
ZWARTBERG 
Iedereen weet nu zo langzamerhand dat in de loop van dit jaar de 

mijn van Zwartberg (Limburg) zal gesloten worden. Deze maatregel 
kan niet gelijkgesteld worden met de sluiting van liet eerste het beste 
bedrijf. Immers, de méér dan 4.000 werknemers (ondergrondse en 
bovengrondse arbeiders, samen met een groot aantal bedienden) van 
Zwartberg moeten nu elders werk zoeken. Voor een gemeente als 
Opglabbeek bijvoorbeeld is de toestand bijzonder katastrofaal : 40 t h . 
van haar aktieve bevolking valt zonder werk. Hier komt nog bij dat 
verschillende bedrijven, bij wie de mijn van Zwartberg allerhande 
bestellingen plaatste, een gedeelte van hun personeel zullen moeten 
afdanken en dat de afzet van heel wat Genkse handelaars in belang
rijke mate zal afnemen. 

Bij dit alles kan men zich drie vragen stellen. Ten eerste : is de 
beslissing om Zwartberg te sluiten van recente datum ? Vervolgens : 
had men deze sluiting kunnen voorkomen of althans haar sociale 
gevolgen ondervangen ? En teslotte : is het nodig dat de steenkool
winning te Zwartberg reeds dit jaar een einde neemt ? 

Op de eerste vraag willen wij antwoorden uitgaande van een zins
snede, die voorkomt in een pamflet dat de Volksunie bij de wetgevende 
verkiezingen van mei '65 in Limburg verspreidde : «De mijn van 
Houthalen werd reeds gesloten en er ligt reeds een sluitingsbevel klaar 
voor de mijn van Zwartberg. Men stelt dit slechts uit tot na de ver
kiezingen». Indien een partij als de Volksunie dit in mei '65 kon 
schrijven, dan staat het als een paal boven water dat partijen als de 
C.V.P. en de B.S.P. reeds lang vóór deze datum op de hoogte waren 
van de nakende sluiting van de mijn van Zwartberg. Zij immers heb
ben sedert 1961 samen de staatsmacht in handen en beschikken bo
vendien over allerhande relaties met en in de kapitalistische kringen, 
die eigenaars zijn van de steenkoolwinning. Het is dus zeker dat de 
beslissing om te Zwartberg de sieenkooldelving te staken reeds geruime 
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GELUKWENSEN 

Mijn welgemeende gelukwen
sen aan al onze gekozenen voor 
hun voorbeeldige houding en 
strijdvaardigheid in het parle
ment. 

Voornamelijk het werk van 
algemene voorzitter Frans Van-
der Eist kan niet genoeg geloofd 
worden. 

Hij is de geknipte man van het 
ogenblik. Beredeneerd, raak en 
juist is zijn taal, zijn weder
woord. Geen overdrijven, geen 
onzinnig gebazel. 

M'ij leven in een tijd van haar-
klieverij. Laat de kniezers maar 
zeuren. Niemand is volmaakt. 
Daarom eendrachtig achter de 
Volksunie\lag voor een zelf&tan-
digf federaal Vlaanderen. 

J.V., Erps-Kwerps. 

UURWERK 

Ik kan mij, als trouw abon-
nent, nog steeds niet inbeelden 
hoe het komt dat sommige lezers 
niet tevreden zijn o\er de nieu
we naam van ons uitgebreid 
weekblad : « WIJ ». 

Alhoewel ik uit een totaal on
verschillig milieu kom en nog 
steeds geen lid ben \an de partij, 
lees ik reeds uit overtuiging en 
belangstelling het blad van de 
V.N.P. sedert de tijd dat het nog 
^eertiendaags verscheen. Ik heb 
het goed gevonden toen er over
geschakeld werd naar een week
blad en ik vind het nog toffer, 
nu het blad op 24 paginas kan 
verschijnen. Dat het blad- daar
door telkens duurder is gewor
den en daarbij nog een nieuwe 
titel heeft gekregen, kon en kan 
mij geen barst schelen. Alléén 
de inhoud, de gedachte, de 

Vlaamse gedachte Is van be
lang. Al de rest, zoals titel, vorm, 
opmaak, enz., speelt slechts een 
ondergeschikte rol. In dit ver
band stel ik volgende vergelij
kende vraag : waarom koopt 
men een uurwerk ? Is het om
dat de armband zo blinkt of is 
het omdat het ons de juiste tijd 
zal aangeven ? Ik denk dat het 
nu hoog tijd wordt om aan ieder
een te verkondigen dat alléén 
een positieve bijdrage ons kan 
leiden naar de totale gelijkbe
rechtiging van ons dierbaar 
Vlaams volk ! 

Willen wij ons doel bereiken, 
dan moeten alle Vlaamsvoelende 
geminoriseerden, zowel intellek-
tuelen als arbeiders of bedien
den, zowel werkgevers als mid
denstanders of boeren, aan één 
zelfde politiek zeel trekken en 
blijven trekken ] 

J.P.F., Buggenhout. 

DE TITEL 

Waarom al dat gekibbel o\er 
de titel WIJ ? 

WIJ is kort en WIJ is goed. 
Het is zelfs zodanig goed, dat het 
de vertaling is van SIXN FEIN, 
het wachtwoord en de naam van 
de bevrijdingspartij van Ierland, 
begin dezer eeuw. SINN FEIN = 
Wij onszelf. 

En ze deden het goed : de 
Valera, Michael Collijns, McSwi' 
ney en de duizenden anderen. 

WIJ mege(n) ze navolgen. 
G.B., Hasselt. 

SPORT 

Vele sportliefhebbers zouden 
wensen dat in de sportrubriek 
aan de wantoestanden die op 

Vraag onze luxe-fo lder b i j de algem 

Antwerpen : Italiëlei 179 — Brussel : 

derbergen 39 — Roeselare-Rumbeke 

ene ver tegenwoordiger RADELCO 
Lambermonlaan 74 — Gent : On-
Albertstraat 1 . 

taalgebied nog in de verschil
lende Belgische Sportbonden 
heersen, een hoekje wordt voor
behouden. Enkele vb. : Belgische 
Athletiek Bond, ondanks 30 jaar 
functie is de \oorzitter Neder
landsonkundig. Belgische Voet
balbond, voorzitter eentalig 
Franssprekend en zo voort. 
Moeten we ons in die unitaire 
bonden steeds in een hoekje 
laten duwen omdat de besturen 
meestal volkomen Fransgericht 
zijn ? 

- Ook zou ik graag hebben dat 
aan de ingezonden brieven meer 
ruimte wordt toebedeeld, omdat 
het ontegensprekelijk de meest 
gelezen rubriek is. 

M.r., Appels. 

NIEUWEJAARKE ZOETE 

» In het 5e en Ce leerjaar van de 
(Vrije- lagere meisjesschool te 
Sij^eie-Donk (bij Brugge) wer
den de leerlingen do<»r een der 
zusters, verplicht de nieuwjaars
brief aan hun ouders in het 
Frans te schrijden. Desnoods, en 
op aanvraag mochten de leer
lingen, benevens de Franse, ook 
nog een nieuwjaarsbrief in het 
Nederlands schrijven. Het schijnt 
dat de zuster in kwestie \an 
mening is, dat een in het Frans 
gestelde nieuwjaarsbrief « chie-
ker > staat dan een dito in vul

gair Nederlands. En waarschijn
lijk zullen er ook v\el ouders 
zijn die naar het Franse gewau
wel van hun dochter met ^ er-
bazing en naie\e bewondering 
zullen geluisterd hebben. 

Wat denkt U daarvan ? 

N.N., Brugge. 

FREE BECK 

.\an de ganse redaktie mijn 
beste wensen voor liMUi. Moge 
het voor ons allen een strijdbaar 
jaar worden. Maar dan met veel 
vruchtbare strijdbaarheid. 

Ook nog een speciaal wensj-e 
voor de illustere medewerkster 
aan het « eigen WIJsje », ik 
bedoel Free Beck. Moge zij in 
het nieuwe jaar besluiten de 
Nederlanders (de Noord- of 
Kijksnederlanders) v o o r ta a n 
geen Hollanders meer te noe
men, maar Nederlanders, tout 
court. Dat « gehollander » is 
even « smal » als die Nederlan
ders die de Vlamingen alleen 
maar als Belg willen betitelen. 
Dank bij voorbaat. Free. 

R.P., Nieuwpoort. 

MOTIE 

Het arrondissementeel bestuur 
van de Vlaamse Volksbeweging 
voltallig te Brugge vergaderd, in 
het bijzijn van afgevaardigden 
van alle afdelingen en in aan
wezigheid van de provinciale 
en de nationale \oorzitter, stelt 
\ast dat de verklaring v. d. Bel
gische Bisschoppen betreffende 
de Leuvense l'niversiteit, niet 
beantwoordt aan de gerechlxaar-
digde verwachtingen van de 
V.V.B., van het Vlaamse profes
sorenkorps, de Vlaamse studen
ten en de gehele Vlaamse ge
meenschap. 

Het betreurt het hardnekkig 
vasthouden aan de unitaire 

struktuur, hetgeen verdere ver-
fransing en sociale onrechtvaar
digheid betekent in Vlaams Bra
bant en Brussel. 

Het eist de volledige over
plaatsing van de franstalige af
deling naar Wallonië, zonder 
verdere bedreiging voo/- de ho
mogeniteit van Vlaanderen. 

Het zet alle leden en simpati-
zanten van de V.V.B, ertoe aan, 
massaal deel te nemen aan de 
protestbetoging te Leuven op 2 
maart, tot ondersteuning van de 
moedige aktie van de Vlaamse 
professoren en studenten. 

V.V.B. - Brugge. 

AMNESTIE 

Mijne Heren, 

Naar aanleiding van de lezers-
brieven onder de hoofding « Am
nestie » in de rubriek « Wij en 
Gij » van uw nummer van heden, 
wou ik de aandacht van uw cor
respondenten trekken op het 
tijdschrift « Dietsland-Europa » 
dat I egelmatig voor Wies Moens 
in de bres springt, een speciaal 
nummer aan hem wijdde en 
steeds de amnestiegedachte ver
dedigt. Tevens is er nog « Were 
di » welke vorig jaar haar 11-
juli-herdenking in Antwerpen in 
het teken van « .\mnestie is 
recht - Amnestie is plicht » zette 
en in enkele maanden twee bro
chures uitgaf : « Dr Borms » en 
« Verschaeve >. In Antwerpen 
begonnen, bouwde « Were di » 
reeds afdelingen uit in Gent, 
Brussel en Mechelen, zodat wel 
getracht wordt geografisch ver
spreide actie te voeren. 

B.L., Brasschaat 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de mhoud der 
gepubliceerde tezersbrie\en. Ze be
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting voor Over de lezers
rubriek wordt geen briefwisseling 
ge\oerd. 

van de redaktie 
BmsGel, 13 jnnu-iri 1^66. 

Betreft : S:im~-n'..;prkin[;. 
In het nieuwjaarnuniner van de "lloJe Vaan" was 
het hoofdar t ike l gewijd aan d e - r e l a t i e s tussen 
de redakt ie van d i t blad en de l eze rs ervan. 
De redakt ie kloeg er b i t t e r o\rer dat de lezers 
zo weinig reageren, dat er prakti.^ch geen l e -
zersbrieven binnenkomen en dat zelden of n^oi t 
een stuk van een toeva l l i ge en spontane medewer
ker kan worden afgedrukt . 
Oe jongens van de "Rale Vaan" kloegen verder , 
i a t zulks n i e t hot geval was met andere binden. 
Heel voorz icht ig wezen ze er op dat ze een 
Vlaams p o l i t i e k weekblad kenden waar dat a l l e 
maal zoveel be te r en v l o t t e r ging : veel l e z e r s -
brieven en veel losse medewerking aan de redak
t i e . 
Onze kle ine teen zegt ons dat het blad, waaraan 
decode konfraters zo'n weemoedige beschouwingen 
wijdden, n i e t s anders i s dan onze bloedeigen 
"^-^Jij". Hoe dan ook : het i s j u i s t dat wij heel 
veel spontane b l i jken van be langs te l l ing vanwege 
onze l eze rs k r i j gen . Zoveel bl i jklxiar , dat h e t ' 
ook andersdenkenden n i e t ontgaat , V/at b o w ü s t : 
dat wij léven l 
He p l e z i e r i g s t e soort r e ak t i e s zi jn doorgaans de 
gedichten. Wij ontvangen ze "en gros" , wat n i e t 
wdl zeggen dat ze "en d J t a J l " publiceerbaar z i j n : 
daarvoor loopt de d i c h t e r l i j k e ader doorgaans t e 
v r i j . Dat i s de reden, waarom wij nooit onze ko
lommen openzetten voor gelegenl ie idsdichters . De 
cyniekers op onze redakt ie dromen er ^él van, 
er ooi t eens een bumdel u i t samen t e lezen . Want, 
3eggen ze, kolder i s " in" . 
"nmiddels : ' ^ i e vecht Vlaanderen v r i j ? 

" ' t ' z i j n ƒ.. n 
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WIJ - 3 

Een vraag en een bedenking 

de bisschoppen 
en de leuvense 
kwestie 

(m. lamp) Icdciecn weet i\aaio\i-i n t 
gaat in de Lcu\cnse kwesüe : de \ lanuii-
gen willen de gaafheid \an Vlaams-Ui.ibani 
beveiligen, hel wclenschappelijk peil \aa 
de nederlaiidslaligc univeisiteit be\oidcren 
en haar kuUuielc en .sociale zending in de 
hand weiken. De^c diicdubbele zorg wordl 
gedwarsboomd door de aanwezigheid \.iii 
de franstalige hogeschool te Leu\en mci 
haar ongewettigde nasleep \an franstalig 
kleuter-, lager en middelliaar onderwijs, 
mei haar Franse en anti-sociale invloed op 
gans het arrondissement. Daarom eisen alle 
weldenkende Vlamingen dat deze fransta
lige universiteit overgeplant worde naar 
haar eigeji milieu, waai /ij nouiiaal thuis
hoort : in Wallonië. 

Het is wel typisch dat rektor Mgr. Des-
eamps de Vlaamse professoren die hem hun 
desiderata overhandigden, te woou! siond 
met de vraag « Zijt U wel rcprescnialielr » 
en met de bedenking dat deze eisen het 
federalisme in de hand zouden werken... De 
vraag illustreert een niet-iniellektuele 
houding, wat ons vanwege een zo schran
der man als de rektor magnificus verwon
dert. Immers de gegrondheid, de rechtvaar
digheid, de noodzakelijkheid van een her
vorming of van een recht hangen niet af 
van het getal. Deze vraag belicht ook maar 
al te duidelijk, hoe hoge kerkelijke instan
ties grotendeels onwetend zijn nopens de 
heerschende sensus communis in Vlaande
ren noch de polsslag aanvoelen \an het gros 
van de Vlaamse intelligenlia. Inmiddels 
echter hebben de \'laamse professoren de 
ge\ raagde proef op de som geleverd en dit 
met een grote meerderheid van professo
rale handtekeningen : 69 % en laat er ons 
gerust 10 % bijvoegen die het wel eens 
zijn met het memorandum maar bang zijn 
ol te voorzichtig, de eeuwige Nicodemus-
sen, zodat wij praktisch de 80 % bereiken. 
De rest zullen wel geografische Vlamingen 
zijn of gewoonweg franskiljons. 

Wij maken dan nog geen gewag \an de 
stemmen der andere universitaire middens 
met hun 80 k 90 %, noch \m de 8.000 stu
denten die op straat zijn gekomen om hun 
on\erzettelijke wil kracht bij te zetten! Ook 
ging een delegatie van eminente personali
teiten de Kardinaal diets maken dat zij én 
achter de studenten én achter de Vlaamse 
professoren staan. 

De bedenking van Mgr. Dcscamps gold 
de vrees dat een autonome nederlandsialigc 
universiteit en de overplanting der fransta
lige hogeschool naar Wallonië het federalis
me zal bevorderen. Best mogelijk. Excellen
tie, en dan? De val van hel Romeinse 
Rijk? of het einde van de wereld? In elk 
ge\'al het einde van een abnormale toe
stand, het einde van de aanspraken \aii 
bevoorrechte kasten, het einde %an vele on-
•wcitigheden, het einde van de franköfone 
pretenties, het einde van... enz. enz. 

\Vij vragen ons in gemoedc af : sedii t 
wanneer moet de ligging van een hoge
school stoelen op unitaire gronden en po
litieke overwegingen, in plaats van op we
tenschappelijke bekommernissen, op demo-
kralische imperatieven, op kulturele uit
straling, op sociale motic\cn en op aposto-
lis< he zorgen. 

Wij hebben altijd gemeend dat een uni
versiteit als eerste taak heeft het vormen 
van academici rechtsgeleerden, geneeshe
ren, vorsers, enz. die ten dienste staan van 
het volk waarin en waarvan zij leven, en 
niet — tenzij in derde instantie — van 
vreerade studenten, uitheemsche kultiiur 
ot soms problematische internationale pre
tenties. 

ItuTiiddels heeft het Belgisch episcopaat 
lijn standpunten terzake hernieuwd in een 
vage mededeling, die trouwens door alle 
Vlamingen koeltjes werd onthaald. De bis
schoppen stampen open deuren in naar zij 
nogmaals de eenheid van Leuven beklem
tonen. Niemand denkt er aan deze te ver
breken. Wat de overplantingen betreft : is 
desc eenheid verbroken dooi Kotirijk, 

dooi W'oliivM? De bisschoppen heihalon 
dat /ij hel V laaius karakter van het Leu
vense wensen Ie eerbiedigen, te behouden; 
maar hier denkt en handelt het episcopaat 
niet logisch. Het is toch een feit dal thans 
gans \ laauis-Biabant langzaam maar zeker 
\eili,uisl woidl, een verfransing onder 
meer te wijten aan de aanwezigheid der 
fiaiistalige universiteit te Leuven. Het is 
lüth zonneklaar dat niet alleen de univer
siteit maar ook haar invloedrijke en ne
faste nasleep van franstalig onderwijs \an 
laag tol hoog, haar administratief centrum, 
haar franstalige parochie, haar kulturele 
werking, de aanwezigheid en hel verblijf 
van dui/enden franköfone studenten, haar 
universitaire staf van franstalig personeel, 
Lingzaam maar zeker (en hanstalige niin-
deiheid aankweken die biimen afzienbaie 
lijd g.uis \'l.ia!iis-Brabant zou vergiftigen 
en tenslotte denalionaliseren. Hoeft dit nog 
eearoumenteerd te wfndin, vvaai vooral de 
O O 

jongste lijden de Vlaamse peis dit met 
i)rio duizend en twee keren afdoende heeft 
bewe/eti? Hieruit vloeit logisch, dat de 
o\eilieveIing der franstalige universiteit 
best op het hart van Wallonië î  aangewe
zen (Namen bijv.) en niet op de grens 
daai waar men liefst miltiaire vestingen 
boll^\t (Waver). 

De advieskommissie 

een eerste 
schuchtere 
stap ? 

(m. lamp.) Doch er is méér : de bisschop
pen beloven ruimere autonomie voor de 
beide hogescholen met altans een gedeel
telijke verhuis der franstalige hogeschool 
in het vooruitzicht. Hoe vaag dit alles ook 
is geformuleerd, het is toch een eerste 
schuchtere stap naar het doel. Wij zegden 
zoeven dat het vaag is uitgedrukt : ruimere 
autonomie, gedeellelijke verhuis. Niemand 
kan daar vrede mede nemen. Het schijnt 
ons een nieuwe uitgave van de Nolf-barak 
ten tijde der v ervlaamsching van de Gent
se hogeschool; een halve oplossing, dus dik-
Vi-ijls een slechte of geen oplossing. Het 
standpunt der Vlamingen is duidelijk : 
een wijze nederlandstalige universiteit in 
het Vlaamse landsgedeelte en een dilo 
franstalige universiteit in \Vallonië, juii-
disch, budgetair en geografisch gescheiden 
en dit met ruime medezeggenschap der le
ken en tenslotte overkoepeld door hei 
episcopaal gezag der bisschoppen van Bel
gië, gebeurlijk onder de naam van « Ka-
tolieke Universiteit van België •», zoals des
tijds Mgr. Jacques Leclerck voorstelde. Dat 
is naar onze mening de enig logische, de 
enig juiste, de enig doelmatige en de enig 
aanvaardbare oplossing welke voorgoed de 
lont kan trekken uit het Leuvens kruitvat. 

Dat de leken meer spreekrecht eisen in 
het bestuur, is vanzelfsprekend en volledig 
verantwoord. Hoe wordt immeis lol op 
heden de hele universiteit bestuurd? Laai 
het oirs een likje oneerbiedig uitdrukken : 
zowat als een nonnekenspensionaat waar 
<- ma mère », in casu Mgr. Descamps, het 
voor het zeggen heeft, met op zak de sleu
tel van de geheime brandkast waarin niet 
alleen een zorgvuldig gesloten boekhou
ding berust maar ook — en dit dient goed 
onderstreept — de miljarden die vooral de 
^'laamse belaslingsplichtigeii aan de \iijf 
universiteiten belalen en zonder dev\elke 
deze hogescholen niet lang leefbaar zou
den blijven. 

En wat nu gedacht over de door on/e 
doorluchtige Excellenties aangeboden kom
missie? 

Eerstens komt deze kommissie 20 jaai ie 
laat. Sedert wanneer werken de « Vlaamse 
Leergangen » voor eigen ' nederlandstalige 
hogeschool te Leuven? 

Twcedeiis : kommissies zijn ei iiodi';. 
geen mens kan dit l)eiwisteii. Maar de 
\'lamingen staan lotli wat huiverig tegen
over kommissies : ile euaiing hseli ons 
vooral op dit terrein veel geleeid. De kom
missies ingesteld om de « \laamse kwes
tie > op te lossen zijn onielbaai en «leeds 
bleek dit het l>este slaapmiddel. Zal hei 
we«r een kommissie zijn ii la Vianckx. 

0 \e r de sainenstclling is heel wat ie zeg
gen. \\ ij willen gaarne aannemen dat de 
l)isschoppen het goed menen, maar bet 
dient klaar en duidelijk onderstreept : in
dien deze kommissie niet uitgaat van wel
omschreven beginselen zoals hoger geschetst 
zal zij falen. 

Een kommissie heeft een taak te vervul
len en is geen doel op zich-zelf. Wil zij 
deugdelijk werken, dan moet zij de beste 
oplossingen zoeken om het doel te berei
ken waarvoor zij is ingesteld. Anders werkt 
zij in hel vage, het duistere, zonder bepaal
de riditlijiicn totdat de kommissieleden 
zelf in slaap vallen. Dat gebeurt méér in 
België, precies omdat vele kommissies tot 
laak hebben de hangende kwesties niet op 

te lossen of altans op de lange baan te 
schuiven. 

Wij zouden naiet zijn te verwachten dat 
men op bazis van het N'laamse verlang
lijstje zal starten. De strijd om Leuven 
treedt dan ook in een nieuwe fase en ecii 
zeer belangrijke. Wij menen oprecht dac 
alleen uiterste waakzaamheid en strijdvaar
digheid het pleit kan winnen. Zondei agi
tatie zou de hogeschool van Gent nooit 
vervlaamst geweest zijn. Hervormingeii 
worden voorbereid met de gedachte, ma.ir 
veroverd met de daad. Ook de verantwoor
delijken voor Leuven zullen dienen te kie
zen tussen rustige en snelle aanpassing aan 
de nieuwe tijden ofwel ongenadige en wel
licht langdurige en scherpe strijd. 

ZWARTBERG: EEN SCHANDAAL! 
(vervolg van bladzijde 1) 

tijd geleden v̂ ferd getroffen en dat het alléén de vrees voor de nakende 
verkiezingen was, die het bekendmaken van deze maatregel heeft 
verdaagd. 

Het antwoord op de tweede vraag luidt eveneens positief. Dit wordt 
bevestigd door C.V.P.-senator H. Leynen in « Het Belang van Limburg » 
van 27 november en 19 december '65. Op deze data schreef hij immers: 
« Als de mijnuitbating in de Kempen ook ziek geworden is, moet dit 
toegeschreven worden aan het feit, dat men veel te lange tijd een 
groot aantal ten dode opgeschreven mijnen in het Zuiden bij middel 
van aanzienlijke subsidies heeft in stand gehouden ». «Vermits het 
vaststaat dat met 'n bestendige achteruitgang van de mijnnijverheid 
moet rekening gehouden worden, is het nodig, dat een ontwikkelings
plan voor het Kempens mijngebied op het getouw zou worden geno
men, wat men voor de Borinage heeft tot stand gebracht». 

Het is dus duidelijk, ten eerste dat het Kempisch steenkoolbekken 
nog gezond zou zijn wanneer men ten voordele van de Waalse mijnen 
geen onverantwoorde subsidiëringspolitiek had gevoerd, en ten tweede 
dat er voor de arbeiders en bedienden van Zwartberg nieuwe werkge
legenheid zou zijn, indien er zoals overal elders in West-Europa naast 
de Limburgse mijnen nevenbedrijven tot stand waren gekomen. 

Wie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid ? Niet de Volksunie. 
Zij heeft immers reeds verschillende jaren geleden het onrecht aan
geklaagd dat Limburg werd aangedaan. Zulks blijkt bijvoorbeeld heel 
duidelijk uit de hiernavolgende teksten, die uit de jaren '57, '58 en '60 
dateren : «Stopzetting van staatshulp aan verlieslatende Waalse 
mijnen alsook van kompensatie van dit verUes door winstgevende 
mijnen». «Oprichting ter plaatse van ne venindustrieën ». «Waarom 
moeten de Limburgse mijnen 80 fr per dag en per arbeider afstaan 
aan de Waalse mijnen ? ». « Ons Limburg is de enige streek in de we
reld waar er kolen zijn en geen industrie ». « De Volksunie eist fabrie
ken en werk voor iedereen in gans Vlaanderen, om te beginnen in 
Limburg ». « De onzinnige steenkolenpolitiek der opeenvolgende rege
ringen, die leidde tot het verspillen van 40 miljard frank voor het in 
leven houden van uitgeputte Waalse mijnen. Met deze 40 miljard had 
men veel kunnen doen om de arbeidsgelegenheid in Vlaanderen uit te 
breiden ». 

De verantwoordelijken voor de benadeling van Limburg zijn de 
partijen, die de jongste acht jaren regeringsverantwoordelijkheid 
droegen : de C.V.P., de B.S.P. en ook de P.VV. Zij hebben zich niet om 
het lot van Limburg bekommerd. Integendeel, al hun aandacht ging 
naar Wallonië. Het misbaar dat zij nu bij de lijkbaar van Zwartberg 
maken is dus enkel je reinste komedie en schijnheiligheid. 

Onze derde vraag luidde : Is het nog nodig dat de steenkoolwinning 
te Zwartberg reeds dit jaar een einde neemt ? Wij menen dat dit niet 
het geval is en zulks om redenen van ekonomische en sociale aard. 

De subsidiëring per ton steenkolen bedraagt voor het Limburgse 
bekken 43 fr, voor het Luikse 101 fr, voor de Borinage 206 fr en voor 
het Centrum 353 fr. Voor de mijn van Gosson zou dit cijfer zelfs bo
ven de 1.000 fr liggen. Wanneer het nu noodzakelijk blijkt een aantal 
mijnen te sluiten, dan weet een klein kind dat hiervoor alléén de 
Waalse in aanmerking kunnen komen. En toch sluit de regering de 
mijn van Zwartberg ! 

Het aantal werknemers in de Waalse mijnen bedraagt doorgaans 
slechts enkele honderden. De Limburgse mijnen daartegen stellen 
ieder 4 a 6.000 mensen te werk. Samen vormen deze werknemers res-
pektievelijk 8,5 en 33 t.h. der aktieve bevolking. Hier komt bij dat het 
Kempisch bekken minder vreemdelingen te werk stelt dan het Waalse 
en dat, waar er in Wallonië weinig of geen werkzoekenden zijn, Lim
burg ieder jaar voor zijn aangroeiende bevolking méér dan 3.000 
nieuwe arbeidsgelegenheden dient te vinden. En toch sluit de rege
ring de mijn van Zwartberg ! 

Weliswaar heeft men Limburg een (beperkte) reconversie beloofd. 
Maar kan aan deze belofte waarde gehecht worden ? Hoger hebben 
wij vastgesteld dat de drie traditionele partijen Limburg sedert jaren 
systematisch hebben benadeeld. Hun leiders hebben dit zelfs openhjk 
toegegeven. Zo bijvoordeeld de socialistische vakbondsleider en politi
cus L. Major («Ik en mijn vriend Spinoy hebben alles gedaan voor 
onze Waalse vrienden. Wij hebben fabrieken van uit Vlaanderen naar 
Wallonië overgebracht», zoals Aleurop, Tessenderlo en Jaspar) , even
als de huidige C.V.P.-minister P. Wigny («Wij Walen hebben alles 
gekregen wat wij vroegen »). Hoe zou de Limburger, rekening houdend 
met dit alles, enig geloof kunnen schenken aan de zo juist vermelde 
belofte ? 

Limburg wenst zich sociaal-ekonomisch volledig te ontplooien. Dit 
zal slechts dan geschieden, wanneer de macht van de unitaire par
tijen gebroken is. Daarom dient vanaf vandaag het konsekwente be
sluit genomen : de uitbouw van de eigen Vlaams-nationale partij. 

dr. E. Raskin. 
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4 WIJ 

De ziekteverzekering 

pleidooi voor 
sociale 
houding 

'(v. anc.) De verhouding tussen de genees
heer en de zieke heeft sedert geruime tijd 
een grondige wijziging ondergaan. Vroeger 
stond de dokter tegenover zijn patiënt als 
enkeling tegenover enkeling, niemand an
ders sprak hier mee. Het was een indivi
duele verhouding, waarbij hoogstens het ei
gen gezin of de familie soms een rol speel
de. Deze enkelvoudige menselijke betrek
king heeft gelegenheid geboden tot veel so
ciale en liefdadige behandelingen, maar 
ook tot veel misbruik en uitbuiting. 

Naargelang de socialisering van de 
maatschappij meer en meer vorderde, ver
anderde ook de verhouding arts-patiënt. 

Iedereen heeft het recht op geneeskun
dige verzorging, arm ea rijk. Dit recht 
bleef niet alleen een principe, maar werd 
statutair en wettelijk vastgelegd. De ge
neesheer stond niet meer tegenover een 
patiënt alleen, maar tevens tegenover een 
financierend organisme, de mutualiteit. 
Het begiip « ereloon » ver\'aagde en ver
vlakte tot een financiële kontrakterm 
« loon » of « tarief >. 

Sedert enkele maanden bestaat opnieuw 
een konflikt in de Nationale Kommissie 
Artsen-Ziekenfondsen. Spijtig genoeg is het 
weer de diskussie over de tarieven die het 
vooiwerp uitmaakt van de breuk in de on
derhandelingen. 

De geneesheren van de ene kant beseffen 
nog oavoldoende dat andere mistoestanden 
bij voorrang moeten besproken worden. 

Hier treden wij het standpunt bij dat 
ingenomen wordt door het A.S.G.B., bv. • 
sociaal statuut voor de aitsen; regionale 
aanpassing, met de medewerking van ver
zekeringen en artsen; vereenvoudiging van 
de administratieve formaliteiten; opvoe
ding van de verzekerde tot verantwoord 
gebruik van de medische voorzieningen; 
ernstige kontrole op de mutualiteiten zelf 
en \ooral op hun poliklinieken. 

De regering en de mutualiteiten van de 
andere kant misleiden de bevolking door 
kwaadwillig te vergeten dat de grote finan
ciële moeilijkheden veroorzaakt zijn door 
hun wanbeheer en door het verpolitiseren 
van de ziekenfondsen. 

Wij zullen de regering en de zgn. grote 
partijen met hun mutualiteiten blijven 
verwijten dat zij het land gestort hebben 
in een financiële katastrofe die, ook op het 
teiTein van de ziekteverzekering, tot ge
volg heeft dat zij met de ene hand moeten 
terugnemen wat zij met de andere hand 
als sociale voordelen hebben aangeboden. 

Wij zullen echter ook de geneesheren 
voor hun sociale verantwoordelijkheid blij
ven stellen en hen bezweren dat over ver
hoging der tarieven slechts kan gepraat 
worden, als ook de terugbetalingen door 
de verzekeringsorganismen in dezelfde ver
houding stijgen. 

• Het P.V.V.-« vergelijk » 

de berg 
baarde 
een monster 

(tvo) Het politiek bureau van de PVV 
heeft deze week uitgepakt met wat een 
< Vlaams-Waals vergelijk » wordt genoemd. 
In werkelijkheid betreft het een zo onge
hoord anti-Vlaams diktaat, dat het de 
meest sceptische verwachtingen nog in 
ruime mate overtreft. Met het « vergelijk » 
van de P W verzeilen we terug middenin 
de negentiende eeuw, alsof er nooit iets 
geweest ware dat Vlaamse beweging en 
Vlaamse ontvoogding heet. 

Punt voor punt takelt het zgn. « verge
lijk > alle verworvenheden van de Vlaam
se beweging af en zelfs de meest minima
listische beginselen, waarover tot nog toe 
de ruimste eensgezindheid onder alle Vla-
mirgen van alle partijen bestond, bleven 
niet veilig voor het op hol geslagen frans
kiljons imperialisme van de partij die de 
Vrijheid en de Vooruitgang monopolizeert. 

Het schandalige « vergelijk » begint met 
een fraaie volzin : < Eerbied voor de homo
geniteit van de twee gewesten zoals zij 
thans bepaald zijn ». En vlak daarop wor
den een aantal voorstellen geformuleerd, 
die van deze « eerbied voor de gewesten » 
een misselijke grap maken. Zo is daar voor
eerst het voorstel om de Voerstreek terug 
bij I.uik te voegen, weliswaar (toppunt van 
schijnheiligheid!) « met het behoud van 
het huidig taal- en schoolregime ». De 
« eerbied » voor de homogeniteit van de 
« gewesten » moet, volgens het PVV-verge
lijk, verder bevorderd worden door een 
uitbreiding van het onderwijs in de twee
de landstaal, met als klap op de vuurpeil 
het vooruitzicht om een zeker aantal vak
ken te laten doceren in de tweede lands
taal : tweetalig onderwijs dus. Verder moe
ten de « gewesten » geëerbiedigd worden 
door een reeks maatregelen, waarbij de 
minderheden worden beschermd. Zo stelt 
het PVV-vergelijk voor dat « de plaatse
lijke overheden aan de inwoners mogen 

deze week in het land 
• De P.V.V. stelt voor, de Voerstreek terug naar Luik over te hevelen, de 6 

randgemeenten met faciliteiten op te nemen in de Brusselse agglomeratie 
en 16 nieuwe gemeenten een faciliteitsregime te verlenen. 

• Te Limburg wordt door een aktiekomitee de noodtoestand uitgeroepen in 
verband met de sluiting van Zwartberg. 

• Er zijn weer moeilijkheden gerezen met het geneeskundig korps n.a.v. de 
ziekteverzekering. 

• De burgemeester van Moeskroen verbiedt een Vlaamse betoging op het 
grondgebied van zijn stad. 

antwoorden in de andere taal » : tweeta
ligheid dus van de gemeentelijke diensten. 
Sterker nog : de « eerbied » voor de homo
geniteit der « gewesten » brengt de PVV 
er toe, opnieuw de instelling van transmu
tatieklassen voor te stellen. 

Voor wat de centrale administratie be
treft, neemt de PVV genadiglijk genoegen 
met de huidige, voor de Vlamingen uiterst 
nadelige en onaanvaardbare regeling : ver
deling der funkties op bazis van 40, 40 en 
20 t. h. 

Het PVV-vergelijk zegt toe, de taalwet op 
het bedrijfsleven te willen eerbiedigen. 

Ferdinand Janssens 
op de laatste dag van het voorbije jaar deelde de heer Goens, direkteur 

van het Atoomcentrum te Mol, in een lakonisch berichtje mee dat de technicus 
herdinand Janssens getroffen werd door een belangrijke stralingsdosis die hospi-
talisatie in een gespecialiseerde kliniek te Parijs nodig maakte. Sindsdien hou
den de bladen ons regelmatig op de hoogte van de gezondheidsbulletijns uit Pa
rijs, terwijl als voorlopige konklusie werd bekend gemaakt dat het ongeval bij 
de kleine reactor Venus het gevolg was van een menselijke tekortkoming. Een 
werkongeval dus, weliswaar een spektakulair werkongeval omwille van het scien
ce fiction-milieu, maar in de gro7id een banaal werkongeval met menselijk ver
sagen als al even banale oorzaak. 

Doch zo eenvoudig is de zaak wel niet! Er dringen zich een hele reeks vra
gen en bedenkingen op. 

Aangenomen dat het slachtoffer zélf door een verkeerde manipulatie het on
geval zou veroorzaakt hebbeti, dan stelt zich toch nog de vraag of Ferdinand 
Janssens de vereiste kwabfikaties bezat om zijn taak naar bekoren en in alle 
veiligheid te vervullen. Eerlijk gezegd, wij weten het niet. Maar de vraag is on
ontkoombaar, omdat er voldoende aanxuijzingen zijn die het besluit wettigen 
dat op het gebied van de veiligheid er te Mol heel wat leemten zijn. 

In het Atoomcentrum heerst sinds jaren een onbehaaglijke sfeer van onrust 
en mistevredenheid, die niet uitsluitend het gevolg is van de asociale taaitoe-
standen die er heersten en heersen. Er werden heel wat politieke benoemingen 
gedaan en er tiert welig een amblenarendom dat noch de nodige geestdrift noch 
de vereiste bekwaaviheid voor zijn taak heeft. Daarnaast is er een tekort aan 
technici. Zo werd midden 1964 de reactor BR 2 — met zijn 50.000 kilowatt ter-
misch vermogen een der krachtigste experimentele reactors ter wereld — slechts 
bediend door een ploeg van zeven ingenieurs en in het totaal een 200 technici, 
daar waar in Groot-Britannië 550 mensen voorzien zijn voor eenzelfde taak. De 
katastrofale toestand waarin onze openbare financies zich dank zij onze geniale 
regeerders bevinden brengt mee, dat op het wetenschappelijk oyiderzoek sterk be
snoeid wordt. Te lage lonen en het verdwijnen van ervaren krachten zijn er het 
gevolg van. De toestand is op dit gebied zo dramatisch geworden, dat een ern
stig sociaal konflikt te Mol is losgebarsten en dat de nederlnndstalige fysici van 
het Centrum dezer dagen uiting gaven aan hun ongenoegen en onrust, door in 
de < Gazet van Antwerpen » een aankondiging te plaatsen : « 250 fysici, met 
afdanking bedreigd, zoeken geschikte betrekking met toekomst > — een wel zeer 
spektakulaire en ongebruikelijke wijze van protesteren, die een diepe misnoegd' 
keid verraadt. 

Is het dan uiteindelijk verwonderlijk, dat in een dergelijk klimaat van al
gemene onrust en gebrek aan zekerheid de vraag naar de verantwoordelijkheid 
van het stralingsongeval niet te beantwoorden is met de lakonische vermelding 
« menselijk versagen >? Mag en moet niet geëist worden, dat een sluitend onder
zoek zou worden ingesteld naar de rechtstreekse en verwijderde oorzaken en 
naar eventuele verdere gevolgen van een algemeen gebrek aan veiligheid? Mag 
en moet de vraag niet gesteld worden of de sociale voorwaarden waarin het per
soneel werkt en het gebrek aan kredieten voor het wetenschappelijk onderzoek 
geen toestand hebben geschapen, waarin het nemen van onnodige risico's onver
mijdelijk werd? 

Er ii nog een ander element van de zaak, dat enkele overwegingen waard 
is. In het bericht waarmee direkteur Goens het ongeval bekend maakte, werd de 
verzekering gegeven dat er geen enkel stralingsgevaar voor de omgeving bestond. 
Wat zal er echter gebeuren, indien er zich een ongeval voordoet waarbij de vei
ligheid van de omgeving in het gedrang komt? In het Staatsblad van 16 mei 
1963 worden tientallen bladzijden lang de veiligheidsvoorschriften opgesomd die 
in het Kerncentrum van kracht zijn. Wij vernemen daaruit, naast andere lugu
bere bijzonderheden, dat lijken van aan straling gestorven personen moeten 
worden begraven in een eeuwigdurende vergunning, met het simbool der radio-
aktiviteit op hun lijkkist. Over de wijze waarop het personeel bij een eventuele 
katastrofe aan de straling moet ontsnappen, wordt heel wat minder gezegd. De 
voorschriften, een groot deel van de installaties en de inplanting dateren im
mers uit een periode, dat de te Mol beoefende wetenschap nog in haar kinder
schoenen stond. Sindsdien echter zijn er — vooral in de V.S. — nieuwe, strenge 
en uiterst nauwkeurige bepalingen uitgevaardigd; het is zo goed als zeker dat 
daarmee te Mol weinig of geen rekening wordt gehouden. 

Het ongeval van Ferdinand Janssens weze een waarschuwing : there is so
mething rotten in Mol! 

dio Genes. 

Maar dadelijk op deze gratische toezegging 
volgen weer een aantal voorstellen, die de 
wet totaal moeten ontkrachten : immers, 
de tekst zegt letterlijk dat « de regeling 
in haar huidige vormt te strikt » is. 

En de Vlaamse liberalen ? 

de kogel is 
reeds door 
de kerk 

(tvo) Wat de PVV voor te stellen heeft voor 
Brussel, is ongelooflijk. Eens te meer be
gint het desbetreffend hoofdstuk met een 
aantal fraaie volzinnen, waarin o.m. ver
klaard wordt dat de Vlamingen te Brussel 
moeten beschouwd worden als evenwaar
dige medeburgers van de franssprekende 
landgenoten. Maar dan volgt de PVV-prak-
tijk : « De taalwetten mogen geen aanlei
ding geven tot dwang. Alleen het beginsel 
van de individuele vrijheid moet aan de 
bazis liggen van de taaireglementering... >. 
Dat komt er o.m. óp neer dat « de open
bare diensten van Brussel tweetalig moeten 
zijn (wat een concessie! n.v.d.r.), maar niet 
noodzakelijk op paritaire wijze ». Dat be
tekent verder dat in de 19 gemeenten van 
de Brusselse agglomeratie inzake onderwijs 
de « vrije keuze van de familievader zal 
hersteld worden, door het afschaffen van 
elke verklaring inzake taal... ». De taalver-
klaring zou eveneens moeten afgeschaft 
worden in de zes randgemeenten, die overi
gens « voorlopig (let wel : « voorlopig », 
n.v.d.r.) hun huidig statuut zouden mogen 
bewaren ». 

Daarmee is de blauwe Brusselse hcmger 
echter nog lang niet gestild, want het 
PVV-« vergelijk » voorziet een verdere uit
breiding van de agglomeratie en wel als 
volgt : < Ten eerste : geen wijziging voor 
5 jaar. Ten tweede : eens deze periode 
verstreken, kunnen de huidige gemeenten 
met faciliteiten op aanvraag van hun ge
meenteraden gevoegd worden bij de Brus
selse agglomeratie ». 

Eveneens na een periode van 5 jaar kun
nen 13 met name genoemde Vlaamse ge
meenten (Strombeek, Vilvoorde, Macfaelen, 
Diegem. St. Stevens-Woluwe, Overijse, 
Groot-Bijgaarden, Zellik, Dilbeek, St. Pie-
ters-Leeuw, Beersel, Alsemberg en Meise) 
een faciliteitenregime krijgen. Hetzelfde 
geldt voor drie met name genoemde Waal
se gemeenten (Terhulpen, Waterloo en Ei-
genbrakel). 

Dat is in grote trekken het plan, dat de 
PVV durft aandienen als een « Waals-
Vlaams vergelijk 3>. 

Aan het slot van deze tekst wordt gehan
deld over het statuut van Brussel-Hoofd-
stad (in géén geval Rijksgebied!) en wor
den met de gauwte nog een paar « schoon
heidsvlekjes » weggewerkt : zo zouden de 
wijken Beauval en Koningslo van Vilvoorde 
naar Brussel overgeheveld worden. 

Et voil^ : la liberté et Ie progrès pour 
tout Ie monde, sauf les flamands. 

Wij vragen ons werkelijk af of de Vlaam
se liberalen (het Liberaal Vlaams Verbond 
houdt zondag een studiedag) dat allemaal 
zo maar zullen slikken. Dat zou werkelijk 
het toppunt zijn! 

Wij vrezen echter dat de kogel reeds 
door de liberale kerk is : het « Laatste 
Nieuws •» bracht donderdag de tekst van 
het « vergelijk » met een uiterst beknopt, 
vergoelijkend kommentaar». 
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HOUDERS 
EN HECHTGENOTEN 

Ludovic Moyersoen heeft zich 
per gefilmd dagorder tot ons 
leger gericht. Voortreffelijk 
Initiatief, vooral gelet op de 
fotogenieke kwaliteiten van 
de minister en op diens ver
plichting om meer dan ooit 
te besparen. 

De waarde landgenoten die 
niet onder de wapens vertoe
ven, genoten nog niet het 
voorrecht van een filmpre
mière uit de produktie Moyer
soen. Zij moesten het verle
den week stellen met Kerst
en Nieuw jaarsgroeten per 
radio en T.V. Ludovic richtte 
zich in ontroerende pompiers-
stijl tot de houders en hecht-
genoten van honze jongens 
hill het leger. Dat hij nog niet 
helemaal ingewerkt is in zijn 
nieuw departement, bleek aan 
het einde van zijn toespraak: 
hij sprak zijn dank uit aan de 
hofficieren en soldaten, doch 
vergat helemaal de honder
officieren. 

Alhoewel, als wij goed inge
licht zijn, hij tijdens zijn le
gerdienst tot de honderoffi-
cierenstand behoorde. 

BORMS 

In «De Nieuwe Gazet» 
schreef een zekere Marcel 
Goldwasser dat dr August 
Borms in 1942 bij de Duitsers 
voor hem een genadeverzoek 
Indiende, toen hij dreigde te
rechtgesteld te worden voor 
hulp aan ondergedoken Jo
den. 

Wie Borms gekend heeft — 
zijn eerbied voor het leven, 
zijn menselijkheid, zijn deer
nis om alle vervolgden — 
staat niet verbaasd over dit 
(late) getuigenis. 

De oude krukkeman die 
door de repressie-jakhalzen 
tegen de paal gezet werd, 
heeft è,lles te winnen bij een 
objektieve geschiedschrijving 
over de Vlaamse beweging en 
de kollaboratie. 

MATIG ZIJN 
De regering heeft zich tot 

het land gericht om alle bur
gers aan te sporen tot matig
heid. Harmei en Spinoy be
zweren de goegemeente, toch 
niets onverlet te laten opdat 
de prijzen- en lonenspiraal 
niet in beweging zou komen. 

Deze oproep is wel het top
punt van lef ! De regering is 
nog steeds niet in staat, aan 
het land mee te delen hoeveel 
en waar zij gaat besparen op 
de overheidsuitgaven. Ter-
zelfdertijd heeft zij een ein
deloze reeks van prijzen, ta
rieven en baremas de hoogte 
ingeschroefd, zodat een alge
mene stijging van de levens
duurte onvermijdelijk is. 

En juist dat moment heeft 
ze uitgekozen, om van de bur
gers te vragen wat zijzelf en 
haar voorgangers nooit be
reid waren te doen : matig
heid te betrachten. 

KONIJNEPIJP 

Gedurende het jaar 1965 
reden 10 miljoen 157 duizend 
autos door de Antwerpse 
Scheldetunnel. In 1964 waren 
het er 8 miljoen 934 duizend; 
er is dus een vermeerdering 
met bijna 14 t.h. Men voor
ziet thans reeds dat de twee
de Scheldetunnel niet zal vol
staan om het verkeer te slik
ken wanneer hij — over een 
drietal jaren, als alles goed 
gaat — zal klaar zijn. 

« Gouverner, c'est prévoir » 
zegt de Fransman. En alhoe
wel men te Brussel o ! zo 
graag Frans praat : langs die 
kant hoort men niet. 

ZES MILJARD 

In 1956j ten tijde van het 
eerste-ministerschap van A-
chiel Van Acker, werd beslo
ten tot de bouw van de zgn. 
«administratieve wijk» te 
Brussel. 

De grond voor dit projekt 
kostte 350 miljoen. Tot op he-

WOESTE LEEFT! 
Iedereen die ooit iets heeft gehoord 

over de sociale Vlaamse Beweging rond 
het einde van de vorige eeuw (dus niét 
diegenen die menen dat zij, na 1960 alle 
sociale ideeën in een verouderd kommu-
nisme hebben ontdekt !), weet dat de 
figuur van Woeste daarin een zeer grote 
rol heeft gespeeld. Hij is, moreel gezien, 
de moordenaar van priester Daens en de 
onbarmhartige onverbiddelijke tegenover 
de ellende en het lijden van een gans 
\olk. Hij was h*t die als leek de kato-
lieke kerk, ten minste in haar gezagdra
gers, gedurende een groot gedeelte van 
de 19e eeu\« heeft beheerst. Dat het Hof 
hem hierbij heeft geholpen, is al even
min een geheim. 

Wat rond het piobleem Leuven gebeurt 
doet dromen over de mogelijkheid dat 
deze man herleefd is ! Er schijnt ergens 
achter de schermen een man te zitten die 
maar met zijn vingers te knippen heeft 
en de Belgische bisschoppen gaan in de 
houding staan. Misschien is het een 
groep, misschien is het een instelling, 
misschien gaat het om hen die de benoe
mingen van bisschoppen in België om 
politieke redenen beslissend beïnvloeden. 
Want bij alle gepraat over scheiding tus
sen Kerk en Staat... In Spanje, hebben 
we nog niemand ^aidop een woord horen 
zeggen over het afschaffen van de offi
ciële kontrole op een zo louter binnen
kerkelijk feit als het benoemen van gees
telijke leiders ! 

Het bevelend vingergeknip is echter 
wél hoorbaar, voor wie aandachtig luis
teren wil. Hoewel de officiële lijst na
tuurlijk nog niet bekend was gemaakt, 
was het toch zo wat zeker dat de frans-
talige ondervoorzitter van de professo
renkommissie voor Leuven prof. Hanse 
zou zijn. In de « Libre » kloeg iemand de 
bekende wallingantische tendens van deze 
prof aan. In de officiële lijst is hij zijn 
ondervoorzitterschap kwijt, hoewel hij 
tot woede van de « Libre » lid blijft. Ook 
bij de nederlandstalige leden zijn tege
lijk minder duidelijke figuren gekomen... 

Nu de officiële lijst bekend werd ge
maakt, wordt in dezelfde spreekbuis, de 
« Libre », aan Kardinaal Suenens als hel 
ware de opdracht gegeven bij gelegen
heid van de aanstelling van die kommis
sie als voornaamste doel aan te wii/en 
« het behoud van de eenheid •». Daarbij 
wordt dan naast de traditionele « mis
daad tegen de geest » (welke geest is 
nooit duidelijk...) de financiële onmoge
lijkheid van twee autonome universitei
ten als argument gebruikt. 

Niemand kan ontkennen düt de nieuwe 
Woeste handig argumenten weet te vin
den. Welk argument is sterker dan het 
geldelijke, vooral in een land en bij een 
regering die zich zo diep in de financiële 
put hebben gewerkt ? Er is echter een 
redelijke hoop dat meerdere leden van 
de proffenkommissie duidelijk en vlug de 
zwakke punten zullen vinden en dat dui
delijk zullen uitspreken. 

Vijf en twintig miljard zou de volledige 
splitsing kosten. Inderdaad een grote 
som. Maar slechts een kleiner gedeelte 
van de miljarden die sinds 1945 gewoon
weg in de Waalse mijnen werden ver
loren gegooid ! Maar niet zoveel méér, 
dan de militaire uitgaven die dit land 
ieder jaar opnieuw doet. Doen wil. Want 
zelfs met een eerlijke deelname aan de 
Westerse verdediging zijn er eindeloze 
besparingen mogelijk. Heeft men tien jaar 
geleden niet berekend dat de aankoopsom 
voor twee straaljagers voldoende was om 
het Gentse akademische ziekenhuis af te 
werken ? Als de Duitsers het zonder 
atoomwapens kunnen doen, waarom zou
den wij het niet kunnen doen zonder 
pantsers ? Maar met een degelijk onder
wijs ! Een onderwijs waar óók rationeel 
bespaard wordt ! 

Is Woeste her-rezen, er is toch nog een 
grotere reden tot hoop dat hij het niet 
halen zal : hij is niet alleen meer ! An
dere invloeden doen zich gelden : zou 
Cool misschien de gunstige stellingname 
van « La Cité » hebben bewerkt ? 

Nemrod. 

den werd er al voor 1 miljard 
300 miljoen gebouwd, waarbij 
nog 700 miljoen voor de bin
nenhuisinrichting is te voe
gen. 

Een toren kostte meer dan 
twee miljard en alleen reeds 

Nu de ergste waterellende geleden is, stelt zich dringend de vraag naar schadevergoeding en 
overheidshulp. De asperge- en witlooftelers in de streek van Herent, de tuiniers in het Merel-
beekse en zoveel anderen elders : wat hebben zi] te verwachten ? Het Rampenfonds zwijgt op 
alle tonen. En de regering eveneens. 

de tussentijdse interesten be
liepen meer dan 700 miljoen. 
Dat maakt op dit ogenblik al
les bijeen zowat zes miljard. 

In die administratieve wijk 
zullen 10.000 ambtenaars on
derdak vinden — als alles 
goed gaat. Per ambtenaar 
werd er dus reeds voor 600.000 
fr geïnvesteerd : tienduizend 
maal de prijs van een volks
woning. 

Maar er komt nóg w a t ! De 
ontwerpers van de adminis
tratieve wijk hadden een ver-
warmingssisteem uitgekiend, 
dat aangesloten zou worden 
op de stoomleiding van een 
buiten de stad Brussel gele
gen fabriek. Achteraf verleen
de de stad Brussel geen toela
ting voor het leggen van deze 
stoomleiding. 

Zodat het miljardenprojekt 
niet eens kan verwarmd wor
den 

Simpel vraagje aan de « re
gering van de matigheidsop-
roep » : hoeveel zal het kos
ten om de voorziene verwar
mingsinstallatie uit te breken 
en te vervangen door een an
dere ? En wie zal deze schit
terende vorm van matigheid 
betalen ? 

THEO LEFEVRE 

TERUG THUIS 

In de kamerkommissie voor 
Buitenlandse Zaken is het 
verleden woensdag opnieuw 
tot een botsing gekomen tus
sen minister Spaak en de 
Vlaamse kommissieleden De-
wulf en Delwaide (beide CVP) 
en Frans Van der Eist (V.U.). 

Aanleiding tot de botsing 
was de verplichting der ken
nis van de tweede landstaal 
die aan de diplomaten opge
legd is. Minister Spaak ver
klaarde ronduit dat hij wei
gert, de Waalse diplomaten te 
onderwerpen aan een taal-
eksamen vóór 1968. In af
wachting zullen de benoemin
gen en bevorderingen gebeu
ren zonder rekening te hou
den met de wet ! Verder ver
klaarde Spaak in verband met 
de oudere diplomaten — de 
zgn. betwiste gevallen — dat 
hij met de vaste taaikommis
sie is overeengekomen, de ge
vallen aan een «spéciale 
kommissie » voor te leggen. 

In feite komt het er dus op 
neer ten eerste dat minister 
Spaak eigenhandig de toe
passing van de taalwet op
schort zolang het hem belieft 
en ten tweede dat minister 
Spaak de vaste taaikommissie 
voorbijgaat 

Ziedaar een minister die 
openlijk verklaart, lak te heb
ben aan de Belgische wetten! 
Mr Frans Van der Eist repli
keerde uiterst scherp en ver
klaarde o.m. dat sinds 1932 
voor de diplomaten de ver
plichting bestaat om de twee
de landstaal te kennen en dat 
in de 34 jaar sindsdien de on-
wettelijkheden werden be
stendigd. 

Spaak kreeg steun van een 
« Vlaams » C.V.P.-er : de pas 
uit Amerika teruggekeerde 
eksaltante Theo, die blijkbaar 
oordeelt dat hij aan het land 
méér moet achterlaten dan 
een miljardenput. 
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D E T O L K E N S C H O O L 

De an t i -Vlaamse p lager i jen 
In de Brusselse r i jks to lken-
school g a a n ongestoord h u n 
gang . D a a r a a n k a n m e n de 
w a r e men ta l i t e i t en h e t o n 
gehoorde lef van de Brusselse 
f ranski l jonse middens a fme
t e n . I nde rdaad , m e n h a d n o r 
m a a l k u n n e n ve rwach ten d a t 
ée he r r i e over de to lkenschool 
i n de Vlaamse pers en de 
p a r l e m e n t a i r e v ragen over 
deze kwestie de d i rekt ie to t 
voorzicht igheid zou aangeze t 
hebben, d a t zij t e n m i n s t e voor 
enkele t i jd zich k a l m zou ge
houden hebben . Niets d a a r 
van : m e t een ongehoorde 
d r ies the .d d a a g t zij als h e t 
ware de Vlaamse openba re 
m e n i n g u i t en gaa t zij verder 
m e t h a a r hetze . 

Zij wordt daarb i j overigens 
voortreffeli jk ges teund door 
Ie tou t Bruxelles. De Brussel 
se burgemees ter oordeelde h e t 
nodig, een betoging van de 
Vlaamse s t u d e n t e n der to l 
kenschool te verbieden, o n 
de r voorwendsel « d a t h e t ver
keer zou k u n n e n gestoord 
w o r d e n » . Da t voorwendsel 
gold dest i jds na tuu r l i j k n i e t 
t oen de Voerfransk. l jons op 
een woensdagavond de hele 
s t a d k w a m e n overhoop ze t 
ten. Zo wordt te Brussel s teeds 
een poli t iek van twee m a t e n 
en twee gewichten gevoerd, 
s teeds in h e t nadee l van de 
Vlamingen . 

De jongste plageri j in de 
to lkenschool is h e t beroven 
van de neder lands ta l ige af
del ing van l ee rk rach ten en 
h e t ontzeggen van de moder 
n e leslokalen a a n de V l a a m 
se s tuden ten . Op die wijze 
h o o p t m e n te bereiken, wa t 

l angs w e t t e l i j k e weg 
n^et kan . 

En onbewogen k i jk t de r e 
ger ing toe. 

D E V O E R S T R E E K 

Minis te r Vranckx heef t o p 
d r a c h t gegeven, d a t in de 
Voerstreek v o o r t a a n h a r d 
h a n d i g moe t worden opge
t r eden tegen betogers en o n 
rus tzaa ie r s . 

He t ge rech t heef t b l i jkbaar 
de wensen van de min i s t e r 
van B i n n e n l a n d s e Zaken wil
len voorkomen en ging ver le 
den week over to t de a a n 
h o u d i n g van de h e e r R e n é 
Kerens , die er van beschu l 
digd werd op Oude jaa r savond 
de ru i t en van een d o u a n e 
a g e n t s c h a p te Moelingen t e 
hebben ingegooid. 

Men zal zich h e r i n n e r e n d a t 
op Oude jaa r savond enkele 
Walen u i t Vise een b loempot 
in de r a m e n van een v l a a m s -
gezind lokaal te Moelingen 
gooiden, w a a r n a h e t to t een 
vech tpa r t i j kwam waarb i j de 
r a m e n van h e t d o u a n e - a g e n t 
schap sneuvelden. 

De d o u a n e - a g e n t in kwestie 
is een oude bekende van h e t 
ge rech t ; n a a r ver lu id t moe t 
h i j zich b i n n e n k o r t t r o u w e n s 
ve ran twoorden voor h e t i n 
gooien van de ru i t en bij 
•ülaamsgezinden w.o. René 
Kerens . Deze l aa t s t e werd 
verleden week aangehouden , 
op k l ach t van de d o u a n e 
a g e n t : m e n ziet van hier , 
welke waarde h i e r a a n ge
h e c h t moe t worden ! 

He t is ongehoord d a t de 
enige die v e r o n t r u s t werd n a 
door Walen u i tge lokte en in 

Relletjes en taalherrie te Brussel ? Zo zag het er wel naar uit en dat zullen heel wat toevallige 
ooggetuigen van bovenstaande vechtpartij dan ook gedacht hebben. Voor één keer echter was 
het mis. De herrie ontstond op aanwijzing van RTB-regisseurs, die in de Brusselse straten opna
men maakten voor een T.V.-uitzending. 

g a n g gestoken relletjes, de 
v laamsgezinde René K e rens 
is ! 

W A P E N S ? 

Eindel i jk heeft ook de 
« grote » pers on tdek t , da t de 
wa l l ingan ten in de Voers t reek 
zouden besch ikken over wa-
pendepots en d a t de wal l in-
gan t i sche gemeen tebes tu r en 
bij h e t verdelen van deze wa
pens een rol zouden spelen. 

De v laamsgez inden in de 
Voer en de Vlamingen die de 
Voerstreek n a a r aan le id ing 
van be togingen bezochten , 
wis ten d a t al l ang . He t is n ie t 
de eers te keer, d a t er in de 
Voerstreek geschoten wordt 

en we k e n n e n persoonl i jk 
verschi l lende m e n s e n « die ze 
hebben h o r e n f l u . t e n » . Er 
s ch i jnen t r o u w e n s fo to- en 
f i lmdokumen ten van gewa
pende wa l l ingan ten te be
s t a a n . 

Er zijn van Vlaamse zijde 
i nde rdaad be togingen ge
weest in de Voerstreek : onge
wapend , bij k l aa r l i ch t e dag 
en met vreedzame bedoel in
gen. Er zijn ook een p a a r 
t o c h t e n geweest die door de 
f rancofone pers opgeblazen 
werden to t « ra ids », doch die 
m werkel i jkheid n ie t s a n d e r s 
waren dan verwi t t ig ingen a a n 
h e t ad res van degenen die in 
de Voerstreek een w a a r kli
m a a t van t e r r e u r bes t end i 

gen : de w a l l i n g a n t e n en de 
ind r inge r s ui t Lmk. 

Daa r t egenove r s t a a t , w a t 
iedereen eigenli jk a l hee l 
l ang h a d k u n n e n weten : de 
bewapen ing v.d. V o e r - f a n a -
tici, h e t a l a r m s i s t e e m w a a r 
op zij zich openl i jk roemen , 
de verschi l lende bo t s ingen 
tussen Voerbewoners waa rb i j 
h e t hand jevo l w a l l i n g a n t e n 
s teeds begon, h e t o rgan ize ren 
van Waalse « b e s c h e r m i n g s -
k o m m a n d o ' s », de b e s c h a d i 
ging- van roe rende en o n r o e 
r ende e i g e n d o m m e n v a n 
Limburgsgez inden , de over
vallen op pe rsonen . 

Ook d a t beg in t de Vlaamse 
pers eindel i jk a l l emaa l in t e 
zien ! 

WAT BRENGT 1966 VOOR ONZE 

EKONOMIE? 
Een der belangrijkste takken van de 

ekonomische wetenschap heden ten dage 
is wel de prognose of voorspelling. Op 
een toekomstvisie moet de overheid haar 
planning gronden, evenals de grote onder
nemingen de hunne. 

Om met enige schijn van werkelijkheid 
prognoses te kunnen opmaken, moeten de 
bevoegde diensten over een zeer uitge
breid statistisch materiaal kunnen be
schikken, dat volgens bepaalde wiskun
dige formules der econometrie dient ver
werkt. Helaas is men op dit gebied bij 
ons vele jaren achtergebleven bij landen 
als bv. Xederland of Frankrijk. Nooit zal 
genoeg kunnen herhaald worden, dat de 
tipisch Belgische warboel van improvisa
ties de oorzaak van veel kwaad was en 
is. Planning en ordening moeten absoluut 
de plaats innemen van plantrekkerij en 
Knechtschap aan het grootkapitaal. De 
Limburgse tragedie, die zoveel loontrek-
kers en zelfstandigen meesleurt, is daar 
eens te meer een voorbeeld van. 

Toch is het mogelijk, in grote lijnen 
de verwachtingen weer te geven die de 
ekonomische kringen koesteren t.a.v. het 
komende jaar. 

Daarvoor moet men eerst het voorbije 
jaar 1965 nagaan. 

Het bruto nationaal produkt van Bel

gië vertoonde een vertraagde groei : nog 
slechts 2,5 %, waar voor de perioi.e van 
1958 tot 1963 bijna 4 % werd bereikt. 
Men is dus teruggevallen op de trage groei 
zoals die bestond in de jaren 1953 tot 
1958. 

Voor ons ligt het prachtige brochuur-
tje, destijds uitgegeven door het Belgisch 
Instituut voor Voorlichting en Dokumen-
tatie (lees : de regering), getiteld : Bel
gië in 1965. In 1962, jaar der uitgave, 
kondigde men het eerste ekonomische 
expansieprogramma aan voor de periode 
1962-1963. Hierbij werd een jaarlijks 
groeitempo voorzien van 4 %. Voor wat 
1965 betreft werd het dus een fiasco ! 

Nochtans was deze 4 % niet willekeu
rig gekozen ; integendeel lezen wij dat 
deze groei noodzakelijk was. O.m. om de 
achterstand in de Europese Gemeen
schappelijke Markt in te halen. 

1965 betekende stabilisatie der nijver
heid, lichte stijging der werkloosheid, 
verslechtering der orderpositie, lagere 
winsten en vooral sterke stijging van de 
prijzen en lonen. 

De vooruitzichten zijn voor 1966 erg 
onzeker. Maken we een aanpassmg.spe-
riode door naar een meer evenwichtige 
ontwikkeling ? Of geraken we in een 

situatie die overspannen wordt door de 
op hol geslagen prijsstijging ? 

Bovendien hangt voor België veel at 
van de ontwikkeling in de EEG. Welke 
houding zal Frankrijk aannemen nu er 
meer Europees-gezinde ministers aan het 
bewind kwamen ? 

De koers van de Duitse Bondsrepubliek 
(de voornaamste der EEG-staten) blijft 
onzeker, omdat daar een deflatiepolitiek 
moet gevoerd worden, waarvan men al
leen niet weet hoe ver ze zal gaan. 

De e>>pan.sie in Frankrijk en Italië zal 
waarschijnlijk hernemen. Voor België, 
dat grotendeels van zijn export naar de 
EEG moet leven, zijn al deze kwesties 
levensbelangrijk. 

Voor wat het binnenland zelf aangaat, 
heeft men eerst en vooral af te rekenen 
met de zware weerslag die de fiskale 
politiek der regering zal hebben op de 
ekonomie. Alle handelaars, elke nijver
heid zal trachten de verhoogde onrecht
streekse taksen door te rekenen in de 
prijzen. Aan de andere kant zal de rege
ring tl achten, dit zoveel mogelijk af te 
remmen. En dit is slechts één aspekt (zi| 
het een belangrijk) van de prijsvorming 
voor 1966. 

De partikuliere investeringen /ijn vooi 
1965 op hetzelfde peil gebleven als 1964. 
Men verwacht dat hier een herleving zal 
plaats vinden, verklaarbaar door de 
noodzakelijke modernisering van de uit
rusting en de aanvulling der voorraden. 

Voor wat het globaal bruto nationaal 
produkt betreft, menen de bevoegde over
heidsdiensten, dat de groeivoet zal ver
hogen tot 3,25 a 3,5 %. Dit betekent dus 
een trage groei (ver beneden 4 % !), maar 
een verbetering ten opzichte van de 2,5% 
van 1965. Men mag niet vergeten, dat het 
bruto nationaal ^jrodukt bestaat uit alle, 
bruto inkomsten van partikulieren en 

vennootschappen, afschrijvingen en be
lastingen inbegrepen. Het geeft dus een 
algemeen beeld van het inkomen van het 
ganse land. 

Indien deze vooruitzichten waar wor
den, blijven we verder leven in een hoog-
konjunktuur, met zekere spanningen op 
de arbeidsmarkt. De investeringen zullen 
dan ook stijgen, vooral dan de overheids
investeringen. De lonen zullen trager 
stijgen dan in 1965, doch de prijzen zeker 
zo sterk als gevolg van de jongste fiskale 
maatregelen. 

Voor de geldbeugel van de gewone man 
wordt het dus een krap jaar en men 
vraagt zich at of deze de uitleg van de 
regering over de belastingverhogingen die 
hieraan ten grondslag liggen, zal willen 
begriipen en aanvaarden ! 

Ten slotte moeten enkele strukturele 
problemen opgelost worden : de textiel 
in Vlaanderen, de steenkool in Limburg, 
de infrastiuktuur over het ganse Vlaamse 
land (E-3, E-39, afvalcollector langs 
Albertkanaal, enz.). Bovendien dringt 
zich onontkoombaar meer kontrole van 
de gemeenschap op in de grootkapitalis-
tische trusts, holdings en banken. Deze 
immers vormen zulke macht, dat ze de 
ganse programmalle kunnen ombuigen 
ten eigen voordele. Dat hierdoor dikwijls 
tienduizenden loontrekkers en zelfstan
digen worden getroffen speelt voor de 
beheerders van de Générale en andere 
Sotina's weinig rol. 

F̂ n wanneer men nu eens te meer "n be
roep doet op het land voor meer gema
tigdheid in het sociaal eisenprogramma, 
kan men zich afvragen hoe de overheid 
gematigdheid in de winsten van het 
groot kapitaal /on l<nnnen vragen, wan
neer ze niet eens in de boeken mag 
Uijken I 

E. Slosse. 
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waarschijnlijk hoort. 

V.T.B. BEKROONT DRESS 

Onze tekenaar Dress werd 
tweede achter Ray Gilles in 
de eerste cartoonwedstrijd, 
kategorie roze humor, Inge
r icht door de V.T.B. naar 
aanleiding van het « Salon 
van de Humor ». 

In de reeks zwarte humor 
gingen de lauweren naar de 
bekende tekenaa* Pil, terwijl 
de hoofdvogel in de reeks 
grauwe humor afgeschoten 
werd door Roland Van den 
Bussche. 

In het totaal waren er 82 
deelnemers, met 431 tekenin
gen. 

Onze Leo Dresselaers bracht 
het er dus schitterend van af: 
nipt de duimen leggen voor 
Ray Gilles is eerder een refe
rentie dan wat anders. 

TOERISME 

Verschillende ld,nden publi
ceerden reeds de statistieken 
in verband met het voorbije 
toeristisch seizoen : aantal 
toeristen, omzet enz. Zo ken
nen we reeds de rezultaten 
voor heel wat West-Europese 
landen, w.o. ook Nederland. 

In België gaat dat allemaal 
niet zo vlug. De toeristische 
rezultaten worden er netjes 
geboekt door het Nationaal 
Inst i tuut voor de Statistiek, 
dat over ruim een half jaar 
verslag zal uitbrengen. 

Op dat ogenblik is het toe
ristisch seizoen 1966 al bijna 
achter de rug. 

ZWEMKOMMEN 

In België zijn er momenteel 
slechts 38 overdekte en 103 
open zwemkommen. Zulks 
betekent dat we het in de 
(korte) zomer moeten stellen 
met één zwemdok per 65.000 
inwoners. Drie-kwart van het 
jaar is het nog drukker : b i j 
na tien miljoen mensen voor 
38 dokj es. Dat maakt een 
kwart miljoen mensen per 
overdekte zwemkom. 

Wie sprak daar van onder
ontwikkelde landen ? 

P R O F E S S O R LEEjMANS 

Prof E. Leemans werd door 
de bisschop benoemd tot 
voorzitter van de advieskom
missie voor de oplossing van 
de problemen der Leuvense 
universiteit. Dat is een uiterst 
belangrijke taak en het zal 
niet gemakkelijk zijn, ze to t 
een goed einde te brengen. 
Van Vlaamse zijde heerst er 
een uitgesproken wantrouwen 
tegenover de advieskommis
sie, omdat men vreest dat zij 
eerder een bevrieskommissie 
zal zijn, die de dingen op de 
la'^'ge baan schuift. 

Het is aan professor Lee
mans, het tegenovergestelde 
te ^̂  wijzen. 

Leemans is een nog jonge 

man. Hij werd in 1926 te Ho
boken geboren en studeerde 
te Leuven politieke en socia
le wetenschappen. Zijn dok
toraal proefschrift handelde 
over de sociale stratificatie 
van de arbeiders in de Ant
werpse scheepsbouw. Tijdens 
zijn studententijd was Lee
mans voorzitter van het Leu
vens Studenten Korps. 

Na korte tijd voor het ACV 
gewerkt te hebben, kreeg 
Leemans een leerstoel socio
logie aan de universiteit van 
Nijmegen. Hij richtte een 
sociologisch instituut op 
waarvan hij trouwens de di-
rekteur werd en dat niet min
der dan 25 assistenten ad.n 
het werk zette. Twee jaar ge
leden werd hij prof te Leu
ven. 

VOORLOPIG KREDIET ? 

Prof. Leemans is dus waar
schijnlijk een bekwaam man. 
Zijn verblijf te Nijmegen en 
de schitterende voorwaarden 
die hem daar voor zijn weten
schappelijk werk werden ge
boden, moeten hem alvast 
toch de relativiteit van dood
doeners als « universiteit met 
een wereldtaal en dus met 
universele uitstraling» heb
ben leren beseffen. De (vol
gens onze francofonen « boer
se», want nederlandstalige) 
universiteit Van Nijmegen 
bood hem andere en bétere 
kansen dan ons ^Leuven met 
wereldwijde zending». 

Prof. Leemans moet ook, 
blijkens zijn politieke en ideo
logische background, een so
ciaal bewust man zijn. Hem 
zal dus wel allerminst ont
snappen dat het probleem der 
Leuvense universiteit niet a l
leen een taal- maar tevens 'n 
sociaal probleem is. 
Daarenboven heeft Leemans 

in het verleden herhaaldelijk 
getuigd van onafhankelijk-
heidszin, door het akademisch 
beleid te Leuven kritisch te 
beoordelen. 

Het zou dan ook verkeerd 
zijn, van meet af aan Lee
mans alle krediet te ontzeg
gen. De samenstelling van de 
rest der kommissie is wel niet 
van aard om veel geestdrift te 
verwekken, maar voorlopig 
kijken we gespannen toe. 

MOESKROEN 

Een achttal Vlaamse vere
nigingen hebben aangekon
digd dat zij op 30 januari a.s. 
te Moeskroen een betoging 
zullen houden, gericht tegen 
de voortdurende anti-Vlaam
se agitatiekampanje, tegen de 
Waalse terreurmetodes in de 
Voerstreek en tegen de dub
belzinnige houding van de re
gering terzake. De betoging 
zal meteen ijveren voor de 
terugkeer van Komen en 
Moeskroen naar West-Vlaan
deren en van Edingen naar 
Vlaams-Brabant. 

De burgemeester van Moes
kroen heeft deze betoging, die 
te 11 u. te Moeskroen zou ver
trekken aan het kruispunt 
Gentsesteenweg en steenweg 
op Aalbe^e, verboden. Naar 
verluidt houden de inrichters 
echter vast aan hun opzet en 
zou de betoging in ieder ge
val doorgaan. 

Deze Vlaamse reaktie is, ge
let op wat in en rond de 
Voerstreek gebeurt en op wat 
in de streek van Komen en 
Moeskroen van de faciliteiten 
voor nederlandstaligen is t e 
recht gekomen, meer dan be
grijpelijk. 

EXIT SPAAK ? 

«Waar er-rook is, is er vuur» 
zegt het spreekwoord. Wan
neer dat in alle omstandighe
den opgaat is de kans groot 
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VERENIGING BELGISCHE 
STEDEN EN GEMEENTEN 

Door het Vlaams-nationaal Studiecentrum van provin
cie- en gemeenteraadsmandatarissen werd op 23 decem
ber jl. onderstaand schrijven gericht aan de voorzitter 
van de Raad van Beheer der Vereniging van Belgische 
Steden en Gemeenten te Brussel. Het spreekt vanzelf dat 
we onze lezers op de hoogte houden van het antwoord. 

Geachte Heer Voorzitter, 

Wij hebben de eer er uw aandacht op te vestigen dat 
het Vlaams-nationaal Studiecentrum voor Provincie- en 
Gemeentemandatarissen nagenoeg 450 gekozenen op 
Vlaamse lijsten vertegenwoordigt welke niet behoren tot 
de drie traditionele partijen. 

Hieronder zijn tientallen burgemeesters en schepenen 
begrepen. 

Wij volgen sinds geruime tijd met veel belangstelling 
de werking van uw vereniging, die we zeer op prijs stel

len. 
Wij betreuren nochtans dat de huidige samenstelling 

van uw Raad van Beheer geen rekening heeft gehouden 
met de Volksunie, partij die toch sedert de jongste ver
kiezingen ongeveer 12 t. h. van het Vlaams kiezerskorps 
vertegenwoordigt. 

De Vlaams-Nationale gedachte is zowel op gemeente
lijk als op parlementair vlak niet meer weg te cijferen uit 
het politieke leven van ons land. 

In overeenstemming met de principes van uw vereni
ging, zoals wij die kunnen lezen in uw maandblad van 
juli-augustus 1965, zouden wij het derhalve logisch vin
den dat in uw vereniging aan de Volksunie een plaats zou 
worden toegekend in overeenstemming met haar belang
rijkheid. 

Wij hopen. Geachte Heer Voorzitter, dat aan dit ver
zoek een gunstig gevolg zal worden verleend. 

Aanvaard ondertussen de betuiging van onze zeer bij
zondere hoogachting. 

De sekretaris (get.) : J. Torfs, Berlaar. 

De voorzitter (get.) : Mr. Jan Verniers, St. Niklaas. 

dat ons duurbaar vaderland 
het binnen afzienbare tijd 
moet stellen zonder de ge
waardeerde diensten van de 
heer Spaak. Want over diens 
eventueel ontslag doen nu al 
maandenlang hardnekkige 
geruchten de ronde. 

Er werd o.m. verteld dat de 
man die de wereld ons benijdt 
zijn oog had laten vallen op 
de eventuele Qpvoiging van 
Hallstein. Vuigens de aller-

Brussel alleszins heeft niet te klagen over een gebrek aan kredieten. Op de gronden van het vroe
gere klooster van Berlaimont groeit het groot stervormig gebouw waarin de kantoren van de 
E.E.G. zullen worden ondergebracht. Op de voorgrond de werken aan de semi-metro, die volgens 
de jongste berichten een volwaardige metro zou worden. De aanbestedingen aan gans dit zgn. 
Berlaimont-kompleks werden de jongste maanden herhaaldelijk vernoemd in het kader van de 
schandalen aan openbare werken : bevoordeliging van bepaalde firma's door onderhandse aan
bestedingen en uitbreidingeru 

jongste berichten echter zou 
Pol-Henri zich eenvoudigweg 
uit de politiek terugtrekken. 
Hij gaat nu stilaan naar de 
zeventig, de gezondheid is niet 
meer best en sinds zijn terug
keer vanuit de Nato naar de 
binnenlandse politiek heeft 
het hem blijkbaar nooit zo 
heel fel willen meezitten. 
Degenen die beweren dat zij 
het weten kunnen, zeggen dat 
Spaak het hele Belgische po
litieke klimaat totaal moe is. 

EN LEBURTON ? 

Een andere excellentie die, 
volgens geruchten in de Wet
straat, er wel eens zou kunnen 
aan denken om de HarmeUe-
tenorde te verlaten, is de heer 
Leburton. De vader van de 
nieuwe ziekteverzekering zou 
er niet over te spreken zijn 
dat zijn wet thans door Brou-
hon onder het ontleedmes 
wordt genomen. 

De Luikse partijgenoten 
doen hun uiterste best om 
Leburton aan te zetten tot 
desertie. Dat zou de groep 
Merlot aanzienlijk versterken 
en een flink lesje zijn voor de 
« verraders » die in het huidi
ge regeringsbootje zijn ge
stapt. 

Wachten en zien, zei de 
blinde ! Het aantal excellen
ties dat vrijwillig aan een 
portefeuille verzaakte, is nooit 
erg talrijk geweest. Maar het 
feit alleen al dat het even
tueel ontslag van Leburton in 
de Wetstraat een ernstig « ge
rucht» kon worden, wijst er 
nog eens op hoe zwak de hui
dige Harmelietenploeg eigen
lijk is : niemand gelooft er in. 

Wat nog niet wil zeggen dat 
haar een kort leven beschoren 
is : de erfenis moet, ook en 
vooral op financieel gebied, 
de meest scheutige afschrik
ken. 
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HET KONFLIKT TUSSEN 
NATIONALISTEN EN MiNiALISTEN 

Dr. M. Cordemans heeft een uitvoerige levensbeschrijving 
van wijlen Dr. Edmond Rubbens gepubliceerd. Wij hebben 
dit lijvig boek met grote belangstelling en gunstig voorin
genomen ter hand genomen. Wij herinnerden ons het boek 
van Dr. Cordemans over Dr, Laporta en De Student. Wij 
•[visten wel en leren uit dit werk dat de schrijver, gewezen 
privé-sekretaris van minister Rubbens, een grote bewonde
ring en verering koestert voor de man wiens biografie hij 
geschreven heeft. Toch hadden wij gehoopt en verwacht 
dat dit geen h'mderpaal zou geweest zijn voor een objek-
tieve geschiedschrijving die de auteur nog de mogelijkheid 

liet tot persoonlijke appreciatie en lofbetuigingen. Wij 
werden in deze verwachting teleurgesteld. 
Destijds werd reeds door wijlen Mr. Philip Van Isacker in 
zijn memoires f« Tussen Staat en Volk ») een wel zeer 
eenzijdig beeld opgehangen van de periode tussen de twee 
wereldoorlogen. Men weet echter bij voorbaat dat memoi
res, gewild of ongewild, steeds een soort zelfverdediging 
zijn en een eenzijdige kijk geven op mensen en gebeurte
nissen. Van een historicus mag mên verlangen en eisen 
dat hij minstens een poging doet om een zo objectief mo
gelijke voorstelling te geven. 

Dr. Cordemans is geen slordig of op
pervlakkig geschiedschrijver. Hij is 
steeds uitermate goed gedocumenteerd 
en levert goed werk. Daarom zijn wij 
des te meer getroffen door de onaan
vaardbare wijze waarop in dit boek de 
geschiedenis geschreven wordt van een 
zo belangrijke periode. Wij zijn in dit 
land gewoon aan een vorm van minder
waardige officiële geschiedschrijving 
die veeleer geschiedenisvervalsing is in 
dienst van de « staatsraison », een vorm 
van geschiedschrij\dng die een van de 
uitingen is van een verouderd staats-
nationalisme. Vanwege een Vlaams his
toricus en zeker vanwege Dr. Corde
mans hadden wij, rechtuit gezegd, iets 
anders verwacht. Wij voelen ons dan 
ook verplicht, een aantal scheve voor
stellingen recht te zetten en leemten 
aan te vullen. 

G E M I N I M A L I Z E E R D 

De voornaamste grief die wij tegen 
dit boek hebben is de wijze waarop het 
Vlaams-nationalisme geminimaliseerd 
en miskend wordt. Auteurs die zeker 
niet kunnen verdacht worden van sim-
patle voor het Vlaams ekstremisme, zo
als M. Basse, M. Lamberty, e.a. hebben 
niettemin erkend dat het Vlaams-natio-
ralisme een belangrijke rol gespeeld 
heeft in de periode tussen de twee we
reldoorlogen en in aanzienlijke mate 
bijgedragen heeft zowel tot de Vlaamse 
bewustwording als tot de inwilliging 
•\'an de Vlaamse eisen. In 1930 schreef 
M. Basse over de Vlaams-nationalisti
sche partij : « Het is nochtans niet te 
miskennen dat zij haar nut had gehad », 
al oordeelde hij, enigszins voorbarig, 
dat zij overbodig geworden was. Dr. 
Max Lambert}', in het Vle deel van de 
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Geschiedenis van Vlaanderen (1949), 
erkent op zijn beurt het aandeel van 
hetgeen hij het Vlaams extremisme 
noemt m de Vlaamse strijd : « Zij 
(deze minderheid)- brengt agitatie te
weeg en verweekt onrust. Zij houdt de 
aandacht gespannen. Te Brussel, in de 
regeiangskringen en in het Parlement, 
houdt zij het verlangen wakker om de 
politiek van tegemoetkoming tegenover 
de Vlaamsgezinde eisen te blijven vol
gen. Dat juist is belangrijk. Dat legt 
ruimschoots uit waarom de politiek, in 
1929 na de Bormsverkiezing ingeluid, 
met zulk opvallende kontinuïteit wordt 
voortgezet door de verschillende ach
tereenvolgende regeringen...» (blz. 252). 
Wij zouden andere citaten kunnen aan
halen, doch het komt ons overbodig 
voor. Welnu, in het boek van Dr. Cor
demans ontbreekt deze objektieve er
kenning volledig. Een van de belang
rijkste gebeurtenissen, het werkelijk 
keerpunt in de ontwikkeling van de 
Belgische politiek ten overstaan van de 
Vlaamse eisen, de Borms-verkiezing 
wordt door Dr. Cordemans nauwelijks 
vermeld, in een halve regel. Nochtans 
zijn alle geschiedschrijvers — zelfs de 
fransschrijvenden zoals Van'Kalken 6f 
een buitenlander zoals C.H. Höjer —^ 
het er over eens dat de Bormsverkie
zing een enorme weerslag gehad heeft. 
M. Basse schreef over deze gebeurte
nis : « Zoals, naar gezegd wordt, de 
vrees voor de kiezer het begin der po
litieke wijsheid is, zo was nu, bij de 
oude leiders der katholieke partij, de 
vrees voor het ekstremisme het begin 
van een beter begrip der Vlaamse Be
weging » en « Tien jaren talentvol en 
geduldig beroep op de redelijkheid der 
leidende standen hadden niet kunnen 
bewerken wat nu één dag geweld had 
volbracht; de bedreiging verkreeg van 
de schrik wat in vreedzame tijden aan 
de rechtvaardigheid geweigerd was ». 

Een andere gebeurtenis van zeer 
grote betekenis \oor de ontwikkeling 
van de Vlaamse gedachte en de Vlaam
se Beweging, alsmede een bewijs voor 
de invloed van het Vlaams-nationalis
me, was de splitsing van de katolieke 
staatspartij en de ondertekening door 
de katolieke Vlaamse Volkspartij 
( K W ) en het Vlaams-Nationaal Ver
bond (VNV) van het beginselakkoord 
van 1936. 

Beginsel-akkoord dat het federalis
me als gemeenschappelijk programma 
aan\aardde. 

Dr, Cordemans komt er toe de split
sing ^'an de katolieke partij in een 
Vlaamse en Waalse partij voor te stel
len zonder enig verband met de 
Vlaams-Waalse tegenstellingen of met 
de druk van de Vlaams-nationalisten. 
Sterker nog : het beginselakkoord 
K.V.V.-V.N.V. \Knrch ;n /ijn boek dood
gezwegen. 

H E T F E D E R A L I S M E 

Borms : met een half woord afgedaan. 

In 1922 schreef Dr. Rubbens dat het 
nationalisme een verouderd en afge
daan verschijnsel was en sprak hij zich 
uit tegen het federalisme. 

Volgens Dr. Cordemans heeft Dr. 
Rubbens gelijk gehad en moeten dus 
zowel de nationalistische als de fede
ralistische stroming steeds meer aan 

belang en invloed verloren hebben. 
Welnu het tegenovergestelde is waar, 
wat gemakkelijk te bewijzen is. Het 
Vlaams-nationalisme heeft onweerleg-
baai- in de periode tussen de tv vee we
reldoorlogen een opgang gekend, was in 
de jaren '30 veel sterker en invloedrij
ker dan in de jaren 10, in zover dat de 
federalistische stroming de Vlaamse 
Beweging overspoelde. 

Prof. Luyckx in zijn « Politieke Ge
schiedenis van België» onderstreept 

dentenbeweging, uit het A.K.V.S. Vóór 
de eerste wereldoorlog, tijdens zijn stu
dentenjaren, was hij voorstander van 
zelfbestuur voor Vlaanderen. 

Hij had ten overstaan van het akti-
visme een aarzelende houding aangeno
men, maar zijn aangeboren voorzich
tigheid had het gehaald. Na de oorlog 
ging hij de weg op -̂ van het minimalis
me, wat hem de weg opende naar de 
katolieke partij, een parlementair man
daat en later een rninisterportefeuille. 
Hij werd vrij vlug een bestrijder van 
het Vlaams-nationalisme. 

De waarheid, die niet blijkt uit de 
biografie van Dr. Cordemans, is dat de 
politieke loopbaan, vooral '^echter zijn 
ministerschap, hem meer en meer ver
wijderde van de strijdende Vlaamse 
Beweging. Dit was ook het geval met 
Mr. Philip Van Isacker. Rubbens én 
Van Isacker b e g o n n e n hun loop
baan met de steun van de kristelijke 
arbeiders, als kristen-demokraten. Hun 
ministerschap verwijderde hen al 
evenzeer van de kristen arbeiders en 
de sociale beweging als van de strijden
de Vlamingen en de Vlaamse Beweging. 
Zij pasten zich aan bij het milieu 
waarin zij terecht kwamen, al bleven 
zij in hun hart ongetwijfeld Vlaamsge
zinden. 

Edmond Rubbens werd eerst mini
ster van Arbeid en Sociale Voorzorg in 
de katoiiek-liberale regering Theunis 
(1934-1935). 

Vervolgens werd hij minister van 
Koloniën in de regering Van Zeeland 
en bleef dit in de tweede regering Van 
Zeeland en in de regering Janson, tot 

Éet Vlaams nationalisme als drijvende kracht in de jaren '20 en '30 : onderkend. 

dat de katolieke partij « langs Vlaamse 
zijde in haar rangen zelf meer en meer 
aanhangers (vond) voor de federatieve 
herinrichting van de Belgische Staat » 
(blz. 369). 

Deze evidentie heeft Dr. Cordemans 
niet willen erkennen omdat zijn held 
gelijk moest hebben — en daarom 
heeft hij een valse voorstelling gegeven 
van de evolutie die zich heeft voorge
daan. 

Uit de lektuur van het boek van Dr. 
Cordemans moet men de indruk op
doen dat het federalisme een dwaze 
bevlieging was van enkele w^arhoofden 
in de jaren '20, maar dat de federalis
tische stroming in de jaren '30 mede 
onder invloed van Dr. Rubbens vrijwel 
uitgestorven v\as. Het tegendeel is 
waar. I>e federalistische stroming heeft 
onweerstaanbaar aan invloed en belang 
gewonnen, in zover dat tegenstanders 
ervan, zoals Dr. Rubbens, in hun eigen 
partij in het defensief en zelfs in de 
oppositie geraakt waren. 

Herinneren we ook nog aan de zeer 
grote invloed van het gezaghebbend, fe
deralistisch weekblad van de Vlaamse 
katolieke intellectuelen, in de eerste 
plaats de Vlaamse professoren van 
Leuven, « Nieuw Vlaanderen » — door 
Dr. Cordemans al evenmin vermeld. 

Zonder de internationale spanning en 
de tweede v\ereldoorlog ging de ont
wikkeling in België onweerstaanbaar in 
de richting van het federalisme. 

In 1940 — na de kapitulatie — be
kende zich zelfs de liberale minister 
van State Devèze in een brief aan se
nator Borginon bekeerd tot het fede
ralisme ! 

Dr. Edmond Rubbens kwam uit de 
rangen van de Katolieke Vlaamse stu-

aan zijn overlijden in 1938. Hij was 
blijkbaar persona grata voor de kapi
talistische groepen die in feite opper
machtig onze koloniale politiek be
heersten. Wat wel verwonderlijk voor
komt voor een kristen-demokraat en 
vlaamsgezinde. Minister Rubbens was 
ongetwijfeld een vlijtig, toegewijd Bel
gisch minister. Maar als minister heeft 
hij weinig gedaan op Vlaams gebied. 
Hij stelde een kommissie aan om de 
koloniale wetgeving in het Nederlands 
te vertalen. Deze v^ertalingen werden, 
voor zover we weten, nooit wettelijk 
bekrachtigd en Kongo werd vijfender
tig jaar later onafhankelijk zonder dat 
de Vlamingen ooit gelijkberechtigd 
werden in de kolonie, waar België een 
verfransingspolitiek gevoerd had. 

D E IJDELE B E L O F T E N 

Herhaaldelijk aangevallen door de 
Vlaams-nationalisten in het parlement, 
o.m. in 1935 ter gelegenheid van de be
spreking van zijn begroting, verzekerde 
hij dat de Vlaamse ambtenaars in 
Kongo aanspraak mochten maken als 
Vlamingen hun rechten te genieten. 

Herinneren wij er zonder meer aan 
dat twintig jaar later, onder een ander 
vlaamsgezind minister, de heer Dequae, 
een Vlaams rechter in Kongo, de heer 
Grootaers, door de minister met af
zetting bedreigd 'werd omdat hij een 
vonnis in het Nederlands had durven 
uitspreken! 

In feite kwam Dr. Rubbens — wat 
helemaal niet blijkt uit het boek van 
Dr. Cordemans -— meer en meer buiten 
de strijdende Vlaamse Beweging te 
staan. In zijn eigen partij kon hij de 

(vervolg blz. hiernaast-) 
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splitsing van de partij in een Vlaamse 
en een Waalse partij niet tegenhouden, 
zoals hij evenmin kon beletten dat de 
Katolieke Vlaamse Volkspartij het be
ginsel-akkoord K.V.V.-V.N.V. onderte
kende. 

Met minister Van Isacker verliep het 
niet anders. In 1938 verliet hij vrijwil
lig de politiek om een hoge funktie te 
aanvaarden in een bank. In zijn tijdens 
de oorlogsjaren geschreven memoires 
erkende hij dat het Vlaamse vraagstuk 
niet opgelost werd door de taalwetten, 
dat na de oorlog « doortastende her
vormingen » noodzakelijk waren, waar
bij voor hem de decentralisatie- de 
aangewezen formule was. « Indien we 
na de oorlog opnieuw moeten van wal 
steken met een onopgelost taalvi-aag-
stuk, is het ergste voor het bestaan van 
het land te vrezen » waarschuwde hij. 
Ook deze waarschuwing werd in de 
wind geslagen na de oorlog ! 

N A T I O N A L I S M E VEROUDEF?D ? 

Veertig jaar geleden reeds nam Dr. 
Rubbens stelling tegenover het Vlaams-
nationalisme. Zijn standpunt was toen 
dat het nationalisme een verouderd 
verschijnsel was, dat tot het verleden 
behoorde en geen toekomstmogelijkhe
den had. 

Het is m.i. duidelijk dat het natio
nalisme in de jaren twintig noch in 
Vlaanderen, noch in België, noch in 
Europa, noch in de wereld een verou
derd verschijnsel was. In Vlaanderen 
moest het Vlaams-nationalisme zijn 
hoogtepunt nog bereiken. Het was in 
de jaren vóór de tweede wereldoorlog 
zeer sterk geworden en kende een grote 
bloei. Indien het na de oorlog tijdelijk 
van het politiek toneel verdween, ten 
gevolge van het collaboratie-avontuur 
en een woeste repressie, kon men niet 
ontkennen dat het een merkwaardige 
heropleving gekend heeft. Het heeft 
thans bijna de posities heroverd van 

nationalisme, in de termen waarin deze 
in de jaren twintig gevoerd werd, niet 
te hernemen. 

Maar waar wij alleszins wensen op 
terug te komen is op het bestaan van 
een Belgisch staatsnationalisme, wat 
steeds verzwegen wordt. 

Het nationaliteitenkonflikt in België 
was, merkwaardigerwijze, niet zozeer 
een konflikt tussen een Vlaams en een 
Waals nationalisme, maar een konflikt 
tussen het Vlaams nationalisme en het 
Belgisch nationalisme. 

Een konflikt tussen volksnationalis-
me en staatsnationalisme. Prof. Eugen 
Lemberg heeft, in zijn « Gechichte des 
Nationalismus in Europa», (1950), de
ze twee verschijningsvormen van het 
nationalisme beschreven. (2) 

De Belgische politiek ten overstaan 
van de Vlaamse Beweging en haar aan
spraken is, zowel in het verleden als in 
het heden, niet verklaarbaar zonder dit 
staatsnationalisme. Het werd welis
waar steeds zedig en voorzichtig « pa
triotisme » genoemd, maar het is na
tionalisme. 

In dit onuitgesproken staatsnationa
lisme moeten wij de verklaring zoeken 
voor het hardnekkig en konstant ver
dedigen van het unitarisme en het cen
tralisme; het weigeren, in de praktijk, 
niet alleen van federalisme, maar van 
effectieve decentralisatie, ja zelfs van 
kulturele autonomie. 

G E E N A U T O N O M I E 

^ 

mwÊkk 
Kongo werd onafhankelijk, zonder dat de verklaringen en beloften van minister 
Rubbens in vervulling waren gegaan. Daaraan kon zelfs de tropenhelm van Van 

Cauwelaert niets veranderen... 

Men kan niet blind zijn voor het evi
dente feit dat sedert veertig jaar alle 
Vlaamsgezinden minstens akkoord gaan 
over de noodzakelijkheid van kultm^ele 
autonomie. Maar stilzwijgend blijft de 
Belgische Staat, nu zoals in het verle
den, onverzettelijk gekant tegen kultu
rele autonomie. Het Belgisch staatsna
tionalisme weigert het bestaan van een 
Vlaamse volksgemeenschap zoal niet in 
feite dan toch in rechte te erkennen. 

eindelijk een hinderpaal zou zijn. Het 
was een valse redenering omdat zij 
geen rekening hield met de Waalse re-
aktie op dergelijke politiek. Vandaag 
weten wij dat de opvolgers van Dr. 
Rubbens bereid gevonden werden deze 
— nog vrijwel theoretische — meerder
heidspositie prijs te geven door aan de 
Waalse minderheid 50 t.h. van alle lei
dende posten wettelijk te waarborgen 
en een grondwettelijk vastgelegd veto
recht te beloven, waardoor de Vlaamse 
meerderheid machteloos gemaakt 
wordt voor altijd. Dit als prijs voor het 
behoud van de unitaire staatsstruktuur. 

Tegenover het federalisme stelde Dr. 
Rubbens veertig jaar geleden reeds het 

BIJ EEN BIOGRAFIE VAN DR. RUBBENS 
vóór de oorlog. Dat dit mogelijk ge
weest is niettegenstaande de enorme 
moeilijkheden (vooral ook psj'chologi-
sche) en de zeer grote macht en invloed 
van de traditionele partijen en hun ne-
venorganisaties, terwijl het ontegen
sprekelijk vooral op de jeugd een grote 
aantrekkingskracht blijft uitoefenen, 
bewijst dat het nog steeds aktueel, 
levenskrachtig en een belangrijke fak-
tor is in het politiek leven en onder de 
gedachtenstromingen. 

Wat België betreft heeft koning Leo
pold III in zijn zogenaamd politiek tes
tament zeer juist en zeer terecht vast
gesteld « dat België tussen 1914 en 1944 
een zeer gevaarlijke nationaliteitskrisis 
heeft doorgemaakt ». 

Ook in W^allonië is het nationalisme 
krachtiger dan ooit te voren. Daaren
boven verliest men steeds uit het oog 
dat er in België ook een Belgisch 
staatsnationalisme aanwezig is, dat zeer 
belangrijk is voor een goed begrip van 
de toestanden en van de ontwikkeling. 
Daarop komen we nog terug. 

In Europa is het nationalisme, na de 
profetie van Dr. Rubbens. een steeds 
groter rol gaan spelen. Een rol ten 
kwade overigens, we geven het toe. 

Sedert de oorlog heeft de invloed
sfeer van het nationalisme zich uitge
breid over gans de wereld. Het natio-
naUsme is en blijft een faktor van het 
allergrootste belang in onze heden
daagse geschiedenis. Talrijke publica
ties bewijzen ook de zeer grote bclang-
stelhng voor dit verschijnsel. (J) 

Het is dus een feit dat Dr. Rubbens 
zich vergist heeft, waarbij in het mid
den moet gelaten worden in hoexer 
zijn Stellingname ingegeven was door 
taktische overwegingen in zijn pole
miek met de Vlaams-nationalisten van 
toen. 

Erger is de zienswijze van Dr. Cor-
demans die de evidentie loochent en 
miskent. 
^̂  Wij wensen de polemiek rond het 

Dit werd zo pas nog door minister 
Vranckx in de senaatskommissie voor 
binnenlandse zaken bevestigd. 

Na de tweede wereldoorlog zou men 
kunnen twijfelen hebben aan de be
staansreden van een politiek Vlaams-
nationalisme, indien het Belgisch 
staatsnationalisme ontwapend had. Dit 
is niet het geval geweest — spijt de 
aanmaning van Koning Leopold in zijn 
voormeld politiek testament. 

V L A A M S « IMPERIUM » 

De vlaamsgezinde ministers hebben 
zich hierdoor steeds in een valse posi
tie bevonden : de politiek waaraan zij 
hun steun en hun medewerking ver
leenden, was de verloochening van hun 
eigen opvattingen als vlaamsgezinden. 

Ook al zijn zij er zich niet van be
wust geweest, zij waren de gevangenen 
van het staatsnationalistisch denken, 
van de « staatsraison ». 

Dr. Rubbens was een enthousiast be
wonderaar van de boeken van Max 
Lambert}', « Philosophic der Vlaamse 
Beweging » en « Nood en heerschappij 
der ideeën ». Wij geloven ook dat op de 
achtergrond der gebeurtenissen, maar 
deze beheersend, zich de strijd der idee-
en afspeelt. Daarom is het noodzakelijk 
door te dringen tot de ideologische on
dergrond van de belgische politiek. 

Dit hebben de Vlaams-nationalisten 
gedaan en het is — spijts de ontoerei
kendheid van hun politieke bedrijvig
heid — hun verantwoording tegenover 
de geschiedenis. Ook zijn het hun op
vattingen die gezegevierd hebben en de 
huidige Vlaamse Beweging beheersen. 
(3) 

Dr. Rubbens heeft ook het federalis
me \er\vorpen en bestreden. Ook hij 
argumenteerde met de machtspositie 
van de groeiende Vlaamse meerderheid 
in België die een Vlaams imperialisme 
wettigde waarvoor het federalisme uit-

regionalisme, het provincialisme, de de
centralisatie. Zo deed ook Mr. Van 
Isacker die zich partijganger verklaar
de van kulturele zelfstandigheid voor 
Vlaanderen en van een decentralisatie 
op administratief en rechterlijk-admi
nistratief gebied. Dit veronderstelde in 
zijn opvatting de omvorming van de 
departementen van binnenlandse za
ken, openbaar onderwijs en schone 
kunsten en ook van het departement 
van justitie. 

In feite hebben beide als minister 
een orthodoxe streng centraliserende 
politiek gevoerd. Sedert veertig jaar 
prijst men de decentralisatie aan, 
maar de eerste effectieve decentralise
rende maatregel moet nog genomen 
worden. Ook vandaag worden aan de 
lopende band verklaringen afgelegd om 
de decentralisatie en het regionalisme 
aan te prijzen (zie de jongste regerings
verklaring), doch voert men een poli
tiek die er de verloochening van is. Het 
Belgisch staatsnationalisme, zoals ieder 
staatsnationalisme, duldt geen decen
tralisatie of regionalisme : de unitaire 
Belgische staat is een tot het uiterste 
gecentraliseerde staat, waarvan Brus
sel het symptoom is. Wat dit in de 
praktijk betekent blijkt uit de steeds 
voortschrijdende verfransing van Brus
sel en van de omliggende gemeenten : 
het is het resultaat van de geest die de 
Belgische gezagdragers bezielt. 

Meer dan ooit staat het federalisme 
in het brandpunt der belangstelling. 

Meer en meer vindt de mening veld 
dat het federalisme een geldige oplos
sing is en uiteindelijk wel de enig mo
gelijke oplossing zal zijn. 

Het tijdelijk verdwijnen van een ge
organiseerd Vlaams-nationalisme na de 
oorlog heeft ook bewezen wat er nog 
overblijft van de Vlaamse Beweging, 
van de Vlaamse strijdbaarheid wanneer 
de gematigde \ laamsge/iaden in ÓK' tri-
ditioneie partijen -< verlost » zijn van de 
drukking, de stuwkracht der zogenaam

de extremisten. Voor ons lijdt het geen 
twijfel, in het licht van veertig jaar er
varing, dat niet Dr. Rubbens maar Dr, 
Van Genechten gelijk had toen hij het 
had over « de slechte oneindigheid van 
het Vlaams belgicisme». Zoals Lode-
wijk Dosfel gelijk had toen hij schreef, 
vast te geloven dat alleen het Vlaams-
nationalisme het Vlaamse volk kon 
redden. 

Wij zijn de geestelijke erfgenamen 
en de opvolgers van de Vlaams-natio
nalisten van vóór de oorlog. Nog altijd 
een minderheidsgroep. Maar wij menen 
dat op ons toepasselijk is hetgeen Max 
Lamberty zo treffend schreef : 

« De Vlaams gezinden waren en zijn 
de belichaming van een idee die in alle 
landen haar aanhangers heeft : de idee 
die het nationale als grondslag neemt 
bij de beoordeling en behandeling van 
de maatschappelijke vraagstukken; de 
idee die aan het nationaal belang, lut 
geestelijk en stoffelijk belang van het 
eigen volk, de voorrang geeft boven 'Ie 
andere uitzichten van het maatsch :p-
pelijk bestaan. Zij die zich naar deze 
gezichtshoek richten en, in alle land m 
van de wereld, nationalisten worden 
genoemd, offeren gaarne him persoc n-
lijk voordeel, hun rust, hun gezou l-
heid, hun leven zelfs, omdat zij de-e 
taak de verzekering van het bestaan en 
de grootheid van hun volk, beschouwen 
als de schoonste taak die hun in de <.'z-
meenschap kan beschoren zijn. Dat is 
hun roeping. 

Zij zijn overal een minderheid. Zij 
zijn overal onontbeerlijk. Zij zijn de 
stuwracht zonder welke een volk niets 
groots tot stand brengen kan, ja ze'/? 
zich niet blijvend handhaven kan. D'it 
is de beslissende betekenis van liel na
tionalisme in alle landen ». 

mr. F. Van der Eist 

(1) F. Hei l / ia zijn boek « Nation;ili(\ m 
history and politics » (19.51) schrijlt : 
« Nationalism has proved nioie po\\eilul 
than any other political creed ». H'j 
noeint het nationaal bewust/.ijn n t h i 
strongest factor in modern politics o. I)i 
19.58 verklaarde René Rémond op liö 
« Semalne des Intellectuels Catholicpics «: 
« Comment douter que le nationalisme 
soit aujourd'hui nn des grands moteuis 
de 1'histoire? Une des phis grandes for
ces poliiiques de notre temps... » 

(2; Lemberc; niaakt het onderscheid tussen 
« das Prin/ ip des Staates und der \o;i 
ihni aus gelorniten Nation auf der eineii 
und das Prinzip der Sprache und Kultur, 
des {}eschichtsl)ildes und Sendunsisjnlau-
bens und der daraus erwachten Nation 
auf der anderen Seite ». 

Q) Het standpunt van de minimalisten dat 
tie N'iaamse kwestie alleen maar een taal
kwestie /OU zijn, een kwestie \an rege
ling van het taalgebruik door taalwetten 
is volledig achterhaald en verouderd, l 'e-
slissend is <lat de Vlaams-nationale opvat
tingen in de geesten doorgedrongen /.ijn 
en gezegevierd hebben. Vrijwel alyenu'cn 
denkt men thans, op alle gebieilen, in 
funktie van de N'laamse en de Waalse 
gemeenschappen in IJelgië, niet meer in 
unitaire Belgische termen. 
De federalisering heelt /.ich reeds op vele 
gebieden doorge/et — behalve in de 
Slaat. I.ode Claes vestiede hier de aan-
d.iclu o)> in een artikel getiteld « Het 
l"eder.di.-.eringsproces in Delgië » (« Stre
ven » - april 1963). 
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Persoonlijk houden wij nooit op, ons — tegelijk geamuzeerd en bezorgd — te 
verbazen over de merkwaardige vormen en gedaanten die de demokratie in de 
Verenigde Staten heeft aangenomen. Onze jongste verbazing begon op 1 januari, 
datum waarop om 5 uur 's morgens het personeel van alle New-Yorkse bussen 
en ondergrondse spoorwegen in staking ging. Het was de tweede keer in nauwe
lijks twee maanden tijds dal de New-Yorkers een sensatie beleefden, die ze in 
hun hoogbeschaafde samenleving voor onmogelijk hielden. De eerste keer, begin 
november 1965, gingen de lichten uit in enrond New-York en naar het noorden 
toe tot in New-England; een banale elektriciteitsstoring verlamde het dichtsbe-
volkte gebied der Verenigde Staten. En vanaf 1 januari ontwrichtte de verkeers-
stakint; de miljoenenstad. Het was nog nooit gebeurd in New-York dat én de 
Duö^^ri en de subways het vertikten te rijden. 

Een volledige staking van de open
bare vervoermiddelen is voor een 
stad als New-York een katastrofe. 
Gezien de grote afstanden in de New-
Yorkse agglomeratie is de bevolking 
er in noge mate afhankel jk van open
bare verkeersmiddelen. Niet minder 
dan drie miljoen New-Yorkers zijn 
dagelijkse gebruikers van de subway 
en de autobusdiensten. Het stilvallen 
van deze diensten veroorzaakt niet 
alleen persoonlijk ongemak en onge
noegen op miljoenenschaal; het is een 
enorme schadepost voor de belanè-
rijke stedelijke ekonomie. Deskundi
gen hebben uitgecijferd dat de ver-
keersstaking alleen al aan het New-
Yorks zakenleven tenminste één mil
jard Bfr per dag kost; dat is onge
veer evenveel als gans de Verenigde 
Staten betalen voor één dag oorlog 
in Vietnam. 

nuari vervalt de loonsovereenkomst 
die gesloten werd tussen Quill's sin-
dikaat en de New-Yorkse «Transit 
Authority », de openbare dienst die 
destijds de exploitatie van de auto
bus- en subwaydiensten op zich nam 
toen de privé-vervoerbedrijven op de 
fles gingen Tot nog toe slaagde Quill 
er steeds in, zijn nieuwjaarsslag zon
der staking te winnen; dat had o.m. 
als rezultaat dat de T.W.U.-leden — 
naar zijn trotse verklaring — «de 
best betaalde transportarbeiders ter 
wereld •» werden, maar dat tegelijker
tijd de exploitatie steeds dieper in de 
put geraakte. Het jaarlijks verlies 
steeg tot boven 3 miljard Bfr, hetzij 
meer dan 300 Bfr per inwoner van de 
stad. 

Mike J. Quill is een onbeschaafde, 
maar keiharde en sluwe rekel die een 
bepaalde reputatie wist op te bouwen 

al vlot op met Wagner; in ieder geval 
verklaarde hij, dat indien de Demo-
kraat burgemeester ware gebleven, 
een staking had kunnen voorkomen 
worden. 

En hier belanden we meteen in het 
weinig fraaie wereldje van wat in de 
Verenigde Staten politiek heet. Op 1 
januari begon het burgemeesters
mandaat van de Republikein John 
Lindsay, van wie het geweten is dat 
hij een oog gevestigd houdt op het 
Witte Huis. Er zit echter in New-York 
nog een andere kandidaat voor het 
prezidentschap, de Demokratische se
nator Rob Kennedy, broer van de 
vermoorde prezident en mogelijk dus 
toekomstig rechtstreeks tegenspeler 
van John Lindsay. Het is op zijn 
minst een merkwaardig toeval dat 

QUILL EN DE POLITIEK 
De man die verantwoordelijk is 

voor deze aan een oorlog vergelijkba
re schadepost, heet Michael (Mike) J. 
Quill. De 61-jarige Quill, die als 12-
jarige destijds vanuit Ierland naar de 
Verenigde Staten emigreerde, heeft 
zich omhooggewerkt in het Ameri
kaans sindikahsme dat (herinner u 
een film zoals «The Waterfront») 
verdacht dicht in de buurt ligt van 
de onderwereld en de racketeers. Men 
mag de Amerikaanse vakbonden niet 
vergelijken met wat wij hier in Euro
pa kennen; op zuiver sindikaal vlak 
is Quill — de man die thans wereld
nieuws maakt — zelfs naast een Au
gust Cool of een Major een sukkel. 
Zijn sindikaat — de «Transport 
Workers Union », afgekort T.W.U. — 
verenigt nauwehjks 34.800 leden, ter
wijl zijn sindikale bondgenoot in de 
staking — de «Amalgamated Tran
sit Union » — er minder heeft dan het 
A.C.V. in een Kempisch stadje : 1.800 
leden. Maar deze paar tienduizenden 
zitten gekoncentreerd in een vitaal 
bedrijf en zij zijn uitstekend gedisci
plineerd. Over de wijze waarop Ame
rikaanse sindikaten er de tucht in
houden bij hun leden, is al vaker een 
boekje opengedaan ! 

De minder dan 35.000 leden van de 
T.W.U. laten Quill in ieder geval toe, 
leder jaar een inkomen van meer dan 
anderhalf miljoen Bfr te beuren en 
daarnaast om de twee jaar acht mil
joen New-Yorkers de daver op het lijf 
te jagen met een stakingsbedreiging. 
Om de twee jaar inderdaad, op 1 ja-

dank zij z'n onbehouwenheid en zijn 
legendarische grote mond. Met Quill 
onderhandelen, moet geen pretje 
zijn; van hem doet het verhaal de 
ronde dat hij, middenin een nachte
lijke zitting van een bemiddelings
kommissie, plots van zijn stoel op
stond en de onderhandelaars toe
schreeuwde «en nou ga ik verdomd 
naar m'n bed ». De vorige burgemees
ter van New-York, de Demokraat Ro
bert P. Wagner — die. naar algemeen 
oordeel, van zijn mandaat weinig te -
rechtbracht en onder wiens beleid het 
halfgangsterdom welig bloeide — 
scheen het met Quill nogal te kunnen 
stellen en het kwam nooit tot ernsti
ge konflikten: de sindikalist bleef bij 
« redelijke » eisen en de gemeenschap 
betaalde maar. Ook Quill schoot nog-

Mike Quill — een man met een « goe
de brug» naar de Demokraten — 
plots, na de verkiezing van Jolin 
Lindsay tot burgemeester, besloot de 
grote krachtproef te wagen. 

De T.W.U.-leider diende bij de 
«Transit Authority > een verlang
lijstje van 76 punten in, waarvan de 
voornaamste waren : verhoging van 
het uurloon met 30 t.h. tot boven 4 
dollar; een vierdaagse werkweek van 
32 uur ter vervanging van de vijf
daagse 40-urenweek; drie extra-ver
lofdagen voor het kwijten van gods
dienstige verplichtingen op feestda
gen (Quill is immers een I e r ! ) ; af
schaffing van de kontrole op het 
werk; zes weken vakantie na één 
dienstjaar; pensioen na 25 dienstja
ren aan 50 t.h. van het hoogste loon. 

deze week in de wereld 
• Eerste-minister Sjastri overleed aan een hartaanval kort nadat hij te Tasj-

kent een akkoord met de prezident van Pakistan had afgesloten. 

• De Poolse regering weigert, kardinaal Wyszynski een reispas te geven; 
tussen kerk en staat is het konflikt weer scherper geworden. 

• Er zou een rechtstreeks kontakt bestaan tussen Washington en Hanoi; 
het is niet onwaarschijnlijk dat Sjelepin daarbij bemiddeld heeft. ' 

• De Gaulle maakte zijn nieuwe regering bekend, waarin centrum-links ver
tegenwoordigd wordt. 

• De Italiaanse socialistische partijen Saragat en Nenni zullen versmelten. 

Deskundigen van de « Transit Autho
rity » gingen aan net rekenen en be
cijferden dat Quill's eisen een uitgave 
vergden van 34 miljard Bfr. Toen de 
vakbondleider er op at tent gemaakt 
werd dat deze eisen aan het belache
lijke grensden, gaf hij dat voorzichtig 
toe met de verklaring dat « wanneer 
men een reep spek wil krijgen, men 
moet beginnen met het hele varken 
te vragen ». Doch hij blééf het hele 
varken eisen. 

Op oudejaarsavond te 19 uur legde 
John Lindsay de burgemeesterseed af. 
Aan de daaropvolgende receptie moest 
hij verzaken, omdat Quill om een on
derhoud had verzocht. Tot midder
nacht werd er onderhandeld en toen 
klokslag twaalf de stakingsaanzegter-
mijn verlopen was, stond Quill met 
een brede grijns op, schimpte Lind
say nog eens overvloedig voor 
« klown » en « idioot », om dan buiten 
te stappen en aan de perslui te ver
klaren dat de staking was ingegaan 
en dat hij, Quill, « in zijn hele leven 
nog niet zoveel lol had gehad». Om 
5 uur in de morgen stonden de 6.600 
wagens van de ondergrondse stil en 
reden 4.500 autobussen naar hun de
pots. 

Burgemeester John Lindsay rea
geerde met een kortgeding, waarbij 
hij zich beriep op een 40 jaar oude 
wet die stakingen bij de openbare 
diensten verbiedt en met gevangenis 
bestraft. Quill trad met het vonnis 
voor de T.V.-kameras en voerde een 
klassiek nummertje op : hij ver
scheurde het papier en schreeuwde 
dat, als men hem in de gevangenis 
stopte, men dat ook moest doen met 
zijn 34.800 leden wilde men de staking 
breken. 

Wat daarop volgde, was prettig 
Amerikaans : 15 miljoen TV.-kijkers 
uit en rond de New-Yorkse agglome
ratie waren getuige van de eerste di-
rekte T.V.-uitzending van een arres
tatie : Quill vloog de bajes in. De 
T.V.-kijkers wachtte echter nog 
spannender spektakel : twee uur la
ter werden ze vergast op de eerste di-
rekte uitzending van een hartkrizis : 
Quill bezwijmde in de griffie van de 
gevangenis. Maar de staking ging 
door : iedere dag drie miljoen men
sen in de chaos, iedere dag het be
drag van één dag oorlog in Vietnam 
als verlies. 

John Lindsay zal zo onderhand wel 
beginnen merken, welke stokken een 
kandidaat voor het prezidentschap 
der Verenigde Staten in de wielen ge
stoken krijgt. Het is trouwens de on
miskenbaar politieke — en dan « po
litiek » in pejoratieve zin — achter
grond van de staking, die ons er toe 
aanzette er een artikel aan te wijden, 
om ook anderen deelachtig te maken 
in onze geamuzeerde bezorgdheid om 
wat de Amerikanen demokratie noe
men. 

t.V.0. 
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IEDER Z'N HUISJE 

Het ideaal « ieder zijn huis
je » wordt het dichtst bena
derd in Groot-Britannië, waar 
87,3 t.h. der woningen indivi
dueel bezit zijn. Daarop vol
gen de V.S. met 68,3 t.h., Bel
gië met 66,2 t . h , Nederland 
met 59,9 t.h., West-Duitsland 
met 40,7 t.h., Frankrijk met 
S7,8 t.h.. Zweden met 34,9 t.h., 
Spanje met 33,5 t.h., Dene
marken met 32,4 t.h. Noor
wegen met 25,6 t h. en Zwit
serland met 17,3 t.h. 

KOMMUNISTEN JACHT 

In Indonesië wordt door de 
militairen en de mohameda-
nen verder Jacht gemaakt op 
kommunisten. Volgens som
mige waarnemers zouden niet 
minder dan 100.000 kommu
nisten gedood zijn in de drie 
maanden na de mislukte link
se staatsgreep. 

Buitenlandse diplomaten en 
technici, die uit het Javaans 
binnenland komen, maken 
gewag van massa-executies 
en van honderden lijken in de 
stromen en rivieren. 

De Indonesische kommu-
nistische partij telde vóór de 
putsch drie miljoen leden. 

De Indisch-Pakistaanse konferende te Tasjkent kende een wel zeer dramatisch slot : nadat te
gen alle verwachtingen in toch een gedeeltelijk akkoord tussen India en Pakistan werd bereikt, 
overleed de Indische eerste-rninister Shastri de avond zelf van het succes. Utze gebeurtenissen 
kunnen echter niet wegcijferen dat de konferen tie in de eerste plaats een zeer groot succes voor 
de Sovjet-diplomatie werd. Enkele jaren geleden zou het nog onmogelijk hebben geleken, dat de 
Sovjet-Unie haar grondgebied en haar bemiddeling ter beschikking stelt voor een belangrijke 
vredeskonferentie tussen niet-kommunistische landen. Vandaag kan men vanuit het Kremlin een 
lange neus zetten naar China, dat lijdzaam moest toezien hoe de Sovjet-Unie een belangrijk Azia
tisch winstpunt boekte. 

NIEUWE STIJL 
Kolonel Bokassa heeft na 'n 

militaire staatsgreep het heft 
in handen genomen in de Cen-

traal-Afrikaanse Republiek. 
Deze staatsgreep zou, volgens 
de meeste waarnemers, vooral 
gericht geweest zijn tegen de 

herman graebe 
Niet zo heel veel maanden geleden vet-

leende de Israëlische « Kommissie voor de 
Rechtvaardigen aller landen > plechtig een 
diploma en een dekoratie aan de Ameri
kaanse staatsburger Herman Frederik 
daebe. Graebe viel terzelfderlijd de grote 
eer te beurt, te Jeruzalem aan de « Laan 
der Rechtvaardigen * een boom te mogen 
planten die zijn naam zal dragen. Allhans 
zijn nieuwe naam. 

Want lot in 1948 heelte Graebe bij voor
naam niet Herman Frederik, maar Her
mann Friedrich zoals dat voor een Duitser 
uit Solingen vanzelfsprekender is. In dal
zelfde jaar 1948 — nauwelijks drie jaar na 
wat voor Duitsland « anno O > was en op 
een ogenblik dat de koude oorlog de West
duitsers en de Amerikanen nog niet in me
kaars armen had gedreven — kreeg Graebe 
de toelating om zich in de V. S. te vestigen. 
In 1954 werd hij U. S.-burger en naar ver
luidt heeft hi] aan de andere kant van de 
Atlantische Oceaan een welvaiend bestaan 
m voorspoedige zaken opgebouwd. 

Hermann Friedrich Graebe heeft zi]n 
Amerikaa7ise nationaliteit en zijn voorspoed 
allerminst aan het toeval te danken. De 
thans 65-jaiige speelde in de wilde jaren 
na de jongste wereldooilog een relatief be
langrijke iol, belatigiijk genoeg in alle ge
val om zich de dank en de welwillendheid 
der Verenigde Stalen en een aantal andere 
landen te verwerven. Tijdens de grote oor
logsmisdadigers-processen anno 1945-1946 
viel Graebe de èer te beuit, herhaaldelijk 
als kroongetuige van de aanklacht opge
roepen te worden. Het Ameukaans open
baar ministerie, majoor Murray, steunde 
zich op teksten van Graebe. Zijn kollega 
kolonel Storey diende een door Graebe 
beëdigde schriftelijke aanklacht m. De 
Britse hoofdaanklager Sir Hartley Shazv-
aoss riep Graebe op de getuigenbank. In 
verschillende boeken die uitspattingen van 
het Hillerregime tot onderwerp hebben 
(zo o.m. in een standaardwerk van de 
plaatsvervangende Amerikaanse hoofdaan
klager te Nurenberg, Robert M. Kempner), 
kreeg het getuigenis Graebe een belang
rijke plaats. 

Ook toen hij reeds Amerikaans staats
burger was, bleef Graebe zich bekommeren 
om de zuivering in West-Duistland. 7o 
kwam hij nog in 1960 getuigen in de zaak 
tegen de genaamde Marschall, die beschul
digd werd van oorlogsmisdaden die hij als 
gebiedskommissaris te Sdolboenof in Rus
land zou bedreven hebben. 

Daarmee echter was de kous af en het 

ziet er niet naar uit, dat de Duitse justitie 
nog vaak hel genoegen zal smaken om de 
Amerikaanse staatsburger Herman Frede
rik Graebe te zien verschijnen op een ge-
rechlshof. Alhoewel ze daar zeer dringend 
om verzoekt. 

Want kort nadat de oorlogsmisdadiger 
Marschall dank zij Graebe's geluigenis ver
oordeeld werd, begon Marschall's advokaat 
ernstige twijfel te koesteren aangaande de 
betrouwbaarheid van de getuige ten laste. 
Gezien de grote verdiensten die Graebe zich 
als « deskundige » in de loop der jaren 
verworven had, grensde iedere txvijfel bij
na aan heiligschennis. En inderdaad, de 
heilige werd niet alleen geschonden, hij viel 
7iog van zijn voetstuk op de koop toe. 

Alras bleek dat Graebe, die naar zijn ei
gen verklaringen natuurlijk « niemals dabei 
gewesen war », het lidnummer 840.946 in 
de N.S.D.A.P. had gedragen en dat hij be
hoord had tot de « Ortsgruppe » Solingen-
Graefrath. Par tijgenoot Graebe was niet zo 
maar een meelopertje van na 1933; hij wip
te tijdig en nog voor de machtsovername 
door Hitler op wat er toen uitzag als de 
goede tram. Zijn bruin verleden duurde 
weliswaar niet al te lang; zijn kaliber moet 
zelfs de nazi's wat al te gortig geweest zijn, 
want in 1934 gooiden ze hem uit de partij 
— en dat was allerminst om politieke re
denen. Gedurende zijn korte partij-jaren 
specialiseerde Graebe zich in het beroep, 
dat hem na de oorlog uiteindelijk het ge
wenste aanzien en de gedroomde welstand 
zou brengen : dat van verklikker en « ge
tuige ». Zo diende hij op 18 december 1933 
bij zijn partijleiding een aanklacht in te
gen een beroepskollega, een zekere Jozef 
fansen, die het aangedurfd had de Heil 
Lliller-groet als zever — als « Quatsch » 
— te bestempelen. Te dier gelegenheid gaf 
hij zijn partijleiding de schriftelijke verze
kering dat « uw leuze « wees trouw en on
bevreesd » ook de mijne is, lijk trouwens 
die van iedere echte nationaal-socialist ». 

Eenmaal zover met het onderzoek naar 
Graebes verleden, vergde het maar een 
kleine slap om de twijfel over zijn getuige
nissen om te zetten in de zekerheid dat ze 
vals waren. 

En sindsdien is liet Duitse gerecht weer 
ten zeerste geïnteresseerd aan het verschij
nen van Hermann Friedrich alias Herman 
Frederik. 

Maar Graebe stuurt voorlopig zijn (Ame
rikaanse) kat, 

A.N. Tox'nno. 

stijgende Chinese invloed in 
het land. 

In ieder geval voerde Bo
kassa onmiddellijk een nieu
we stijl in. Hij begon met bl] 
dekreet de bourgeosie af te 
schaffen, een stand die in dit 
boerenland eenvoudigweg niet 
bestond. Vervolgens verbood 
hij, de tam-tam te bespelen 
tussen zonsopgang en -onder
gang, behalve op zaterdagen 
en feestdagen. Tenslotte 
vaardigde hij voor de mini
sters en ambtenaren een ver
bod uit om tijdens de kan
tooruren de cinema te bezoe
ken. 

RUSSISCH HULP 

De Russische hulp aan 
Noord-Vietnam bestaat voor
al uit materiaal voor de 
luchtverdediging. In de eerste 
plaats zijn dat de bekende 
SAM 2 — anti-vliegtuigraket-
ten en vervolgens Mig-straal-
Jagers. 

De SAM 2 werd ontwikkeld 
in de jaren 1954-1955; hij was 
destijds reeds een halve mis
lukking en is daarenboven 
thans fel verouderd. Alhoewel 
er in Noord-Vietnam naar 

schatting reeds meer dan 160 
SAM 2 werden afgevuurd, 
gingen daarbij tot nogtoe 
slechts acht Amerikaanse 
vliegtuigen verloren. 

Wat de Mig-straaljagera 
betreft, deze zijn van de types 
15 en 17, die reeds dateren uit 
de tijd van de Koreaanse 
oorlog. De modernere Mi;-21 
werd nog niet in Vietnam ge
signaleerd. 

De beschuldiging van Pe
king dat de Russen alleea 
waardeloze hulp aan Noord-
Vietnam leveren, heeft blijk
baar een nogal stevige grond 
van waarheid. 

VOORUITGANG 

Er zijn verschillende m a 
nieren om de vooruitgang van 
de Sovjet-Unie te beoordelen. 
Bekijkt men de rezultaten 
van de ruimtevaart, dan komt 
men onbetwistbaar tot het 
besluit dat Rusland sinds 
1917 en vooral sinds de twee
de wereldoorlog onbetwist
baar een spektakulalre indus
triële ontwikkeling heeft ge
kend. 

Zo is het echter niet in an 
dere takken van de ekonomi-
sche bedrijvigheid en zeker 
niet in de landbouw. De pro-
duktie van granen is met 
nauwelijks 6 t.h. verhoogd 
sinds 1913. De politiek van 
Kroesjtsjev om met één slag 
deze produktie te verhogen is 
jammerlijk mislukt : de 
maagdelijke gebieden die on
der de ploeg werden genomen, 
zijn thans opnieuw even 
maagdelijk als tevoren. 

Het Kremlin tracht thans 
het zoveelste «definitief» 
landbouwplan ten uitvoer te 
leggen : het gebruik van ul
trasnelle en reusachtige land-
bouwwerktuigen met een tot 
nog toe ongekende kapaciteit. 
Men hoeft echter geen pro
feet te zijn om ook hier reeds 
thans de mislukking te voor
spellen : alle landbouwplan-
nen van Sovjet-inspiratie zijn 
steeds gestuit op de mentali
teit van de Russische boer en 
op het uitschakelen van de 
persoonlijke baat als motor 
van het produktieproces. 

Nergens duidelijker dan in 
de landbouwsektor treden de 
zwakheden van het regime en 
zijn teorie aan het licht. 

Enkele ureri voordat Kossygin te Tasjkent de vredeskonferentie 
opende, ging te Berlijn het IJzeren Gordijn weer dicht. Tijdens 
de eindejaarsdagen brachten 840.000 Westberlijners een bezoek 
aan familie en vrienden in Oost-Berhjn. Daarmee is het voorlo
pig weer gedaan voor ettelijke maanden. 
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Werchter is een tand' 
bouwdorp tussen tia-
geland en Kempen. 
't Is een schoon dorp 
met talrijke mooie 
hoekjes en fraaie land' 
schappen. Met een OJT-
vallend mooie kerk 
ook, in tjzersteen ver
sierd met witte kalk-
steenbiezen, een koor 
uu 1439 en een toren 
uit 1646. De einders 
worden er gekontoerd 
door hier en daar een 
heuvel, op hun beurt 
afgezooma door snel
le waterlopen. Het ztjn 
die waterlopen die de 
jongste weken heelwat 
mizerie hebben te 
weeg gebracht en het 
landschap binnen de 
heuvelbutken hebben 
herschapen in langge
rekte meren. 

""'" «ii«,„„, 
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Overal op palen en muren ja zelfs 
tot m de Jicrkportaien toe Kon men 
dezer dagen de opschritten van het Ro
de (Cruis zien « Wast dikwijls uw han
den — kook het drinkwater alvorens 
het te gebruiken ». 

Op de steenweg van Tremelo naar 
Werchter en op talloze andere plaatsen 
daar in dat land rond de samenvloeiing 
van Demer en Dij Ie, stonden rood-witte 
barelen die de toegang versperden en i 
die borden droegen met het opschrift ~' ' 
« Verkeer onderbroken — overstroming 
— omleiding». Daarbij kwamen met 
zakgoed overdekte richtingsaanwijzers, 
die lieten veronderstellen dat zij banen 
aanduidden die thans niet meer berijd
baar waren. En inderdaad, nadat wij 
een lange omweg gedaan hadden, kon
den wij pas het middenpunt van de 
watersnood bereiken, het dorpje 
Werchter. dat de jongste weken zo 
veelvuldig in het nieuws is geweest. 
Dat bereiken gebeurde niet zonder dat 
wi] met onze wagen een eind door het 
overstromingswater hadden moeten 
rijden. 

• BOER 

In Tremelo hadden wij de mizerie al 
gezien Daar kond ge de mensen ge
woon met bootjes door de straten zien 
roeien en stonden afzonderlijk liggende 
woningen midden het water. Een boer 
op de rand van het overstromingsge
bied en maar net met de voeten droog 
— omdat zijn huis ietsje hoger lag dan 
de omliggende landerijen — vertelde 
ons over de ellende die het water heeft 
aangericht. 

Hij doet het met nog geen vier hek-
taren grond om zijn brood te verdie
nen, eigenlijk al een tragedie op zich
zelf Maar het is een gespecialiseerde 
kuituur die deze mensen beoefenen : 
witloof en aspergeteelt. «Hier zijn 
haast geen boeren die beesten hebben, 
of die uitgestrekte landerijen bebou
wen » zo vertelde hij, terwijl hij ver-

Wij hebben er met de mensen ge
sproken de verhalen oeluisterd, verha
len die WIJ m Vlaanderen al zo dik
wijls en met heet weinig verschil m hun 
tema hebben gehoord omdat de over
stromingen ten onzent toch zo veelvul
dig voorkomen ^n een werkelijk pro
bleem 71 in oraan vormen dat dringend 
dient aangepakt. 

wees naar zichzelf zeggende dat 
slechts één melkkoe oezat. 

De man was zeer gelaten m zijn lot, 
veel te gelaten naar onze mening. Hij 
zegde dat hij het niet meer zou kunnen 
volhouden. De jongste overstroming 
had de doorslag, de genadeslag gege 
ven M zijn gronden stonden onder 
water, al zijn witloot lag nu reeds we 
ken te rotten en voor de asperges vrees 
de hij het ergste geen oogst meer om 
dat de planten onvermijdelijk door het 
water zouden aangetast zijn, m die ma 
te dat van enige voortbrengst nog nau 
welijks sprake kan zijn. Het is niet in 
éénmaal gekomen Reeds jarenlang 
hebben deze mensen met overstromin \ 
gen te kampen. Niet in de mate zoals | 
thans want dat was geleden van m l 
1926, toen er ook een bres in de dijken 
onstond Maar toch ieder jaar kwam » 
er water op de velden die stilaan in 
hun struktuur aangetast werden en die , 
langzamerhand minder gingen opbren 
gen Zo hebben velen onnoemelijke 
schade geleden zonder dat er ooit een 
hand werd uitgestoken om aan deze^u 
mizerie-tostand te verhelpen... f 

• VERGAARBAK 

In Werchter vloeien de Demer en de 
Dij Ie samen met nog een derde rivier
tje • de Laak Nu is het zo dat de Laak 
geen dijken heeft Dit riviertje vloeit 
onbeschermd door de landerijen en 
vaak gebeurt het dat wanneer het wa
ter m de Dijle stijgt het langs de on 
gesloten monding een uitweg vindt 
naar de velden Regelmatig onstaan-
hierdoor overstromingen Deze jongste, 
grote overstroming gebeurde echter 
door een dijkdoorbraak van de Demer. 

Het water vond een uitweg op de 
plaats waar de rivier enigzins rechtge
trokken is en er een dode arm ont
stond, zodat er een tamelijk groot 
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hoogteverschil was en de bres zich 
spoedig uitdiepte. 

De boer die wij te Tremelo spraken, 
bevestigde ons dat hij en andere land
bouwers, die regelmatig te kampen 
hebben met de overstromingen, nooit 
enige schadevergoeding hebben ont
vangen, ondanks het feit dat zijn 
vruchten o.m. de asperges, telkenjare 
in kwaliteit verminderden en er ook 
verlies geleden werd aan het witloof. 
Vorig jaar was de veldwachter wel de 
schade komen opnemen maar van eni
ge uitbetaling was er niets te zien ge
weest. Ook niet van enige maatregel; 
er werden wel verzoeken gericht tot 
het gemeentebestuur, maar — hoewel 
dient gezegd dat de burgemeester van 
Tremelo zich zeer aktief heeft gedra
gen tijdens de jongste overstromingen 

er kwam een negatief antwoord : 
men kon niets beginnen ! Volgens de 
overheidspersonen is er niets aan te 
vangen omdat in Mechelen het water 
wordt opgehouden, zodat er niet ge
noeg kan geloosd worden in de rich
ting van de Schelde. Anderzijds kan 
het water dat afkomstig is van Leuven 
en Aarschot via Demer en Dijle, al
daar wel ongehinderd wegvloeien zo
dat de streek rond Tremelo, Werchter 
en Rotselaar als het ware een vergaar
bak vormt. « Eigenlijk » zo zei ons een 
landbouwer « zouden wij moeten doen 
hetgeen boeren in de streek van Leu
ven hebben gedaan : die openden zelf 
een sluis die het water ophield en hun 
velden deed overstromen ». 

• MECHELEN 

Schepen van Langendonck die te 
Wakkerzeel — een gehucht van Werch
ter — woont zag nog zwart van het 

en, een ontstellend gebrek ook aan 
planning en aan een deugdelijke in
stantie die alles overkoepeld en uit
werkt. 

• SCHADE 

Onze zegsman vertelt over de schrik
kelijke schade die de bewoners gele
den hebben en nog lijden. Huizen die 
ontruimd moesten worden te Werchter 
en te Tremelo en verderop, aan het 
klooster van de paters ook en zelfs het 
huis waar pater Damiaan de Veuster 
in geboren werd... De mensen die 
moesten vluchten, vier weken geleden 
werden ondergebracht bij familieleden 
of bij bereidwillige kennissen. De men
sen van deze dorpen hebben mekander 
geholpen, de mizerie en de ellende van 
de kerstdagen en de nieuwjaarsperiode 
werd dan toch gekenmerkt door een 
schone solidariteit. 

« Duizend hektaren of meer staan 
blank, er is voor miljoenen schade aan 
woningen aan bedrijven en in de land
bouw. De schadevergoeding moet van 
de staat komen, de veldwachters en 
overheidspersonen zijn weer eens rond 
geweest om alles op te schrijven. Maar 
gaat er iets van terecht komen ? Het 
gaat hem hier in ieder geval om een 
som van miljoenen ». 

« Tot nu toe hebben wij nog niet veel 
kunnen doen om te Brussel op tafel te 
kloppen, wij hebben altijd maar moe
ten werken, ikzelf heb vier dagen en 
vier nachten mee zakjes afgedragen en 
ben in de weer geweest met de solda
ten en de mannen van de burgerbe
scherming om zo vlug mogelijk alles te 
stoppen » zo vertelt Fons van Langen-
donk. 

Over de soldaten en de hulpploegen 
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stof toen hij ons in een herberg bij een 
pint Jack-op (het tipische bier van ter 
plaatse) te woord stond. Fons van Lan
gendonck is kolenhandelaar, een wer
ker, iemand die voor zijn mensen op 
de bres weet te springen. Ditmaal in 
de werkelijke zin van het woord, want 
dagen en nachten is hij samen met de 
hulpploegen in de weer geweest om de 
nood die door de overstromingen ont
stond zo veel mogelijk te lenigen. 

Hij wijt de overstromingen eveneens 
aan een gebrek inzake voorzorgmaat-
regelen. Er zijn weleens baggerwerken 
geweest in de Dijle en ook is er daar 
wat aan de dijken gedaan, maar de De 
mer ? « Nee, daar is al in jaren niets 
meer mee gebeurd. En in Mechelen, 
daar zit het hem ook Ze denken daar 
dat de stad onder water zal schieten, of 
een gedeelte toch als ze daar te vee! 
water lozen » 

Aan de brug rechtover het café waar 
wij zitten, stroomt het water hoog en 
fel. Er zijn ook sluizen maar die wer
ken met meer sinds de jongste oorlog 
en er is nooit meer wat aan gedaan. 
Nu zouden ze met veel kunnen baten 
hebben, maar in elk geval moest de 
bres stroomafwaarts van deze sluizen 
ontstaan zijn dan zouden zij in ieder 
geval een beveiliging betekenen 

Wij vragen hoe het gestaan is met de 
Laak, die dijkenloos is en die geen af-
sluitsluizen heeft bij de monding Niet 
veel gekort zegt schepen van Langen
donck, want m de buurt van Aarschot 
loopt deze beek haast samen met de 
Demer die eventueel overtollig water 
overhevelt Het is eigenlijk een hele 
warboel, die waterhuishoudkunde in 
dit gebied Ot althans men staat niet 
alleen, want haast overal in Vlaande
ren is het zo gesteld verwaarlozing 
van dijken en waterlopen verouderde 
installaties halve of te laat genomen 
maatregelen besturen die te weinig 
armslag hebben of gebrek aan finanti-

van de burgerbescherming zijn ze in 
Werchter vol lof. Die van Burcht waren 
niet op volle kracht kunnen komen, om
dat een gedeelte van de manschappen 
op maneuvers was in Duitsland, ze zijn 
wel met een paar boten gekomen en ze 
hebben formidabel hard gewerkt om 
de zandzakj es te vullen en te vervoeren 
over een afstand van ongeveer drie ki
lometers naar de bres. De boten moes
ten iedere maal met tachtig zakjes ge
vuld worden. Het is een felle strijd ge
weest om het « gat » te dichten. De bres 
ontstond enkele dagen voor Kerstmis 
en werd eigenlijk pas voorgoed toege
maakt verleden maandag. 

In het begin was het al boter aan de 
galg met het storten van zandzakjes. De 
stroming was zo fel dat niets ter plaatse 
kon gehouden worden Nadien is men 
dan begonnen met het vullen van rub-
bervlotten die m de bres tot zinken 
werden gebracht door middel van een 
dinamietlading Zo is men er uitein
delijk in geslaagd vaste voet te krijgen 
en de opening af te dammen 

Dit avontuur onderstreept nog eens 
hoe langzaam in ons land het rader
werk van de hulpverlening in gang ge
raakt Vaak moet de inspanning van 
individuelen goedmaken wat anders 
met technische middelen zou kunnen 
verkregen worden, moesten deze tech
nische middelen vlug ter beschikking 
kunnen staan Het leger heeft onver
mijdelijk alles wat nodig is om snel en 
doeltreffend hulp te kunnen bieden, 
maar het moet de gelegenheid kunnen 
krijgen, via doeltreffende instrukties. 

• POMPEN 

Ook op andere gebieden is dat zo. 
Schepen van Langendonck vertelde ons 
dat er dringend pompen moesten ko
men om het water uit de landerijen 
over te hevelen in de rivier en aldus de 

in Vlaanderen 
streek weer vrij te kunnen maken. In 
de allereerste plaats om woningen te 
beschermen en kelders vrij te maken. 
De pompiers ter plaatse konden hun 
materiaal niet missen en van « hoger
hand » kwam er niets. « Daar zullen we 
maar niet te veel over zeggen » aldus 
onze woordvoerder. 

Stelde het Rode Kruis ontsmettings
middelen en pillen voor het kiemvrij 
maken van water ter beschikking dan 
kwam ook hulp op dit gebied van pri
vate firma's. Zo onder meer van de 
Bayer-fabrieken die gratis de ganse 
streek zullen helpen bij de ontsmet
ting, want een overstroming brengt met 
zich dat allerlei besmet water zich ver
spreid : water uit riolen, aalputten en 
mestvaalten. 

Er is hard gewerkt geworden : sol
daten die in de kerst- en nieuwjaarsda
gen in het slijk stonden tot over hun 
knieën, vaak zonder laarzen, burge
meesters, gemeenteraadsleden, gemeen-
tesekretarissen en veldwachters die het 
voorbeeld gaven en mee zaten te ploe
teren. Er zijn bijna mensenlevens te 
betreuren geweest toen een bootje 
waarmee men paarden in een over
stroomde wei ging voeren in het ijs 
opengereten werd en de inzittenden in 
het bar-koude water nauwelijks kon
den bovenblijvenr—De overstromingen 
hebben weer eens aangetoond dat er 
een schone gemeenschapszin bestaat in 
ons volk, maar anderzijds ook — en 
dat maakt de doffe woede uit van de 
getroffenen — dat er van overheidswe
ge, vooral dan vanuit Brussel weinig te 
verwachten valt 

Werchter kan als voorbeeld dienen 
voor-wat de jongste weken in Vlaande
ren z&er veelvuldig is gebeurd: overstro
mingen op tal van plaatsen die regel
matig met wateroverlast te kampen 
hei>ben uit oorzaken van het feit dat 
er te weinig gedaan wordt om de wa
terlopen vrij te maken voor voldoende 
lozing, dat men ook weinig of niets aan 
de waterkering doet. Tal van rivieren 
hebben geen dijken of hebben afdam-
mingen die te laag en slecht onderhou
den zijn. In grote lijnen kan Werchter 
als een tipe-geval doorgaan, een voor
beeld van een plaats zoals er vele zijn 
in Vlaanderen. Een plaatsje waar de 
overstromingen deze maal een reus
achtige omvang aannamen en die het 
bekend deden worden, vooral omdat de 

in de 
streek 
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werchter 
zoals 

in talloze 
gebieden 
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Vlaanderen 

brachten 

overstromingen 

ellende 
en 

mizerie 

mizerie kwam in de dagen dat anders 
een vredige kerstmis of een vrolijk 
nieuwjaar zou gevierd worden. Mocht 
de ruchtbaarheid van d»'iémgst&^ver-
stromingen het begin betekenen van 
een nieuwe aanpak om de waterellende 
uit onze kontreten te bannen. 

Stat De Lie. 
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Soldaten bij de bres in de Demerdijk : ondanks het vele werk vol goede luim 



EEN ECHT 

PAARDENLEVEN 
Eigenlijk tvas het kort na de 

middag. Zondagslui keek ik uit mijn 
venster en zag een paard, waar
schijnlijk losgeslagen, door de straat 
hollen en even verder in een ande
re richting nog een. Je moet weten 
dat ik in een dure buurt woon, 
waar velen de edele sport van het 
paardrijden komen beoejenen. Nu is 
het wel zo dat de meesten enkel 
over het geld beschikken om. de 
Iiuur van zo'n viervoeter te betalen, 
maar dat hun aspiraties ook niet 
veel verder reiken dan er op de 
beurs, op kantoor, of, waarom ook 
niet, in de caravelle tussen Brussel 
en Londen even, langs de neus weg, 
over te praten. Of eenvoudiger nog 
om zo eens stomioeg een been te 
kunnen breken. In feite is het de 
metode om eens zes weken ekstra-
verlof bij elkaar te harken. 

Dit moet ook hier weer gebeurd 
zijn : een of andere (of beiden) juf-
frouiu in piekfijne rijbroek, hoge le
ren laarsjes en' andere attributen 
moet, ekskuzeer, geiuoomveg op haar 
demokratisch achterwerkje gedon
derd zijn, omdat die vierpoter er 
misschien genoeg van had en hop../-

(Een Australisch geleerde zette vo-
7!ge week de- teorie voorop dat 
paarden, niettegenstaande alles, toch 
kunnen denken en dus niet zomaar 
stomme beesten zijn met vierkantjes 
op de billen en een lange staart.) 

En nu reed de waard van die 
paar deninstelling, die ook soms 
denkt, in zijn kleine wagen achter 
het verschrikte dier aan, dat eigen
lijk ook eens van de vijfdagenweek 
zou willen profiteren. Ach ja, een 
paardeleven was het, waard te zijn 
met al die beesten die denken. 

Even later zag ik de helper vaar
dig met het paard voorbijdraven. 

Rustig en gewoon in een fluwe
len kostuum, misschien zat het hem 
daarin, ik weet het niet. 

Ergens ver weg ging er een sire
ne, die de zondagsrust deerlijk ha
vende en de kromgewaaide dennen 
sidderden heel even maar, een onin
gewijde zou het niet opmerken, zo 
stil bewogen ze. Waarom dit lawaai 
er bij moest in hel verhaaltje, ont
gaat me volledig... 

Wat ik me wel afvroeg was, hoe 
de juffrouw er nu wel zöu uitzien. 
Ik zag ze, met tranen in de ogen, 
maar omringd door enkele walge
lijk goeduitziende helden, aan het 
tafeltje van de kleine bar zitten met 
een jenevertje in de hand. Dat kal
meert na zulke schok. 

Ze had blijkbaar iels ontwricht, 
want ze wreef voortdurend over 
haar enkel, werk dat allang overge
nomen was door de moedigste van 
haar omstaanders, zodat de overigen 
triest afdropen en wachtten tot er 
een andere jvffiouw van haar paard 
viel. 

Enkele minuten later speelde de 
pike box een langoereus Adamo-
plaatje, terwijl die twee jonge men
sen over koetjes en kalfjes praatten 
(zoveel veiliger dan paarden). Fei
telijk heeft die Australische geleerde 
gelijk wanneer hij als slotzin van 
zijn tezis schrijft . « Het paard is 
een van de verstandigste dieren die 
uit Noach's ark stapten, steeds 
zachtmoedig en beschikkende over 
een geweldige intuïtie ». Ik moest 
het beamen, want ik kan me moei
lijk voorstellen dat een zo lieflijke 
idylle kon ontstaan door van de rug 
van een chimpanzee te vallen bij
voorbeeld. 

Het Adamoplaatje xcas ten einde. 
Ontroerd door dit beeld dat zich in 
mijn geest afrolde, had ik de fles al 
ontstopt en schonk me een ekstra-
grote jenever in. 

Om te bekomen, dacht ik. 

Bobb Bern. 

haar ei 

Elke week lees ik txouw en vol span
ning een hele rits damesbladen, ik moet 
ze toch niet zelf kopen, ik leen ze van 
een vriendin die die dingen schijnt te 
verzamelen, ze spendeert er tenminste 
fabelachtige bedragen aan. En ik kan u 
verzekeren, lieve dames (en eventueel 
ook heren, want het schijnt da t de da
mesrubrieken ook zeer geliefd zijn bij 
de meesterwerken der schepping) da t 
het in alle opzichten zéér interessante 
lektuur is. Mijn wettige heer en mees
ter, die nog altijd de illuzie koestert dat 
hij ook in werkelijkheid heer en mees
ter is van ons lilliputterhuisje, bekijkt 
mij altijd met boze wolvenogen, alsof 
hij me dadelijk zou willen verslinden, 
als hij ziet dat ik me '^eei lig te ver
drinken in mijn wekelijkse portie da-
mesachtigheid. 

En toch, ik kan het niet laten... Dat 
voel ik elk jaar opnieuw als mijn vrien
din met vakantie is. Ik voel me zo on
gelukkig zonder die boekjes dat ik van 
p u u r verdriet een brief zou gaan schrij
ven naar de gebroken harten-rubriek. 

Hebt u er al eens over nagedacht 
wat men allemaal kan vinden in die 
bladen? Dat zal ik u deze week eens 
proberen te vertellen en ik ben ervan 
overtuigd dat de damesweekbladenma-
kers mij voor eeuwig dankbaar zullen 
zijn, want ik zie u allen al in hele hor
den naar de winkels trekken om er u 
te abonneren. Maar denk eraan : niet 
dringen en altijd beleefd blijven! 

Slaan we het boekje open, dan krij
gen we in het algemeen een groot aan
tal modepagina's. Dat is" heel logisch 
trouwens. Men beweert wel eens da t 
de mode een mannenzaak is, vermits 
zij door mannen wordt gemaakt, maar 
het is en blijft een feit dat zij toch (nog 
altijd) op de dames is gericht. Met be
gerige ogen kijken wij naar de feeste
lijke deux-pièces, de jeugdige jurkjes 
en de simpele bloesjes, met afgunstige 
ogen kijken we naar de mooie en ele
gante mannequins, met boze ogen kij
ken we naar de ontstellende en haren-
ten-berge-doen-rijzende prijzen die men 
voor die dingen durft te vragen, om 
tenslotte met meewarige ogen op te kij
ken naar « de prins onzer dromen n 
die er nog altijd niet is in geslaagd zo 
veel te verdienen dat wij ons dergelijke 
toiletjes kunnen veroorloven. En dus 
bladeren wij dapper door tot op de 
bladzijde waar er de nadruk wordt op 
gelegd dat « elke vrouw handig kan zijn 

met naald en draad », en da t elke 
vrouw dus gemakkelijk het geprezen-
teerde jurkje kan maken. Ik heb dat 
ook eens geprobeerd, maar daar zwijg ik 
liever over, de her innering is te pijn
lijk en het rokje da t uit de katastrofe 
overbleef, heeft in feite heel erg veel 
gekost... 

Wat denkt u anders over de verhaal
tjes die speciaal voor ons, dames wor
den geschreven? Dat is nu het enige 
waarover ik mij dooderger, en eigenlijk 
ook doodschaam, want ik word niet 
graag betrapt met die « korte romans » 
in mijn handen, en dat is mij al een 
paar maal overkomen. Ik ben inderdaad 

zo schaamteloos van zelfs dat te lezenl 
U kent ze wel : hij een stoere jongeman 
met een wilskrachtige kin (ik ben er 
nog altijd niet achter gekomen wat dat 
is), zij, een tenger meiske met lange 
blonde lokken en grote groene ogen die 
voortdurend erg onschuldig kijken. Hi j 
is gewoonlijk erg rijk en staat aan he t 
hoofd van een grote firma, zij i s ' i a 
evenredigheid arm en goevernante. He t 
omgekeerde komt af en toe ook wel 
voor, hij is dan natuurl i jk geen goever
nante — dat zou trouwens nogal gek 
staan met die wilskrachtige kin — maar 
wel een student die helemaal alleen 
staal op de wereld of een arme boeren
zoon. Het d u u r t dan niet lang voor die 
twee mekaar leren kennen (als zij el
kaar niet tegen het lijf zouden lopen, 
zou men trouwens over een ander kop
pel vertellen). He t d u u r t een klein 
beetje langer voor zij elkaar eindelijk 
hebben gevonden, hij haar in zijn ster
ke armen kan drukken en zij samen 
kunnen beginnen met gelukkig zijn. 
Want het eindigt altijd goed, e r mag 
gebeuren wat wil, altijd is het einde 
goed of laat tenminste vermoeden da t 
het paar toch ten laatste b innen de 
week zeer gelukkig zal zijn bij de opge
wekte klanken van de huwelij ksmars. 

En dat vind ik nu juist zo verkeerd. 
Als ik het kon, zou ik ook eens een ver
haaltje schrijven. Ik zou niet beginnen 
met de huwelijksdag, dat is al gedaan 
en het is nog te romantisch. Ik zou mijn 
verhaal laten beginnen als het paar he t 
al gewoon is in het « nestje » da t dan al 
weer gewoon a huis » heet. De echtge
noot ziet 's morgens dat de groene ogen 
van het mooie meisje niet langer on
schuldig maar gewoon slaperig kijken. 
Hi j beseft da t het mooie lange haar 
misschien wel erg vertederend, maar oqk 
buitengewoon ongemakkelijk is, want 
elke dag hangen zijn schouders er vol 
van omdat zij altijd zijn kam gebruikt. 
He t meisje, intussen « de vrouw » ge
worden, moet vaak vaststellen dat 's 
mans kin misschien wel wilskrachtig, 
maar daarom niet minder stoppelig is 
als hij hardnekkig weigert zich te sche
ren. 

Ik vrees echter dat mijn verhaal niet 
zou aangenomen worden en ik ben er 
zeker van dat mijn lezeressen lang niet 
zo diep zouden kunnen verzinken in de 
lektuur ervan als ik dat nu doe... 

free beck. 

S T O F F E R I G O N D E R W I J S 

(avb) Zindelijkheid is niet Frankrijks grootste 
deugd. In Parijs is de schooljeugd daarvan 't s lacht
offer. Sommige gemeentescholen liet men er sinds de 
heropening vredig vervuilen, omdat de schoonmaak
sters verstek geven. Gelijk hebben ze, want « privé » 
wordt hen bijna het dubbele betaald van de 2,5 NF 
(25 Belgische frank) die het gemeentelijk uurloon 
uitmaakt. 

D U U R D E R M O R S E N 

(avb) Nog vóór de regeringsexperten ontdekten 
Meksikaanse uitbaters van wasserijen en ververijen 
dat de levensstandaard van hun landgenoten de 
laatste jaren gevoelig verhoogd is. Bepalend voor hun 
bewering is de vlekkenstudie. Die wijst uit dat 
Meksikaanse kledij thans van duurdere eetwaar af
komstige vlekken vertoont dan vroeger. 

B R E I - A P O S T O U A A T 

(avb) Mannen — dat staat vast — bedrijven hun 
hobby fanatiek en buitensporig. Zelfs waar het ty
pisch vrouwelijke activiteiten geldt. Te Helmsted 
( D u i t s l a n d ) verenigt « D e breisteek »-club alle 
mannelijke amateurs van breien. Uitreiking van de 
lidkaart gaat gepaard met de ernstige belofte, nooit 
andere dan zelfgebreide sjaals of pulls te dragen. 
Ook moet een plichtgetrouw lid het ganse tra-
jekt in bus of trein aan breien wijden, om aldus zijn 
mannelijke omgeving te bekeren tot de genoegens 
van « 1 recht, 1 averecht» . 

W E G E N H U L P 

(avb) Studenten in geldnood zijn tot veel bereid : 
baby's oppassen, meubels versjorren, gevels witten... 
ja zelfs dronken automobilisten thuisvoeren. T e n 
minste, dat kan nu in West-Berlijn. Voelt een fuif
nummer zich niet in staat de beruchte alkoholtest 
veilig te doorstaan ? Geen nood, voortaan moet hij 
enkel een welbepaald telefoonnummer draaien en 
prompt staat een student paraat om de gehandicapte 
heelhuids thuis te brengen. 

IN ALLE E R N S T 

(avb) Dat ijdelheid de vrouw niet tot burgerlijke 
deugden als spaarzaamheid en matigheid inspireert 
is een gekend feit. Buitennissig is in elk geval de eis 
van radio Atlanta's (VS) direkteursvrouw. Ze kreeg 
haar m a n zover, de spelleiders elke matinale grap-
jasserij te verbieden. Lachen zou immers de gunstige 
uitwerking van het met zorg aangebrachte nachte 
lijke schoonheidsmasker teniet doen. 

KALM BEKLAG 

(avb) In een Hamburgs grootwarenhuis werd het 
klachtenprobleem doeltreffend opgelost. Ontevre
den klanten worden er in de wachtzaal geloodst, 
waar een doosje kalmerende pillen goed zichtbaar 
op een tafeltje prijkt. Een bordje verstrekt uitleg 
en raad : « Wees zo vriendelijk een van deze pillen 
te slikken vooraleer uw beklag te maken. We zullen 
het vlugger eens zijn en u verspeelt minder kostbare 
tijd », 
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avant - garde als cyklisch verschijnsel 
Het dadaïsme, het su)ieahstne, het ekspresstonisme en re
center de pop- en op-art beweging kwamen steeds tn het 
nteuws door de houding of een uitspraak van hun beoefe
naars. De cyktus hnhaalt zich gedurig enkele jongetrn pro 
testeren tegen de bestaande en gevestigde waarden, slaan re-
zotuut een andere richting in en « maken geschiedenis ». 
Aanvankelijk verguisd door de ojjtcielen, later dooi nieu
were rebellen, staan deze jongeren altijd op de grens van de 
diskussie tot de tijd zijn keuze maakt en de meelopers weg
vallen. De pioniers van elke 'school bewerken door hun en-
toeziaste kritiek op hun voorgangers een vernieuwing tn de 
wereld van de kunst. De erozie van de tijd en enige vrien-
den-joernahsten brengen hen van het fait divers tot nieuws-

makeis in pers en andere kommuntkatiemiddelen, zodanig 
dat de verraste massa er stilaan mee verrtouwd geraakt en 
het na een tijdje als zeer normaal aanvaardt en verschrikt 
opkijkt als er iemand tegen tn gaat. Zo is het publiek ook 
bijna steeds verwonderd als een artiest in zijn evolutie bij
voorbeeld een bepaalde beweging vaarwel zegt om ogen
schijnlijk iets te gaan doen waartegen hij zich vroeger ver
zette. Waar de man zich alleen maar onttrekt aan het 
kollektivisme van de groep, die ontaardt. Zeer typisch is hier 
tn Vlaanderen het feit dat Hugo Claus en Paul Snoek o.a. 
een tiental jaren geleden als belachelijke pubers liefst geme
den werden en nu als onontbeerlijk geacht worden op offi
ciële huldigingen of in (o! paradoks) schoolboekjes. 

CYKLUS ALS B O E M E R A N G 

Diezelfde cyklus van aktie-reaktie 
naar tijdelijke rustperiode en dan weer 
hetzelfde heeft zich steeds herhaald en 
naarmate die rustperiode koiter is, 
spreekt men meer en meer met een be
zorgd gezicht over « Wat een beroerde 
tijd! ». Door het heilig vuur, waarvoor 
niets veilig is, breken die jongeren de 
aanvaarde normen af en bereiden een 
vernieuwing voor die bijvoorbeeld 
nooit door beroepsmensen bewerkstel
ligd kan worden. Want eens dat deze 
jongeren hun procedee gevonden heb
ben en gedreven door sukses, worden 
ze al dan niet professioneel en verstar
ren meestal Ze herhalen zichzelf en 
vervallen in identiek dezelfde fouten 
als hun voorgangers. Wat daarom niet 
betekent da t een handige amateur 
steeds nieuwe terreinen voor de kunst 
opent , want hierin bestaat een verdor
ven snobisme. Enkele van de huidige 
rebellen gaan er prat op niets van de 
« beroeps » te hebben en noemen zich 
di let tant of zondagsschrijver, waar dit 
enige tijd geleden nog een scheldwoord 
was. De Boze niet zo erg Jonge wever-
bergh is zeer fier op deze titel van di
lettant. T e r Braak zei dit jaren voor 
hem en hij was voorzeker niet de eer
ste. Specialisme leidt inderdaad naar 
dorre peifektie en geeft de verbeelding 
en het toeval geen kans meer en ont
neemt zo de kunst een vruchtbare voe
dingsbodem. Het pure amateurisme 
echter ontgint deze terreinen niet ge
noeg en in beide gevallen zijn de re-
zultaten overdreven. 

Onze tijd, meer dan vroeger, legt het 
aksent op het anti-zijn. Er is « Boeme
rang )), het tijdschrift van de anti kri
tiek, er is « Kahier X » met zijn a litera 

tuur en op het tweede nummer van 
T N T staat in blokletters « weg met de 
poëzie ». 

Die geniale gensters van enkele jon^ 
geren in h u n niet geperfektioneerd ra
derwerk van aanvallen, polemische 
teksten of studies over de eigentijdse 
beweging, doen telkens de kloof ont
staan tussen kunstenaar en massa. Want 
in feite is avant garde steeds het groep 
je dat alraaardoor verkleint en het op
neemt tegen de altijd groeiende massa 
\ a n niet kreatieven. 

Na een eerste opflakkering van deze 
piraten als individuen komt er meest
al een hergroepering als voorlaatste 
stuiptrekking van de beweging an sich 
die dan reeds, slechts enkele jaren oud, 
gebrandmerkt is met de littekens van 
de vernippering : interne ruzies, me
ningsverschillen op ideologisch vlak, de 
afzonderlijke tijdschriftjes zonder ge
zicht. En dan komt de periode van het 
werken in de eenzaamheid \ a n de wei
nige overlevenden van de beweging, 
die juist hierdoor gestimuleerd, een 
nieuw facet rijker, tot verrassense re-
zultaten komen. 

Avant garde betekent hetzelfde als 
een prikkel voor een vermoeid hart, de 
zweepslag die het terug doet wei ken, 
maar waarvan ook sommigen noodge
dwongen het slachtoffer worden. 

GEBROKEN FALANKS 

Die entoeziaste rebellen ageren, 
schrijven en diskussieren meestal m 
kroegjes en feesten de ganse nacht en 
dan komt de eeuwige cyklus weer : /e 
trouwen, worden kantoorbediende en 
vertellen geainuzeerd over « hun zotte 
periode », maar vallen totaal verloren 
m de massa. Ze brengen niet meer de 

volharding op om alleen en ver van 
teevee te zitten werken aan een tekst, 
van aanvallen te inkasseren en te pole-
mizeren. 

In één woord : van hun manier, 
waarop ze zichzelf projekteren in hun 
manuskripten, te verantwoorden en te 
verdedigen. Slechts de sterksten doen 
voort. Alleen. De groepjes, strikt geno
men, 7ijn weggevallen en daarui t rezul-
teerden twee soorten auteurs. 

De introverten, de stillen die zo af en 
toe eens een boek uitgeven. 

Weggebroken uit de agressieve fa-
lanks, staan zij als palen alleen m de 
morene van de avant garde en eigen
aardig genoeg zijn deze verstilden 
meestal de ekstremisten in de literatuur, 
die zonder koncessies zeer zuivere ge
dichten of harde, bijtende teksten pu
bliceren (Léautaud, A. Roland Holst, 
P. Snoek). 

De ekstroverten, de stuntmen, die 
niet totaal uit het groepsverband zeer 
regelmatig van zich laten horen, hun 
publiciteit verzorgen — soms politiek 
geëngageerd — voordeel halen uit hun 
houding : de schandaaltjes zijn hen niet 
vreemd. Een voorbeeld is Jan Cremer, 
die nu na een stille periode weer in de 
krantentitels verschijnt omwille van een 
proces met Gerard Kreuger voor pla 
giaat en diefstal. 

De falanks die ze vroeger vormden 
met hun jonge kollega's, wordt dan een 
heel <( belangrijk » feit in kultuur-his-
torische overzichten Wat ze als geim-
provizeerde beweging hadden opga 
richt, wordt dan later ontleed en krijgt 
door bijbedoelingen en onbegrip van 
een essayist het aureool van de my te 
Image Maar de auteur zelf in zijn ver
eenzaming vecht zijn individuele strijd 
verder met de taal, met het leven. 

TONEEL TE BRUSSEL 
In zaal Vita van het Biussels hn 

mertoneel staan Annehes Vaes en 
Miei Cools samen op de planken 
Annehes brengt gedichten en balla
den (oorspronkelijk Nederlandse 
Zuidafrikaanse en vertaalde). M>el 
zingt ons een deel van zijn nieuw 
repertoire. Een avond willen vullen 
met de konfrontatte van zang en 
voordracht is op uchzelf beschouwd 
een gewaagd maar alleszins origineel 
eksperiment. 

Het programma omvatte twee de 
len. Het eerste waarin poëzie en 
chanson werkelijk m een « samen
spel y werden verenigd, was veruit 
het beste. In een sober gehouden 
dekor droegen Annehes Vaes en 
Miei Cools afwisselend hun stukjes 
voor 

Ofschoon de nog jonge Annehes 
met vuur en overgave reciteerde, 
bleef haar stijl vrtj eentonig en zon
der afwisseling. Miei Cools was na 
tuurhjk de man om deze gedichten 
met zijn eigen luisterliedjes poë
tisch te omlijsten. Maar ook voor 
Miei geldt dezelfde kritiek : m zijn 
genre zit weinig vanatie, zelden 
hoort men een « nieuw geluid ». 

Wat eveneens dient onderstreept, 
zijn de sfeervolle hchteffekten van 
toneelmeester Bob Farby. 

Het tweede deel van het program
ma was losser. Eerst een voortreffe
lijk voorgedragen parodie op Maria 
Lecina (Dieuwertje Diekema van 
Kees Stip). De witzwart geruite jurk 
en dito kousen van Annehes Vaes 
waren een goede vondst. Hierna 
hoorden we Miei Cools zoals we hem 
gewoon zijn : ernstige en schalkse 
chansons door mekaar. Sommigen 
zijn van mening dat deze tour de 
chant afbreuk deed aan de poëti
sche stemming die tijdens het eerste 
deel btf het publiek wai opgeroepen 
Volledig akkoord Maar toch zien 
we met goed tn hoe ze het anders 
hadden moeten klaarspelen. De poe-
zte-chansonvnjage een ganse avond 
volhouden zou « des Guten zuvtel » 
zijn en het tweede deel voor het eer
ste brengen ts gewoon ondenkbaar 

Persoonlijk hadden wij Miei 
Cools liever wat minder horen pra
ten. Wat htj vertelt ts niet bijster 
origineel en bovendien heeft ktj er 
de toneelpresence met voor. Voor de 
rest over deze axtond mets dan goeds 
Het was een beschaafde Vlaamse 
kultuurmanifestatte m Brussel en 
dat ts nog zeldzaam. Dat het wel 
mogelijk IS hiervoor belangstelling 
op te wekken, werd bewezen door 
het feit dat de anders zo karig be 
zette zaal van het Brussels kamer
toneel nu stampvol zat. Volhouden, 
jongens! 

GRAFIER VAN DE 
VERSNIPPERING 

De tijdschriften, nauwkeurige ter-
mometers van het literaire leven, wor
den opgericht, een tijd lang in leven 
gehouden en verdwijnen even entoe-
ziast. 

Het belang van zo'n publikatie is in 
de eerste plaats de affirmatie van een 
groep tegenover de bestaande normen 
en kan voor enkelen, die erbuiten staan 
omwille van geografische verwijdering, 
de wipplank betekenen om zich mee 
solidair op te stellen in die negatie van 
andere dan h u n eigen stellingen. Zeer 
weinig waardevolle teksten en geldge
brek liggen aan de bazis van het ver
dwijnen van die periodieken. Ook wel 
de totale desinteresse van het publiek. 
Albreken en zelf afgebroken worden is 
het motto. Dat we m een tijd van af
braak leven wordt vrij duidelijk aan
getoond door feiten als : de zwarte hu
mor die eig « in » is, een beelhouwer 
als César die gewoonweg samengeperste 
personenwagens als kunst op de aitis-
tieke maikt brengt, Arman die de in
houd van vuilnisemmers onder glazen 
stolpen plaatst t n veikoopt 

bobb bein. 
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PROF. DR. HERMANN PONGS 

DE ROMAN ALS TIJ 
« Romanschaffen im Umbruch der Zeit » is de vierde aangevulde en bijgewerkte 
uitgave van het belangrijke boek van prof. dr. Hermann Pongs, dat in 1952 voor 
de eerste maal verscheen onder de titel a lm Umbruch der Zeit. Das Romanschaf
fen der Gegenwart ». Het is een ontleding en situering van de moderne literatuur, 
die enig is in zijn soort. « Een kroniek van 1952 tot 1962 ».noemt de auteur de 
nieuwe editie. Maar het boek behelst meer dan een min of meer rond thema's, 
motieven of stijl- en konstruktievormen geordend overzicht der moderne litera
tuur. Dergelijke overzichten, die zich hoofdzakelijk tot de problemen van esteti-
sche aard beperken, zijn er genoeg verschenen. Elke artistieke beweging is echter, 
of ze dat wil of niet, betrokken bij en verbonden met een parallellopende geeste
lijke beweging. De historicus die deze verbindingen negeert en dit parallelisme 
niet aantoont, verricht misschien verdienstelijk detailwerk, maar gaat echter aan 
de essentie voorbij. Er zijn wel onderzoekingstochten gedaan, over de grens van 
het literaire heen, maar de verbindingslijnen werden nergens zo scherp en klaar 
get tokken als in dit werk van prof. Pongs. 

Het lijkt erop, of men heeft deze 
\erbinding tussen literaire en geestelijke 
ontwikkeling zo weinig mogelijk in het 
licht gesteld, omdat men tot de vast
stelling zou moeten komen — zoals prof. 
Pongs — dat een bepaalde literatuur 
haar afhankelijkheid van een nihilisti
sche aftakeling aller geestelijke waar
den niet zou kunnen verbergen. En 
omdat men zou moeten vaststellen, dat 
de vernietiging of de afwijzing der ou
de symbolen en vormen slechts een ge-
\olg is, een veruitwendiging van de 
\ernietiging en afwijzing van de waar
den en waarheden die zij vertegen
woordigen. In zijn inleiding tot de 
vierde uitgave citeert H. Pongs-het 
woord van Helmut Thielinckes, uitge
sproken op een herdenking van de Ber-
lijnse opstand van 17 juni : « Wer ein 
gebrochenes Verhaltnis zu den Symbolen 
hat, der hat auch ein gebrochenes Ver
haltnis zu der Sache, die das Symbol 
darstellt.., ». 

Aan de hand van de romanliteratuur 
der twintigste eeuw schetst de auteur 
de geestelijke ontwikkeling van Europa. 
Deze ontwikkeling beweegt zich tussen 
een aftakeling en vernietiging der oude 
vaarden enerzijds, tot een poging tot 
behoud en erkenning van het onver
gankelijke en eeuwige in de waarden 
en waarheden van gisteren anderzijds. 
De literatuur is een uiting van deze 
dubbele tendens : men kan van een 
werkelijke botsing spreken en elke 
kunst, de literatuur in de eerste plaats 
wordt of ze het wil of niet tussen de 
fionten voor de keuze geplaatst. 

In een inleidend hoofdstuk verklaart 
de auteur de twee grondbegrippen, die 
als de draad van Ariadne zijn die ons 
doorheen het romanlabyrint van deze 
tijd voeren : « Ambivalenz » en a Ein-
fait ». Dit laatste betekent meer dan 
de « eenvoud » als simpliciteit. Het is 
veeleer de tegenstelling tot tweevoud, 
dubbel waarde, dubbelzinnigheid (am
bivalentie). Het begrip ambivalentie 
stamt uit de psychoanalyse : het werd 
voor het eerst gebruikt door de Zwit-
sere neuroloog Bleuler. 

Jung wees het begrip in de Bleuler-
se betekenis af, maar Freud daarente
gen nam het terug op in zijn systeem. 

Aan de hand van deze twee grond
begrippen voert prof. Pongs ons door 
de moderne literatuur. Een eerste 
hoofdstuk wijdt hij aan wat hij noemt 
de auteurs van het nihilisme, van Joyce 
tot Kafka en Broch. Biezonder interes
sant is daarbij o.m. zijn analyse van 
Broch's « Schlafwandler » en de meester
lijke tegenstelling tussen Kafka en 
Rleist. 

Daarna wijst de auteur de tegenpool 
aan; een door universele waarden ge
dragen ethos, dat wij weervinden — al 
is het dan ook soms worstelend met de 
ambivalente tijdsgeest — bij Léon 
Bloy, Claudel, Bernanos, Graham Gree
ne, von Le Fort, Langgasser, Werfcl, 
Bei-gengruen, Carossa, Ernst Wiechert. 

Het vierde hoofdstuk is gewijd aan 
de moderne literatuur die zich tussen 
de beide fronten beweegt : worstelend 
of pakterend met de Leviathan van het 
nihilisme. Het \ci/ci tegen dn nihilis
me, zoals dat zich uit in de hter^tuui 

steld zien in de door hem als modem 
geproklaraeerde literatuur, spiegelbeeld 
van zijn eigen verscheurdheid. 

Uit Pongs werk blijkt te\ens, hoe de 
« vernieling der liteiatuur » zoals Wal
ter Muschg het noemt, elders moet ge
situeerd worden dan waar Muschg het 
doet. 

De vernieling van de eigen waarde — 
de persoonlijke en de nationale — 
weerspiegelt zich in een literatuur, die 
zichzelf tenslotte vernietigen zal. 

In een artikel in ((Dietsland-Europa» 
over de krisis van de roman hebben wij 
destijds eens gewezen op het ziektever
schijnsel dat heel wat moderne litera
tuur zowel als het moderne leven ken-

van de eenvoud, van de kleine man 
(Kleiner Mann, was nun? van Hans 
Fallada) wordt in het volgende hoofd
stuk behandeld. De daaropvolgende 
hoofdstukken handelen achtereenvol
gens over eenvoud en symbool, over het 
mensenbeeld in de huidige roman (van
af de « Man ohne Eigenschaften » tot 
Hemingway's « Oude man en de zee ») 
en over manierisme en gemoed. 

Het laatste hoofdstuk is gewijd aan 
(( Selbstwürde und Verfremdungsstil ». 
Brechts « Verfremdungs ))-begrip wordt 
in zijn oorsprong opgespoord en de an
ti-tragische toepassing op het teater 
aangewezen. In dit verband willen wij 
verwijzen naar «en pas verschenen werk 
van Georges Steiner bij de Editions du 
Seuil te Parijs, over « La mort de la 
Tragédie ». Hierin wordt het bestaan 
van de tragedie als dramatische kracht 
als een esentieel-Westerse traditie be
schouwd, en vooropgesteld dat de geest 
van het Westen en de tragische zin in
nig met elkaar verbonden zijn : de ene 
verdwijnt of bestaat met de andere. 

Pongs boek is, zoals hijzelf zegt, een 
« Kampfschrift ». De westerse intellek-
tueel, aangetast door de tijdsgeest en 
de tweespalt, zal er zijn diagnose ge-

TEILHARD DE GHAROIN 

merkt en wij cueeiden daarbij dr. Ale
xis Carell en diens c( L'Homnie, cct m-
connu » : « La civilisation niodeinc a 
élc tonstruite sans connaissante de uo-
Ue vraie nature... ». 

De terugkeer naar het wezen zoals 
\ cischaeve het noemde, de greep naar 
het wezenlijke, zoals Einest Michel zei; 
daal in ligt de enige uitweg. 

Wie belang stelt in de moderne lue-
lauiur en het moderne geestesleven, 
moet met dit boek kennis maken. Wie 
zich een zuiver en scherp getekend 
beeld \an de moderne romankunst wil 
maken, kan niet zonder dit boek. Som
mige analyses of interpretaties zijn 
voor kritiek vatbaar. Maar in zijn ge
heel is dit werk voor een positiebepa
ling van de moderne roman onmis
baar. Daarom : vooral voor leraars en 
al v\ie zich aan de literaire •— en gees
telijke — ontwikkeling in Europa na 
de Romantiek interesseert, ten zeerste 
aanbevolen! 

J.D. 

« Romanschaffen im Umbruch der 
Zeit ». Prof Dr. H. Pongs. Verlag der 
Deutschen Hochschullehrer • Zeitung, 
Tubingen. Gebonden DM. 32. 

"BRIEVEN UIT EGYPTE' 
Watmeer men de naam Teilhard de Chardin noemt, kan men zich aan de meest 
tegenstrijdige reakties verwachten — die gaan van Ae meest-kritiekloze betoonde-
ring tot de scherpste afwijzende kritiek. Teilhard de Chardin, geboren in 1881, 
trad in 1899 in de orde der jezuïeten : na juvenaat en filosofie werd hi] m 1905 
tot leraar benoemd in Kairo. Het is van daaruit dat hij de brieven aan zijn ouders 
schrijft, die gebundeld werden in « Lettres d'Egypte » die nu bij Desclée-Debrou-
luer verschijnen. Na zijn leraarsperiode in Egypte wordt hij in 1911 priester ge
wijd. Tijdens de oorlog was hij soldaat-brankardier: het is gedurende een verlof
periode in Vlaanderen dat hij zijn eerste werken schrijft. Van toen dateren ook 
zijn « Ooilogsbrieven » die evenals de lateie « Reisbrieven » uitgegeven worden. 

In zijn « Brieven uit Egypte » komt 
reeds zijn literaire aanleg duidelijk tot. 
uiting. Hij bezit naast de zeer scherpe 
opmerkingsgave van de geschoolde'we
tenschapsmens tevens het talent om in 
enkele trekken een gebeurtenis, een 
landschap, een tafereel weer te geven, 
een situatie te schetsen. Deze brieven 
vormen daarom een zeer lezenswaardig 
tijdsdokument : wij worden er herhaal
delijk in gekonfronteerd met de toe
standen van die periode — het begin 
dezer eeuw — en van die plaats : het 
Egypte onder het koloniale stelsel. 

Zij zijn echter meer dan tijdsdoku
ment : zij zijn ook getuigenis voor een 
mens, voor diens talent en aanleg, be
langstelling en voorkeur, karakter en 
neiging. Nergens als in de brieven naar 
wie men liefheeft of met wie men ver
trouwd is, legt men zijn ziel zo bloot : 
gesluleid en verborgen heel dikwijls 
maai n;n\i(>l>a.ir. Men heeft van Teil-
iu id de Chaidin getcgi dat zijn gavea 

ook zijn gebleken zijn : hij is een dich
ter en de paleontoloog heeft zich door 
zijn dichterlijke vervoering laten mee
slepen om het transformisme in het 
wijsgerige en teologische te transpone
ren en zo een wereldbeeld te scheppen 
dat zijn geloof en zijn wetenschap kon 
verklaren en' omvatten in één grootse 
visie. Dit heeft echter geleid tot ge
waagde sprongen, zowel op teologisch 
als op wetenschappelijk terrein. Van 
gezaghebbende zijde werd er daarom 
gewezen op dit gewaagde (sommigen 
spreken vergoelijkend van het « ge
durfde ») van zijn theorieën. Tegen de 
Theilhardse generalisatie van de evolu-
tieteorie trokken zowel teologen als we
tenschapsmensen en wijsgeren te velde : 
André Fievet vroeg zich af of Teilhard 
een schrijver van science-fiction was. 
Een befaamd bioloog als prof. Bounoure 
een etnoloog als Jean Serviër, een dr. 
Vernet — zij wezen allen dit materia
listisch cvolutionisme af. Vernet schreef 

een weerlegging van Teilhards tesis en 
tenslotte is er nog de zeer scherpe kri
tiek van de Luikse hoogleraar en filo
soof prof. Marcel De Corte. 

Wij wensen ons niet in dit debat le 
mengen, maar willen er wel op wijzen 
dat Teilhard de Chardin in bepaalde 
milieus een kritiekloze aanhang vond : 
het werd mode met het werk van de 
grote Fransman te dwepen, zelfs al had 
men « Le Phenomène humain » of « Le 
milieu divin » niet gelezen, laat staan 
begrepen. Het paste in het kader van 
een tijd die argumenten nodig had om 
haar geestelijk en politiek immobilisme 
en haar materialitische levenshouding 
goed te praten. 

In « La Structure du protoplasme et 
de l'héredité » zegt prof. Delage dat hij 
overtuigd is dat het al of niet « trans-
formist » zijn niets te zien heeft met 
overwegingen van natuurhistorische 
aard, maar wél met filosofische opvat
tingen. Dit kan eveneens op Teilhard 
de Chardin toegepast worden. 

Wat men echter over Teilhard de 
Chardins ideeën denke en hoe ze ook 
in de toekomst beoordeeld zullen wor
den : hij blijft in ieder geval een man 
van formaat die als wetenschapsmens 
en, als denker onze aandacht verdient, 
als was het maar om het doodeenvou
dige feit dat hij — zoals in deze «Blie
ven» — steeds iets te zeggen heeft ook 
al lokt hij onze tegenspraak uit, en dat 
hij het doet op een levendige en origi
nele wijze. 

file:///erbinding
file:///ernietiging
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TOERISME 

DAMME 
(S.D.L.) Danime is een van die plaatsjes die een ongerept middeleeuws kaïakter 
bewaard hebben. Het ligt ten noorden van Brugge aan de vaart Brugge-Sluis met 
haar tipische waaibomen op de oevers. Het is de geboorteplaats van Jakob van 
Maerlant « die vader es der Dietsche dichtren algader » en die er zijn standbeeld 
heeft op de markt, vlak voor het enig mooie stadhuis. 

Dat stadhuis is de moeite waard. Het 
werd, in hooggotische stijl, gebouwd 
in de jaren 1468 door de Brusselse 
bouwmeester Godevaert de Bosschere. 
Het benedengedeelte was bedoeld als 
stapel- en verkoopruimte, de bovenver
diepingen verleenden onderdak aan het 
« Scepenenhuus ». In de nissen tussen 
de hoge v e n s t e r s ziet men beel
den v̂ an verschillende graven van 
Vlaanderen, onder meer van Filips van 
de Elzas, de stichter van Damme. In het 
torentje bevinden zich de oudste klok
ken van Vlaanderen, de Zegeklok 
(1398) en die der Neringen (1392). Er 
is verder een beiaard met 25 klokken 
en een windwijzer onder de vorm van 
een hond, dezelfde die zich in het stad-
wapen bevindt. Men lette ook eens op 
de twee gerechtsstenen die er bewaard 
worden en die vroeger om de hals van 
kwaadsprekende vrouwen gehangen 
werden! 

In de schepenzaal van het stadhuis 
valt vooral de schoorsteenmantel op 
met een fries waarvan de wingerdran
ken ragfijn gebeiteld werden. Verder 
ook de zeer fraaie muurbeschotten en 
banken uit de 17e eeuw en de balkste-
nen met de wapenschilden van Dam
me, Vlaanderen en Boergondië. 

In de oude Vierschaar (de grote ne-
venzaal) zijn er eveneens opmerkelijke 
balkstenen en een Uilenspiegelplaket 
dat de namen vermeldt van de 4 Uilen
spiegelsteden. De Halle (die zich in de 
keldering bevindt) werd destijds ver
bonden met het Zwin door een water
weg, zodat de schepen met goederen 
vlakbij konden komen. 

In het uit 1249 stammende St Jans
hospitaal bevindt zich het muzeüm 
waarin men zeer oude dokumenten kan 
zien (van 1306 af) benevens zegels, 
munten, tafels; prachtige stoelen in 
Vlaamse stijl, porselijn,' tinnen en ko
peren gebruiksvoorwerpen en verschil
lende belangwekkende schilderijen o.m. 
Onze Lieve Vrouw met de roos, een 
kopie naar van Eyck, H. Maagd in een 
landschap, toegeschreven aan J. Patiner 
en portretten van de voogden van het 
hospitaal. 

Op de grote feestdagen en in de pro
cessie dragen de zusters nog liun vijf
tiende eeuws ornaat, terwijl in hun bid-
kapel een palmenhouten Kristusbeeld 
van J. Duquesnoy vereerd wordt. 

De O.L. Vrouwkerk biedt een tref
fend beeld van de bloei die het stadje 
eens gekend heeft. Tussen de toren en 
de huidige kerk hgt een ruïne die een 
tipisch voorbeeld vormde van de 

vroeggotiek in Vlaanderen. Sinds een 
grote brand (1578) en een gedeeltelijke 
sloping — na het verval van Damme in 
1725 — bleef alleen het vroegere koor 
met de zijkapellen en de 14-de eeuwse 
opbouw, benevens de toren. Deze toren 

is een indrukwekkend bouwwerk : hij 
is 45 meter hoog en wordt geschraagd 
door massale steunberen. 

In de huidige kerk een prachtig dok
saal uit 1555, een barrok hoofdaltaar 
dat echter verminkt werd, opmerkelij
ke biechtstoelen, preekstoel en acht 
apostelbeelden uit de veertiende eeuw, 
benevens eikenhouten gewelfsleutels in 
de zijkapellen uit dezelfde periode. In 
de muur van de toren, waar vroeger 
de ingang was van de kerk, ziet men 
een grafmonument uit 1893 ter ere van 
Jakob van Maerlant, terwijl zich op het 
kerkplein tegen de oude kerkhofmuur 
het standbeeldje van Uilenspiegel be
vindt. 

De wallen waarop mooie wandelingen 
kunnen gemaakt worden, dateren uit 
1617 en dragen ook de beschermde ste
nen windmolen, terwijl bij de aanleg-
plaats de zeventiende eeuwse poort van 
de St Kristoffelhoeve, de aandacht 
trekt. Weze nog vermeld dat in het ate
lier van schilder Toon de Vaere, « Het 
Swijn» een maritiem muzeüm met 
scheepsmodellen en ikonografische do
kumenten ondergebracht is. 

PRAKTISCHE I N L I C H T I N G E N 

Te Damme is er parkeergelegenheid 
op het Markplem. Het stadhuis kan 
bezocht worden tijdens de wlnterperiO' 
de van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur 
tegen de toegangsprijs van 5 fr. Het 
muzeüm van het St Janshospitaal is 
open van 9 tot 11 en van 14 tot 17 uur. 

Men lette op enkele prachtige patrü 
cierswoningen waaronder « De grote 
Sterre» op de markt, met een der 
oudste bakstenen gevels uit de veer
tiende eeuw en in de Hoogstraat het 
huis « St Jan » aan het nummer 9 met 
Van Maerlant muzeüm, dat kan bezocht 
worden van 10 uur tot zonsondergang 
tegen de prijs van 10 fr (V.T.B.-ledert 
5fr). 

Boottochten kunnen 's zomers vanuit 
Brugge ondernomen worden naar Dam-
me met vertrek te 14 uur 30 en terug
keer te 17 uur 30. Onder de speciali
teiten van het plaatsje vernielden wij 
nog Damse mokken (ronde koeken) en 
paling. Verdere inlichtingen kan men 
steeds verkrijgen in de- kantoren van 
de Vlaamse Toeristenbond. 

ÉiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiuniiiiiiiiiJiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

Verleden woensdag opende te 
Brussel het 45ste autosalon, dat 
tot 23 januari weer honderddui
zenden naar de Heizel zal lokken. 
Alhoewel dit jaar uitsluitend per
sonenwagens worden tentoonge
steld — en misschien wellicht 
juist daarom, want voor de grote 
massa gaat het toch vooral om de 
wagen waarmee men morgen 
hoopt te rijden — wordt weerom 
een gioot aantal bezoekers ver
wacht; de pronostieken bewegen 
zich lussen 450.000 en een half 
miljoen. 

Het Salon is iedere dag te be
zoeken van 10 tot 18 uur, op 19 
en 21 januari zelfs tot 22 uur. Het 
toegangsgeld bedraagt AO fr. (20 
fr. voor kinderen onder 12 jaar en 
voor militairen in uniform, be
neden de officiersgraad). Verko-
perskaarten zijn op zondag niet 
geldig. 

Het autosalon \aii Brussel is 
een « secundaire » tentoonstel
ling : de konstrukteurs verschij
nen er niet met hun allerjongste 
snufjes en kreaties, die voorbe
houden blijven aan Frankfurt, 
Londen, Parijs of Turijn. Brussel 
heeft nochtans een zeer stevige 
reputatie : het geldt als hel volle
digste autosalon van het jaar, 
waar men zich een uitstekend 
beeld kan vormen van de hele 
wereldprodüktie en waar de door
snee- automobilist juist omwille 
van de volledigheid best aan zijn 
trekken komt. Het Salon verenigt 
dit jaar 54 firmas die 91 verschil
lende automerken voorstellen uit 
dertien verschillende landen : 26 
uit Groot-Britannië, 20 uit de 
Verenigde Staten, 13 uit Duits
land, 13 uit Italië, 6 uit Frank
rijk, 3 uit Japan, 3 uit Rusland, 
2 uit Zweden. 2 uit Oost-Duits
land, 1 uil Kanada, 1 uit Neder

land, 1 uit Israël en 1 uit Tsjecho-
Slowakije. 

Naast de auto's zijn er ook en
kele sport- en toefismevliegtuigen: 
welsprekende getuigen van het 
feit dat ook in West-Europa en 
in België stilaan het tijdperk van 
het massaal en populair luchtver
keer aanbreekt. 

Naar aanleiding van de ope
ning van dit Salon werd nog eens 
de aandacht geVestigd op het 
feit dat België, zonder zelf een 
eigenlijk produktieland te zijn, 
een belangrijke plaats inneemt 
op de internationale automobiel-
markt. Vorig jaar werden er 
415.000 auto's gebouwd tegen 
324.000 in 1964. Hiervan waren 
er 353 000 voor de uilvoer be-

AUTO 

stemd, tegen 195.000 in 1964. Dat 
zijn alleszins hoge cijfers, doch zij 
betekenen slechts een aanloop; m 
de komende jaren zullen de uit
breidingsplannen van Ford in 
Genk en van G.M. in Antwer
pen hun weerslag op onze pro-
duktie hebben. Het ligt in de lijn 
der verwachtingen dat tegen 1970 
de nationale produktie meer dan 
700.000 eenheden zal bedragen. 

Op het binnenlands vlak was 
1965 trouwens een goed autojaar. 
In 1964 groeiden de immatrikula-
ties met 195.531 eenheden. Dit 
cijfer was einde november 1965 
reeds ruimschoots overschreden : 
210.889 eenheden. Er dient daar
bij de aandacht gevestigd op de 
eindejaars-boom in de autover

koop : het vooruitzicht van de 
sterke stijging der weeldetaks 
heeft heel wat kopers er toe aan
gezet, zich in november en de
cember een nieuwe wagen aan te 
schaffen. Alhoewel de resultaten 
voor 1965 dus zeer gunstig mogen 
geheten worden, dient er toch 
rekening gehouden met de weer
slag ingevolge de belastingverho
gingen, weerslag die de rezultaten 
begin 1966 stellig zal drukken. 

Het aantal auto's dat thans in 
België loopt, bedraagt ongeveer 
1.380.000, wat ten opzichte van 
1964 een vermeerdering betekent 
\ a n 180.000. 

Zowel dus omwille van de na
tionale produktie in licentie, als 
omwille van de hoge graad van 
motorisatie is België een belang-
lijk autoland en dit belang komt 
dan ook tot uiting in het feit dat 
het Brussels Salon telkenjare alle 
t)pes weet aan te trekken. 

Wie het Autosalon bezoekt, 
doet er dan goed aan, eens een 
bezoek te brengen aan de stand 
van de Vlaamse Automobilisten-
bond. Deze grootste Vlaamse 
vereniging van autotoerisine 
in Vlaanderen brengt, n;iar 
jaarlijkse traditie, ter gele
genheid van het Salon een ware 
encyclopedie van de wereldpro
düktie uit : meer dan 200 blz. 
met alle technische gegevens, fo-
tos, adressen van verdelers enz. 
Wie geen lid is van de V.A.B, en 
dit speciaal salonnummer dus 
niet automatisch ontvangt, kan 
aan een schappelijk prijsje zijn 
eigen (papieren) privé-autosalon 
mee naar huis nemen. 

Er zal de e.k. dagen op de Hei
zel weer druk gewatertand wor-
dne... en gezucht, omwille van het 
feit dat de belastingverhoging de 
auto-dromen 1966 zo onprettig is 
komen verstoren. 
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LANO VAN GUL ONTHAAL 
Zijn moderne hotels 

ziinslothotels 
zijn gezonde gastronomie 

LAND VAN LEVENSVREUGDB 
zijn folklore 

zijn beroemde karnavala 
zijn wijn> en bierfeesten 

IN RUIL VOOR DE KOEPON ONTVANGT U 
DE LUXE-UITGAVE 

ROMANTISCH DUITSLAND 
EN EEN BON DIE RECHT GEEFT 
OP EEN UITVOERIGE DOKUMENTATIE. 

PRETTIG 1966 
IN DUITSLAND 

Voor Nieuwjaar 
wacht U een prachtig geschenk 

van de 

DUITSE DIENST 
VOOR TOERISME 

LUXEMBURGSTRAAT 23 • BRUSSEL 4 
TEL. 12,77.66 

LAND VAN LEGENDEN 
l i jn Romantische Straat 

2iin middeleeuwse sleden 
zijn burchten en kastelen 

LAND VAN KONTRASTEN ^ 
zijn badplaatsen 

zijn stroman en meren 
zijn bergen en wouden 

KOEPON 
GELIEVE ME GRATIS DE AANGEKONDIGDE LUXE-UITGAVE TE 
ZENDEN. 

NAAM., BEROEP,, 

-STRAAT. GEMEENTE -
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Zo verwend wordt de mens in dit ruimtevaarttijdperk, die hij zelfs zijn gelief
koosde sport kant en klaar aan huis besteld krijgt. 
Blijf maar rustig zitten, vader, over enkele ogenblikken krijg je Madrid en Lon
den, San Remo en Boedapest, Parijs en Lissabon rechtstreeks in je huiskamer ge-
prezenteerd! Lekker in je luie zetel genesteld, genietend van een sigaartje. Bij een 
likeurtje met een snoepje of een biertje met een (zout) koekje, met je gemakke
lijkste pantoffels aan en je knusse kamerjas om. 
Of het nu buiten giet of hardsfikke vriest, kan je met deren. Zo dadelijk komen 
ze, je sportidolen. Zo maar, bij je thuis. 
Spijtig dat je er bij de vrienden niet mee kan boffen, want daar zijn ze ook ge-
Vieest. .'Jaar kom, je kan het niet allemaal hebben. 

NOOIT OP VRIJDAG 

Eér zwaluw maakt de lente niet. Maar wanneer het tijdperk van de voorstelling der 
nieuwe merkenploegen is aangebroken, wanneer gesproken wordt over het oefenkamp 
ergens in het zuiden, dan weten xvq peilinent : de dagen zijn weer aan het lengen. Nog 
een paar maanden wieler-ersatz op de luintei banen en dan zitten we weer midden in het 
lustige leven : Milaan-San Remo, PanjsRobeke en de Ronde van Vlaanderen. 

A A N G R I J P E N D E M O M E N T E N 

Als men er even over nadenkt (maar 
wie denkt nu nog na?) is het toch wel 
merkwaardig dat een druk op een knop 
volstaat om dingen, die zich op hetzelf
de ogenblik duizenden kilometers ver
der afspelen, te zien alsof je er zelf bij 
was. Met je neus er bovenop. 

De moderne mens kijkt er al lang 
niet meer van op. 

Als een vadsige koning ligt hij de gla
diatoren te bekijken. 'Verwijt ons nu 
niet, dat wij de geschiedenis door elkaar 
halen. De vergelijking was zo leuk en 
wij vonden er niet dadelijk een andere. 

Wij hebben nog nooit gekheid op een 
slokje gezien, maar wij laten ze er op 
zitten en worden wat ernstiger. 

De hedendaagse mens heeft het toch 
maar getroffen. 

Wan t de televizie schept enorme mo
gelijkheden. Wij beperken ons hier 
uiteraard tot het domein van de sport. 
Voor wie van sport houdt is zo'n kijk
kast onmisbaar. 

Natuurli jk zijn niet alle sportpresta
ties en -manifestaties van hetzelfde ge
halte. 

Zelfs de allerbeste technici kunnen 
ons niet bieden wat weerbarstige sport
lui ons weigeren te geven! 

Maar lukraak uit ons geheugen ge
grepen, citeren wij de enkele hoogte
punten van de afgelopen jaren. 

Parijs-Roubaix enkele jaren geleden : 
de spannende aclitervolgingen en stan
denwisselingen tussen Foré, Simpson ,';n 
Post die tenslotte won; een thriller van 
Hitchcock was kinderspel vergeleken bij 
de suspens van deze finale. 

De "ïnemorabele spurt te Ronse : een 
woedende Van I.ooy en een beteuterde 
wereldkampioen 

Wie zou het ooit vergeten? 
Wij zagen Gaston Roelants in het 

Heyselstadion het Europees rekord der 
10.000 meter neerhalen; maar wij zagen 
hem ook in Tokio : een eenvoudige 
Vlaamse jongen op weg naar Olympisch 
goud. Zonder sentimenteel te zijn : het 
ontroert je. 

Uit de talloze voetbalwedstrijden die 
wij via de beeldbuis te aanschouwen 
kregen, zijn er twee die via onze net
vliezen in ons brein geankerd bleven : 
Zweden - Brazilië in het Rasundastadion 
te Stockholm en AC Milaan - Real Ma
drid in de Heyselkuip. 

Allebei in 1958, het Expojaar. Propa-
gandajaar voor de voetbalsport. Zoiets 
beschrijf je niet meer. Je zegt eenvou
dig : « Zweden - Brazilië en Milaan -
Real ». Dat volstaat. De echte voetbal
kenner krijgt er kippevel van en staart 
dromerig voor zich uit... 

De Amerikanen bezorgden ons via 
Telstar (of was het Early Bird?) de 
beelden van die knotsgekke Cassius 
Clay, met opengesperde mui... (pardon 
mond) brullend : « I am the greatest, 
I am the king of the world! ». 

Je kijkt er, toch wel even van op... 

Maar het dramatische hoogtepunt 
was wel de 800 meter die Roger Moens 
te Rome liep tijdens de XVIIe Olym
piade. Roger ging de laatste rechte lijn 
als winnaar in, maar tijdens de ultieme 
meters voelde hij als het ware de adem 
van zijn tegenstrevers in de nek. Hij 
keek heel even om. Dat werd hem fa
taal. Als een sneltrein ging de Nieuw-
Zeelander Peter Snell hem voorbij. 

Moens wist op dat ogenblik, dat hij 
nooit meer de kans zou krijgen een 
gouden medaille te veroveren. Hi j zonk 
neer op de knieën in het gras naast de 
piste en weende, het aangezicht tegen 
de aarde gedrukt. De camera gaf toen 
een" close-up van die diepe menselijke 
ontgoocheling. He t was aangrijpend. 
Zoiets vergeet je nooit. 

Dat is levende, menselijke televizie. 

N O O I T OP VRIJDAG 

Voor de lol hebben wij even voor on
ze lezers uitgekiend, welke dagen c( ze » 
het meest sport geven, welke sporten 
het meest aan de beurt komen en wel
ke zender de sportfans het meest ver
went. 

Ons steekproefje loopt over de afge
lopen maanden november en december 
en de rezultaten zijn dus wel erg rela
tief. Niet temin is het prett ig en inte
ressant ze even van nabij te bekijken. 

De eerste helft van de week bievoor-
beeld gaf ons vele uren sportgenot. O p 
maandagen ,5 uren en half, dinsdag 
nauwelijks 30 minuten minder en 
's woensdags zelfs 9 uren. Het peil zakte 
bedenkelijk de donderdagen : amper 
één uurtje. 

Dan moest men wachten tot de week
ends om de frekwentie opnieuw gevoe
lig te zien stijgen : 5 uu r 's zaterdags en 
niet minder dan 25 uren op zondagen! 

Geen wonder dat de stadions leeg
lopen! 

In het totaal werden tijdens de twee 
laatste maanden van 1955 zowat 54 uu r 
zendtijd aan de sport besteed.. 

Eigenaardig is wel, dat de vrijdag 
niet alleen een vleesloze, doch ook een 
sportloze dag is voor de televiziedien-
sten. Geen minuut je sport komt er op 
die dag door! 

Voor iemand die graag een biefstuk 
lust en ook een kalfslapje niet versmaadt 
en die bovendien geen voetbalwedstrijd 
mist is zo'n vrijdag gewoon een snert-
dag. 

Terwijl hij met lange tanden een 
stuk kabeljauw naar b innen werkt, 
glijdt één sombere blik over « Tiener
klanken » die zijn kroost in vervoering 
brengen en de andere hoopvolle blik 
over het TV-programma. Helaas... 

Als enige alternatieven blijven hem 
zijn stamkroeg en zijn bed... 

Wie dacht, da t onze bloedeigen B R T 
karig met sportuitzendingen omsprong, 
heeft het toch verkeerd voor. Van de 
vier zenders ( B R T - R T B - R T F en 
NTS) die wij hier via de kanaalkiezer 
op de beeldbuis krijgen, spant de onze 
de sportkroon. 20 uren sportgenot alstu
blieft! Dat is zelfs nog een half u u r 
meer dan de Franse T V . 

De Walen en de Nederlanders moeten 
het met 12 u u r sport stellen. 

Twaalf sporttakken werden met 
rechtstreekse uitzendingen bedacht : 
voetbal, boksen, wielrennen, veldrijden, 
tafeltennis, rugby, kunstschaatsen, bil
jar ten, ijshockey, basket-ball, autosport 
en handbal . 

Atletiek en volleyball waren niet van 
de par t i j . 

Natuurl i jk blijven er de uitzendingen 
als (( Arena » en « Sportweekend n 
(BRT) , « Sport in Beeld » (NTS),' 
« Lundi-Sports » (RTB) , « Tele-diman-
che » (gedeeltelijk), « Sports-dimanche ». 
en « Sports-jeunesse » (RTF) die diver» 
se onderwerpen en personen behande
len en waar de aandacht wordt geves
tigd op minder gekende uit ingen van 
sport, op (on) bekende sportbeoefenaars 
en allerlei problemen op gebied van de 
sport. 

Wij hebben verschillende van deze 
programma's gezien en "vastgesteld, da t 
de kwaliteit ervan over het algemeen 
vrij goed is. 

Besluit : van het leger der TV-kijkers 
is de sportentoeziast zeker wel de meest 
vertroetelde. O m hem zijn zinnetje te 
geven wordt er voortdurend onderhan
deld, er worden verdragen gesloten en 
er komen zelfs ministers aan te pas om 
hem zijn voetbalmatchke thuis te be
zorgen. 

Inderdaad, de Nederlandse minister 
van Buitenlandse Zaken L u n s l e g d e zijn 
persoonlijk prestige in de schaal om van 
de Portugese autori tei ten gedaan te 
krijgen, dat de wedstrijd Feyenoord-
Benfica zou worden uitgezonden. Di t 
was vanui t Portugal nooit tevoren ge
beurd. Maar de uitzending kwam er. 

Ziezo, beste kijkers, da t was het. 
Wat zei je? O, is er een rechtstreekse 

uitzending Van een Europabeker-wed
strijd? 

Nou, ajuus dan! 
VeeJ kijkgenotl 

Cyr. Temmerman . 
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B O O M K W E K E R I J E N 
H. L A M BR EC H T S P.v.b.a. 

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

TUINAANLEG 
ONDERHOUD 

Bestuurder Jos Feyaerts 

Laan- en bosbomen, kanada's, sierdennen, rozen, 
sierstruiken, maasrotsen, alles voor de tuin. 

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. 

G E L D VANAF 3 . 7 5 % 
Loontrelckenden tot 100.000 F ; zelf
standigen, landbouwers tot 500.000 F. 
Auto, grond, eigendom, tot 100 %. 
Krediet, geen voorscliot nodig. 

20.000 = 36 I 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 
•S:4^& 

•t,["-.W.^ ,; 

• f f i ) ^ > 9 ^ i Ê ^ 

,ïe-: 

2LW? 
mm>j^ 
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W^ 

H 
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Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

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

Diepestraat 44 (tel : 32.44,30) 
ANTWERPEN 

Alle kwaliteitsspeelgoed 
Spellen voor groot én klein 

FALLER VOLLMER 
BARBIE • POPPEN 
LEGO - MATADOR 

ENZ. ENZ. 
Steeds open tot 21 uur. 

Grote leus: 
GLAZEN en MONTUREN, 
Gratis voor veneUrden. 
Hcrslflllingen m eigen werltiuis, 

WoKer ROLAND 
•-• Gsdiplomeerd Oplieker •-• 
Kerbstraoi, 58 — Antwerpen 
(Ut «A.b- op het huisnummer 1] 

Telefoon: 35.8662 
iO % lorting op vBrtoon dei«r. 

0€t^/m,fU<u rssrsss:? VAN HEUKELOM PVBA 
Schrijf- reken- adress.- duplicator- boekhoudmachines 

OP EENVOUDIG VERZOEK DEMONSTREREN WIJ, BIJ 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. uiiensiei38. SCHOTEN 

HERSTELLINGEN 

\\sy 

ONDERHOUD 

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

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

— Drie uur Nederlands en Frans per dag. 
— Paasvakantie - 3.4.66 tol 17.4.6b. 

Dagelijks 3 uren les -)- pension — Prijs 4.000 F. 
— Juli Augustus 

Dagelijks 3 uren les -1- pension — Prijs 6.500 F per maand 
— September 

Speciale sektie voor leerlingen die lich op hogere studies voor 
bereiden - Prijs 6.500 F 

Voor inschrijvingen : MEVROUW MAHIEUX Kasteel van Casteau, CASTEAU 
Telefoon : 065/283.47. 

V E R Z E K E R I N G E N 
- 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. 
TELEFOON ; 03/37.54.38 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
v / a n t . . . 

Dunlopillo 
STRR 

. . . ik koop bij 

MATTHIEWS 8€DDeN8eDRlJF 
T U R N H O U T S E B A A N 1 0 2 , l O R G E R H O U T - TEL. 35.17.83 

•IJHUIZEN s Oiep.srraar a4. ié; Aitlw. T.l. 31.0l.lt 
• •Siin.nslr.al 39-41, Aniw. Tel 33.47.24 . C.ll if.rrlei «O.'-D.urn., T.l. 36.15.?] 

http://31.0l.lt
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per SS p i egel 
Het grote woord dat reeds langer gefluis

terd w^erd IS nu hardop geschreven in en
kele kranten : inflatie. België met zijn hard
werkende bevolking lijkt naar de problemen 
die er oprijzen zo wat de « zieke man » van 
Europa te w^orden, zoals de Turkse sultan 
dat was in de 19de eeuw Meer « mismees-
terd », zoals men dat in onze streek zegt 
dan dodelijk ziek wellicht Konsekwente op
lossingen ingegeven door principe en durf zul
len het alleen uit het slop kunnen halen, niet 
de Belgicistuch unitaire en yerzutlde kwak
zalverijen 

D E GAZET VAN A N T W E R P E N 

Naar aanleiding van de lijkbïddersoproep 
van ministers met lan«e gezichten tot « ma
tigheid » n?erkt het Antwerps blad op oi 
dit vervroegde vastenoffensief alleen moet 
gebeuren door arbeiders, boeren en mid
denstanders Er zijn machtiger heren waar 
het ook allemaal niet zo katoliek is. 

(t Teiecht hebben de vertesenwoordigeis 
van de Boei en bond en het N C M V . geie-
plikeerd dat de prijsbeheerstng niet alleen in 
de landbouw en de middenstand mag toe
gepast worden Ir. Boon haalde het peiti-
nente vooi beeld aan van kunstmatige druk
king van de prijs der eieren 

Waai om werd er niets ge/egd o\er de 
prijs-pohtiek van de zware nij\eiheid? Hoe 
komt het dat men blijft zwijgen o\er de af 
sjiiaken tussen grote bouwmaatschappijen 
om de prijzen der aanbestedingen oinlioog 
te drij\en? Zouden die piaktijken niet erger 
dl ukken op de produktiekosten dan de in
dex-aanpassing der lonen en de pnjs van 
de e ie ien ' 

Het probleem van de inllatie bestaat en is 
einstig. Maar het komt ons voor dat het on 
juist woidt aangepakt en dat men in elk 
ge\al on\olledig is inzake de te treffen maat
regelen Vooreerst is het ps\chologisch ver-
keeid alaim te slaan, als dat met absoluut 
nodig is » 

DE STANDAARD 

Wie ondertussen dat Noord-België dan 
maar alvast aan de francofone boezem wil 
platdrukken dat zijn de heren van de PVV 
met hun jongste voorstellen tot a verbroe
deringszone » in maar eventjes 13 Vlaamse 
gemeenten in Brabant en een hele reeks aan 
de taalgrens. De gijzelaars die men in de 
PVV « Liberaal Vlaams Verbond » noemt 
zullen weeral moeten slikken. Zij hebben 
een brede keel gekregen, er is hen al veel 
opgegoten in de loop der jaren. 

n Rond de hooldstad met haar negentien 
gemeenten wordt een nieuwe zone erkend 
met 25 gemeenten die een « onUiaalstatuut » 
met faciliteiten knjgen Het zijn dertien 
Vlaamse gemeenten (Alsemberg, Beersel, 
Meise, Oveiijse enz) en diie Waalse (Eigen-
brakel, Waterloo en Pei hulpen) 

I angsheen de taalgiens moeten 25 gemeen
ten een tweetalig, Brussels statuut ontvan
gen 

De Voerstieek moet, met behoud van het 

huidige taaistatuut, terugkeren naar de pio-
vincie I^uik. 

Betekent dit dat ook het Libei aal Vlaams 
Vei bond, dat zich bij gelegenheid als een 
Vlaamsbewuste organizatie voordoet, dit \er-
bijsteiende progi anima zonder meer slikt? 
Dat zal moeten blijken tijdens de studiedag 
die het Verbond zondag a s. te Brussel 
houdt Inmiddels mag reeds worden gezegd, 
dat de vooistellen van de PVV-werkgroep 
in feite niets andeis zijn dan één grote en 
eenzijdige toegeving van de Vlamingen. Het 
gaat hier met om een bepeikte versoei>eling 
\ an de taalwetgeving, maar doodgewoon om 
de afbiaak van de jongste taalwetten en 
om een teiugkeer naai de oude, nefaste 
tweetaligheid van het Vlaamse land » 

N E U E Z U R i C H E R ZEITUNG 

Als we wijzen op de gevaren van een in
dustrialisatie door louter vreemd kapitaal 
in Vlaanderen en de bijna uitsluitende en 
kunstmatig-vooringenomen bekommernis 
van de Belgische machten voor Wallonië, 
beweert men soms dat wij de waarheid ge
weld aandoen. Dit zijn de cijfers van dit 
vooraanstaand Zwitsers blad. 

« Ofschoon de regionale \erdeling der 
buitenlandse investeringen een sterk over
wicht ten gunste van het Noorden toont 
(29,9 miljaid tegenover slechts 2,4 miljaid in 
Wallonië) woidt het beeld verbeteid als men 
de Belgische nieuwe vestingen en uitbouw 
van de bestaande bedrijven er bij rekent. 
lu tegenstelling tot de buitenlandse geïnte
resseerden toonden de Belgische nieuwinves
teerders een voorliefde voor Wallonië (9,7 
miljard, terwijl zij in het Noorden slechts 
2,2 milj invested den). Ook de uitbouw van 
de bestaande bedrijven in Wallonië met 32,5 
miljard biengen meer middelen op als in 
Noord-Belgie met 26,9 miljard J> 

H E T S O C I A A L V E R W E E R 

Heeft lang de schijn van zogezegde neu
traliteit bij de Vlaamse zelfstandigen tracht
ten hoog te houden. Nu het zelfs op « taal
gebied » de PVV nawauwelt over de be
ruchte « eenheid » — in het Brussels ienhait 
(cfr Rendez-vous der Belgen) van de Bel
gen, zal het niet lang meer duren of vele 
Vlaamsgezinde abonnenten op dit blad zul
len gaan inzien dat het geval een te letter-
lijke vertaling wordt van hun Defense So
ciale. Eendracht verkiezen wij boven een
heid Het kunstmatige mistgordijn van d^ 
neutraliteit wordt te doorzichtig. 

« De ekonomische eenheid van ons land 
is nochtans onbetwistbaar en de belangen 
van de zelfstandigen zijn dezelfde in Vlaan
deren als in Wallonië. Zowel de Vlaamse 
zelfstandigen als de Waalse en de Brusselse 
hebben recht op sociale gelijkberechtiging en 
hebben deze nodig om hun vooitbestaan te 
verzekeren in een samenleving die tegen 
hen wordt opgebouwd. 

Eens te meer verklaren wij dan ook dui
delijk dat wij, met sympathie — is dat niet 
logisch' — de inspanningen volgen welke 
de PVV zich getroost in het belang van de 

D E P O T S 
DROOGKUIS - WITWAS 

— 

.— 

* 

Schrijven bureel blad onder Nr 

gevraagd 

Indien U beschikt over een winkelhuis of 
benedenhuis 
Kostelo/e installatie 
Grote verdiensten 
Ook bestaande winkels worden aanvaard. 

D 32. 

H E T 

De enige objektieve geschiedenis van de kollaboratie 
die tot nog toe gesclireven werd : 

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 verkrijgen op ons sekretariaat door 
storting op onze po&tcheckrekening 1476.97 Volksunie -
Brussel I. 

KADERDAG ARR. MECHELEN TE LIER 
Alle bestuurs- en kaderleden van het arr. Mechelen worden reeds verzocht 
zaterdag 15 januari vrij te houden voor de eerste grote kaderdag na de verkie
zingen. Naast een uiteenzetting van Ed. Bouwens over de uitslagen in de kantons, 
horen we volksvert. Babyion over de doorbraakwerking in West-Vlaanderen. 
Verder organisatie en propaganda voor volgende jaarwerking. 

zelfstandigen. Maar wij staan volkomen on
afhankelijk en wij hebben dan ook steeds 
het recht oprecht onze mening te zeggen, 
zowel om het initiatief van een bejjaalde se
nator van die partij toe te juichen als om 
het initiatief van andeie mandatarissen van 
die paitij, dat zou indruisen tegen de be
langen van de zelfstandigen af te keuien » 

LINKS 

Het dikwijls ijdel gepraat van wat in het 
officieel dieventaaltje genoemd wordt « de 
verklaringen van de bevoegde minister » 
raakt rond een ernstig probleem als dat van 
de Limburgse mijnen kant noch wal. 

« De sluiting van Houthalen en Zwart
berg betekent het wegvallen van 12 % van 
de werkgelegenheid voor mannen. Waar 
moeten de getroffen mijnwerkers h e e n ' 
Zullen zij werk vinden in andere bediijven? 
Te Houthalen deden zij in elk geval teleur
stellende ervai ingen op En de h Neesen, 
directeur van de Limbuigse Ekonomische 
Raad, ontkende reeds de bewering van de 
regering als zouden de mijnwerkers van 
Zwartberg gemakkelijk bij Foid Genk vveik 
vinden : dit bedrijf, zo verklaarde hij, heeft 
momenteel geen enkele behoefte meer aan 
ai beidskrachten. » 

D E W E R K E R 

Louis Major zingt het liedje voor van zijn 
unitaire generaals wanneer hij suggereert 
dat federalisme geen gemeenschappelijk op
treden meer zou toelaten van het Vlaamse 
of het Waalse ABVV. 

Majoor, het konformistje, spreekt van zijn 
It internationale » als het prijzenswaardig 
Belgisch staatsnationalisme (foei, foei zou 
Marx zeggen). 

« In verscheidene bladen spreekt men 
met zelier misjirijzen ovjcr de « unitaiis ». 
Het schijnt dat diegenen die de eenheid van 
het land en de eenheid van de arbeideis-
klasse verdedigen in feite de schuldigen zijn 
van al de mistoestanden die bestaan en van 
al hetgeen verkeerd loopt. 

De vraagstukken die zich voor de arbei
ders stellen zijn in het gehele land praktisch 
dezelfde en de macht waartegen wij moe
ten strijden is ook in het gehele land dezelf
de Dat het tegenover de patroons weze of 
tegenover de regering, steeds staan wij te
genover een eensgezind blok Ook de con
currerende vakbonden zijn nationaal eens
gezinde organisaties Laat ons daar goed 
aan denken, wanneer wij discuteren over de 
eenheid, die wij na zoveel moeite goed heb
ben kunnen herstellen. 

De solidariteit, de eensgezindheid en het 
nationaal samenvoelen zijn belangrijke fac
toren en zijn een machtig wapen om te kun
nen slagen in ons opzet. » 

D E P O S T 

Over de zaak Verhelen, waar de uiterste 
klokken elkaar trachtten te overbeieren 
schrijft dit non-konformistisch weekblad 
het volgende : 

« Elke oorlog is een reinkultuur van on
recht, van het eerste schot t< t het laatste 
en jaren daarna. Wil men de periode van 
1940 tot 1930 in termen van recht en on
recht gaan uitpluizen, dan zijn we over hon-
deid jaar nog bezig. 

En als we dan deze heer Verbeten in We
nen door Vlaamse getuigen horen afschil-
deien als een beste jongen, die het toch zo 
goed met Vlaanderen meende, en die wel 
moest moorden, bovendien nog op bevel, 
omdat de boze weerstand hem het leven 
zuur maakte, even weerzinwekkend als dat 
eeuwigduiende getater van de andere kant 
over « die Vlaamse SS ers », waarmee dan 
iedereen woidt bedoeld*die vooi enig Vlaams 
recht opkomt. 

W I J leven in 1965. De Vlaamse strijd is 
levend en helaas nog altijd noodzakeliik. 
Maar dan alstublieft niet met mensen, die 
in de Duitse bezetting een tijd van groot
heid en glorie blijven zien. Die moeten maa r 
op een hoop bij degenen, die nog altijd be
zig zijn de liberation de la palrie Beige te 
viei en. 

Zand over meneer Verhelen, over zijn 
aanklagers, maa r ook over zijn verdedigers. 
Er is belangrijker werk te doen. » 

L E M A T I N 

Wij begrijpen als jongeren overkookrea-
ties en zelfs revanchardisme bij enkelen in 
de Vlaamse beweging als we dergelijke non
sens op krantenpapier gedrukt krijgen als 
in Le Matin. Voor wanneer een nieuwe 
boekverbranding naar het oude nazivoor
beeld? 

« Het schandaal begint overal een beetje 
bekend te gei aken. Enkele tijd geleden werd 
er te Antwerpen "een boekenbeurs gehouden 
waar rr>en auteuis met gekende namen zag 
paraderen, niet op het terrein van de leKer-

AALST 
Op z o n d a g 23 j a n u a r i te 20 u in 
« De Vr i endschap », K e r k s t r a a t 9 : 
een avond m e t Willem De Meyer. 

kunde, maa r op dat van verraad. Zo ook, 
de genaamde W a r d Hermans die er zijn 
werken tekende met de glimlach op de lip
pen voor zekere oud-SSinannen en neo-na-
tionalisten dromend van de nazigrootheid. 
Men kon er glorierijk uitgestald zien, boeken 
van Cjriel Veischaeve, Staf Declerq en ook 
van Van Coppenolle de officier-ven ader en 
« vooilopig VI IJ » op het ogenblik. De ge
rechtelijke politie en het parket werden 
veiwittigd. Hun reak t i e ' Een schouderopha
len Er is niets aan te doen. 

Eindelijk een verstandige reaktie van die 
gerechtelijke kringen. Of willen ze zich voor 
het hof van Straatsburg opnieuw belach»> 
lijk maken? 

D E N I E U W E D A G 

Als ket waar is dat woord van André D»-
medts a Vlaanderen, de kleinen bouwen aan 
u » dan was dit zeker voor die pas overle
den priester uit de Zuiderkempen « Janne-
ke » Geeraerts. Die als IJzerrat - aalmoeze
nier een van die petits vicaires was die do 
Zuiderkempen toen maakten tot een Vlaamse 
burcht. Het verhaal is dat van een van de 
velen, die wij huldigen in hem. 

« Zijn vlaamsgezindheid kwam hem vaak 
duur te staan in het leven. Dat men hem 
niet, zoals jjriester Vandei meulen van Bree, 
verbannen heeft naar het eiland Cézembre, 
mag alleen maar daa iaan gelegen hebben 
dat de kolonel van zijn regiment een vurig 
katoliek was, 'n vlaamsonkundige Waal , 
maa r die niet tot de beruchte klas van 
Bernheim behoorde, de generaal die te 
Houthulst oordeelde dat er veel Vlaams 
bloed moest vloeien om de oneer van zijn 
regimenten, die aan veel betogingen hadden 
deelgenomen, weer goed te maken. Ander
maal zou het Janneke Geeiaei ts bijna het 
leven kosten, toen hij zich verzette tegen de 
terreur van partizanen, die van elders geko
men waren om het vlaamsgezinde Wieke-
vorst te stiaffen, waar men in 1940 zo m a a r 
even acht doodgewone mensen, boeren en 
werklieden, met de spooktrein naar Frank
rijk had verbannen! Van dat ogenblik af 
heeft « Janneke » voorgoed een streep ge-
t iokken dooi alles wat maa r staats was in 
dit land. En hij stak het niet onder stoelen 
of banken. Hij heeft altijd gewenst dat een 
leeuwenvlag oi> zijn doodskist zou liggen 
wanneer hij begiaven werd, maa r de offi-
cielen hebben er een driekleur op gelegd... 
als oudstiijder van 1914-18 Indien Janneke 
Geeraerts, oud-legeraalnioezenier, het nog 
had gekund, dan had hij vast en zeker met 
een paar haidWlinkende piottennondejuus 
zijn kist weer schoon gemaakt Dat de offi-
ciélen hem d.it hebben aangedaan, bewijst 
alleen maar hoe totaal vreemd zij waren 
aan deze eenvoudige man, die veel te groot 
was voor hen allemaal Doch Janneke Gee
raerts zal vooitleven in de geest van allen 
die hem hebben gekend, zoals hij was : on
kreukbaar , onbuigzaam, konsekwent als 
kristen én als Vlaming. Ere zij hem. r> 

W. Luyten. 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof I 
te Leuven. 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkest. 
Stemming - plezier. 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds beste keuken, 
niet duur. 
Vanaf s morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen scholen enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prima koud buffet. 
Open dag en nacht. 
Zalen voor vergaderingen, 
enz. 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoonste bierkelder 
van het land. 

Niet vergeten dat men in 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt met de 2 Hertjes. 

DOR! rHlEKBRAUHOF l i l 
langs autosnelweg Antwer-
pen-Aken, Tessenderlo. 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

Café-rest. (1000 pi.) 
Ruime parkeergelegenheid. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
De abonnementenslag in het ar

rondissement Antwerpen start op 
15 januari en eindigt op 15 april. 
Alle afdelingen worden opgeroepen 
o m tot het succes ervan bij te dra
gen. Het streefcijfer van het te be
reiken aantal abonnementen is of
wel 0,75 % van het bevolkingsaan
tal van de gemeente, waarin de 
afdeling gevestigd is. Dit hoeven 
dus geen nieuwe aanwinsten te 
lijn, maar wel het totaal aantal 
abonnementen. 

Ofwel een minimum-verhoging 
van het bestaand aantal abonne
menten van 50 %. 

De afdelingen worden gevraagd 
maandelijks, en zulks voor de ar-
rondissementele raad, een verslag 
te doen toekomen van de nieuw 
aangeworven abonnementen. 

De resultaten zullen bekend ge
maak t worden in de arrondisse-
mentsraad, en in een rondzend
brieven gericht aan de bestuursle
den van alle afdelingen. 

NAAR MOESKROEN 
De bussen vertrekken op 30 

jan. aan de Peter Benoit te & uur 
30. Prijs 70 fr. 

Deurne 
Onze maandelijkse ledenvergade

ring zal plaats grijpen op maandag 
24 januari 1966 om 20 uur 30 in het 
lokaal Plaza, hoek Gallifortlei en 
De Montereystraat te Deurne (C). 

Sprekers : Provincieraadslid 
Slosse over de VU-fraktie in de 
provincieraad. 

De Heer Hilven geeft het jaar
verslag 19tó en bespreekt het aktie^ 
programma 1966. 

Wi] trekken er de aandacht op 
van onze simpatisanten dat de/e 
vergadeiing alleen toegankelijk is 
voor leden. 
238 NIEUWE LEDEN 

Op 2 maanden tijd werden er te 
Deurne 238 nieuwe leden aangeslo
ten. 

Wij feliciteren onze medewer
kers voor dit prachtig resultaat. 

De grote ledenslag is de eerste 
stap op de weg naar de definitieve 
uitbouw van onze afdeling. Vanaf 
heden beginnen wij een grote abon
nementenslag. 
KOLPORTAGES 

Onze volgende kolportage zal 
plaats vinden op 16 januari 1966. 

Verzameling aan het lokaal Pla-
l a om 10 uur. Deze kolportage 
heeft plaats met microwagen. Alle 
niedeweikers op post. 

Uer 
De zaal \ a n de Hoorn was vol

gelopen met tientallen glunderende 
kinderen, voor het driekoningen
feest van de afdeling Lier. De fil-
Bien deden zelfs de ouderen hun 
tijd van de Chaplin smijt- en gooi-
films_ herleven. Gelukkig volgden 
de kinderen die voorbeelden niet 
na met de pannekoeken, die wa
ren te lekker om weg te gooien. 
Met de uitdeling van piachtige ge
schenken eindigde het feest zodat 
voorzitter Bouwens in zijn Rot
woord de organiserende ploeg on
der leiding van nieuweling Van 
Rickstal mocht gelukwensen voor 
baa r puik werk. 

Merksem 
Wij zijn volop bezig met het in

nen der lidmaatschai^skaarten voor 
1966. Diegenen van onze leden die 
v»-ij niet kunnen thuis vinden 
Worden vriendelijk verzocht zich 
op een dondei dagavond in ons lo
kaal Tijl, Bredabaan 298, te komen 
in regel stellen. 

Denk er om 29 januari a.s. vrij 
te houden voor het bal van Groe-
ninghe in de zaal Sfinks, Breda
baan 712. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Onze mandatarissen in Gemeen
teraad en C O O zijn iedere donder-
daga \ond vanaf 20 uur te spieken 
in ons lokaal Tijl. Men kan ook 
telefonisch afspreken; tel. 45.57.77. 

DRINGEND OVER TE NEMEN 
wegens ziekte — 

Vlaams hu i s « TYL » 
feestzaal met 100 p laa t sen . 
B r e d a b a a n 298 - MERKSEM. 

Wilrijk 
KALENDERTJES 

Ter gelegenheid van nieuwjaar 
werden door onze propagandisten 
10.000 VU-kalendertjes doorheen 
de gemeente verspreid. Personen 
die toevallig geen kalenderje zou
den ontvangen hebben kunnen 
hiervoor steeds terecht bij de uit
bater van de « Lange Wapper ». 

Wijnegem 
Na amper vijf maand bestaan 

van onze afdeling hebben wij het 
dan toch al klaar gespeeld ons ei
gen propagandablad te stichten. 
Dit verschijnt periodiek onder de 
naam « Reinaart ». Leden en sim
patisanten uit onze afdeling welke 
graag ook eens hun « zeg » zouden 
hebben in ons blaadje mogen 
steeds hun tekst zenden naar Leo 
Blom, Turnhoutsebaan 174, Wijne
gem. 

De volgende algemene vergade
ring zal plaats hebben op woens
dag 26 januari 1966 om 20 uur in 
d e moderne zaal van het « Hol
lands Hof B, Turnhoutsebaan 410, 
Wijnegem, waar als gastspreker zal 
optreden Volksvertegenwoordiger 
Reimond Mattheyssens. 

BRABANT 

Brussel 
De besturen van 't kanton zijn 

op 22 dec. bijeengekomen. Voor 't 
eerste kwartaal 66 hebben wij ge
pland : driemaandelijkse kontakt-
vergadering met Dr Anciaux op 
woensdag 12 jan. in Café Waltra , 
Arduinkaai 2, om 20 uur stipt; 
voorbereiding om 'n kantonaal 
blad uit te geven; oprichting geza-
melijke propagandaploeg; inscha
keling van de Mutsaardwijk in afd. 
Strombeek. 

Om de onkosten te dekken heb
ben we 'n kantonale kas in 't le
ven geroepen waarvan Theo Van 
de Vvvere penningineester is (prk. 
527704). 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Laken : 1ste en 3de dinsdag (19-
20 uur) bij Theo Van de Vyvere, 
Stefaniastr. 61; Brussel-centrum : 
1ste en 3de vrijdag (19-20 uur) M. 
Van den Heule in « Uilenspiegel », 
Pletinckxstr. 28; Neder-over-Heem-
beek : elke 2de dond. (20-21 uur) 
bi | W. Van Laar, Kraatveldstr. 65. 
KIEZERSLIJSTEN 

Er blijven nog 5 boeken door te 
werken. Kandidaat uitpluizers 
wend u tot Piet Pletinckx, Luther-
str. 20, Br. 4, (tel. 34.52.33). 

Leuven 
Op 20-22-23 januari 1966 : Borms-

tentoonstelling. 

Molenbeek 
De kantonale \ergadering werd 

voltallig door de bestuursleden van 
Jette en Molenbeek bijgewoond. 

Er had een bespreking plaats, ter
wijl dokter Anciaux, een kort over
zicht gaf van de aktieve parlemen
taire werking. 

De propaganda in de nabije toe
komst werd uitgestippeld. 

De volgende driemaandelijkse 
kantonale vergadering, werd vast
gesteld op 2 april, om 3 uur, in de 
« Groene Poort », Gentsesteenweg, 
Molenbeek. 

Ukkel > Vorst - St Gilles 
De Olievlek, het konlaktblad van 

de VU-afdeling Ukkel, Vorst en 
Sint-Gillis komt terug. 

Wie een jaarabonnement (10 
nummers) wenst, kan dit verkrijgen 
door 40 fr. te storten op PCR nr 
164.71 van de Kredietbank, Brug-
mannlaan 613, te Ukkel voor reke
ning nr 3369-13-11765) zet vermel
ding van naam en volledig adres. 

LIMBURG 

Eigenbilzen 
Zaterdag 8 januari vond in Café 

De Kroon, Brugstraat, Eigenbil/en 
een grote Vlaams-nationale verga

dering plaats. Méér dan 80 perso
nen, waaronder een 20-tal niet-Ei-
genbilzenaren, woonden deze sa
menkomst bij. 

Vooreerst nam Dr. E. Raskin het 
woord. Hij behanilelde de sluiting 
van de mijn van Zwartberg en 
sprak hierbij een scherpe aanklacht 
uit tegen de houding van de tra
ditionele partijen op dit gebied. 

Vervolgens behandelde Jaak 
Cuppens, provinciaal vrijgestelde 
de diverse actiepunten van de 
VU-Limburg. Hiervoor vroeg hij de 
medewerking van alle Vlaamsge
zinden Eigenbilzenaren. 

Na afloop van de vergadering 
worden 12 nieuwe leden ingeschre
ven, zodat de plaatselijke afdeling 
op dit ogenblik méér dan 60 leden 
telt. Een collecte tenslotte bracht 
bijna 1200 fr. op voor het propa-
gandafonds. 

Hasselt 
Op 2 januari oveileed te Hasselt 

Mevrouw Maris-Lemmens, zuster 
van Jozef Deumens, oorlogsburge
meester en oud-senator. 

De plechtige lijkdienst op don-
dei dag 6 januari werd bijgewoond 
door een talrijke schare van vrien
den en kennissen. De Volksunie 
houdt er aan, langs deze weg, haar 
medeleven te betuigen aan de fa
milies Deumens en Maris. 

Maaseik 
WINTERPROGRAMWA 

22 januari : kantonale propagan-
distendag. 

4 februari : statutaire bestuurs-
vei kiezingen. 

Einde febi uari of b e ^ n 'maart : 
giote publieke vergadering. 

Een eventuele wijziging aan dit 
programma wordt tijdig meege
deeld. Voor al deze aktiviteiten 
volgt te gepasten tijde een schrif
telijke uitnodiging. 

OOST-VLAANDEREN 

Gent 
GALABAL 

Zoals vorige jaren richt het 
K.V.H.V.-Gent, onder erevoorzitter-
schap van prof. dr. C. Heymans, 
weer haar galabal et Gent, Oud en 
Jong » in. Dit gebeurt ter bevorde
ring en ten voordele van de kultu-
lele aktiviteiten van het Verbond. 
Eens te meer wordt het een ont
moeting tussen de Vlaamse akade-
mici, oudleden van de vereniging, 
en de toekomstige katolieke Vlaam
se intellektuelen. Het bal heeft 
plaats in de salons van de Konink
lijke Opera te Gent op zaterdag 22 
januari 1966. Avondkledij is vereist. 
Inschrijvingen worden aanvaard in 
het sekretariaat : Sint-Pieters-
nieuwstraat 122, Gent, teL (09) 
25.11 52 of telefonisch bij tandarts 
Jan De Boever op nummer (09) 
232.0.46. 

Merelbeke 
Eei st volgende bijeenkomst : za

terdag 22 jan. te 17 uur in het lo
kaal « Kantientje » aan de statie, 
Merelbeke, spreekt volksvert. Drs 
M. Coppieters voor de VU-jonge-
ren. Een nieuw jaar wordt be
groet met een nieuwe \olharden-
de inzet 

Nevele 
De contactvergadering te Lande-

gem kende een grote blj\al. Volks
vertegenwoordiger J. Waiinijn be
sprak voor een aandachtig luiste
rend publiek de pi ojjagandawer
king. Algemeen werd aangenomen 
contactvergaderingen te beleggen 
in de omliggende gemeenten. 

De datum van het VU-bal Ne-
vele zal kortelings meegedeeld wor
den. Deze dag moet de bekroning 
zijn van onze winterwei king. 

StNiklaas 
Niet alleen bij de laatste parle

mentsverkiezingen heeft de Volks
unie-Waasland een opmerkelijk 
sukses gekend, maar na de verkie
zingen konden een snelle le<lenaan-
groei en een zeer intense werking 
worden genoteerd. 

Ter illustratie een paai cijfers en 
feiten over de periode juli-no\ em
ber. 

Aanwinst van leden : 317. Op
richting van nieuwe afdelingen te 
B.izel, Kruibeke, Rupelmonde en 
femse. Openbai e \ ei gadei ingen, 
organisatie van dienstbetoon en 
ander aktiviteiten in alle aftlelin-
gen. Kolportages met mikiovvagen 
te Kieldietht, Kallo, Melsele, Be-
veren, Vraseiie, Nieuwkerken, Ba

wl , Kruibeke, Rupelmonde, St. 
Gillis, Temse en Haasdonk. 

Aantal verkochte nummers van 
« Volksunie » en « Wij » : 2 070. 
In de loop van de maand novem
ber werden in alle afdelingen ver
kiezingen gehouden van de afde
lingsbesturen. Deze nieuwe kaders 
hebben op 10 december 11. een 
nieuw arrondissementeel bestuur 
gekozen waarvan hier de samen
stelling : voorzitter : dr Guido De 
Paep; ondervoorzitter : Leo Verbe-
ke; sekretaris : J an Pieter Maes; 
penningmeester : Gustaaf Bruwie-
re; propaganda : Werner Vanden-
abeele; organisatie : Alfons Van 
Raemdonck; dienstbetoon : Rik 
Verhasselt. 

Dit nieuwe bestuur, in samen
werking met alle militanten en 
leden van goede wil, neemt zich 
voor in 1966 een zeer intense akti-
viteit te ontplooien op verschillen
de gebieden : ekonomisch, sociaal, 
politiek, kultureel en organisato
risch. Wij starten nog in januari 
met een arrondissementele kader
scholing. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 
NIEUW BESTUUR 

De arr. raad heeft volgende per
sonen als nieuwe leden van het 
arr. bestuur aangeduid : Raf De-
clercq (Knokke), Et. Demonie 
(Brugge), Maurits Goethals (St. An-
dries), Luc Broes (St.Michiels), Lu-
cien Bols (Brugge), Raymond Rey-
naert (Assebroek), Guido Van In 
(Brugge); eerst genoemden zullen 
respektievelijk als voorzitter en als 
sekretaris worden voorgedragen; 
Maurits Goethals werd aangewezen 
als onder-voorzitter terwijl de funk-
ties « dienstbetoon » en « propa
ganda » resp. aan R. Reynaert i>n 
L. Bols werden toegewezen. De hh. 
Broes en Van In blijven resp. pen
ningmeester en organisatie-leider. 

NIEUWJAARSONTVANGST 
Op vrijdag 21 jan. a.s. te 20 uur 

30 (lokaal : Breydelhof, Brugge) or
ganiseert het arr. bestuur een ont
vangst voor alle bestuursleden van 
de afd. en kernen uit het arr. Brug
ge. Deze bestuursleden zullen het 
zich tot plicht rekenen aanwezig te 
zijn om er o.a. kennis te maken 
met de Westvlaamse gekozenen. 
Het arr. bestuur zal op deze ont
vangst tevens z'n <t politiek » voor 
de eerstvolgende maanden uitstip
pelen. 

KADERSCHOLING 
Op vrijdag 28 jan. a.s. te 20 uur 

30 Gokaal : Breydelhof, Brugge) 
wordt een samenkomst gehouden 
waartoe alle propagandisten wor
den uitgenodigd. Deze samenkomst 
geldt als inzet van een nieuwe 
reeks kolportages en vormt tevens 
het begin van een scholing als ka
derleden. 
VLAAMSE 
ONTSPANNINGSKLUB 

V.O.K. (zetel : Breydelhof, Su-
veestr. 2, Brugge) organiseert een 
tekenwedstrijd voor de jeugd; er 
zijn 3 reeksen : 3 tot 6 j . , 7 tot 9 j . , 
10 tot 12 j . ; verplicht onderwerp : 
Kerstmis in Vlaanderen. Deelname 
is gratis. Mooie prijzen aan de be
kroonde jongeren! 

Alle tekeningen op kwarto-for
maat en met naam en adres van 
inzender op keerzijde. Uiterste da
tum van inzending : 20 jan. 1966 op 
adres V O K., J. Suveestr. 2, Brug
ge. 
ZITDAGEN 

Voorlopige reeks /i tdagen; Volks-
unie-zitdagen van gekozenen in arr. 
Brugge : 

Te Bi ugge : iedere z4iterdag-voor-
iniddag van 11 uur 30 tot 12 uur : 
de hh. F^eys en Van In (lokaal : 
Breydelhof, Suveestr. 2, Brugge); 

Te Assebroek : ie<lere 2de vrij
dag van de maand van 19 tot 19 
uur .lO : de h. I^ys (lokaal : Tram-
huis); 

Te Blankenherge : iedere 1ste 
vrijdag van de maand van 20 tot 
21 uur : de h. Leys (lokaal : Ru-
benshoO; 

Te Knokke : iedere 1ste vrijdag 
van de maand van 19 tot 20 uur : 
(it h. I^ys (lokaal : Vlaams Huis). 

Te St. Kruis : iedere 4de vrijdag 
van de maand van 19 tot 20 uur : 
de h. Leys (lokaal : Wagenmake-

Te Zedelgem : iedere 3de vrijdag 
van de maand van 19 tot 20 luu" ; 
de h. Leys (lokaal : bureel Veearts 
Leuridan, Torhoutstwg.). 

Te Snellegem : 1ste zondag van 
de maand : de h. Leys (Eernegem-
vvcg 62). 

(Zitdagen te Oedelem, Beernem, 
St. Joris, St. Michiels, Jabbeke, 
Toihout, Ruddervoorde : nog in 
\ r)oi heieidlm;) 
TOTETREKKERS-KARNAVAL 

In het Mai lini lend iiin te Bius-
sel kondisidc de MrinjM- kaïnaval-
vereniging « de 'lotctiekkeis-gar-

de » niet alleen haar 500-jarig be
staan (?!) doch ook de promotie 
t Ernest Claes » van haar « docto
res humorls Causa » aan. Keizer 
Trips en hofmeester (tevens voor
zitter Vlaamse Ontspanningsklub) 
Roger Vande Voorde zorgen aldus 
dat Brugge Brussel niet los laat. 

Kortrijk 
De jongste afdeling van het ar

rondissement Kortrijk - Moen « 
Heestert koos volgend bestuuf 
na een geestdriftige vergadering | 
Vandenbulcke N., Ducyne G., Win» 
dels G., Kints A., Vandenborre H. 

En nu kordaat aan de slag I 
Vlaanderen eerst. 

Roeselare 
PRIVE-AVONDFEEST 

De Vlaamse Kring « De Man-
del », richt op zaterdag 19 maa i t 
1966, in de zalen K De Beuis », 
Stationsplein te Roeselare, zijn 
jaarlijks privé-avondfeest in. De 
befaamde formatie « Pol Rutger » 
speelt ten dans. 

Begin : 20 uur 30 Toegang 50 
ir. Tombola en verrassingen. Ge
zellige Vlaamse sfeer. Hou die da
tum vrij! 

Kaarten zijn nu reeds te ver
krijgen bij alle propagandisten «-n 
bestuursleden. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
1100 : H. Mis — 14 00 : Voor l)oer 
en tumder — 14 30 : De Flintstones 
(116e afl) — 14 55 : Jeroom en 
Benzamien (4e episode) — 16 00 : 
Sklen. Reportage van de slalom voor 
heren In de Lauberhornrennen — 
18 35 : Klein, klein kleutertje — 
18 55 : De eenzsune klimmer, avon
turenfilm voor de jeugd — 19 55 : 
Weerbericht — 20 00 : TV-nieuws 
— 2015 : Sportweekend — 20 40 : 
De dertiende passagier, thriller van 
Leslie Norman met Michael Red
grave en Alexander Knox — 22 10 : 
Diapason. Vandaag : Robert Her-
bengs — 22 40 : TV-nieuwB. 

M A A N D A G 
14 05 : Schooltelevisie — 19 00 : 
Zandmannetje — 19 05 : Teletaal-
les : Engels 16e les : In de schouvsr-
burg — 19 20 : Internationaal 
jeugdmagazlne — 19 30 : De Flint
stones. 117e afl. : Akelige buren — 
19 66 : De Weerman — 20 00 . TV-
nieuws — 20 30 : Man met baard en 
bril TV-spel van Walter van der 
Kamp — 22 00 : Andor Poldes Hon
gaarse pianist en bekende Beetho
ven-vertolker — 22 25 • TV-nieuws 

D I N S D A G 
14 05 : Schooltelevisie — 19 00 s 
Zandmannetje — 19 05 : Filmmu
seum van de schaterlach. Het Wilde 
Westen — 19 20 : Tienerklanken — 
10 55 : Hier spreekt men Nederlands 
— 1».59 : Weerbericht — 20 00 : 
TV-nieuws — 2025 Slechte tijd 
voor sergeanten. 2' afl : Wills 
rechterhand — 20 50 Panorama — 
22.00 : Gastprogramma De katho
lieke gedachte en actie — 22 30 : 
TV-nieuws 

W O E N S D A G 
16 00 : Televisum — 19 00 • Zand
mannetje — 19 05 : Speurtocht in 
het verleden 2e afl : Lodewijk de 
Tweede van Beieren de t Zwanen-
koning X — 19 35 : Arena — 19 55 : 
De Weerman — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 26 : ' t Is maar een wooi-d — 
20 55 : Stop de wereld Musical van 
Leslie Bricusse en Anthony Newley 
met Jef Casslers, Denise Deweetdt, 
Simone Peeters, Jeanine Schever-
nels enz. — 22 40 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
14 05 : Schooltelevisie — 19 00 : 
Zandmannetje — 19 05 . Het ge
heim van de verlaten mijn 3e afl. i 
In de val — 19 20 : Kijk omhoog — 
19 45 : Boesten en verweren, een 
filmpje van Dr ir. G. Wolf — 19 56: 
Hier spreekt men Nederlands — 
19 59 : Weerbericht — 20 25 i 
Jeroom en Benzamien — 21 15 : 
Première — 21.46 : Penelope —= 
22 15 : TV-nleuws. 

V R I J D A G 
19 00 : Zandmannetje — 19 05 : 
Teletaalles : Engels, herhalmg van 
de 16e les — 19 20 : Tienerklanken 
— 19 45 : Zoeklicht — 19 56 : DO 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20 25 : Filmtribune. Duitse speel
film « Tonio Kroger » van Roll 
Thiele, naar Thomas Mann. met 
Jean-Claude Brialy en Nadia TlUet 
— 21 55 : TV-nieuws — 22 00 . 
Sibelius-concert 

Z A T E R D A G 
15 50 : Skiën Reportage van de af
daling heren in de wedstrijden ge
houden te Kitzbühel — 17 00 : 
Schooltelevisie — 18 65 : Zandman
netje — 19 00 : Luceat, katholiek-
godsdienstige uitzending — 19 30 : 
Vogels in La Dombe, een film van 
Maicel Verbruggen — 19 55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19 59 : 
Weerbericht — 20 00 TV-nleuws — 
20 25 . Intergezin — 21 35 • Echo — 
22.05 De man van U N C L E - 2o 
afl De kikvorsmanncn — 22 55 : 
TV-nieuws. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
WERFTOCHT 

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

Sanienkoinst voor café « Ti-ans-
vaal », hoek Draakstraat en Draak-
plaats. Vertrek stipt om 10 uur 30. 

De medewerkers van Antwerpen-
Noord komen samen om kwart 
voor tien in Café Tijl, St-.Iansplein 
22 /.i] worden per auto naar Ant-
werpen-Oost gebracht. De propa
gandisten van Antwerpen-Cenlrum 
en van Linkeroever op het/.eifde 
uui in Café Tyrol, Nationalestraaf 
22 

Bcrsbeek 
BAL 

Iedereen uit het Antwerpse 
wordt verwacht op het Optimisten-
ba! van de Vlaamse Vriendenkring 
Borsbeek op zaterdag 22 januari 
In de zaal Ri\ièra, Jos Reusens-
lei. te Korsbeek. 

Orkest : The Moonglowers. 
Stiirt : 20 uur. 

Klein Brabant 
Zaterdag 22 januari de derde tra

ditionele wafelenbak te Marieker
ke 

leder jaar is dit een gelegenheid 
tot verbroedering voor onze leden. 

De verko/enen van de Volksunie 
in ons arrondissement beloofden 
aanwe/ig te zijn. Hou nu reeds de
ze dalum vrij, want de wafels zijn 
steeds best. 

Lier 
KA.DERDAG 

Alle kaderleden en bestuursleden 
worden dringend verzocht aanwe
zig te zijn op de arrondissementele 
kaclerdag op zaterdag 15 jan. te 
14 uur 30 in zaal De Hoorn, Ko-
ninj.! Albertstraat te Lier. 

Arr. \oorzitter Bouwens geeft 
beschouwingen over de verkie-
zincisuitslagen aan de hand van 
vei gelijkend cijfermateriaal. 

N'olksvert. Babyion spreekt over 
de praktische werking in West-
Vlaanderen en de doorbraak bij 
de \erkiezingen, arr. sekret. Luy-
ten behandelt leden en abonnen-
ten en werkingsvoorstellen (split
sing in twee kommissies). 

Slotwoord : senator Jorissen. 

Wilrijk 
BAL 

Wij herinneren er nogmaals aan 
dat ons jaarlijks afdelingsbal plaats 

Hoofdredakteur : 
T. van Overs t rae ten . 

Bedakt iesekre ta r i s ; 
S. de Lie. 

Alle br iefwissel ing voor 
redakt ie naa r : 
Rotatvp, Sylv. Dupuisl. , 
110 Brus. 7. - Tel. 23.11.^8 

Beheer : 
Maurice Lemonnie r l . 82 
Brussel I. - Tel . : 11.82.16. 
A.lle k lachten voor niet 
ontvangen van blad op di t 
adres . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F. 
Halfjaarlijks ; 160 F. 
Dr iemaandel i jks : 90 F. 

Abonnement bu i ten land : 
4.50 F. 

S teunabonj iement 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 : 
I47G.97, Volksunie Brus . I 

Veran tw. uitg. Mr F. Van 
d e r Eist, Beizegemstraat 'iO 
BruH«l 12. 

heeft op zaterdag 22 januari 1966 
in de zaal Harmonie, gelegen rechl-
tegeno\er de « Lange Vi'apper », 
waar toegangskaarten te verkrijgen 
zijn e\enals bij de bestuui-sleden en 
de propagandisten. De toegangs
prijs werd vastgesteld op 25 fr. De 
deuren worden geopend te 20 uur 
30. Orkest : « De Accordona's ». 
Animator : Mon Mertens! 

SPREEKBEURT 
Op maandag .31 januari a.s. te 

20 luir zal volksvertegenwoordiger 
Reimond Mattheyssens in de « Lan
ge Wapper » voor on/e mensen 
een spreekbeurt honden over de 
aktuele politieke toestand. Onze le
den en simpatisanten gelieven 
reeds van nu af aan deze avond 
vrij te houden. Vanzelfsprekend 
zijn alle belangstellenden welkom. 

BRABANT 

Gooik 
Op zaterdag 22 en zondag 23 ja

nuari 1966 reuze-mosselkermis !n 
het lokaal bij Jean Bellemans, 
Strijland, Gooik. 

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

Kapelle-op-den-Bos 
Op dondeidag 20 januari 1966 om 

20 uur, bij Calders, Leon Borms-
straat 23. voorlichtingsvergadering. 
Sprekers : Volksvertegenwoordiger 
Dokter V. Anciaux en Dr. Ghijse-
linckx. Alle leden en simpatisanten 
uit het kanton ^^'olvertem -en om
liggende worden verwacht. 

Laken 
ALG. LEDENVERGADERING 

Aan al onze leden en sympati-
santen 'n gelukkig nieuw jaar. Wij 
nodigen U allemaal uit op de alg. 
Ieden\ergadering op vrijdag 21 
jan. om 20 lun- op ons sekr. Ney-
berghl. 188. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
Op zaterdag 15 januari 1966 in 

de feestzaal der werkhuizen Gil-
bos, baan op Aalst te Herdersera : 
dansfeest van Dender en Zwalni. 

Orkest : Actif Club o.l.v. Okta.)f 
Boone. 

Deelname in de kosten : 50 fr. 
Stadskledij. 

Eerste dans : 21 uur. 

ARR. BESTUUR 
Op 4 januaii l.l. h.xd, in aanwe

zigheid van de provinciale \oorzit-
ter ir. Deroo, de \erkiezing plaats 
van het nieuw arrondissements-
bestuur. 

Ziehier de funkties zoals ze wer
den verdeeld en goedgekeurd door 
de arrondissementsraad, die voltal
lig was opgekomen : voorzitter : 
ir. Van den Berghe J., Aalst; onder-
voorzitter-sekretaris : De Cremer 
B., Denderhoutem; adjunkt-sekreta-
ris : De Clercq D., Aalst; penning
meester : N'erhoeven, Ereinbode-
gem; propaganda : Caudron Jan. 
Aalst: organisatie : Coppens B., 
Erembodegeni; dienstbetoon : Cob-
baut W., Lede; plaatsvervanger : 
Diependaele R., Erwetegem, welke 
als 2de afgevaardigde werd aange
duid voor de Partijraad te Brussel. 

KAST 
Welke Vlaams nationalist van de 

stad of omgeving heeft een oude 
vitrienkast te veel die zo". kunnen 
dienen als opbergkast voor boeken 
en dokumentatie voor het sekreta-
riaat van de Afdeling Aalst, geves
tigd in het lokaal De Vriendschap. 
De V riendelijke gever gelieve te te
lefoneren op het nr 29680 van de 
sekretarls Laurent De Schrijver of 
zich rechtstreeks te wenden, Keik-
str. 9, teL 26150. Hai telijk dank bij 
V oorbaat. 

Deinze 
Op zaterdag 22 januari 1966 te 

20 uur 30 geeft onze plaatselijke af
deling haar 1ste dansfeest in het 
flssëtol ( D'Huihaegc >, K»rel Pic-

qnélann 222, Deinze. 
Toegangsprijs : 40 fr. Wij reke

nen op alle svnipalisanten, ook 
\an buiten de afdeling. 

Eekio 
Ter gelegenheid van de officiële 

opening van het « Vlaams Huis », 
Stationsstraat 25 te Eeklo op zater
dag 15 januari 1966 : reu/e pensen-
kermis om 20 uur 30. 

Korte gelegenheidstoespraak door 
volksvertegenwoordiger dr. L. Wou
ters. 

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

Op 16 januari 1966 grootse kol-
portage te Eeklo. 

Erembodegem 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Provinciaal raadslid De Grave 
IJrbain zal vanaf januari 1966 zit-
dag houden elke vierde zaterdag 
van de maand van 18 tot 19 uur in 
herberg « De Burcht », Hogeweg 
17, Erembodegem-Centrum. 

Voor dringende gevallen kan men 
zich steeds elke maandag en vrij
dag vanaf 18 uur wenden ten hui
ze Op.iaigem 93, Aaigeni (tel. 053-
62267). 

Voor hel ogenblik telt onze afde
ling 117 leden; wie helpt mede om 
het 125ste te werven? (geeft ons 
recht op 2 afgevaardigden in de 
arrondissementsraad). Het Bestuur 
maakt plannen voor een algemeen 
turnfeest in februari e.k. en voor 
ons bal samen met VU-Welle begin 
maart . Nieuwe abonnementen op 
e. Wij » steelis welkom. Zich wen
den tot gemeenteraadslid L. 
Dhondt. 

Gent 
Op zaterdag 8 januari 1966 ver

gaderden de Volksuniejongeren in 
het N'laams Huis « Roeland » te 
Gent. Nieuwe leden werden aan
geworven. Besloten werd weldra 
een sportclub op te richten. Ook 
zullen op 3, of 10 februari en 8 
maar t spreekbeurten doorgaan. 
Een maandblad zal-verschijnen. 

Artikels voor het blad naar F. 
De Beukelaere, Kasteellaan 399, 
Gent. 

WEST-VLAANDEREN 

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 Overstraeten. 

Tielt 
AVONDFEEST 
VRIENDENKRING 

Het avondfeest \an de Vlaamse 
Vriendenkring vindt plaats op za
terdag 5 februari in het Vijverhof 
t« Tick. 

Kortrijk 
KOLPORTAGES 

Op zondag 16 januari zetten wij 
het nieuwe jaar in met een werf-
tocht door Wervik. 

Samenkomst : Café Astor, Kor
trijk om 8 uur 30 - Café Het Zon-
neke. Menen om 9 uur - Café Ter-
lasse, Wervik om 9 uur 15. Propa
gandisten, wij rekenen op U! 

Wervik • Geluwe 
Op zondag 16-1-1966 grote kol-

portage te Wervik. 
Wij doen een beroep op alle be

schikbare krachten uit het arron
dissement om gans de stad uit te 
kammen. Wij verzamelen om 9 uur 
in café « Terasse » in de Ko
menstraat. Personen die willen 
helpen bij het uitbouwen van onze 
ionge afdeling zijn steeds vvelgeko-
men en kunnen bij de/e gelegen
heid kontakt opnemen met het be
stuur. Allen op post. 

Wevelgem 
Op zaterdag 23 januari e.k. houdt 

dhr. Herwin Bandenbulcke, dr. io 
de rechten, zitdag in het lokaal 
« St. Barbara », Vanackerestraat 
II, vun 10 t«t 11 uur. 

SCHUIMRUBBEUMATRASSEN 
met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Breve t : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

SPECIAAL 
BREVET 

.STAR: 
(Brevet : 512767) 

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

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

HERMES 
SGH 54 Zuid laan 

211 M. Lemonn le r l aan . 
Telefoon : 11.00.33. 
Brussel . 

VOLLEDIGE 
SEKRETARUAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
daktylografie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handels-
correspondentie. 

Dag- en avondlessen. 

De school waar Vlamingen 
lich ttiuia roeien. 

Beter en roordeliger. 

V O O R 

K E N N I S M A K I N G . 

H U W E L I J K 
Schrljt vandaag nog om 
kosteloze brochure, fo-
toUjsten en ledenlijsten 
In dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kennlszoekenden v a n 
belde geslachten, naar : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 149. Gent; 
of naar : 
Postbus, 11. Deinze: 
of naar : 
Postbiu. 881. Antwerpen; 
of naar : 
Postbue, asi, Brussel 1. 

Het l a n g s t bestaaade. 
grootste. betrouwTOlle ern
stige, moderste Vlaams-
Eersterangs - Huweilllcs-
verk I Verloving, buwelilk 
roor Iedereen I Alled se-
belm I Medewerking Tan 
priester. DageUJke i tol e 
TerlOTingen. 

Pels? 
Een bontjasje ? 
Een bontmantel ? 

wendt ü vol vertrouwen 
tot het huls 

W GLAYKENS-NEVEN 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek . Brussel 
Telefoon -. 48 37 01 

Alle Inlichting op verzoek 

BLAUWVOETFEDERATIE 
Kondigt aan dat baar 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. + S fr. verzendingskosten. 
Ons korrespondentieadres : 
PCR. 4574.27 van Van Campen-
hout Wilfried • Londerzeelse 
steenweg 55 -Meise-Rode. 

Aanbevolen 
Huizen 

HERBERGEN 

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

Mosselen - Paling 
uitbater : Jan Brugmans 

Geniet van de lekkere 
koffie <De Olifant» 
in bet Vlaams Buis 

« PETER BENOIT » 
Pranrijklei 8. Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle specialiteiten 

Fruitsap Pufri 
CARPENTIER 

Guide Gezellestraat 39 
ZWIJNDRECHT T. 52.70.70 

ELEC. APPAR. 

Vermindering vr lezers VU 
Hulsh App Radio-TV-

bandopnemers... 
37 92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr 23. Ant 

BOUWEN WONEN 

Oe specialist dex 
standaarddeureo 

J. LEEMANS Deume Z. 
Van Havrelel 70 T 35 6S.17 
Agent : De Coene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
kinRen Dellflex Taplflex 
enz. Inlichtlngen : 
Claessens-CorneUs Schut-
str 18. Deume T 6̂ 13.12 

HOTEL RESTAURANT 

B L A N K Ë N B E R G E 

« Rubenshof » 
Weststr. 79, T. : (050)41531 

Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - voL pension -

gezelUge sfeer 
Vermindering v. groepen 
Elisabethl 105. TeL 632.70 

Vlaams Huis Breugbel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension - 30 kamers 
MIDDELKERKE 

n Vlaams huis Were Di ^ 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meester aarwerkmaker 

SLAETS 
Oewlnterstt. 11. Ouder gem 
T. 72.45.43. Terminus tr. 3d 
1« % kortiac T. leden V-C-
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WENTELPOORTEN 
In hout, staal, Rlumlnium 
Ot plastiek. 
Standaardaitvoerlng ot 
naat 8:ewenst model. 
SystemeD aangepast aan d« 
kard ran bet bouwwerk. 
Band' of elektrUebe bediening. 

'ZONHOVEN TEL 132 31 

iNS JL ZONEN PVBA 

AOLLUIKEN 

ROIXVIKEN 
In hout, staal, aluml* 
nlum of plastiek 
Hand- of elektrisch» 
bedlening. 
A(la systemen. 
VENETlAAliSB 
ZONNKBUNDBN 
Bediening met 
koorden • of met 
stang en windwerk 

VENETIAANSÉ.BLINDEN 

SOmiUA^FLBi 

A.JEÜRISSEN-ClOOSTERMANSi ZONEN 
TEL 132 31 

PVBA ZONHOVEN 

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie): 

L. VANDEVELDE, 

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

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

S. De Lie, « Papenhoek », Berendrecht Tel. (03)73.66.59 
Ook de 
zoekertjes kunnen naar dit adres gezonden worden. 

B E C O 

brandstoffen 
TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

• WIE helpt mee ? 
Gans VJaanderen in het 
teken ^an de LEEL'W 

Op 11 ]iili 196B, gans 
Vlaanderen van de Xoordzee 

tot de Maas. 

EEN LEEUW 
Aktie : 300.1)00 LEErWEN 

Vraag dadelijk per briefkaart 
of telefonisch inlichtingen 
bij L. Verhoeven. Liefkens-
hoek 23, Halle (Kempen). 

Tel. : (03) 79.01.24. 

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 wi j U zeer gunstig gelegen bouwgronden aan 

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

igJgU'.pMK' 

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 vi l lawijken 
— gronden vanaf ]04 800 fr 
•— bouwen 395 000 fr (éénsgezinswoningen met 

3 slaapkamers) ^ 

GEEN SERIEBOUW ! - HOGE LENING I 
FORMALITEITEN ZIJN ONZE ZORG 

4 
Deze en andere projekten 
bouwen wij 
Vlak bij centrum Kontich. 
Verkaveling voor meester-
woningen en opbr, huizen 
— grond 1 15.334 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. 3^2.92.18 

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

Interfonie 
Gelu ids re r s t e rk ing In de perfekt ie voor 
zalen - r e k l a m e w a g e n s - ke rken huis
k a m e r s enz . . . 

DE GELUIDSBRON 
Lange L e e m s t r a a t 32 

A N T W E R P E N • Tel . : 33.04.95. 

Radio - T.V. • d r a a g b a r e radiotoes te l len 
p l a t e n d r a a i e r s Wij v^ertegenwoordigen 
enke l merken van de hoogste hoedanig
heid — B a n d o p n e m e r s vanaf 2.250 F 
tot 117.000 F . 

Op vertoon van deze aankondiging geniet 
V speciale voorwaarden 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN- EN BUITENLAND: 

RUOI VAN OER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 

A N T W E R P E N . 

Telefoon : 03/38.91.24. 

W I J S O L D E R E N B E T E R 
tegen 

GESCHENKPRIJZEN 
G.BERGERS 

T r a d i t i e g e t r o u w so lderen wi j nu r eed s 
de laa t s te w i n t e r k o l l e k l i e . Kos tuums , 

b roeken , o \ e r i a s s e n . . . n a a r de laa t s te snit , in kwali te i tss tof , 
vo lmaakt a fgewerk t . NU, tegen dë laagste p r i j / e n . Kom zien. 
Vergeli jk. 
ST-JANS-VLIET 19 (Kle ine t u n n e l ) - A N T W E R P E N . T. 339165 

ONS ANTWOORD AAN BRUSSEL!! 
Frans VAN HOOF 

Lic Hand & 
Fin. Wet. 

Verzekeringen 
Spaargelden 

Leningen 

Postrek 42 99 88 
Tel 016/65 243 
KLAMPENHOUT 

Brouwerijstraat 14 

Vlamingen houden voortaan hun geld 
in EIGEN HANDEN ! ! ! 

DAAROM AL OW VERZEKERINGEN... 
AL UW SPAARGELDEN... 
AL ÜW LENINGEN... 

UITSLUITEND naar VLAAMSE maatschappijen 
Alle nilichtlngon vrijblijvend, ook bij U tliuls 

VEILIG - VOORDELIG VLAAMS 

Koop Uw Appartement 

rechtstreeks aan eigenaar 

2 - 3 slaapkamers 

KLAAR tegen 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. 
— s te l t zijn k a n d i d a t u u r bij alle Vlamingen in de 

provinc iën Antwerpen , B r a b a n t en Oost-Vlaan-
deren . voor alle ve rzeke r ingsvormen : Brand -
Leven Persoonl i jke • Fami l i a l e - Auto - Wet -
Burg. Aansprakel i jkheid . 

— Komt op het eers te verzoek voor : 
Ove rname van bes taande verzeker ingspol i ssen . 
N i e u w e zaken bij huwel i jk , op r i ch t en 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 Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.S4.38. 
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Vlaams naftionaal 

I' l l ' IV,: 

,ti^PI2&i, 

ü^ PUe^i 

té^^SS 

juan de anarchist 

ong( eld 

HANNES EN WANNES 

H. — 
W. — 
H. — 
W. — 
H. — 
W. — 

w. — 

Bravo ! B i s ! 
Bravo 1 Bis 4 
Ahoe ! Foer t ! 
Ahoe ! Foert ! 
Smijt hem buiten ! 
Smijt hem buiten ! 

Zeg Hannes, waarover spreekt hij ei
genlijk ? 

RAADSEL 
Hoeveel soorten vrouwen 
zijn er ? 

'fj.331 U91U 3dlUXVVM. 9tp 
Ud UdA9l UdJlJM no2 tdlU UdlU 
331UJVVM. 9}p 'U9A91 U9]l}M 
no2 U31U 331UMVM, 3ip : 3U(J 

BEPALING 
Een man zonder snor is als 
een vrouw mét. 

WIST U ... 
... dat het 'n simpatiek man 
lichter valt, een schurk te 
zijn 7 

KORT VERHAAL 
« Nee », zei ze, « ik kan nu 
niet denken. Ik spreek im
mers ». 

...en dan was er die jonge 
romanschrijver die zich een 
progressist noemde : zijn 
vorige roman speelde in de 
twaalfde en zijn jongste in 
de zeventiende eeuw. 

WOORDENBOEK 
ede - lacht • baar 
edels ' teen 
een - dek - roos 

S.K. BEVEL 2 - GESTEL F.C. 4 

Voor kenners van voetbal 
was ' t Gestelse elftal 
absoluut van geen tel 
in de strijd op Bevel. 
Doch niet zonder wrevel 
ervoer men te Bevel 
dat een krachtig Gestel 
vaak primeert In het spel. 

folio. 

4 

« 1 


