai door zulke afstraffing veroorzaakt zou de 
rust van de geburen kunnen bedreigen ». Vrouwen
liga's — in Engeland bloeiender dan elders — zijn 
hardnekkig contra. De reden ? Echtgenoten zouden 
op bedoelde wettekst steunen om zich gerechtigd te 
achten voor en na te sti;affen, op « toelaatbare» 
uren dus Ons oordeel : wel of geen wettekst zal 
weinig verhelpen aan de al dan niet verantwoorde 
hardhandigheid van mannen, in Engeland zomin als 
elders. Zolang er geen wettekst bestaat die het slaan 
van vrouwen strafbaar maakt... En dan nog ! 

BESTSELLER 

(avb) Wat gevangenen zoal lezen moet je hun biblio
thecaris vragen. In de gevangenis van Clayton (En
geland) is dat tevens de aalmoezenier en na een jaar 
druk ontlenen weet hij te vertellen dat één enkel 
boek door 96 t.h. van de gedetineerden gelezen werd. 
De titel ? « Liefde kan de gevangenispoorten ope
nen » ! 

EDELMOEDIG MEISJE 

(fb) Niemand zal ontkennen dat glamorous Nicola 
Pritchard een edelmoedig meisje is, in de werkelijke 
en diepe zin van het woord. Op een tombola ten 
voordele van spastisch gehandikapten bood zij na
melijk zichzelf aan Haar bedoeling was zich te laten 
« kopen » om af te wassen, kinderen op te passen of 
ander huishoudelijk werk te doen. De inwoners van 
Bristol bleken minder edelmoedig te zijn ; niemand 
deed een bod. Wat moest er echter gebeuren als een 
eenzame vrijgezel haar had gekocht « voor huishou
delijk gebruik » ? Antwoord van Nicola : zij is twee 
jaar getrouwd en haar echtgenoot gaat volledig 
akkoord met haar liefdadigheidswerk. 
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In het vorige artikel dat wij twee weken geleden aan de kunst der naieven gewijd 
hebben, wezen wij er op, hoe, ondanks de geweldige voorraad aan 24 karaats naief 
talent waarover Vlaanderen beschikt, totnogtoe geen van deze Vlamingen interna
tionale erkenning geniet. Nochtans schrijft de wereldautoriteit op het gebied van 
de naïeve kunst Anatole Jakovsky, in zijn inleiding voor de katalogus van de ten
toonstelling « Belgische Naïeve Schilders » (van 28 oktober tot 28 november in het 
Nationaal Teater te Brussel gehouden) : « C'est un fait, les peintres naifs du mon
de entier ont conttacté une énorme dette de reconnaissance envers la Belgique ». 
Het betreft hier echter een nogal grootsprakerig dankbaarheidsgevoel omwille van 

DE NAIEVEN 
de naïeve schilderkunst in vhianderen (2) 

hel feit dat de eerste groepstentoonstelling die de naïeve schilderkunst als een 
werkelijk volwaardige kunstrichting aan het internationale publiek toonde, in het 
tentoonstellingsjaar 1958 in het Kasmo van Knokke gehouden werd. In de buiten
landse tentoonstellingszalen zijn enkel de Vlaamse naieven Sauter en Van Hyfte be
kend. Terwijl deze laatste dan nog voor een Fransman versleten werd, een mis
vatting die dichter Paul Snoek na heel xuat opzoekingswerk onlangs kon weerleg
gen. Om onze naieven ten minste reeds aan ons eigen publiek te doen kennen, 
stellen wij er u hier enkele voor. 

De eer om het rijtje te openen komt ze-
kei toe aan Aloys Sauter. Tot voor korte
lings was zijn biogiafie nog een duistere 
puzzel, waai van de stukken in de buurt 
van Parijs veistrooid lagen. En al heeft 
Fianknjk beslist heel wat te betekenen ge
had m Sauter's vorming als kunstenaar, 
zijn wieg stond in het Antweipse polder
dorp Stabroek, waai hi] op 12 apiil 1875 
geboren werd. A\ vrij jong nog \eihuisde 
h i | naar het walenland waai hij samen met 
Zijn vader en bioer het beioep van wagen
maker uitoefende. Na een mislukt huwe
lijk trok hij naai Frankiijk waai hij een 
tijdlang in een automobielfabiiek werkte 
om zich met het gespaarde geld als anti
quair reslaurateui te Neuilly-sur-Seine ie 
vestigen. Sauter was een eigenaaidig man 
met vaak zeer vreemde, fantastische ideeon. 
Misschien daarom dat hij een vrouw met 
een nogal buiteiinissig dichterstalent huw
de Het was zii die hem tot schildeien 
biatht en waarschijnlijk ook een flink deel 
van de inspiratie leverde, want nagenoeg 

.alle schilden jen \an Sauter dragen teksten 
van zijn vrouw Als weduwnaar opnieuw 
gehuwd veibleet hi] )t aan zijn dood in 
een landhuis te Argentieres. 

Sauter was een zeer heerszuchtig man. 
Helemaal niet de profeet van de vrede, zo-
aK vele van zijn dubieuse biografen meen
den te moeten afleiden uit zijn schilderij 
« Ode aan de wereldvrede » Wel was hij 
dl uitvinder van een tandem een pedalo, 
een pantserwagen, een ecuwig draaiend rad 
er een vliegtuig, Le Sauteral no 1, dat 
weliswaar van de grond los raakte, maar 
ondanks zijn fraaie omschrijving • « appa-
reil k voiles volant, è ailes hattantes » Sau-
tei enoim veel geld en illusies kostte. Deze 

biografische gegevens werden enkele maan
den geleden door Paul Snoek bij elkaar 
gebiacht. 

Sauters werken zijn bijna steeds in zeer 
sombere kleuren geschilderd. 

Ze doen eerder stroef en log aan en 
krijgen daaidoor een bevreemdende, stati
sche en droefgeestige poëzie over zich. Van
daar misschien dat sommige kritici ze aan
zien als produkten van een gehallucineeide 
geest Paul Snoek omschrijft ze waarschijn
lijk realistischer wanneer hij ze « eenvou
dige, vreemd aandoende, fotografische mo
mentopnamen van een burgerlijk wereldje > 
noemt. 

Ernest Van den Dnessche is een heel an
dere figuur. Veel pioduktiever dan Sauter 
1̂  hij ook een veel vrijer, ongebondener en 
soepeler kunstenaar. Hij werd op 25 de
cember 1894 te Eine bij Oudenaarde gebo
ren en is ondanks zijn 71 jaren nog steeds 
zeer kreatief. Na eerst schi ijnwerker, steen
houwer en huisschilder te zijn geweest, 
weid hij te Brussel slagersknecht en met 
sukses, wam hij werkte zich vrij vlug op lot 
eigenaai van een belangrijke beenhouwe
rij. Toch keerde hij ten slotte naai Eine 
terug om er een antiekhande) te beginnen. 
Hij verdiepte zich volkomen in het volks
leven en de volkskunst. Beide lieten op zijn 
werk een bepalende stempel na en werden 
als het ware de schatkamers van zijn in
spiratie en talent. In een veelheid van 
kleuren, zonder zich om enige stijlbeper
king of bewuste kompositie te bekomme
ren, schildert hij tafereeltjes uit de folklore. 
Door de oprechte liefde waarmee ze gebor
steld worden zijn het echte pareltjes van 
ongekunsteldheid. 

Weer helemaal anders is Stelanie De 

Dit werkje toont overduidelijk de grafische be
zorgdheid waarmee Stef De Wilde haar schilde
rijen opbouwt. De getoonde gevel is deze van het 
Antwerpse atelier van Teniers. 

Wilde. Als dochter van een zeeman die la
ter sassenier werd, werd ze in 1913 te Ant-
v\'eipen geboren, waar ze nog steeds in een 
van de schilderachtigste oude volksbuuiten 
woont. In 1934 huwde ze een metaalbewer-
kei en haai zoon is de als zanger van volks
liedjes stilaan bekend geworden W^annes 
Van de Velde. Amper 1 jaar geleden begon 
ze met schilderen. Haar doeken zijn zeer 
gevoelige, grafisch bijna afgelikte werkjes 
vol licht en ruimte Haar eerste schilderijen 
waren uiterst getrouwe weergaven van ou
de gebouwen uit haar buurt. Deze vielen 
op door de onwezenlijk lichte kleuren en 
de ijle sfeer er rond. 

De lucht is leeg en breekbaar en de stille 
veiering wordt dooi niets gestoord, zelfs 
niet door toevallige voorbijgangeis. !n 
haai lecentere werken treffen we nu ook 
landschappen aan, ijle ruimtes opgevuld 
met groen en poreuze geveltjes. En ook 
hiei geen mens om de poëzie ei van ge
weld aan te doen. 

Adolf Collier werd op 14 december 1880 
te Baarsode geboren. Hij was een tijdlang 
schipper tot hij in Burcht kwam wonen 
waar hij de herberg « De Wachtzaal » uit
baatte. Op 12 april 1962 overleed hij te 
Antwerpen na een hoog oplopende ruzie 
met een man van het kadaster. Hij schil
derde niet veel en slechts 4 van zijn werken 
konden nog terug gevonden worden. Ook 
twee muurschilderingen van zijn hand gin
gen verloren. Hij was een zeer heerszuchtig 

Ernest Van den Driessche op zijn best, vol volksheid. kleur en leven. Als een action painting rechtstreeks uit de hand en 
hei hart geschilderd. 

man met een geweldige verbeelding waar
mee hij zichzelf maritieme heldendaden 
toedichtte. Zijn werken zijn volkomen ver
ankerd met het schippersmilieu. Stoere 
schepen en hoekige gebouwen zijn er de do
minanten in. Helemaal apait is echtei het 
schildeiijtje « De kat en de vos > Hei is 
amper 40 x 40 cm groot In een, op een 
tafel en sofa na, lege" kamer verklaart een 
melancholische vos zijn liefde aan een kat. 
Het lichtelijk verkeerde perspfktief van de 
kamer maakt de sfeer totaal onwezenlijk, 
terwijl de klok tegen de muui het hele 
tafereel een onmetelijke weemoed en fata
liteit geeft. Dit paneeltje is waarschijiilnk 
het mooiste, in elk geval het meest intense 
van onze hele naïeve kunst Naai het 
schijnt was de schilder zeil ei /o dooi ge
fascineerd dat hij ei elke d ig opnieuv\ de 
meest fantastische, vaak verschrikkelijke 
verhalen rond bedacht. 

Desiree Christiaens werd in 1869 te Zele 
geboren en overleed te Kalio in 1941 Hij 
was kleermaker, maar een met een uitzon
derlijk inventieve geest, die zich uitte m 
tal van uitvindingen als oorspuiten ^n 
neusblazers. Daarenboven bespeelde Jiij 3 
instrumenten en vond zichzelf een talent-
rijk fotograaf. Zijn schilderijen doen vaak 
aan deze van Courtens (waarmee hij be
vriend was) denken en putten hun inspi-
latie uit de Dendermondse schooi 

Jan De^alck overleed in 1960 te Antwer
pen. Als binnenschipper vaarde hii met een 
geheel witgeschilderde lichter W zijn wer
ken hebben het water tot tema Om /ijn 
gebrek aan tekentalent te verbergen, schil
derde hij vaak ovei uitgescheurde ioto s, 
terwijl schilderijen van eigen vinding 
meestal aangevuld werden dooi op de olie
verf uitgeknipte prentf ragmen ten aan te 
brengen 

Romelaert, geboren m 1883, leeft nog 
steeds te Oostende waarvan de haven ver
uit zijn voornaamste inspiratiebron is Hij 
is tevens een groot bewonderaai van Ru
bens die hij aan de hand van foto's zeer 
peisoonlijk kopi^ert 

Achilles Westeilinck, in zijn dorp Rupel-
monde betei bekend als « de Kat » ver
kocht onder andere zout scbeldewaiei, was 
mandevlechter, geneverstokei, herbergier, 
en scheepsbouv^er.. in lege geneverflessen 
dan. Zijn schilderijen zijn vooral dramati
sche zeetaferelen en persoonlijke verwer
kingen van zichtkaaiten Zijn entoesiasme 
voor de schone kunsten dreef hem zelfs ia 
vei ook zijn keukenkasten, bloempotten t-n 
paraplubak te beschilderen. 

Beste lezer, dit o velzicht is zeei onvol
ledig In teite is iiet slechts een povei hul-
debetoon aan de vele naamlozen, die wars 
van alle bijbedoelingen, zondei scholing, 
zonder enig talent zelfs, gewoon uit de 
drang van hun hart het penseel opnemen 
om hun iiefde vooi om het even wat en 
hoe dan ook op doek te biengen. Zo maar 
uit niets dan gevoehsheid. Maar juist deze 
gevoeligheid en hun eerlijkheid en onge-
kunsteidbeid maakt ben vaak toi gioien in 
de kunst Zonder dat ?ij dit zelf v*eten of 
wensen ie weten Vaak /ondei dai iemand 
het weet. Hij kan naast u wonen die gro
te naief Maat vtigeet dan niet, « naïef » is 
een cietiieL 

;Nic van üiuggcii. 
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LUDWIG TUEGEL 

" de zee met haar lange armen ff 

Ludwig Tügel werd vorig jaar vijfenzeventig : wij hebben toen een artikel ge
wijd aan deze, naar onze overtuiging, onderschatte en zelfs in Duitsland minder 
bekende auteur die met zijn werk niet alleen in, de huidige Duitse literatuur een 
vooraanstaande plaats inneemt. 
Nochtans heeft een niet zo gemakkelijk boek ah « Pferdemusik D, geschreven in 
1935, een oplage van verscheidene honderdduizenden bereikt. Het is het eerste 
deel van Tügels « Thüme-trilogie n, dat wel zijn episch hoofdwerk is. 
Tiigels uitzonderlijke sterkte ligt in het episodische — en zijn grote romans be
rusten dan ook op een techniek die bij alle epische breedte, aan dit episodische 
aanleunt. In zijn novellen komt zijn specifiek verhaaltalent dan ook het best tot 
uiting. 
De bundel verhalen die bij Holsten-Verlag (Hamburg) verschenen onder de titel 
<( Die See mit ihren langen Armen » omvat zowat het beste uit zijn verhalend pro
za buiten zijn romans. In zijn inleiding tot dit boek, inleiding die ook apart als 
essa) verscheen bij dezelfde uitgeverij, zegt prof. dr. Heinz Stolte terecht dat deze 
verhalen in feite novellen zijn, in de betekenis die Goethe en Heyse eraan gegeven 
hebben : alles wordt samengetrokken en verdicht rond de éne gebeurtenis, rond de 
kern waarvan ,-én zaak of beeld het symbool wordt. 

De bundel bevat een achttal verha
len, chronologisch gerangschikt, vanaf 
(( Die Treue <> dat in 1932 geschreven 
werd, tot <( Der Unfall » dat vorig jaar 
verscheen; in totaal meer dan zeshon
derd bladzijden. 

De sfeer van heel dit werk, van al de
ze novellen, is dezelfde en zelfs de tenia's 
komen terug. 

Twee dingen hebben Tügels werk le-
niatisch beheersd : het feit dat hij de 
oorlog in Vlaanderen meemaakte .ils 
n irine-infanterist in 14-18 en het feit 
d<it hij , die nu reeds meer dan dertig 
jaar in Ludwigsburg bij Stuttgart 
woont, door het landschap bij de zee — 
het Nederduitse zowel als het Vlaamse 
— aangetrokken wordt. 

De eerste novelle « Die Treue » — 
wellicht de mooiste die hij ooit schreef 
éu een der beste uit de moderne Duitse 
l i teiatuur — behandelt het tema van 
hel meisje dat niet geloven kan in de 
dood van de geliefde, maar in de waan 
leeft van een mogelijke terugkeer; de 
waan eindigt dan tragisch in waanzin .. 
Üi)k in « Der Kauz » is het weer de oor
log die geliefden scheidt : de jonge offi-
ciei en het Maamse meisje dat hij uit 
afgunst afwijst — tot het lot zich op 
hem wreekt in de eenzaamheid. 

De titel van het verhaal « Die Ohn-
seitige » is, naar de verhalende ik-per-
soon zegt, afgeleid van het Nederlandse 
woord « onzijdig » in de betekenis van 
neutraal. Het kan echter ook. in de zi.i 
van de auteur, bedoeld zijn als tegen
stelling tot « Vielseitig ». 

De dokter die het verhaal als een 
jeugdavontuur vertelt, verhaalt er de 
ontmoeting in met een jonge vrouw tij
dens een boottocht. Zij vertelt hem over 
haar ontgoochelde liefde, over de leeg
heid die het heengaan van de geliefde 

in haar hart naliet en hoe zij trachtte 
die leegheid met lust en avontuur te 
\ uilen. 

De Shakespeariaanse figuren in « Kö-
nig Lear auf der Mole » krijgen een ei
gen stempel : de verhouding tussen de 
oude Brunken en zijn dochters wordt 
in een Tügels landschap geplaatst, 
neemt zijn eigen tragische loop tot de 
dood van de dochter Regan en de ou
de man zelf. 

In <( Engel von Bosse » schept Tüge l 
weer een van die onvergetelijke gestal
ten : humor en tragiek vermengen zich, 
een mild sarkasme gaat met een zuivere 
ontioering gepaard. De ontmoeting tus
sen de « Rechnungsrat » Ferdinand 
Wuttke en het meisje Engel von Bosse 
vindt plaats op een ander vlak dan dat 
der dagelijkse dingen. Zij is de droom 
van de romanticus die aan de benepen
heid en de kleinburgerlijkheid van het 
stadje waar hij woont wil ontstijgen. 
Het is het dichterlijke in de mens dat 
zijn droombeeld ontmoet, maar het 
niet vasthouden kan. Ook hier klinkt 
weer heel even de reminiscentie op aan 
de oorlog in Vlaanderen : Wut tke , de 
romanticus, heeft het gedicht dat hij 
aan Engel schenkt geschreven in Dud-
zele « onder de avondschaduwen van 
Brugge's torens" )>. 

Haast mytisch, versluierd en <( sagen-
haft » is het verhaal « Der Ferner ». Al
le verhoudingen — die tussen de 
\reemdeling en het meisje, tussen de 
dorpsbewoners en de vreemde — liggen 
in het irreële hoewel het verhaal realis
tisch gesitueerd is. De schrijver laat ons 
vermoeden en raden naar de juiste aard 
van de relaties tussen mensen en ge
beurtenissen : dit rukt heel het verhaal 
in hiet geheimzinnige. 

« Der Unfall » is het laatste verhaal 
van de bundel . Tügel schreef het in 

1964 en het verscheen samen met « Die 
Treue » onder de titel « Boodevar er-
zahlt » in datzelfde jaar. Ook hier, zo
als in « Die Treue », is de gewezen offi
cier Boodevar aan het woord; ook hier 
staat de ontmoeting met de jonge vrouw 
in het centrum van het verhaal... Ein
digde « Die Treue » met de waanzin 
van het meisje, zo eindigt « Der Un
fall » met de moord op de jonge vrouw. 

Er zou trouwens nog veel te zeggen 
zijn over de toespitsing op het tragische 
in het werk van Tügel , bij alle humor 
die zijn werk kenschetst. 

De novelle « Die See mit j h r en lan
gen Armen )> gaf zijn naam aan de ver
zamelbundel. Zij staat enigszins apar t 
tussen de andere verhalen : toch keren 
hier de meeste Tügelse motieven weer, 
tragiek en humor vermengen zich, de 
realiteit van een kuststadje, een oude 
kapitein, een herberg en een vrouwe
lijke vakantiegast glijdt langzaam — 
haast ongemerkt — over in het irreële, 
tot tenslotte landschap en mensen my-
tische betekenis krijgen : de laatste 
vaart van de kapitein wordt de vaart 
naar het oneindige en het kuststadje is 
slechts een pleisterplaats voor de wach

tenden, een verbindingsteken tussen de 
levenden en zij die heengingen, verlo
ren in de grote zee. Terwijl de andere 
verhalen min of meer duidelijk in de 
tijd gesitueerd zijn, is « Die See mi t ih
ren langen Armen », wat de tijd betreft, 
een greep terug in de tijd der zeil-
scheepvaart. He t verhaal zelf is echter 
zo typisch voor Tügels symbolisch rea
lisme, het is in zijn verleden zo tijd
loos geworden, da t het zijn titel aan 
de hele bundel kon geven : in elk ver
haal staat de mens tegenover machten 
die, van de overzijde der realiteit en 
der geordende levensnormen, met h u n 
« lange armen » ingrijpen in het be
staan en h u n aanwezigheid doen speu» 
ren aan het randgebied van de mense
lijke levens- en bewustzijnssfeer. 

In deze novellen heeft Tüge l zijn uit
zonderlijke kracht als verteller bewe
zen : zijn talent om de « dingen ach
ter de dingen » — zoals een verhaal 
van hem heet — op te roepen met de 
gewone woorden, met een door humor 
en realisme gekenmerkt proza dat vrij 
van maniërisme, krachtig en zuiver 
blijft, geladen en toch eenvoudig, ge
slepen en toch zonder gekunsteldheid. 

"Tügel is een groot schrijver : in zijn 
verhalen heeft hij dit, nog meer dan in 
zijn romans, bewezen. Dat de officiële 
l i teratuur dit nog niet heeft ontdekt, 
is geen blaam voor Tügel , maar wel 
een aansporing om bepaalde waarde
schalen eens te herzien. 

Ludwig Tüge l : <( Die See mit ihren 
langen Armen » 606 blz. - In. DM 20,80 • 
Holsten Verlag, Hamburg . 

ERICH WICHMANN 
In een stormachtige oudejaars

nacht stierf Erich Wichmann, ach
tendertig jaar oud, tengevolge van 
een longontsteking, opgedaan toen 
hij met zijn reeds zwakke gezond
heid uren en urenlang meegeholpen 
had om een dreigende dijkdoorbraak 
af te wenden. Hij werd begraven op 
de vierde januari : de oranje-blanje-
bleu-vlag dekte de doodskist van de 
man die op de bres gestorven was, 
in letterlijke en figuurlijke beteke
nis. Wichmans veelzijdigheid belette 
hem wellicht uit te groeien tot een 
groot kunstenaar in één van de vele 
artistieke bedrijvigheden waaraan 
hij zich wijdde. Hij tekende en schil
derde, was kunstsmid en dichter, 
pamfletschrijver en essayist, politicus 
en joernalist. Hij sprak en schreef 
acht talen en bezat een verbazing
wekkende belezenheid. Zoon van een 
Duits professor die in Utrecht geo
logie doceerde, deed de jonge Erich 
eindexamen gymnasium toen hij der
tien was. Dan ging hij naar de uni
versiteit te Utrecht; wat hij er stu
deerde is nooit juist geweien : het 
ging van chemie tot kunstgeschiede
nis. 

Wichmann was doordrongen van 
het roepingsbesef van de aristokraat. 
Hij, die men wel eens als anarchist 
heeft afgeschilderd, geloofde onwrik
baar in de noodzaak van een aristo-
kiatische revolutie, zoals hij ook ge
loofde in de Nederlandse volkseen-
heid. Zijn afwijzing van klein-Hol-
land en klein-België zijn er slechts 
de uitvloeisels van. In dat lifliL 
dient ook het avontuur gezien Ie 
lüorden met de « Rapalje-par tij ». 
Hij diende bij de gemeenteraadsver--
kiezingen te Amsterdam in 1921 een 
Iweemanslijst in, met als kopman 
een bekend Amsterdams vagebond 
en dronkaard. De man werd verko
zen : hij behaalde 14.000 stemmen! 
Hij moeit echter — onder polilie-
druk — aan zijn zetel verzaken. 
Wichmann had hiermede de princi
piële onzin der « gelijkheidsidee » 
zi illen aantonen. In 1918 had hij 
reeds de « Rebelse patriotten > ge
stie lil : radiknal en Groot-Neder
lands. 

Het is ook in die periode dat hij 
in Zeemvs-Vlaander en een groep 
Belgische patriottards, die voor an

nexatie bij België betoogden, met de 
revolver in de vuist wegjoeg! Na zijn 
Amsterdams verkiezingsavontuur 
was hij ontgoocheld naar het bui
tenland getrokken : arm en vaak als 
bohémien levend. Hij verbleef in 
Duitsland, Oostenrijk, Italië. In een 
brief aan dr. Verviers uit die perio
de spreekt zijn afkeer voor het klei
ne, kruidenlerende, smalle Holland. 

Pas terug uit Italië, sticht hij een 
fasciserende partij, « De Bezem », 
m.et een gelijknamig blad. De felle 
anti-marxist gaat de rode vergade
ringen mede overhoop zetten. 
Scherp is zijn hoon voor de * onzin > 
van materialisme, meerwaarde-theo
rie en klassenstrijd... 

Wichmann imponeerde door zijn 
absoluut non-konformisme, door zijn 
rebelse houding zowel op artistiek 
als politiek vlak, door zijn spranke
lende geest en zijn scherpe intelli
gentie, zijn kennis en belezenheid. 
Vooral in het begin, bij het ontslaan 
der radikale stromingen die meestal 
met de Groot-Nederlandse stroming 
verbonden waren en die vooral bij 
kunstenaars en jongeren sterke weer
klank vonden, was Wichmanns in
vloed van belang. In het geheel van 
zijn aktiviteiten is hij ook belangrij
ker als polemist en essayist dan als 
dichter, schilder of graveur. « Ik 
weet van mijzelve hoe ik buiten de 
directe invloedssfeer van de kunste
naar een wijdere kring bevrucht heb 
als, zeg maar voorzichtig, demonisch 
mens met bezinning ». 

Dat zei hij van zichzelf. En inder
daad was zijn revolutionnair woord 
en zijn revolutionnair e daad stimu
lans voor velen die zoals hij geloof
den in een aristokratische revolutie. 
Hij stierf op de bres, zoals hij leef
de. 

Toen in 1951 de directrice van het 
Utrechts Muzeum bij een tentoon
stelling de wens uitsprak eens een 
tentoonstelling van Wichmanns werk 
te kunnen presenteren, sprong de 
Partij van de Arbeid in het geweer, 
ook al was Wichmann dan al ach-
tenlwintig jaar gestorven. De ten
toonstelling kwam er toch niette
genstaande de diehards, maar pas in 
1959, in Amsterdam. En een drietal 
jaren geleden wijdde het — nu ver-
dtoenen — tijdschrift « Aristo » eerr 
speciaal nummer aan deze uitzonder
lijke figuur uit de Diets-nationale 
volkistrijd. 

J.D. 
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TOERISME 

AARSCHOT 
(SDL) Aarschot ligt aan de oever van de Demer, een bijrivier van de Dijle, die 
op haar beurt uitmondt in de Schelde. Het is een merkwaardige stad, zowel door 
haar fraaie ligging, als door haar oude oorsprong en de bezienswaardige gebou
wen en overblijfselen uit een rijk verleden. Vandaag is het een stad die gestadig 
aangroeit, gelegen in het testgebied Zuider-Kempen en op een twintigtal kilome
ters afstand van de autosnelweg Antwerpen-Keulen. 

Een oude stad. Opgravingen aan de 
'oostelijke kant hebben aangetoond 
dat hier een Romeinse nederzetting 
bestond. Overigens wordt de naam 
Aarschot door sommigen ook ver
klaard door de aanwezigehid van de 
romemse legioenen. Zo beweerde Jus
tus Lipsius in zijn tijd reeds dat de 
naam zou afgeleid zijn van « Arend-
schoot » hetgeen zou te maken gehad 
hebben met een stapelplaats voor ro
meinse adelaren. 

In 1172 verkocht Godfried, zoon van 
Arnulf de derde, graaf van Aarschot, 
zijn bezittingen aan de hertog van 
Brabant om naar de derde kruistocht 
te trekken. Na in 1212 tot het Ste-
denverbond te zijn toegetreden, ken
de de stad haar grote dagen, vooral 
omdat wolwevers en lakenmakers met 
de eraan verwante nijverheden een 
hoge bloei brachten De eerste ver
sterkingen dateren trouwens uit die 
tijd, samen met de vrijheidskeuren. 

In de loop der eeuwen bleef Aar
schot niet van oorlogsellende ge
spaard; achtereenvolgens had de stad 
te lijden van vernielingen en plunde
ringen door de Oostenrijkers en de 

Spanjaarden. Jozef de Tweede liet in 
1748 de stadswallen slopen hetgeen 
hem de woede van de Aarschottena-
ren op de hals haalde, zodanig dat zi] 
duchtig meehielpen aan de Brabantse 
omwenteling. Overigens kregen zij 
hun spotnaam « kasseistampers » in 
deze periode van opstand. Ook de bei
de wereldoorlogen waren voor Aar
schot met bijster gelukkig Nog t i j 
dens de oorlog 40-45 werd een grote 
verwoesting aangericht, maar de in
woners lieten de moed niet zakken en 
in 1963 kon een vernieuwde stad haar 
750-jarig bestaan als « stad en vrij
heid » vieren. 

Aarschot ligt in een heuvelachtig 
landschap gaande van 17 tot 60 meter 
boven de zeespiegel, alnaargelang of 
men zich in het stadspark of op de 
heuvelketen ten zuiden van de stad 
bevindt. Er zijn in de onmiddellijke 
omgeving nog ruim 300 hektaren bos
sen, die een fraai kader vormen dat 
vooral vanaf het uitzichtpunt aan de 
Orleanstoren kan bewonderde wor
den. De stad wordt gekarakteriseerd 
door de Onze-Lieve-Vrouwekerk die 
stamt uit 1277 een meesterwerk van 

gotische bouwkunde. Vooral beziena-
waardig is het hoogkoor met een fraai 
gebeeldhouwd gestoelte uit 1647, het 
dokzaal dat m witte hardsteen werd 
gebeiteld en dateert uit 1600 en de 
schilderijen van De Craeyer, Van 
Avondt en Verhaghen. Onder de 
grootste kunstschatten van deze kerk 
dienen echter het doek « de geeste
lijke wijnpers » van een onbekend 
meester en een smeedijzeren kroon
luchter van Qumten Matsijs, uit de 
vijftiende eeuw, vermeldt. Het mira-
kuleuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw 
van Aarschot, oogmerk van bedevaar
ders, bevindt zich in de linkerkruis-
beuk. 

Andere merkwaardige gebouwen van 
Aarschot worden gevormd door de St-
Rochustoren, waar in vroegere eeu
wen de baljuw, uit naam van de her
tog, rechtspraak hield en het gast

huis uit 1288 met zijn prachtige vijf
tiende eeuwse bmnenkoeren. Daar
naast zijn er ook de 's Hertogenmo
lens uit 1514 die sinds eeuwen het 
bruisende water van de Demer op
vangen en omzetten in kracht. 

Het Begijnhof dat stamt uit 1259, 
herbergt m de bovengalerij van de 
huisjes van het Gesloten Hof een 
heemkundig muzeum met een om
vangrijke verzameling. 

Aarschot biedt voor elk wat wils : 
prachtige uitzichten en wandelpaden 
(let op de zandsteenvorming) naast 
merkwaardige gebouwen en kunst
schatten. 

Verdere inlichtingen op toeristisch 
gebied worden verstrekt in de kan
toren v.d. Vlaamse Toeristenbond of 
bij de stedelijke dienst voor toerisme, 
Stadhuis, Bogaerdenstraat 23 te Aar
schot, telefoon (016)660.25. 
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Por';che Carrera 6 die begin 1966 op de markt komt ; een z&s-
200 PK, inaxuniiiiisnelheid 280 km/u. 

De Londense verkoop/aal Sot-
heby was totnogtoe een begrip 
dat alleen kunstliefhebbers aan
sprak; daar werden door vendu-
meester Peter Wilson tijdens de 
jongste jaren sensationele prijzen 
geboekt voor schilderijen uit alle 
periodes : romantiek, gotiek, re
naissance, barok. 

Sinds enkele tijd echter is 
Sotheby tevens een naam gewor
den die klinkt als een klok voor de 
liefhebbers van auto's. Niet de ge
wone volksdingetjes waar U en 
ik mee rijden, maar peperdure 
kdiietjes uit de heroische periode 
van de motorizering. Een wagen 
die gebouwd werd vóór 1942 en 
die nog in schappelijke staat is, 
wordt rijp geacht voor \erkoop 
door Sotheby. 

De oude wagens — begeerd 
bezit van steenrijke snobs en zoe
kers naar een status-simbool — 
\\ orden momenteel reeds inge
deeld in « stijlen », net als de 
meubels en de schilderijen. Op 
de naam veteraan kunnen slechts 
aanspraak maken de automobie
len (in die tijd hadden ze immers 
nog recht op die volle naam) die 
gebouwd zijn vóór 1904. De Ed
wards stammen uit de periode van 
1904 tot 1918; de beroemde — en 
absoluut on-histoiische — « taxis 
de la Marne » zouden zui\er Ed-
wardiaans mogen heten. Van 
1919 tot 19,".0 is liet de beun aan 
de Vintage's, teiwi]l de nieuwlich
ters van na die datum tot 1942 
het moeten stellen inet de naam 
post-Vintage. 

Sotheby zal vooiiaaii tweemaal 
pti )aar dergelijke wagens onder 
de hamer brengen Vendumeester 
Petei "Wilson weid voor deze idee 
gewonnen door een der beheer
ders van Rolls-Roxce, de 42-jarige 
John Siniih die niet alleen een 
zakenman is, doch te\ens gekend 
kunstliefhebber en lid \an de 
Muzeakonimissie. Het nuueurn 
voor verkeersmiddelen dal te 
Souihdiiipton gevestigd is, sleinJe 

er in toe Sotheby terzake te advi
seren. 

Bij de eerste verkoop kwamen 
62 veteranen aan fantastische 
prijzen onder de hamer. Een Sun
beam 1903, met lederriemen over 
het dak, ging voor 375.000 fr. Een 
Hispano-Suiza uit 1921 met een, 
volgens kataloog, « zeldzaam 
tiansatlantisch voorkomen », 
maakte evenveel. 

Om de wagens voor de verkoop 
terug op te knappen en in de 
oorspronkelijke staat te brengen, 
nemen vaklui hun toevlucht tot 
oude technieken. Zo werd het 
oesterkleunge koetswerk van een 
Rolls-Royce (Vintage) hersteld 
met een verf die uit gemalen ha
ringschubben was vervaardigd. 
Een andere RoUs-Rovce (Ed
ward) haalde de hoogste pnjs : 
anderhalf miljoen. Hij werd in 
1911 speciaal voor een Indische 
maharadja gebouwd en draagt de 
schilderachtige naam Silver 
Ghost. 

De eerste publieke verkoop van 
auto-veteranen haalde een ome/t 
van bijna 12 miljoen tiank. 

Hij werd door Sotheb) gehou
den in Earl's Court, waar ieder 
jaar het Brits automobielsalon on
derdak vindt. 

Voor de aanstaande vooijaais-
verkoop heeft vendumeester "Wil
son reeds twee schlagers in zijn 
kataloog. De eerste is een Merce 
des met zeven plaatsen en houten 
spaken in de wielen, bouwjaar 
1935; de wagen werd speciaal ge
bouwd voor de minister van Bui
tenlandse Zaken van liet Reich, 
Ribbentrop. De tweede is een au
to, die eens aan de Duitse keizer 
Willem II heeft behoord. 

Vendumeester Wilson deelt de 
passie van zijn kopers met : hij
zelf rijdt in een doorsnee perso
nenwagen Rover, bouwjaar 1964, 
die nog minstens twintig jaar 
voor de boeg heeft, alvorens kaas 
te maken op de ultieme eer : ver
kocht te worden in s weield be
roemdste kunstgalerij, Sotjieby. 

ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii iiniiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii imi immiiR 
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Rond de jaarwisseling hing er spanning in onze sportlucht. Op 29 december moes
ten de Rode Duivels in het veld legen de Bulgaren, om de zestiende deelnemer 
aan de emdjaze van de Wereldbeker Voetbal. Na 19 minuten was die spanning 
verdwenen : de Bulgaarse vedette Asparouchov had slechts 53 sekonden nodig om 
de Belgische ploeg van de grasmat te vegen. 
In Florentié speelde het Belgisch nationaal elftal een der zwakste wedstrijden uit 
zijn geschiedenis en liet meteen een unieke kans ontglippen om zich met de elite 
van het wereldvoetbal te meten. 
Hoe het allemaal gebeurde, zagen wij op ons kleine schei m en de kranten vertel
den ons de volgeride dag nog eens uitvoerig hoe zwak de Rode Diuvels (rood van 
ichaamte maar allesbehalve duivels...) presteerden. 

VERGISSINGEN 

Dus kunnen wij het taküsch bord en 
de technische details gerust in het hoek
je laten slaan en kijken welke fouten 
er werden gemaakt in dit kortstondig 
Bekera vontuur. 

Er werden vijf wedstrijden gespeeld : 
de eerste in het Hey/elstadion tegen Is
raël werd een magere overwinning (1-0) 
de tweede in Sofia een smadelijke 3-0 
nederlaag. De twee volgende verrich
tingen deden de hoop op de kwalifica
tie opnieuw stijgen : 0-5 te Tel Aviv en 
5-0 te Brussel. Niet alleen de hoge cij
fers, maar de wijze waarop deze over
winningen werden afgedwongen, deed 
de sportjoernalisten naar hun schrijf
machine grijpen om er de meest ron
kende superlatieven uit te tikken. Een 
gelijkspel in de testmatch op Italiaans 
grondgebied volstond om naar Enge
land te gaan. Zelfs dat speelden onze 
voetballers niet klaar. 

Welke vergissingen werden nu be
gaan en door wie? 

Een eerste grote \ergissing was, dat 
onze voetballeiders en -spelers een tikje 
overmoedig van wal staken, omdat Bel
gië in een zogenaamd « zwakke » reeks 
was ingedeeld en zich zonder veel 
moeilijkheden zouden plaatsen voor de 
eindronde. 

Israël werd slechts door een straf
schop verslagen en op Bulgaarse grond 
werd het 3-0... Constant Van den Stock, 
manager en selektieheer van de Belgen 
beging een kapitale \ergissing bij het 
samenstellen van de ploeg voor Sofia. 
Jl i j liet Jaak Stockman op het bankje 
zitten en stelde Pol Van den Berg op. 
Van den Stock besefte toen blijkbaar 
nog niet, dat men met akademische 
voetbal in keiharde « cup «matchen 
als deze weinig bereikt. Stormer Stock
man — in die periode in topvorm — 
zou de wedstrijd een andere wending 
hebben kunnen geven als de Belgen in 
de Bulgaarse hoofdstad verdedigend 
hadden gespeeld om met snelle tegen
aanvallen de tegenstrever te verrassen. 
He t is een beproefd sisteem en het had 
een gelijkspel of zelfs een kleine over
winning kunnen opleveren. 

Nu had het toch één pozitief gevolg : 
voor de terugwedstrijden werd het elf
tal grondig gewijzigd : Stockman werd 
er terug ingehaald en twee nieuwelin
gen : Berre Mich iels van Beerschot e a 
Johnny Th io van Club Brugge. Het 
geheel won meteen heel wat aan stoot
kracht, zonder dat het technisch peil 
daalde, want Th io en Michiels zijn on 
danks hun vechterstemperament niet 
van technische kwaliteiten gespeend. 

De rezultaten waren hoogst bevredi
gend : een dubbele vijf-nul zege! 

Doch dat was niet voldoende. Door 
de in Sofia geleden nederlaag was een 
« belle » nodig, met voor de Belgen 
het niet geringe voordeel dat een pun-
tendeling volstond voor de kwalifici-
tie. 

ZENUWEN 

Er was dus werkelijk geen reden om 
zenuwachtig te zijn. De roodhemden 
waren dit blijkbaar wel, want hun tril
lende benen brachten weinig geslaagde 
spelaktie tot stand. 

De Bulgaien speelden vlugger, direk-
ter, geestdriftiger en toch minder ner
veus. Rik De Saedeleer schreef terecht : 
« Bulgaren wonnen de zenuwslag : ook 
rijpheid is een kwaliteit... ». Inderdaad, 
de stielkennis van Kolev en co hebben 

in de/e wedstrijd de doorslag gegeven. 
De on/ekere Belgische verdediging werd 
twee keer opgerold en de zaak was 
rond : moreel volkomen ontredderd, 
slaagden de Belgen er nooit in de Bul
garen ernstig te bedreigen. He t laatste JI!1N!I.I.'II||| 'III!IIIIBJ,HIIIU 

STANDBEELD VOOR ROELANTS? 
kwartier deed een Bulgaars verdediger 
een verraderlijk inzenden van Puis in 
eigen doel afwijken. Even was er pa
niek in hun verdediging, want zelfs de 
ijzig-kalme Naidenov stond in zijn doel" 
met drukke gebaren zijn bevelen uit te 
delen. 

In zulke minuten moet men toeslaan, 
hard en ongenadig. Dat deden de on
zen niet en daarom verdienden zij ook 
de zege niet. 

Met dergelijk spel zou het voor de 
Belgen in Engeland een hoogst onpret
tig avontuur geworden zijn. 

Wij beschikken over een twintigtal 
topspelers, waaruit een ploeg van mid
delmatig Europees formaat kan worden 
gevormd, die echter het leven van de 
allerbeste elftallen zuur kan maken, op 
voorwaarde dat zij bezield is met de 
'( Fighting spirit » die nodig is om har
de duels te winnen. Onze spelers missen 
hardheid en in mindere mate stielken

nis en om de top te bereiken zijn beide 
eigenschappen onontbeerlijk. 

R E G L E M E N T IN GEBREKE! 

De geruchten, welke na de laatste 
ontmoeting België - Bulgarije de ronde 
deden in verband met de mogelijke do
ping van de Bulgaarse voetballers, heb
ben weer eens de aandacht gevestigd op 
di t probleem. 

Naar verluidt viel de kaalhoofdige 
aanvoerder van de Bulgaren in de 
kleedkamer in bezwijming en moest 
ondersteund worden om de autocar te 
bereiken. Volgens Pol Van Himst had
den sommige Bulgaren rode ogen en 
schuim op de l ippen. 

De leider van de Belgische delegatie, 
de heer José Crahay, algemeen sekre-
taris van de K.B.V.B. vroeg onmiddel
lijk aan de ondervoorzitter van de 
FIFA Barassi om een dopingonderzoek 

in te stellen. Toen bleek het, dat de re
glementen op dat gebied volledig m 
gebreke bleven. Wij zullen dus nooit 
weten of de Bulgaren opwekkende mid
delen hebben gebruikt om ons elftal ui t 
de Wereldbeker te wippen. 

Dit zou de Belgische Voetbalbond 
echter niet mogen beletten aan te dr ia-
gen om de reglementen aan te passen 
teneinde de plaag van de doping te be
teugelen en te beletten da t het met de 
voetbalsport dezelfde weg zou gaan als 
het wielrennen. 

Ingri jpende maatregelen zijn dus ze
ker verantwoord, wil men deze sport 
van de ondergang redden. 

EEN STANDBEELD V O O R 
GASTON? 

Wie zeker geen opwekkende midde
len nodig heeft om grootse prestaties te 
leveren is onze onvolprezen Gaston Roe-
la nts. 

O p Oudejaarsavond sloot de Leuven
se wereldrekordhouder en Olympisch 
kampioen het jaar op schitterende wij
ze af. Voor de tweede opeenvolgende 
maal won hij de traditionele Sint-Syl-
vestercorrida van Sao Paulo. Hij verbe-
terde meteen ook het wedstrijdrekord. 

Met de glimlach. Opk wij hebben ge
glimlacht, toen we lazen, dat men in 
Brazilië zinnens is een standbeeld op 'JS 
r ichten voor de voetbalspeler Pélél 

Di t is n u toch al te gek! 
Voor iemand, die met voetballen no

tabene rijkelijk aan de kost komt, gaat 
men een monument oprichten. De ver
dwazing gaat zover, da t men zelfs ver
geet dat Pélé op de sportvelden niet 
steeds een toonbeeld van sportiviteit 
kan worden genoemd (onlangs nog 
werd hij wegens na t rappen voor de zo
veelste keer van het veld verwezen!;. 

Als zo'n man een standbeeld krijgt, 
dan moeten wij er hier ook eentje zet
ten voor Roelants. 

Of misschien ware het een beter idee 
een standbeeld te maken voor Atle-
tiekbond-voorzitter Edouard Hermes, 
die nu reeds sinds mensengeheugenis in 

' da t voorzitterzeteltje heeft post gevat 
en het niet graag wil verlaten. I n fe
bruar i e.k. wil deze stokoude man voor 
de zoveelste keer zijn kandida tuur stel
len voor de funktie van bondsvoorzitter. 

Mogen wij de leden van het Uitvoe
rend Komitee van deze Bond de sug
gestie doen Hermes een standbeeld te 
beloven als hij de plaats wil ru imen 
voor een jongere kandidaat? Wij gelo
ven da t dit het enige middel is om de 
man aan te zetten om van een welver
diende rust te gaan genieten. 

O p een bank. Voor zijn standbeeld. 
Cyriel Temmerman . 

Volgende week 
scherm. 

Sport op het kleine 
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B O O M K W E K E R I J E N 
H. L A M BR E C H T S P.v.b.a. 

Dries 16, Beerzel (Antw.) 
Telefoon : 015/41198 

TUINAANLEG 
ONDERHOUD 

INTERNATIONALE 
BRIEFWISSELING 

stort 300 Fr. op PCR. 1021.41 
van ARDAEN Pierre, Torhout-
steenweg, 233, Oostende. U ont
vangt gedurende één jaar ons 
maandblad met adressen voor 
BRIEFWISSELING, binnen- en 
buitenland, - PROEFNUMMER 
met méér dan 400 adressen tegen 
storting van 50 Fr. 

Bestuurder Jos Feyaerts 

Laan- en bosbomen, kanada's, slerdennen, rozen, 

slerstrulken. maasrotsen, alles voor de tuin. 

GELD VANAF 3 . 7 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F ; zelf
standigen, landbouwers tot 500.000 F. 
Auto, grond, eigendom, tot 100 %. 
Krediet, geen voorschot nodig. 

20.000 = 36 z 642 
50.000 = 60 X 998 

100.000 = 60 X 1996 
100.000 = 120 X 1092 

Telef. 03/35.98.85, tot 21 uur of schr. 
F.B. Bisschoppenhoflaan 69 te Deurne-
Antwerpen. — Ik kom thuis. 

ALLES VOOR UW TUIN 
•«•ovw Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
Antwerpsesteenweg 96-98. Kontich. Tel. 53.12.11 

Diepeistraot 44 (tèl : 32.44,30) 
ANTWERPEN 

Alle kwaliteitsspeelgoed 
Spellen voor groot en klein 

FALLER VOLLMER 
BARBIE POPPEN 
LEGO MATADOR 

ENZ. ENZ. 
Steeds open tot 21 uur. 

H..1 1 i l l 'lu 

Grole leus: 
GLAZEN en MONTUREM. 
Grfttit voor veneterden. 
Herstellingen in eigeir werVTiuiS. 

Walter ROLAND 
•— Gediplomeerd Optieker <-« 
Kerkstraat, 58 —• Antwerpen 
|Ut a.u.b. op hal huimummer!} 

Ttlefoon: 35.96.62 
I09t> lorling op verloon dtltr. 

VAN HEUKELOM P.V B.A. 

Schrijf- reken- adress.- duplicator- boekhoudmachines 

OP EENVOUDIG VERZOEK DEMONSTREREN W i j . BI) U THUIS OF BUREEL 
met 10 verschillende merken 

Nieuw - Okkasie - Kontant - Krediet - * 

Prijzen vanaf 2.450 fr. met waarborg 

TEL. 4 5 . 8 0 . 6 7 A. Ullenslei 38, SCHOTEN 

HERSTELLINGEN 

ONDERHOUD 

Vlamingen in Wallonië dit is de gelegenheid om uw kinderen hun moeder
taal niet te laten vergeten. 

Katholieke familie, woonachtig in kasteel, AANVAARDT STUDERENDEN DIE 
HUN TALENKENNIS WENSEN TE VERVOLMAKEN. 

— Drie uur .Nederlands en Frans per dag. 
— Paasvakantie - 3.4.fi6 tot 17.4.66. 

Dagehiks 3 uren les + pension - Prijs 4.000 F. 
'— Juli Augustus 

Dagelijks 3 uren les + pension — Prijs 6.500 F per maand 
— September 

Speciale sektie voor leerlingen die zich op hogere studies voor
bereiden - Prijs fi.SOO F 

Voor Inschrijvingen MEVROUW MAHIEUX Kasteel van Casteaa, CASTEAU. 
Telefoon : 065/283.47 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanr.. . 

V E R Z E K E R I N G E N 

ft^ 

- L E V E N 
- A U T O 
- H U I S 
- I N B O E D E L 

VAN DER PAAL - VOORBRAECK EN C' 
Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N : 03/37.54.38 

l l R E L L I 
Dunlopillo 
S T R R 

,,, ik koop bij 

MATTHieU'S 8€VDEN8eDRIJF 
T U R N H O U T S E I A A N 1 0 2 , l O R G E RH O U T - TÏL. 35.17.13 

•IJHUIZEN : Di .p .srrrar 14-16 , Anlw. T . l . 31.OI.lt 
inenslpa.t 39-41, Aniw. Ie l . 33.47.24 - G. l l i f . r r le i 6 0 , Oeurn», I e l . 36.2S.22 

http://31.OI.lt
http://36.2S.22
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persspi egel 
Zo varen wij 1966 binnen. Letterlijk voor 

vele Vlaamse streken, waar het duidelijk 
wordt dat men niet meer over een water
ramp, maar over een waterschande moet 
spreken. Wie lal dat betalen? Het ziet er 
al even zwart uit als voor de Limburgse 
mijnwerkers waarvan het duidelijk wordt 
dat zij moeten dienen als kalmeringszoen-
offer voor de Waalse onrust. 

Zwartgallige kommentaren nog rond de 
eenheid van het vaderland die voor de zo
veelste maal bedreigd is. Tot slot een lustige 
zwarlenjacht als eindejaarsontspanning bij 
enkele patriottenbladen. 

HET VRIJE WAASUAND 

Legt de vinger in de wonde of Hever in 
de dijkopening waar het spreekt van een 
echt schandaal in verband met de jaarlijks 
terugkerende waterellende. 

« Ziezo!... Ken jaar na tie ramps|)oedii»e 
feiten staal men no}> nergens en is ons Ram
penfonds ziin schamele tien miljoentjes nog 
niet kwijt «eraakt. Kan men een sprekender 
voorbeeld hebben van de seestesResteldheid 
van somniise overheidsdiensten en van de 
administratieve rompslomp. 

Intussen zijn er slachtoffers die reeds voor 
de derde maal werden geteisterd. De publie
ke opinie — en dat zijn niet enkel de ge
troffenen — begint zich meer en meer te er
geren aan het feit dat praktisch elk jaar op 
dezelfde plaatsen overstromingen dreigen en 
vaak ook een treurige werkelijkheid worden, 
zonder dat blijkbaar afdoende maatregelen 
worden genoir>en ter versteviging van dij
ken, baggering van rivieren en modernise
ring van onze waterwegen. Het wil er bij de 
man-in-de-straat niet in dat men in de /e 
wondertijd der techniek er niet zou kunnen 
in slagen het overstromingsgevaar in ons^ 
land, zoniet volledig, dan toch grotendeels 
uit te schakelen. 

Minister De Saeger verklaarde overigens 
in zijn hogervermeld interview dat het uit
baggeren en het ophogen van de dijken ver
waarloosd is geworden. Verscheidene jaren 
werden veel te weinig kredieten daarvoor 
beschikbaar gesteld, aldus de minister van 
Openbare Werken. 

Hierbij kunnen wij slechts de bedenking 
maUen dat met tien straalja.gers min ons 
land niet minder goed o{ minder slecht be
veiligd zal zijn dan thans, maar met dat 
miljard zou al heel wat kunnen gedaan \yor-
den b.v. ter versteviging van ettelijke tien
tallen kilometer dijken! 

In elk geval de duizenden die in de ramp
gebieden wonen en de honderdduizenden die 
op TV-scherm de tragische beelden der over
stromingen zagen, beginnen steeds vaker te 
spreken over waterschande in de plaats van 
over waterellende of watersnood. 

DE VOLKSMACHT 

Durft de achtereenvolgende regeringen 
niet rechtstreeks aanpakken en houdt het 
meer bij vrome wensen. 

« In ieder ge\al heeft de watersnood op 
een zo onverwachte wijze een zo angstwek
kende oiTivang aangenomen, dat men er zich 
niet kan toe beperken de onmiddellijk aan
gerichte schade te lenigen en te herstellen. 
Het probleem moet grondiger worden aan
gepakt. De huidige noodtoestand moet als 
een waarschuwing worden aangezien, een 

'V 

waarschuwing hoe broos onze veiligheid is. 
De geteisterden rekenen er in ieder geval 
vast op dat er iets ondernomen wordt om 
him dergelijke ellende in de toekomst te be
sparen, en hierin zal zeker de ganse open
bare opinie aan hun zijde staan. » 

H E T B O E R E N F R O N T 

Steekt de riek in de weinig welriekende 
mestvaalt van de Belgische kolenpolitiek. 
We krijgen in die politiek slechts een va
riante op het oude liedje « de boer zal 't al 
betalen » het wordt « De Vlaming zal 't al 
betalen ». 

« In het Walentand zijn er verscheidene 
mijnen die niet moeten sluiten en veel meer 
verlies per ton boeken dan de mijn van 
Zwartberg. Vergeten we niet dat ook de 
mijn van Houthalen in Limburg eveneens 
moet sluiten zodat de sluiting dezer twee 
Kempense mijnen een daling van de werk
gelegenheid in Limburg van wel 10.000 man 
zal teweegbrengen. Dit zal ongetwijfeld een 
gevoelige weerslag hebben op de inkomens 
en gans het ekonomisch leven der streek 
ontredderen. 

Uit deze sluitingen in het Limburgs bek
ken blijkt weer eens te meer hoe zwak de 
regering is en zij het in geen geval aandurft 
de Walen te misnoegen. Zij durft niet eens 
Waalse submarginale mijnen die niet meer 
leefbaar zijn sluiten, zonder terzelfdertijd ook 
Vlaamse mijnen te veroordelen die door het 
oprichten van nevenbedrijven nog wel ren
dabel konden gemaakt worden. Hierbij mag 
niet vergeten worden dat enkele jaren gele
den de Limburgse koolmijnen meer dan één 
miljard gestort hebben in een kompensatie-
fonds dat te dien tijde opgericht was gewor
den om zekere, reeds toen op verlies wer
kende, Waalse koolmijnen in het leven te 
houden. » 

D E G A Z E T 

Toont aan hoe zelfs in een ekonomisch 
liberaal stelsel de politiek een grote invloed 
heeft op de ekonomie. In Vlaanderen hadden 
we een dubbele kolonisatie door vreemd ka
pitaal en volksvreemde direkties, en door 
regeringsverwaarlozing. 

« Men kan het gerust zo stellen dat de 
rekonversie al lang klaar had moeten zijn 
maa r men heeft nagelaten in de Limburgse 
mijnsstreken nevenbedrijven op te richten, 
zoals dit gebeurde in Nederland. In dit ver
band past het te onderlijnen dat het Kem
pens bekken steeds zodanig werd beheerd 
dat het geen konkurrentie aandeed a a n het 
Zuiderbekken. Tevens moet onderlijnd wor
den dat de mijndirekties in Limburg in het 
verleden veel pogingen tot inplanting van 
nieuwe bedrijven hebben verijdeld, ten ein
de een soort monopoliepositie te kunnen 
handhavei^ » 

RAAK 

• De Belgische politiek hierboven aange
klaagd is steeds dezelfde geweest. 

Ter gelegenheid van 75 jaar Rerum Nova-
rum schrijft Bert Delaere, een jong histori
cus, een reeks artikels in het KWB-blad 
Raak en onderlijnt er die dubbele achteruit
stelling die in Vlaanderen heerste sinds 1830, 

KADERDAG ARR. MECHELEN TE ÜER 
Alle b e s t u u r s - en kade r l eden van het a r r . Mechelen w o r d e n r eed s ve rzoch t 
za te rdag 15 j a n u a r i vri j te h o u d e n voor de eers te gro te k a d e r d a g na de ve rk ie 
zingen. Naast een u i teenze t t ing van Ed. B o u w e n s over de u i t s lagen in de k a n t o n s , 
h o r e n w e volksver t . Babyion over de d o o r b r a a k w e r k i n g in Wes t -Vlaande ren . 
Verder organisa t ie en p r o p a g a n d a voor volgende j a a r w e r k i n g . 

De enige objektieve geschiedenis van de koliaboratie 

die tot nog toe geschreven werd: 

H E T T W E E D E A K T I V I S M E 

Een uitgave van de Volksunie. 

88 blz, 40 fr. — Te verkr i jgen op ons s e k r e t a r i a a t door 

s to r t ing op onze pos t checkreken ing 1476.97 Volksunie -

Brussel I. 

<t Naar het woord van de Duitse socialist 
Bebel werd de Vlaamse volksmens twee
maal achteruitgesteld en verdiukt. En als ar
beider en in zijn Vlaming-zijn. De belangen 
van het groot kapitaal lagen in Wallonië, in 
de nieuwe nijverheden daar ontstaan. 

Typisch Vlaamse nijverheid werd zonder 
blikken of blozen opgeofferd. De zee%isserij, 
opgebloeid onder het Nederlandse bewind, 
werd totaal verwaarloosd. In een kranten
verslag midden van de eeuw wordt de aan
dacht getrokken op de afgrijselijke nood van 
de vissers van Blankenberge en Heist. In 
een hulpactie smeken zij om wat geld voor 
netten, want hun bedrijf brengt niets meer 
op. In het handelsverdrag met Nederland 
gesloten was de Belgische visvangst door de 
regering te Brussel opgeofferd aan de Hol
landse met als tegenprestatie bevoordeliging 
van de Luikse metaalnijverheid. » 

D E N I E U W E G I D S 

Jammer t van uit zijn super-unitansme nog 
steeds dat sommige Vlaamse CVP-ers voort
gedreven worden niet zozeer door de vreze 
Gods dan door de vreze van de kiezer, en 
vooral de afvallige kiezer die naar de VU 
zouden kunnen afdwalen in steeds groter 
massa. 

Als laatste redding voor Beglië ziet hij ve
len reeds de blauwe schimmen van de PVV 
nahollen. 

« Men zegt ons, en professor Derine 
schrijft het : Er is geen spraak van aan poli
tiek opbod te doen tegenover de Volksunie 
omdat het een politiek zonder einde zou 
zijn. 

Maar met of zonder einde, het zijn toch 
dezelfde vraagstukken die voor beiden op 
het voorplan zullen staan. En het spreekt 
vanzelf dat de Vlaamse CVP zich er wel zal 
voor hoeden — nu dat dit in haar autonome 
macht ligt — geen al te grote afstand te 
laten tussen haar en de met haar concurre
rende Volksunie. Ware dit zo niet waarom 
moest men met zo'n hardnekkigheid de be
slissingsautonomie voorstaan? 

Menen de leiders van de CVP niet dat 
door het loslaten van de eenheid van de 
partij, dat door aan Vlaamse zijde de 
Vlaamse problematiek boven alle andere 
christelijke objectieven te plaatsen, zij de 
deur voor grote gevaren hebben opengezet? 

Het jaar 1966 zal ongetwijfeld tegenover 
de Waalse opstand in de B S P en de splitsing 
in de CVP, een hevige geruststellende cam
pagne vanwege de PVV ten voordele van 
de verstandhouding en de eendracht in 
België, zien ontketenen. 

Die partij zal zich voor allen die bedacht 
zijn voor elk extremisme, die bevreesd zijn 
voor elk avontuur, die angst hebben voor 
een mogelijke scheuring in het land. opwer
pen als de .grote verdediger van de eenheid. 
En zeg a.u.b. niet bij voorbaat dat een der
gelijke campagne tot mislukking is gedoemd. 
Zeg ook niet : maar tegen ons, katholieke 
Vlamin.gen, is, wanneer wij zelfstandig op
treden, niets bestand! De katholieken van 
1878 oordeelden insgelijks zo. Helaas, heeft 
het zware leed dat hij meebracht, hun ogen 
te Iaat geopend. » 

E U R O P E - M A G A Z I N E 

Dit Brussels weekblad ziet goddank in de 
CVP nog een stoere Belg die als een stuur
man in de « storrem » het unitaire schip in 
de vaart zal houden desnoods met een 
schuilzoeken in de vluchthaven Brussel. 

Desnoods wil hij de opstandige matrozen 
over boord keilen. 

Seffens kunnen Derine en Verroken nog 
gaan meespelen in de « Muiters van de 
Bounty >. 

« Al de ingewijden weten dat Van den 
'Boeynants de opvatting heeft dat de Brus
selse agglomeratie de laatste toevlucht moet 
zijn van de nationale eenheid ingeval de 
voortgezette taaiwaanzin tot een katastrole 
moet leiden. Indien het nodig is zal hij het 
grote spel spelen van de eendracht der Bel
gen door te Brussel een beweging in 
het leven te roepen met de hulp van bepaal
de Vlamingen en franstaligen waarop hij 
weet te kimnen rekenen. 

Voor hem is het de laatste kaar t die hij 
zou moeten spelen. 

Hij houdt ze in reserve in zijn mouw en 
in afwachting zal hij alles doen wat in zijn 
macht ligt om te vermijden dat de CVP uit-
r rn valt. » 

V O L K S G A Z E T 

Voor hen ïs een gegeven woord slechts 
een woord zoals zijzelf het verstaan... en zij 
verstaan zichzelf zowaar dikwijls verkeerd. 

Op het huidige ogenblik zijn er heel wat 
zulke dubbelzinnigheden en «misverstanden» 
die herrie verwekken. 

Het land, dat toeschouwer is, zal zich 
bange vragen stellen over hun oprechtheid 
en, in de mate waarin deze afhankelijk is 
van hetgeen in de machtige Belgische kerk 
en in de grootste Belgische politieke partij 
gebeurt, over zijn eigen toekomst. 

Een eerste probleem waarover men in 
volle dubbelzinnigheid zweeft is dit van de 
katholieke universiteit van Leuven... 

...Het tweede probleem dat thans vol dub
belzinnigheden en tegenstrijdigheden zit, Is 
dat van de structuur van de CVP. » 

L.A L I B R E B E L G I Q U E 

Geeft een pluim aan Nieuwe Gids en Be
lang van Limburg om hun unitaire houding 
maar verwijt aan al de andere katolieke 
dagbladen het spel van de federalisten 
te spelen. In deze tijd vindt de oude tante 
zelfs nog nieuwe zonden uit « péché contre 
1'esprit x>. 

ce Het d rama bedreigt aldus de Vlaamse 
katolieken, die te zeer beheerst worden 
door hun taal- en volksopwinding die alle 
eerbied verliest voor de hogere waarden. 
Deze zonde tegen de geest zullen ze zekere 
dag zwaar betalen. 

W a n t het is niet door in demagogie de 
Volksunie na te hollen dat de Vlaamse ka
tolieke pers de meerderheidspositie van de 
CVP In het Vlaamse land beschermt. » 

KRACHT 

Jos wil mee engelbewaarder spelen van de 
unite nationale samen met spekschieter Van 
den Boeynants, zoals hij hem indertijd noem
de. 

ir Men kijkt naar de katolieken » titelt 
Jos. 

« Zoals alle andere Belgen zijn onze ka
tholieken verdeeld in Nederlands- en 
Franstaligen. 

Zij spreken echter niet alleen twee talen. 
Al te veel komt het voor dat zij, zoals in 

de 'boeken van Karl May van de « bleekge-
zlchten » wordt gezegd, « met twee tongen 
spreken ». 

Dubbelzinnigheid Is nooit ver uit de buurt. 
Dat maakt vaak besprekingen, onderhande
lingen en overeenkomsten met de Belgische 
variante van het politiek katholicisme, de 
CVP, erg lastig. 

Kent gij niet? Wij ook niet tot hiertoe. 
Het is een bladje van resistensialisten die 
opnieu^v op z^artenjacht gaan, al is het dan 
op dode zwarten. Zij zijn woest omwille 
van de Bormsherdenking. 

« Men heeft reeds toegelaten dat er een 
Bormsherdenking plaats had, men laat nu 
een Bormstentoonstelling toe met TV-beel-
den, nu mag het nationaal ingericht wor
den. Of toch niet! 

Na de eerste wereldoorlog heeft men die 
vergissingen ook begaan en de jongeren die 

" wij toen waren hebben in de_ dertigerjaren 
soms ook moeten twijfelen wie gelijk had. 
En voor velen is dat het begin geweest van 
verraad. 

Wij zijn er vast van overtuigd dat paci
fisme hier een verkeerde methode is en ver-
draagzaambeid evenzeer. 

Hier moeten maatregelen genomen wor
den. 

Meer denken wij niet dat er daa r « nu » 
moet over gezegd worden. » 

Walter Luyten. 

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

Alle za ter - en zondagen 
O p p e r Beieren o rkes t . 
S t emming - p lez ie r . 
Alle dagen , 's middags en 
's avonds beste keuken , 
n ie t d u u r . 
Vanaf 's m o r g e n s 
to t 's n a c h t s 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder i nge r i ch 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 ima verzorgd 
en goedkoop . 

D O R T M U N D E R 
T h i e r b r a u h o f II 
Groenp laa t s 33 te An twerpen 

p r ima koud buffet. 
Open dag en nach t . 
Zalen voor ve rgader ingen , 
enz. 

D O R T - B I E R K E L D E R 
O u d e Markt 22 Leuven. 

Schoons te b i e rke lde r 
van het land. 

Niet verge ten da t men in 
d e 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 rlp 2 Her t jes . 

DORT THih. iw. .v ,u HOF l i l 
langs au tosne lweg Antwer-
pen-Aken, Tessender lo . 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

Café-rest . <1000 pi.) 
Ruime pa rkee rge legenhe id . 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
De V.U.M, dankt al haar sympa-

tisanten voor de verleende mede
werking en steun tijdens het voor
bije jaar. De V.U.M, biedt al de 
lezers van « Wij » haar beste wen
sen aan bij de aanvang van het 
nieuwe jaar. 

De laatste weken brachten ons 
buiten het slechte weer toch en
kele finantiele zonnestralen. 

V.U.M.-Mechelen rekende af : 
5.049 fr. Steunlijst « Op Sinjoor-
ke » Mechelen 662 fr. 

Steunbussen : Judas , Antwer
pen 641 fr, Tijl, Mortsel 445 fr. 

Het antwoord dat de V.U.M, 
brengt aan elke franskiljonse pro-
vokatie kostte ons de laatste maan
den veel geld, wij staan nog voor 
een flink bedrag in het krijt en 
zouden gaarne het nieuwe jaar be
ginnen met een propere lei. 

Wij doen dan ook een dringend 
beroep op U om ons een goede 
nieuwjaarsgift te bezorgen : stort 
op onze rekening nr HOO-37305 
(V.U.M.) bij de Kredietbank, Ant
werpen. 
ROUWBEKLAG 

Onlangs ontviel ons de heer De 
Hollander, één van onze verdien
stelijkste leden. 

Wij bieden Mevrouw De Hollan
der onze welgemeende blijken van 
deelneming. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
DR. BALLET 

O p maandag 40 januari van 18 
uur 30 tot 19 uur 30 bij hem aan 
huis, J an van Rijswijcklaan 74, 
Antwerpen. 

Ofwel na telefonische afspraak : 
nummer 380577. 
K O L P O R T A G E P L O E G 

Vanaf zaterdag 8 januari hervat
ten wij onze wekelijkse kolporta-
ges met « Wij » en a De Schelde » 
in het s tadcentrum van Antwer
pen. 

Samenkomst elke zaterdag na
middag in café Tyrol, Nationale-
straat 22 en café Tijl, Sint Jans
plein 22. 

Vertrek stipt om 3 'Uur. 

Lier 
Nadat gemeenteraadslid Vergau-

wen de zaak van de jeugdraad 
in het brandpunt plaatste schijnt 
er heel wat belangstelling te komen 
voor de jongerenproblemen. 

De Vlaamse Kring richt op 14 
januari te 20 uur een jeugdavond 
in waarop volgende sprekers het 
debat zullen inleiden Drs. Walter 
Leirman, nationaal voorzitter van 
Jong-Davidsfonds over » Jongeren 
en zelfaktiviteit ». 

Willy Cuypers, gewestleider Chi-
ro « Jeugdbeweging vroeger en 
DU », L. Ruysseveldt, eregouwkom-
nnissaris VVKS - Antwerpen 
c Overheidsinitiatief in de jeugd
zorg ». 

Alle jongeren en verantwoorde
lijken voor de jeugd zijn hartelijk 
welkom. 

De avond vindt plaats in het 
Hof van Aragon. 

KADERDAG 
Alle kaderleden en bestuursleden 

worden dringend verzocht aanwe
zig te zijn op de arrondissementele 
kaderdag op zaterdag 15 jan. te 
14 uur 30 in zaal De Hoorn, Ko
ning Albertstraat te Lier. 

Arr. voorzitter Bouwens geeft 
beschouwingen over de verkie
zingsuitslagen aan de hand van 
vergelijkend cijfermateriaal. 

Volksvert. Babj'lon spreekt over 
de praktische werking in West-
Vlaanderen en de doorbraak bij 
de verkiezingen, arr . sekret. Luy-
ten behandelt leden en abonnen-
ten en werkingsvoorstellen (split
sing in twee kommissies). 

Slotwoord : senator Jorissen. 

Merksem 
O p 16 december hadden wij een 

ledenvergadering met Dr. Leo 
Wouters, volksvertegenwoordiger 
voor Gent, als spreker. 

O p zondag 19 december hadden 
wij het door onze vrouwenafdeling 
ingerichte Kerstfeest voor de kin
deren van VU-Merksem. 

Wij bedanken allen die ons zo 
mild steunden, om ieder van onze 
kinderen met een prachtig kerst
pakket te bedenken. 

NIEUWJAARSWENS 
Het afdelingsbestuur wenst aan 

al onze leden en simpatisanten een 
zalig en gelukkig Nieuwjaar, veel 
goede moed en strijdlust, want er 
«al dit jaar nog wel wat komen 
kijken. 

Schoten 
De lidmaatschapskaarten voor 

het jaar 1966 werden reeds prak
tisch volledig vernieuwd. Hierbij 
kan aangestipt worden dat 40 nieu
we leden werden gemaakt tijdens 
de jongste twee maanden! 

In het begin van 1966 wordt een 
grote abonnementenslag georgani
seerd. Ook op da t gebied moet 
Schoten een voorbeeld zijn. 

Regelmatig wordt een nummer 
van Malpertuus in alle bussen van 
Schoten gebracht met plaatselijk 
nieuws. VÏ̂ ij danken de vele geld
schieters die deze uitgave mogelijk 
maken. 

Het meuwe bestuur dat bij de 
statutaire verkiezingen uit de bus 
kwam is samengesteld als volgt : 
voorzitter J . Brusselmans, sekreta-
ris J . Jordaens, leden en abonne
menten F. Van Overbeke, organi-
satie_W, Verduyn en J. Verreycken, 
penningmeester S. Deneve. propa
ganda R. Debruyne en M. Dru-
mont. 

BAL VLAAMSE KRING 
_ Op 11 februari vindt het tradi

tionele bal plaats in de Ridders-
hoeve (Kasteeldreef). Houdt deze 
datum vrij! 

Zandhoven 
VU-Zandhoven wenst aan alle le

den en sympatisanten van het kan
ton een gelukkig jaar 1966. 

VLAAMS NATIONAAL 
STUDIECENTRUM VOOR PROVINCIE EN 
GEMEENTEMANDATARISSEN 

Sekretariaat : Melkouwensteen-
weg 29, Berlaar (bij LierX 
Het Bestuur van het Studie
centrum is thans samengesteld 
als volgt : 

Ere-Voorzitter : Mter Schiltz, 
Antwerpen. 
Voorzitter : Mter Verniers, S t 
Niklaas. 
Leden : De Beul, Wilrijk; De 
Lie, Berendrecht; Evers, Over-
pelt; Ronibaut, Aalst; Slosse, 
Schoten. 

Sekretaris : Torfs, Berlaar. 
Uitbreiding van dit bestuur 
wordt eerstdaags voorzien. 
Het Studiecentrum is nu defi
nitief gestart. Door het Bestuur 
werd beslist tot het invoeren 
van een jaarlijks lidmaatschap
geld van 100 fr. dat recht geeft 
op : 

— een viermaandelijks infor
matieblad « Vlaams Gemeente
beleid »; 
— antwoord op gestelde vra
gen. 

Verscheidene specialisten heb
ben hiervoor hun medewerking 
beloofd. Het informatieblad zal 
praktische dokumentat ie ver
schaffen aan onze mandataris
sen (studies - wetgeving - mi-
nisterieele omzendbrieven - par
lementaire vragen en antwoor
den, enz.). 
Interessante studies en refera
ten zullen afzonderlijk te koop 
worden gesteld. 
Vlaamse mandatarissen (van 
provincie, gemeente, en kom
missie van openbare onder
stand), het Studiecetnrum wil 
U hulp en informatie verschaf
fen. Samen zijn wij sterk! 
Stelt U daarom onverwijld in 
verbinding met het Sekretariaat 
door opgave van Uw volledieg 
identiteit, beroep, adres, funktie 
en benaming van Uw verkie-
zing.slijst. Het lidmaatschapgetd 
van 100 fr. is over te schrijven 
op de ix>strekening nr 51.40.69 
van J. Torfs - Mertens, Berlaar. 
Interessante suggesties zijn 
steeds welkom. 

KOLPORTAGES 
Kolportages in het kanton Zand

hoven op de volgende zondagen : 
9 januari 1966 : Pulderbos; 16 ja
nuari 1966 : Pulle; 23 januari 1966 : 
Viersel; 30 januari 1966 : Oost
malle. 

Steeds aan de kerk van de te be
werken gemeente verzamelen om 

3 uur stipt. Nieuwelingen worden 
steeds met open armen ontvangen. 
Zij wenden zich tot : Lode Verhoe
ven, Liefkenshoek 23, Halle - Kem
pen. Tel. 79.01.24. 

BRABANT 

Brussel 
De tweede zondag van het nieu

we jaar nodigen het Verbond der 
Vlaamse Meisjesscharen en het 
Verbond der Blauwvoetvendels 
van de Blauwvoetfederatie van 
Groot-Brussel U uit tot het bijwo
nen van een groot jeugd- en ou-
derfeest. 

Wij deden hiervoor een beroep op 
de : muzikale klown Krak, nu op 
rondreis met Terry van Ginderen; 
meestergoochelaar Lucky met zijn 
nieuw repertorium; tekenaar Wil
ly Van der Steen, geestelijke va
der van Suske en V^'iske; meisjes 
en jongens uit de verschillende 
scharen van de VVM en VBV; ja
germuziekkapel van de federatie: 
Stan Philips. 

Tevens wordt gezorgd voor een 
reuze-tombola. 

Dit alles voor de, luttele prijs 
van 20 franken, voor U zeker geen 
bezwaar om aanwezig te zijn op 
zondag 9 januari te 16 uur in de 
zaal St. Franciskus, Van Schoor-
straat 48, te Schaarbeek. 

Haile 
Meer dan 50 dapperen hadden 

op 23 december het rotweer getrot
seerd om onze lijsttrekkers van 23 
mei nog eens samen aan het woord 
te horen. 

In een fel gesmaakt en realistisch 
betoog schetste Dr. R. Gheyselinck 
de Vlaamse strijd als een gevecht 
van lange adem, dat vooral te 
Brussel en in Brabant moet wor
den geleverd. 

Volksvert. Dr. V. Anciaux ont
leedde de terugslag van de VU-
zege bij de laatste verkiezingen. 

Daarna sprak ook nog onze 
vriend Lic. R. De Geeter, die zopas 
tot arrondissementeel voorzitter 
werd verkozen. 

Leuven 
V.N.S.U. 

O p dinsdag 11 j a n u a r i t e 20 uur 
in « Crista! », Parijsstraat 12 : 
Antwerpen-avond van het VNSU 
met als sprekers volksvert. Mat-
theyssens en Schiltz. 

Op woensdag 19 januari te 20 
uur in « Cristal i>, Parijsstraat 
12 : Bormsavond met als spreker 
provincieraadslid Herman Wage-

LIMBURG 

Maaseik 
Het officieel gedeelte van de te-

denslag 1966 werd met sukses be
ëindigd : onze afdeling werd ruim 
versterkt 

Wij vragen aan al on7.e mede
werkers deze wervingsaktie nog 
een maand vol te houden : tal van 
mensen dienen nog bezocht te 
worden. 

WINTERPROGRAMMA 
22 januari : kantonale propa-

gandistendag. 
4 februari : statutaire bestuurs-

verkiezingen. 
Einde februari of begin maar t . 

grote publieke vergadering. 
Een eventuele wijziging aan dit 

programma wordt tijdig meege
deeld. Voor al deze aktiviteiten 
volgt te gepasten tijde een schrif
telijke uitnodiging. 

Eigenbilzen 
Zaterdag 8 januari om 20 uur 

gaat in café « De Maan », Brug
straat, Eigenbilzen een grote 
Vlaams-nationale volksveijiadering 
door. Naast J. Cuppens en E. Ras
kin zal er het woord gevoerd wor
den door Toon Van Overstraeten, 
algemeen propagandaleider van 
de Volksunie. Alle Vlaan»s-natio-
nalisten van Eigenbilzen en omge
ving houden deze avond vrij! 

OOST-VLAANDEREN 

Beveren-Waas 
SINTERKLAASFEEST VOOR 
VERLATEN KINDEREN 

Op 4 december richtte de afde
ling voor de tweede maal een 
groots Sinterklaasfeest in voor de 
165 weesjes en verlaten kinderen 
die in het « Tehuis voor Kinde
ren » verblijven. Te 14 uur kwam 
Sinterklaas aan in de gemeente; 
voorafgegaan door de Volksunie-
Harmonie, de VU-Senatoren Dr. 
De Paep en Dr. Roosens en het 
bestuur der afdeling, trok een 
stoet doorheen de gemeente. In die 
stoet een massa geschenken, waar
onder de verrassing van dit jaar : 
een spiksplinternieuwe boot in gele 
en zwarte kleur,., en met de naam 
8 Uilenspiegel Ï . Hiermee zullen 
de verlaten kinderen weerom op 
de vijver van hun tehuis kunnen 
spelevaren. 

Terwijl de stoet door Beveren 
trok zaten al de verlaten kinderen 
aan de feestdis en werden zij aan
genaam beziggehouden door drie 
klowns. 

Hiermede dankt de Volksunie
afdeling allen, die door hun milde 
steun hebben medegewerkt aan 
het sukses van dit Sinterklaasfeest. 
KOLPORTAGES 

O p zondag 12 december werd 
gekolporteerd te Kallo en Doel; 
210 verkochte nummers ; op 19 de
cember te Nieuwkerken-Waas : 
180 nummers . 

Ondertussen groeide de propa-
gandistenploeg aan en met een 
propvolle microwagen werd op 26 
december een bezoek gebracht 
aan Meerdonk en Verrebroek. De 
twaalf propagandisten verkochten 
niet minder dan 220 nummers van 
ons weekblad! En de reeks gaat 
verder, want... afdeling Beveren 
slaapt nooit! 

Burst - Bambrugge - Resegem 
Onze afdeling kende een bedrij

vige maand december. O p 6 de
cember werd, in aanwezigheid van 
de heren De Cremer, arrondisse-
ments-voorzitter en De Grave, pro
vincieraadslid, overgegaan tot het 
herverkiezen van het voltallig afde
lingsbestuur. Proficiat aan de her-
verkozenen. 

De voorverkoop van de 500 steun-
kaarten ten bate van het Kerstfeest 
voor onze kinderen kende een 
overweldigend succes. Practisch al 
de kaarten werden verkocht. He
ren propagandisten is dit soms geen 
stille wenk om nog meer VU-leden-
werving? 

Kerstfeest op 25 december! St. 
Maarten voor de gelegenheid ook 
op post. 

Veel blij verraste moeders, geluk
kige kindergezichtjes en aangepaste 
geschenken. Bravo voor het be
stuur. 
DIENSTBETOON 

De Grave Urbain, provincieraads
lid, houdt zitdag iedere tweede za
terdag van de marmd in het lokaal 
bij Geers Frans. Nieuwstraat, Burst 
van 14 tot 15 uur. 

Voor dringende gevallen : bij 
hem ten huize Opaaigemstraat 1, 
Aaigem. Tel. Aalst 053-62267. 

6ent 
MAANDKALENDER - VMO 

9 jan. . jaarlijks bezoek en bloe
menhulde aan de graven van Her
man Van Otegem, Mietje Van Cau-
ter en Juul Becu. Bijeenkomst lo
kaal Rubenshof te 10 uur 

15 jan. : 20 uur 15 lokaal « Ro
me B, Kleine Vismarkt 3, VMO-
kameraadschapsavond. 

16 jan. ; Kolp. met openlucht-
meeling te Eeklo. Vertrek aan het 
lokaal « Berkenhof » te Merelbeke 
om 8 uur 45 en aan het <t Rubens-
liof » te Gent om 9 uur. 
FILM 

Vrijdag 14 jan. 20 uur. Vlaams 
huis Roeland, film over de vrij
heidsstrijd in lerl.Tnd. De verta
ling geeft Arih. De Bruyn: de 
avond is ingericht door « Were 
di » Gent. 

Merelbeke 
De afdeling werd diep getroffen 

door het schielijk o\erIijden op 1 
ian. van haar trouw lid en mede 
werker dh. Herman (ïerard. 

Onder grote belansistelling werd 
kameraad Herman op dinsdag 4 
jan. te grave .sjcdiagen. Aan her 
open graf spr;i!.eii \i>lks\ert. Dr, 
Wouters namens liet arrond'sse-
ment. Piet !>»• F:niw nanit n^ 'Ie 
afdeling en \ ' ( )S voor/ittei dh 1-
N'oickaert nanifns \ ' O S Merelbeke 
waarvan de aflijvige pctmlngmees-
ler «a s . 

De talrijke \ r iendtn op de ter-
aardbestelling aanwezig weten 

maa r al te goed welke leemte na
gelaten word. Naast afvaardigingen 
uit de afdelingen Zwijnaarde -
Gent - Gentbrugge - Ledeberg en 
Si. Amandsl>erg, woonden de pro
vincieraadsleden Jos De Moor ea 
Oswald Van Oteghem, benevens 
de prov. voorzitt. dhr Rombaut, de 
begrafenisplechtigheid bij . Zowel 
VOS als de VU betuigen hun diep
ste leedwezen aan zijn echtgenote 
en de familie bij dit smartelijk 
voorval. 

WEST-VLAANDEREN 

Koksijde 
Het afdelingsbestuur wenst aan 

al zijn geabonneerde en leden een 
voorspoedig nieuwjaar. We dani.en 
de lezers die hun abonnement heb
ben hernieuwd. In de loop van de 
maand januari zullen de lidknaiien 
1966 ter herinieuwing aan onze le
den worden aangeboilen. De be
stuursleden worden dringend ver
zocht deze maand te benutten 
\oor het aanwerven van nieuwe 
k-den. 

DEZE WEEl 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
14.30 : Muziek voor jonge mensen 
— 15 20 ; Turnen. Reportage van 
het eerste deel van het kunsttur-
r e n Europa-Japan — 16.25 : De 
Plintstones (115e afl.) — 16.50 : 
Salondansen. Reportage van. de Eu
ropese kampioenschappen voor be
roepsdansers — 18.30 : Klein, klein 
kleutertje — 18.50 : Dusty Batts. 
5e en laatste afl. : Brand bij Merry-
vale — 19.15 : Disneyland — 19.55: 
Weerbericht en mededelingen — 
20.00 : TV-nieuws — 20.15 : Sport
weekend — 20.40 : Soubrette, blij
spel door Jacques Deval — 22.20 : 
Beelden spraken. 6e afl. : Hooddoo 
Ann — 22 45 : TV-nieuws. 

M A A N D A G 
19,00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Teletaalles : Engels. 15e les : Brand 
in het kantoor — 19.20 : De Flint-
stones. 116e afl. : Agent nul, nul, 
zeven 19.45 : Openbaar kunst
bezit « De ijsvogels » van Emile 
Claus — 19.55 : De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20.30 : Twee 
levenden en een dode, een televisie
spel door Dries Poppe — 21.55 : 
Vergeet niet te lezen — 22.25 l 
TV-nieuws. 

D I N S D A G 
14 05 : Schooltelevisie — 19.00 t 
Zandmannetje — 19.05 : Filmmu
seum van de schaterlach Onder ar
rest — 19.20 : Tienerklanken — 
19.55 : Hier spreekt men Nederlands 
— 19.59 : Weerbericht — 20.00 ' TV-
nieuws — 20.25 ; Bonanza — 21 15 : 
Met geweer en weitas, documentaire 
van Germaine Dijckhoff en Lieven 
Gijpen — 22.00 : Gastprogramma. 
De liberale gedachte en actie — 
22.30 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
16,30 • Schooltelevisie — 17.00 : Te-
levisum — 19.00 : Zandmannetje — 
19.05 : Jonger dan je denkt — 
19.30 : Autorama, Op het Autosalon 
te Brussel — 19 55 : De Weerman 
— 20.00 : TV-nieuws — 20,25 : De 
draak (Der Drache). allegorisch ver
haal van Jewgenij Schwarz — 
2155 : Medium — 22 25 : TV-
nieuws. 

D O N D E R D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Het geheim van de verlaten mijn. 
2e afl. : Opgesloten in de mijn — 
19,23 : Penelope — 19,55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19.59 : 
Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws — 
20,25 : TV-roulette — 20,50 : De 
croton, eenakter naar de gelijkna
mige novelle van Jos Vandeloo — 
21 20 : Première-magazine — 22 05 : 
Gastprogramma Het vrije woord ! 
Lekenmoraal en -filosofie — 23.35 : 
TV-nieuws. 

V R I J D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19 05 : 
Teletaalles : Engels. Brand in het 
kantoor — 19.20 : Tienerklanken — 
19.45 : Zoeklicht — 19.45 : De Weer
man — 20,00 : TV-nieuws -- 20 25 : 
Speelfilm : Een vreemde zondHg, 
psychologische film van Mare AUé-
gret, met Bourvil, Danielle Darrieux, 
Arletty en Jean-Paul Belmondo — 
21 55 • TV.nieuws — 22 00 : Dicht rs 
van De Tijdstroom, een literair pro
gramma. 

Z A T E R D A G 
14 40 : Skiën, Reportage van de af
daling .neren in de Laiiberhornren-
nt.n — 15 25 : Rugby. Rechtstreekse 
reportage van de wedstriid Schot
land-Frankrijk, gespeeld te Edin
burgh — 17 00 : Schooltelevisie — 
18.55 : Zandmannetje — 19 On : 
Flipp.r 3e afl . De schorplornvia 
— '9 25 • Voordat de bladt-ren val-
en — 19 47 Si'kses, animiiH»-
'ilmpje - 19 55 • Hier sprri^kt nr 'n 
Fc'eriandp 19 .'̂ 9 • Wter^erich•• — 
'JCOO : TV-nieuws - :0 25 . De 
Dick van D-ko-show, eerste ad^-ve-
ring - "O 50 : Een avondir 'it 
met. Corrv, • en prosramma rond 
rorrv Br.-'kken - ''1 *!i • Fch"^ — 
22 1.5 • Dp onkr •khpv.-n 9e »fl : 
De zaak-Tommy Karpeles — 23.05 : 
TV-nieuws. 
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bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
O]) 29 janunri i9fi3 om 20 uur, 

zaal PallafliuiH, Offerandestraat, 
5de winterfeest van a Onze Vrien
denkring », Broederband afd. Ant
werpen. 

Op dit eerste lustrum feest nodi-
fren we alle Vlaams Nationalisten 
uit om met ons te komen verbroe
deren. 

« De Uiltjes » onder leiding van 
Mr en Mevr. Vervloet zorgen voor 
diins, zang en spel. Het damesor-
kt st tl De Weense Meisjes » bren
gen wienerwalsen en wienerstem-
ni'ng. Amedee Verbruggen houdt 
de feestrede o\er «Kameraadschap 
onder alle Vlaams Nationalisten. 
2< .vel de ouderen als de jongeren». 

Tussenkomst in de onkosten 30 
fi We verwachten al onze vrien
den en /eer vele jongeren. 

WERFTOCHT 
Werftocht met luidsprekerauto 

van de hele afdeling in Antwerpen-
Oost op zondag 16 januari 1966. 

Samenkomst voor café « Trans-
va i l », hoek Draakstraat en Draak-
pi .ats . N'ertrek stipt om 10 uur 30. 

De medewerkers van Antwerpen-
Noord komen samen om kwart 
voor tien in Café Tijl, St-.Iansplein 
22. Zij worden per auto naar Ant-
wf'rpen-Oost gebracht. De propa
gandisten van Antwerpen-Centrum 
en van Linkeroever op hetzelfde 
uur In Café Tvrol, Nationalestraat 
22. 

Vooral bij mooi weer verwach
ten wij talrijke «ondagwandelaars 
cm onze kolporteiu's moreel te 
steunen door hun massale aanwe-
zigheiti 

Eorgerhout 
f)n/.e maandelijkse vergadering 

h' At plaats vrijdag 14 januari 1966 
te 20 uur .30 in ons lokaal « Nieu
we Carnot », Carnotstraat 60. te 
Antwerpen. 

Als inzet van het nieuwe jaar 
vci wacht het bestuur van alle le
den, dat ze niet alleen aanwezig 
zullen zijn, maar dat ze allen een 
nieuw lid meebrengen. 

BORMS - HERDENKING 
Men verzoekt ons mede te de

len : 
Op 12 april zal het 20 jaar gele

den zijn dat dr. Bonus is gestor
ven. Te dier gelegenheid wordt de 
jaarliikse herdenking uitgebreid 
tol een nationale geb^jurtenis. 

De/e herdenking vindt plaats op 
zondag 17 april 1966, met een 
voor- en een namiddagprogram-
ma, te Antwerpen-Merksem. 

Er wordt gevraagd aan de per
sonen die in de gelegenheid zijn 

l loofdredakteur : 
T. van Overs i r ae ten . 

Redak t i e sekre ta r i s : 
S. de Lie. 

Alle br iefwissel ing voor 
redakt ie n a a r : 
Rota typ, Sylv. Dupuisl . , 
110 Brus. 7. - Tel . 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnie r l . 82 
Brussel L - Tel . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van blad op di t 
adres . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F . 
Halfjaarli jks : 160 F. 
Dr iemaande l i jks : 90 F . 

Abonnement bu i ten land : 
45» P . 

S t eunabonnemen t : 750 F . 
( m i n i m u m ) . 

Losse nummers : 8 F . 
Alle s tor t ingen voor het 
blad op pos t reken ing : 
1476.97, Volksunie - Brus . I 

Veran tw. uitg. Mr F . Van 
de r Eist, Beizegeinbtraat 20 
Brussel 12. 

lokale propaganda te voeren, steun-
kaarten (10 fr.) te verkopen, geza
menlijke reis naar Antwerpen te 
organiseren, aanplakbrieven te ver
spreiden, zich in verbinding te 
stellen met het sekretariaat, H. 
Baekelmans, Karel Van den Oe
verstraat 5, Borgerhout. 

Borsbeek 
BAL 

Iedereen uit het Antwerpse 
wordt verwacht op het Optimisten
bal van de Vlaamse Vriendenkring 
Borsbeek op zaterdag 22 januari 
in de zaal Rivièra, Jos Reusens-
lei, te Borsbeek. 

Orkest : The Moonglowers. 
Start : 20 uur. 

Hoboken 
VLAGOVERHANDIGING 

Op 11 december werd aan de 
V U-Hoboken de afdelingsvlag 
plechtig overhandigd. In aanwe
zigheid van talrijke vooraanstaan
den hield Dhr. Mattheyssens een 
passende toespraak en droeg dan 
de vlag over aan de vaandrig. Een 
dankwoord voor de talloze simpa-
tiebetuigingen werd, namens het 
afdelingsbestuur, door de propa
gandaleider uitgesproken. Deze 
schetste ook in het kort de geschie
denis van de plaatselijke afdeling. 

Na deze plechtigheid werd de op
tocht gevormd met de stijlvolle 
VUM-kapel en de VU-harmonie 
vooraan. Het was hartverwarmend 
te mogen zien hoe simpatiek v%'e 
door de Hobokense bevolking ont
haald werden. 

Met een daverende Vlaamse 
Leeuw, in het centrum van de ge
meente eindigde de optocht. 

's Avonds had tenslotte, onder 
overgrote belangstelling, ons bal 
plaats in de zaal Breughel. Onder 
de aanwezigen bevond zich volks
vertegenwoordiger Dr. Goemans, 
die reeds van het eerste ogenblik 
af, de afdeling Hoboken heeft ge
holpen. 

Het bestuur houdt er dan ook 
aan, langs deze weg allen te dan
ken, die bijdroegen tot dit succes. 
SOCIALE WERKEN 

Ook in Hoboken, kunnen nu al
le Vlamingen genieten van eigen 
sociale werken, zoals Vlaamse Zie
kenkas en het Vlaams Sindikaat. 

Na vruchtbare besprekingen met 
de heren Lefroid en Creten werd 
besloten Dhr. Clement De Ranter, 
Steynstraat 106, als verantwoorde
lijke voor Hoboken aan te stellen. 

Zend indien mogelijk een kaartje 
met naam en adres en onze afge
vaardigde zal -U onmiddellijk een 
be/oek brengen. 

Klein Brabant 
Zaterdag 22 januari de derde tra

ditionele walelenbak te Marieker
ke. 

Ieder jaar is dit een gelegenheid 
(ot verbroedering voor onze leden. 

De veikozenen van de Volksunie 
il) ons arrondissement beloofden 
aanwezig te zijn. Hou nu reeds de
ze datum vrij, want de wafels zijn 
steeds best. 

Lier 
Alle bestuurs- en kaderleden 

van het arr. Mechelen worden 
reeds verzocht zaterdag 15 januari 
vrij te houden voor de eerste gro
te kaderdag na de verkiezingen. 
Naast een uiteenzetting van Ed. 
Bouwens over de uitslagen in de 
kantons, horen we volksvert. Baby-
Ion over de doorbraakwerking in 
West-Vlaanderen. Verder organisa
tie en propaganda voor volgende 
jaarwerking. 

Turnhout 
Wij nodigen alle vrienden van 

de Volksunie uit om samen een 
gezellige avond door te brengen 
in het Lindenhof, St. Antonius-
straat. Turnhout, op 15-1-1966 te 21 
uur. 

Deelname in de onkosten : 50 
fr. per persoon. Gelieve voor 6-1-
1966 uw deelname toe te zeggen 
op onderstaand adres : Beaufays, 
C. Beersmansstraat 16, Turnhout. 
Tel. 444.89. 

zaterdag 22 januari 1966 ïn de zaal 
Harmonie, gelegen rechttegenover 
de a Lange Wapper », waar van he
den af toegangskaarten te verkrij
gen zijn. De inkom werd vastge
steld op 25 fr. De deuren openen 
te 20 uur 30. Orkest : « De Accor-
dona's x. 

BRABANT 

Gooik 
Op zaterdag 22 en zondag 23 ja

nuari 1%6 reuze-mosselkermis in 
het lokaal bij Jean Bellemans, 
Strijland, Gooik. 

Provincieraadslid Gustaaf De 
Doncker en het bestuur van de af
deling Gooik heten u van harte 
welkom. 

SOLIDARITEITSFONDS 

Weer dienen een groot aantal 
boeten betaald te worden en 
onkosten die ontstonden door 
de betogingen tegen de franse 
preken. Het thuisfront zal zijn 
plicht begrijpen. Stort op per 
54917 van de Kredietbank te 
Antwerpen met vermelding van 
nummer 100.1336971. Hartelijk 
dank bij voorbaat. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
O p zaterdag 15 januari 1966 in 

de feestzaal der werkhuizen Gil-
bos, baan op Aalst te Herder.sem : 
dansfeest van Dender en Zwalm. 

Orkest : Actif Club o.l.v. Oktaaf 
Boone. 

Deelname in de kosten : 50 fr. 
Stadskledij. 

Eerste dans : 21 uur. 

Deinze 
Op zaterdag 22 januari 1966 te 

20 uur 30 geeft onze plaatselijke af
deling haar 1ste dansfeest in het 
gasthof «t D'Hulhaege », Karel Pic-
quélaan 222, Deinze. 

Toegangsprijs : 40 fr. Wij reke
nen op alle sympatisanten, ook 
van buiten de afdeling. 

Eekio 
Ter gelegenheid van de officiële 

opening van het « Vlaams Huls », 
Stationsstraat 25 te Eeklo op zater
dag 15 januari 19(>6 : reuze pensen-
kermis om 20 uur 30. 

Korte gelegenheidstoespraak door 
volksvertegenwoordiger dr. L. Wou
ters. 

Gezellig samenzijn, muzikale 
omlijsting. Iedereen van harte wel
kom! 

O p 16 januari 1966 grootse kol-
portage te Eeklo. 

WEST-VLAANDEREN 

Menen 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Heden zaterdag 8 januari houdt 
dhr. Herwin Vandenbulcke, dr. 
in de rechten, zitdag in ons lo
kaal « Het Zonneke », Wervikse-
str. 49, van 10 uur 30 tot 11 uur 
30. 

Middelkerke 
Het afdelingsbestuur nodigt alle 

leden van het arrondissement 
Veurne - Oostende - Diksmuide 
uit naar de' inhuldiging van de af
delingsvlag op zondag 23 januari 
66 om 17 uur in het Vlaams Huis 
« Were di ». Korte toespraken door 
de arrondissementsvoorzitter Leo 
Van de Weghe en volksvertegen
woordiger Lootens. Feestrede Toon 
Van Overstraete. 

Wilrijk 
AFDELINGSBAL 

Wij herinneren eraan dat ons 
jaarlijks V.U.-bal plaats vindt op 

Tielt 
BESTUURSVERKIEZING 

De verkiezing van het nieuw be
stuur vau de afdeling ï i e l t vindt 
plaats op vrijdag 14 januari. Plaats 
en uur worden nog nader bepaald. 
AVONDFEEST 
VRIENDENKRING 

Hel avondfeest van de Vlaamse 
Vriendenkring vindt plaats op za
terdag 5 februari in het Vijverhot 
te Tielt. 
KOLPORTAGE 

Eerstvolgend kolpoitage op zon
dag 9 januari te Tielt. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MMT 
SPECIAAL 
BREVET 

NH.SIZf6X 

STAK' 
(Brevet : 512767) 

TE ZELE (O.-VL.) 
GEWATTEERDE BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
Tel. (052) 44641 en 44642. 

Indien U geen verkoper 
in u-w omtrek kent, stuur 
ons een kaartje en we 
de dichtst bijgelegen ver
zenden U het adres van 
koper Star Zele. 

HERMES 
T'L 54 Zuidlaan 

211 M. Lemon n le r l aan . 
Telefoon : 11.00.33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
S E K R E T A R I 4 A T -
KURSUS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
daktylografie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handels-
corr esponden tie. 

Dag- en avondlessen. 
De Bchool waar Vlamingen 

zicb thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

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

GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 149, Qent; 
of naar : 
Postbus, 11, Deinze: 
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 iedereen I Ailea ge
heim I Medewerking van 
priester. Dagelijks 4 tot S 
verlovingen. 

GEMEENTE BORGERHOUT 
Vorming van een 
wervingsreserve voor: 

1.-KARLADER (werkman) 
bij de Openbare 
Reinigingsdienst, 

2. - VLOERDER-KASSEIER 
(werkman) 
bij de Dienst Wegen. 

De bekendmaking geschiedde 
in liet Belgisch Staatsblad van 
25 DECEMBER 1965. 

Voor alle inlichtinegn met 
betrekking tot de deelne-
mingsvoorwaarden, gelieve 
men zich te wenden tot het 
« Secretariaat », ten Gemeen-
tehuize, de eerste vijf dagen 
van de week, tussen 8 u. 30 
en 17 u. (tel. nr. 35.02.65). 

Aanbevolen 
Huizen 

HERBERGEN 

Bezoek het a Veerhuis » 
te St-AMANDS a.d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

Geniet van de lekkere 
koffie «De Olifantt 
in het Vlaams Buis 

« PETER BENOIT » 
Franrljkiel 8. Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle specialiteiten 

Fruitsap Pufrl 
CARPENTIER 

Guido Gezellestraat 39 
ZWIJNDRECHT T. 52.70.70 

EL.EC. APPAR. 

Vermindering vr lezers VU 
Hulsh App - Radlo-T.V.-

bandopnemers.> 
37.92.57 ELAGRO 38.74 68 
De Damhouderstr 23 Ant 

BOUWEN WONEN 

De specialist dei 
standaarddeuren 

J. LEEMANS Deurne Z. 
Van HavreleJ 70 I 35 63.17 
Agent : De Coene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Dellflex Taplflex 
enz. Inlichtingen 
Claessens-Corneiis Schnt-
stt. 18, Deurne T S6 13 12 

HOTEL RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
n Rubenshot o 

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

(I Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeei 
Vermindering v. groepen. 
Ellsabetbl 105. TeL G32.70 

Vlaams Huls Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon • (050)41637 

Vol. Pension - 30 kamers 

MroDELKERKE 
a Vlaams huis Were Di » 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bIJ meester aarwerkmaker 

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



WIJ 23 

WENTELPOORTEN 
In hout, staal, Bliunlniura 
ot plastiek. 
Standaarduitvoering ot 
naar eewenst model. 

-Systemen axigepast aan de 
aard van bet bouwwerk. 
Hand. ot elektrisebe bediening. 

'ZONHOVEN TEL 132 31 

NS & ZONEN PVI 

AOLLUIKEN 

ROIXUIKEN 
in hout, staal, alumi
nium ot plastiek 
Hand- of elefctrlscha 
bediening. 
AUe systemea. 
VENEHAANSE 
ZONNEBUNDEM 
Bediening met 
koorden • ot met 
stang en windwerk^ 

VENETIAANSE BLINDEN 

SONBRtUA'-FUX 

A.JEUmSSEN-GtOOSTERMANSiZONEN 

TEL 132 31 

PVBA ZONHOVEN 

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

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

LET 

S. De Lie. 
Ook de 
zoekertjes 

WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
DIT BLAD 
d i e n e n toegestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

« Papenhoek j>, Berendrecht. Tel. (03)73.66.59 

kunnen naar dit adres gezonden worden. 

BECO 

brandstoffen 
TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

BLAUWVOETFEDERATIE 

Kondigt aan dat haar wandka-
lender 1966 heden van de pers 
is gekomen. Hij is een staaltje 
van pracht en jeugdige frisheid. 
Bestel hem heden nog. Prijs 40 
fr. + 5 fr. verzendingskosten. 
Ons korrespondentieadres : 
PCR. 4574.27 van Van Campen-
hout Wilfried - Londerzeelse 
steenweg 55 -Meise-Rode. 

Om in 't goede seizoen te kunnen aanvatten met B O U W E N 
D E N K T H A N S reeds aan plannen maken ! ! 

Te Kontich bieden wij U zeer gunstig gelegen bouwgronden aan 

L A N C E E R P R I J Z E N 

^ -

PAASBLOEMHOF 

P R O N K E N B O R G 
Nieuw Kontich, 
bij kerk, scholen, winkels. 
Niet ver van het station 
Mooie landelijke ligging midden vil lawijken 
— gronden vanaf 104 800 fr 
— bouwen 395.000 fr (éénsgezinswomngen, met 

3 slaapkamers) 

GEEN SERIEBOUW ! - HOGE LENING I 
FORMALITEITEN ZIJN ONZE ZORG 

< 

Deze en andere projekten 
bouwen wi j . . . 
Vlak bij centrum Kontich. 
Verkaveling voor meester-
woningen en opbr. huizen 
— grond 115.334 fr. 
— Bouwprijs 508.524 fr. 

ook op U W grond I 

Het aanbod is beperkt - profiteer nu - vraag onmiddellijk inlichtingen bij 

Algemeen Bouwbedrijf K U N N E N 
Antwerpen, Meir 18 Tel. 32.92.18 

Alle dagen van 9 u. tot 18 u. — 's zaterdags tot 17 u. 

Interfonie 
Geluidsversterliing in de perlektie voor 
zalen • reklamewagens kerken huis
kamers enz. . . 

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 

V speciale voorwaarden 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN- EN BUITENUND : 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 

A N T W E R P E N . 

Telefoon : 03/38.91.24. 

GEREED OM DRAGEN! 

G.BERGERS 
• Winterjassen 
• Wagenjassen 
• Goede kwaliteit 

• Modern van snit 

Sint-Ians-Vliet 19 (Kle ine Tunne l ) A n t w e r p e n 

TeL 33.91.65 

ONS ANTWOORD AAN BRUSSEL!! 
Frans VAN HOOF 

Llp Hand <fr 
Fin Wet. 

Verzekeringen 
Spaargelden 

Leningen 
• 

Postrek 42 99 88 
Tel 016/65 243 
KAMPENHOUT 

Brouwerijstraat 14 

Vlamingen houden voortaan hun geld 
in EIGEN HANDEN ! ! ! 

DAAROM AL DW VERZEKERINGEN... 
AL UW SPAARGELDEN... 
AI UW LENINGEN... 

UITSLUITEND naar VLAASISE maatschappijen 
Alle inlichtingen vrijblijvend ook bij U thuis 

VEILIG - VOORDELIG VLAAMS 

Koop Uw Appartement 

rechtstreeks aan eigenaar 

2 - 3 slaapkamers 

KLAAR teffen JUNI 1966 

Ligging Oostende-Mana-

kerke, Nieuwspoortsteen

weg 250-254 

op 300 m. van 't STRAND 

z.w. Centra , afgev. 

A. Devreese 

40 pyck de ten aerdelaan 

STENE 

W I M M A E S 

DIANALAAN, 10, BERCHEM - Antwerpen. • Te l . : (03) 39.69.34. 
— stelt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 

provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaan-
deren, voor alle verzekeringsvormen : Brand -
Leren - Persoonlijke - Familiale - Auto - Wet • 
Burg. Aansprakelijkheid 

— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk oprichten zaak enz. 

KREDIET EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP 
- F I N A N C I E R I N G E N 

- L E N I N G E N 

- H Y P O T E K E N Ie en 2e rang. 

Jan Van RiiswiIcklaan «2 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 
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HANNES EN WANNES 

W. -

H. -
w. -

- Hollanders ? Nee, 
moet Ik niets van 

- Waarom niet ? 

dank je 
hebben. 

- Onbetrouwbaar, man. Weet 
er eens een gekend die .. 

wel 

Je : 

Daar 

ik heb 

RAADSEL 
Wat is een engel ? 

•Suoxds fi2do 
}vvi 3} aip x33uDSf30A Mag 

WIST U ... 
. . dat heel wat mensen 
wachten op hersenverkal-
king om iets anders dan 
grutten in het hoofd te heb
ben ? 

KORT VERHAAL 
«Nee», zei ze met een 
hoofdknik in de richting 
van haar vriendin, « Louise 
valt best mee. Eigenlijk 
heeft ze maar één gebrekje: 
ze is onuitstaanbaar ». 

... en dan was er die jonge 
letterkundige, die zwoer bij 
twee boeken : het kookboek 
van zijn moeder en het che
queboek van zijn vader. 

BEPALING 
Liefde is de triomf van de 
verbeelding op het verstand. 

WOORDENBOEK 
bon - en • soep 
boor de - knoop 
bord uren 
bord uurwerk 
borst el 
bruid - spaar 

Kol - o - nel lijmt alles zo
veel beter (advertentie). 

KWALEN EN REMEDIES 

Een juffertje vond Jeuk 
nou eenmaal minder leuk. 
Wanneer ze haar vakantie nam 
ging ze dan ook naar Krabbendam 
Een man, gekweld door Dorst, 
heeft lang zijn kruis getorst. 
Uiteindelijk werd hij beloond 
doordat hij nu in Lessen woont. 

folio. 

juan de anarchist 


