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Met veel misbaar wordt in de Vlaamse pers 
vastgesteld dat de Vlaamse belangen door de re
gering schaamteloos opgeofferd worden aan zo
gezegde Waalse belangen. 

Niet alleen is de sluiting van Zwartberg klaar
blijkelijk ingegeven door politieke motieven 
(omdat men verplicht is in Wallonië mijnen te 
sluiten moet ook in Limburg kost wat kost een 
mijn gesloten worden) en niet door steekhou
dende ekonomische motieven Maar waar het er 
op aankomt de gevolgen op te vangen door het 
scheppen van nieuwe werkgelegenheden laat de 
regering met enkele loze beloften Limburg in de 
kou staan terwijl alle middelen gekoncentreerd 
worden op Wallonië. Voor de zoveelste maal 
wordt de wanverhouding aangeklaagd in de re-
geringspolitiek : de gewettigde belangen van de 
Vlaamse gewesten worden zonder gewetensbe
zwaren opgeofferd aan de rekonversie van Wal
lonië. 

Is er reden om verwonderd te zijn ? Hebben de 
heren Harmei en CoUard bij de vorming van de 
regering niet duidelijk laten uitschijnen dat het 
programma van deze regering neerkomt op het 
verlenen van absolute prioriteit aan Wallonië ? 
Was de samenstelling van de regering in dit op
zicht geen duidelijke aanwijzing : meer Waalse 
ministers dan Vlaamse 1 

Dit is een Waalse regering waarvan het rege
ringsprogramma in essentie er op neerkomt, de 
Vlamingen zoveel mogelijk te foppen op alle ge
bieden : de grondwetsherziening, de kommissie 
Vranckx, sabotage van de taalwetgeving, rekon-
versiepolitiek en noem maar op. 

Voor alle politieke waarnemers was het van 
meet af duidelijk wat het aantreden van de 

. . . zelfs de limhurgse 
cv.p,'minister bertrand 
vond het blijkbaar totaal 
overbodige zijn streek- en 
partijgenoten er van te 
verwittigen dat de mijn 
te zivartberg gesloten 
wordt . . . 

Luiker Waal Harmei als eerste-minister te be
tekenen had. Toch aanvaardde de heer De Sae-
ger een ministerportefeuille en schonken de 
Vlaamse C.V.P -ers hun vertrouwen aan een re 
gering, die zouder hun massale steun niet leef
baar is. Wat hebben zij bekomen in ruil voor 
hun onmisbare steun ? Wij vragen ons nog steeds 
tevergeefs af welke de voorwaarden geweest zijn 
door de Vlaamse C.V.P gesteld, welke konkrete 
punten in het regeringsprogramma opgenomen 
werden ingevolge hun eisen. Niemand zal zich 
kunnen ontdoen van de stellige indruk dat de 
Vlaamse C.V.P. voor de zoveelste maal beetgeno
men is, zich heeft laten foppen. 

Er is geen enkele groep die op verre na met 
de Vlaamse C V.P kan meedingen : de C.V.P. 
telt niet minder dan 51 volksvertegenwoordigers 
gekozen in de Vlaamse arrondissementen tegen 
slechts 18 in Waalse arrondissementen en 8 in 
het arrondissement Brussel. De B.S.P. heeft 2T 
Vlaamse, 28 Waalse en 9 Brusselse mandatar is
sen. De P.V.V. respektievelijk 18, 19 en 11. 

Het is dus overduidelijk dat de Vlaamse CVP 
veruit de grootste homogene groep vormt in de 
Kamer. Welnu, de politieke invloed die van deze 
groep uitgaat is miniem. De feiten bewijzen he t 
voortdurend De louter verbale protesten van de 
woordvoerders van de Vlaamse C.V.P. — nooit, 
maar dan ook nooit eens gevolgd door een daad 
— halen niets uit. 

Geen enkel minister trekt zich daar iets van 
aan. Nu weer : Limburgse en andere C.V.P.-man-
datarissen protesteren krachtdadig (?) tegen de 
sluiting van Zwartberg en de rekonversiepolitieK 
van de regering. Maar zij hebben hun vertrou
wen geschonken aan deze regering, zij keuren 
de regeringspolitiek goed. Zij blijven de regering 
vertrouwen schenken en steunen. Wat heeft hun 
protest dan te betekenen ? 

(lees veider op blz. 3 in kader) 
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NiET AKKOORD 

")z. 7 van « Wij s> nr 3, januari 
ó, lees ik liet nieuwjaars-
irtje van senator A. Diia. 
!k l»en niet helemaal akkoord 

met uw kritiek, aangezien de 
heer Diia, die ik overigens niet 
ken. liier heeft getekend als voor
zitter van een nationaal insti
tuut. 

Alhoewel de nationale instel
lingen niet ons uiteindelijk 
ideaal zijn, zijn zij en derhalve 
ook het voorzitterschap zeer 
reële zaken. 

Dat de heer A. Diia. als (icnte-
naar, er prijs heeft op .gesteld de 
kaartjes van het bedoeld nalio-
naal instituut niet voorrang voor 
liet Nederlands te laten drukken, 
is normaal, maar nieltemin te 
waarderen, vooral gezien de dik
wijls verre van normale verhou
dingen die dergelijke instellin-

- gen kenmerken. Dat de kaartjes 
in lieide landstalen verschijnen 
is uiteraard normaal, de meesten 
zouden van de gelegenheid heb
ben gebruik gemaakt om nu eens 
een Nederlandse en dan weer 
eens een Franse zin de voorkeur 
te geven ! Wij moeten trouwens 
toegeven dat men, als voorzitter 
van een vereniging waarvan de 
leden tot twee taalgroeijen be
horen, deze le<len niet uitslui
tend in één taal, of met minach
ting, onder een of andere vorm, 
van de taal der andere leden 
aanspreekt. 

iloe zijn wij zelf en waarvoor 
strijden wij tenslotte ? (Ik weet 
trouwens niets af van de ver
houdingen binnen dit instituut, 
maar principieel zou ik ook niet 
kunnen aannemen dat een Waals 
senator, voorzitter van een na-
iionale instelling, met zetel bvb. 
in Luik, mij uitsluitend in bet 
1'raus zijn - al waren het dan 
ook zijn beste - wensen zou aan
bieden. 

D.G.J., Gent. 

Red. - We kunnen de mening 
van de heer D.G.J. niet delen. De 
homogeniteit en de integriteit 
der taalgebieden is een zelfs door 
minimalisten aanvaard beginsel. 
De Vlaams-nationale logica wil, 

vertrekkend van dit beginsel : 
eenlalig-Ncderlands kaarten in 
Vlaanderen. eentalig - Franse 
kaarten in Wallonië, met een 
«speciaaltje voor Brussel». Sena
tor Dua zond tweetalige teksten 
naar adressen in Vlaanderen. 

VLAAMS-NATIONAAL 

Dank l'. Mr. Van der Eist, om 
de prachtige Vlaams-nationale 
belijdenis in ons blad \an 15 
januari. Intlcrdaad. is Vlaams-
nationaal nog steeds de belang
rijkste faktor in onze ontvw)g-
dingstrijd. 

Dank U, Mr. Van der Eist, 
voor de woorden : « Wij zijn de 
erfgenamen en' de opvolgers van 
de Vlaams-nationalisten van vóór 
de oorlog ». 
Zonder onbaatzuchtige Vlaams-

nationalisten, geen bestaan en 
grootheid van ons volk. Daarom 
meer dan ooit de nadruk op am
nestie. En moge de nationale Dr. 
Borms-hulde in Antwerpen over 
een paar maanden, door de reus
achtige opkomst, tot een gebeur
tenis uitgroeien van evenveel 
betekenis, als de Borms-verkie-
zing er eens een is geweest. 

H.B., Erend)o(lesem. 

DENDERMONDE 

De V.IJ. heeft bij de voorbije 
parlementsverkiezingen in het 
arrondissement Dendermonde 
een bemoedigend succes gekend. 

Om dit succes verder uit te 
bouwen is het noodzakelijk, dat 
er zo spoedig mogelijk in ons 
arrondissement, waar toch reeds 
talrijke V.IJ.-kernen en afdelin
gen bestaan, tot een doeltreffend 
propagandaoffensief wordt over
gegaan. 

Ons gewest bekleedt op het 
stuk van de volkswelvaart de 
41ste plaats op de 42 en de helft 
van de aktieve bevolking moet 
pendelen, inzonderheid naar on
ze gezegende hoofdstad Brussel. 
Van inplantingen van nieuwe nij
verheden is er geen sprake, bij 
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gebrek aan uitgeruste industrie
terreinen (gebrek aan dynamis
me van de gemeentebesturen). 

Kr zijn dus propagandapunten 
te over, die iedereen zouden aan
spreken, en waarop we de na-
driüc zouden kunnen leggen. 

Waarom zou het ook bij ons 
niet mogelijk zijn, kolportages 
met mikrowagen in te leggen '? 
Ons weekblad « Wij » zou er 
beter door gekend worden bij de 
bevollcing, want nu zijn er zelfs 
nog vele V.l^-simpathisanten on
wetend ondrent het bestaan van 
ons interessant weekblad. 

Lodewijk Dosfel, Prudens Van 
Duyse, Wies Moens, Emmanuel 
Hiel, mannen uit ons gewest, zijn 
grote namen in de Vlaamse Be
weging ; wij mogen dan ook op 
de and<re arrondissementen niet 
ten achter blijven. 

J.H., Denderbelle. 

IJZERTOREN 

Niettegenstaande de l.Izertoren 
nu weerom de IJzervlakte be-
iieerst, toch is onze taak niet vol
bracht. De werken tijdens het 
jaar lOfi,') die 4.2(),").727 fr. })edroe-
gen, hebben het IJzerbedevaart-
komitee in grote financiële moei
lijkheden gebracht, (ielukkig was 
daar de kruiskopaktie, die tij
dens 19G5 de som van 1.800.000 fr. 

heeft opgebracht. 
Wij weten dat voor iedereen 

dit jaar een financieel lastig 
jaar zal zijn. Maar, waar zoveel 
offers werden gebracht - onze 
IJzerjongens hebben toch alles 
gegeven - mag onze geldelijke 
steun niet te zwaar vallen. 

Het Bedevaartkomitee meent 
tijdens dit jubeljaar - .')0 jaar 
lleldenhulde - op de welwillen
de .gevoelens van al onze Vla
mingen beroep te mogen doen. 
Het is ervan overtuigd dat dit 
niet nirtteloos zal zijn geweest en 
durft een storting op P.C. 903.5.S 
Kruiskop-aktie, Diksmuide of 
een bestelling aan het Bedevaart-
serketariaat, I.fzerdijk 2, Diks-
nuiide spoedig tegenftjet zien. 

liet Bedevaartkomitee. 

SPORT 

Ik sluit mij volledig aan bij de 
verzoeken om in de rubriek 
« Wij-Sport », een hoekje te 
voorzien om de wantoestanden 
in de nationale sportfederaties 
op taalgebied aan te klagen. 

In de vrije tijdsbesteding is de 
sport een belangrijke sociale 
factor geworden, die steeds in 
belangrijkheid toeneemt, zodat 
het de moeite loont hier ook te 
ijveren voor gezonde taaitoestan
den. 

De toestanden in de nationale 
sportbonden zijn slechts moge
lijk met de medeplichtigheid van 
Vlaamse klubleiders die hun 
eigen taai en fierheid verlooche
nen, soms in ruil voor kleine 
persoonlijke voordelen. 

Om die schrijnende mistoe-
.standen op te doeken, werd de 
« Sportraad voor Vlaanderen » 
gesticht. De laatste tijd horen 
we niet veel meer over de acti
viteiten van deze sportraad ; de 
aangeklaagde toestanden zijn 
nochtans steeds bestaande. 

't Pallieterke geeft het voor
beeld aan de Vhiams radikale 
weekbladpers, op -vvelke manier 
de franskiljonse kaste in de 

.sport in haar hemdje dient ge
zet. De sportvoelende lezers van 
« Wij » verwachten dan ook van 
Cyr. Temmerman dat hij ook 
zijn steentje ertoe bij zal bren
gen om aan het Nederlands in 
de sportbonden de plaats te 
doen krijgen waarop het re'dtt 
heeft ; de Vlaamse sportbeoefe
naars zouden die aktie ten zeer
ste waarderen 

R.P., Dendermonde. 

HET VLAAMSE LIED 

De Vlaamse Volk.skitnstbe\ve-
ging (V.V.K.B.) heeft het genoe
gen U mede te delen dat ze een 
standaard-aanplakbrief te uwer 
beschikking stelt voor het aan
kondigen van de manifestatie in 
het kader van « De Week van 
het Vlaamse Lied ». 

Op deze mooie twee-kleurige 
affiche is er een witte strook 
voorzien, waarop de inrichters 
lokale bijzonderheden kunnen 
vermelden. 

De prijs van deze aanplakbrief 
bedraagt 2,50 fr. per stuk. 

Zij heeft een afmeting van 40 
op ,5,5, de clichee 35 op 35 en de 
witte strook 12 op 40. 

Leveringen worden gedaan 
met een minimum van 20 eksem-
plaren. 

Deze affiche is een « blikvan
ger » die aan velen een tijdje 
« bezinning » zal geven over 
eigen schoon. 

Men besfelle op het adres : 
V l a a m s e Volkskunstbeweging 
(V.V.K.B.), Markgravestraat 17, 
Antwerpen - Tel. : 03/33.07.07. 

Zij worden l', tegen terugbe
taling toegezonden. 

Vlaamse Volkskunstbeweging. 

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

Trekking op 7 Februari 

van de redaktie 

Brussel , 27 januar i 1966, 

Betref t : " ' ^ i j " vroeger 

De Mechelse le t te rkundige D.B,, sinds 
jaren trouw lezer van ons b l i d , werd b l i jkbaar 
geinspireerd door l eze r G.3 . u i t Hassel t , die 
d r i e vreken geleden in de brievenrubriek u i t e e n 
ze t t e dat 'Wij" van n a t i o n a l i s t i s c h e stam i s pm-
dat "Sinn Fein" t e n s l o t t e hetzelfde be tekent . '. 

tm^n D,B, v e r r i j k t e onze kennis van de VLaarase 
beweging met' de mededeling dat onze 'Wij" n i e t 
het e e r s t e Vlaams-nationaal blad met die t i t e l 
i s . Eens t e meer : n i e t s nieuws onder de zon ! 
M^ar l a t en we D.B. zélf aan het woord : 

,"Toen "wij" (d .w.z . een aan ta l jonge 
s tudentenle iders die via A.K.V.S., A.fC.D.S. in 
Diets Jeijgdverbond. Jong-Dinaso of A.V.N.J. wa
ren terechtgekomen) een inspanning deden om een 
groots te gemene de le r t e vinden en t e g e l i j k een 
zo groot mogelijk aan ta l jonge studenten t e groe
peren die wel met hun ha r t b i j ons stonden, 
maar d ie \^an huis u i t naar nndere p a r t i j r i c h 
t ingen geloodst werden, gingen we over t o t de 
opricht ing van de D.S, , de Dietse Studentenschap, 
e igen l i jke voorloper van de thans bestaande 
J.V.S.G, In datzelfde j aa r verscheen ons onver
mijdel i jk blad na tuu r l i j k I En de naam van d i t 
blad was f^/Jij" (Antwerpen, 1 januar i 1939)." 

-*(.;•*% Zo i s het t o e v a l l i g dus nog eens eer 
keer geweest I I V ' 

\ 
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• Moedige Vlaamse C.V.P.-ers ? 

hun woorden 
en hun daden 

ïl.v.o.) Tijdens het debat dat verleden 
weck in de Kamer gevoerd werd naar aan
leiding van de interpellatie Schiltz over 
Zwartberg, werden door enkele Vlaamse 
C.V.P.-ers rake en radikale dingen gezegd. 

Zo verklaarde de Limburgse C.V.P.-er 
Kelchtermans in een bitsige tussenkomst : 
« Limburg smeekt om hulp, de provincie 
wankelt op haar grondvesten. (...) De 
regeringsverklaring was niets anders 
dan een fraaie teoretische tekst. Waar 
blijven de aangekondigde waarborgen ? 
Was het wel nodig, de sluiting van Zwart
berg af te kondigen ? (...) Bestaat er geen 
ander plan van infrastruktuur dan de kari
katuur van minimumplan dat schril af
steekt tegen het Goliath-plan voor Wallo
nië ? ». 

De Westvlaamse C.V.P.-er Claeys had het 
over de Westhoek : « Het Vlaamse land 
wordt op het stuk van ekonomische hulp 
en investeringen warempel gediend ! Inder
daad : « Ie Grand Liège » dat zich het felst 
heeft verzet tegen de ekspansiewetten ,van 
1955. heeft driemaal meer kunnen investe
ren dan geheel West-Vlaanderen ! Het 
grootste gedeelte van West-Vlaanderen 
weet nog niet dat er een periode van grote 
ekspansie is geweest ». 

De Oostvlaamse C.V.P.-er Jan Verroken 
was al niet milder voor het beleid van de 
huidige en de voorgaande regeringen : 
« Sommige verklaringen, afgelegd te Kort
rijk door een hoge ambtenaar van het de
partement van ekonomische zaken, hebben 
mi] doen schrikken. Hij betoogde dat alle 
ekonomische problemen in Vlaanderen op
gelost zijn en dat de aandacht nu naar 
Wallonië moet gaan. Sedert de oprichting 
van België heeft de streek, die ik vertegen
woordig, de demografische evolutie niet 
gevolgd. Ruim een derde van de aktieve 
bevolking moet elders werk zoeken op lange 
afstand. Slechts 10 t.h. van de bevolking van 
ons technisch onderwijs vindt werk in eigen 
gebied. (...) Ze zwermen uit naar Brussel. 
En toch durft een hoge ambtenaar te 
Kortrijk komen beweren dat er geen in
dustrialisatieproblemen meer bestaan ! ». 

Dat is, in een notedop, een verpletteren
de veroordeling van het unitarisme, van 
het beleid der grote partijen en van de 
huidige regeringspolitiek. 

Verroken en Claeys legden hun 
verklaringen af verleden woensdag. 
Maar de dag daarop. donderdag, 
schonken ze hun vertrouwen aan de rege
ring. Kelchtermans was (toevallig ?) afwe-
zifi-

Wat willen deze heren eigenlijk-- Zijn 
'zf akkoord met het regeringsbeleid of zijn 
Z( liet niet ? 

Vn hun verklaringen kan slechts opge
maakt worden dat zij niet akkoord zijn. 
Hun \crdeie houding is daarmee in schiil-
le tegenspraak. 

Zodat we uiteindelijk tot het besluit 
moeten k<inicn, dat deze heren alleen m.i.'.r 
wat praat ten gerieve van hun kie/eis 
verkopen. 

Na aldus een nummertje standwerk op 
de foor weggege\en te hebben, kruipen 
zi] weer onderdanig in het gelid. En teke
nen zi) \erder verantwoordelijk vooi het 
beleid dat ze /o welsprekende aankloegen. 

Of niet ? V\'e kregen graag een logen-
slrafling. Met daden ! 

• Beroering in de A.S.L.K. 

een ioyisolie eis 
van het vlaanis 
personeel 

(t.\.o.) Door de Vlaamse Bond van de .\1-
gemene Spaar- en Lijfrentekas werd ver
leden dinsdag te Brussel een perskonferen-
tic gehouden. 

De belangrijkste eis van het ncdcrlands-
talig peisoncel der .-V.S.L.K. betreft hel af

schaffen van de huidige regeling, waarbij 
50 % der betrekkingen worden voorbe
houden aan Vlamingen en 50 % aan frans-
taligen. 

Uit het statistisch materiaal blijkt, dat 
tweederden van de deposito's bij de 
A.S.L.K. afkomstig zijn van het neder-
landstalig landsgedeelte. Volgens de taal
wet van 2 augustus 1963 is o.m. het werk-
volume een beslissende faktor bij de pro
portionele personeelsbezetting per taalrol; 
de 2/3-verhouding bij de deposito's is dan 
ook van doorslaggevende betekenis. 

Gedurende de jongste jaren boden zich 
op de aanwervingseksamens van de Spaar
kas steeds twee- tot driemaal meer Vlamin
gen dan Walen aan, met als gevolg een 
strengere — en dus onrechtvaardiger — be
oordeling van de Vlaamse kandidaten. Ne-
derlandstaligen met 75 % van de punten 
worden uitgesloten, daar waar franstaligen 
lukken met 60 %. 

De inrichters der perskonferentie verwe
zen naar een precedent inzake personeels
bezetting : op het Nationaal Werk voor 
Oorlogsinvaliden werd een 6/4-personeels-
veihouding ingesteld ten bate van de Wa
len, en dit op grond van twijfelachtige 
statistieken. 

Dat is nu, wat de Vlaamse Bond van de 
Spaarkas eveneens wil, maar dan op grond 
van onbetwistbare cijfers en gegeven : een 
6 /4-verhouding met een nederlandstalig 
overwicht. 

De Vlaamse Bond vergenoegt er zich niet 
mee, zich te beroepen op de verhouding 
der deposito's, de aanwerving en de prece
denten : hij gaat naar de kern der zaak. 
Hij wijst er op dat de huidige demogra
fische situatie (62 % Vlamingen tegenover 
38 % Walen) een 6/4-verhouding ten vol
le wettigt. ledere Belg is immers gelijk 
voor de wet; bij de huidige fifty-fifty-ver-
deling wordt die gelijkheid opgeheven en 
omgezet in een anti-Vlaams onrecht. 

Dat is dan ook de grote betekenis van 
deze perskonferentie : het feit dat de 
Vlaamse personeelsleden van een belang
rijke instelling als de Spaarkas geen vrede 
meer nemen met de 50-50-fopperij en dat 
zij hun recht opeisen, waarbij zij zich er 
van bewust zijn dat ze daarmee een pre
cedent en een voorbeeld scheppen voor de 
andere overheidsdiensten. 

De Volksunie zal hen ten volle steunen ! 

• Rond de ziekteverzekering 

de b.s.p. 
en de 
geneesheren 

(m. bab.) Nadat de openbare mening met 
ontsteltenis kennis nam van de financiële 
toestand en \an de belastingverhogingen, 
moet zij nu er^aren dat de wet over de 
ziekteverzekering op een jaarlijks tekort 
\an 3 miljard zal uitlopen. 

Bo\endien mag men vrezen dat het weer 
tot een open konflikt komt tussen de rege
ring en de artsen. De man in de stiaai 
voelt aan, dat er bij dit alles alleen grocps-
en partijbelangen spelen en dat niemand 
rekening houdt met de belangen van de 
verzekerden. 

De regering ondergaat de in\locd \an de 
veipoliiiekte nuilualiteiten. 

Eén van de hoofdschuldigen \oor het af
springen \an de ondelhandelingen tussen 
regeling en artsen is een socialistische par
tijleider, die blijft \asthoiiden aan politiek 
la\oritisme en finanriëie voordelen. 

De Z.I.V. IS een bodem'oos \al gewor
den. De U!lga\en \erdiil)!)clden op een ]aar 
tijtls, alhoewel het aantal ver/ekeidcn 
slechts met 30 pet. steeg. De globale so
ciale inspanning \an de gemeenschap is 
ook met 100 pet. gestegen, maar dit in \er-
gelijking met zeven jaar geleden. De uit
gaven van de ziekteverzekering verdubbel
den op vier jaar tijd ! 

In de sektor der ziekenfondsen is men, 
louter uit electorale overwegingen, over
haast te werk gegaan. 

Eén der oorzaken van de buitensporige 
uitgaven, zo verklaarde eerste-minister Har
mei, is dat men politieke twisten steeds 
tracht op te lo.ssen door financiële over
eenkomsten ten laste %an de gemeenschap. 

Dat geldt zeker voor de sektor" van de 
Z.I.V. 

Normaal zou men daaruit het besluit 
moeten trekken dat er teveel beroep werd 
gedaan op de geneesheren. De wet-Lebur-
ton heeft inderdaad de overkonsumptie in 
de hand gewerkt. , 

De socialistische pers beweert dat de 
Z.I.V. een kip met gouden eieren is voor 
de geneesheer. 

Maar zij verzwijgt, dat haar mutualitei
ten zich verrijken dank zij de 9 pet. voor 
beheerskosten. 

De geneesheren zijn echter niet alléén 
om het been stijf te houden 1 Welk is in
derdaad de houding van de B.S.P. ? 

De aanpassing van de honoraria stuitte 
aanvankelijk op geen moeilijkheden bij de 
socialisten. Pas nadat geen akkoord werd 
bereikt omtrent het remgeld in de poly-
klinieken, verzette de B.S.P. zich tegen de 
aanpassing der honoraria. Daaruit blijkt, 
dat de socialisten hun groepsbelang boven 
alles plaatsen. 

Misschien verdenkt men ons, de kaart 
van een bepaalde doktersvereniging te spe
len. Dat is onjuist. Wij keuren de dokters 
af die eenzijdig hun honoraria hebben ver
hoogd. Dergelijke Poujadistische praktijken 
zijn de dokters onwaardig. Wij keuren ook 
af dat de ziekenhuizen buitenmale worden 
overlast. Ten scherpste verzetten wij -ons 

tegen een nieuwe doktersstaking. Men mag 
de zieken niet aan hun lot overlaten 1 Daar
om hoj>en wij dat bepaalde dokters-vereni-
gingen tot rede zullen komen. 

De geneesheren wordt dikwijls het ver» 
wijl gemaakt dat zij, op zo kort mogelijke 
tijd, rijk willen worden. Voor sommigen 
is dat misschien waar. Maar de regering 
zou eens moeten denken aan het sociaal 
statuut van de geneesheren. Zij moet daar
voor een oplossing vinden ! 

De saneringsplannen van de regering zijn 
ontgoochelend. Men wil alles oplossen door 
de financiële last af te wentelen op de rug 
van de verzekerden en de werkgevers. Dat 
is geen reële sanering, maar een verplaat
sing der problemen [ 

In de regeringsverklaring van 1959 heeft 
de heer Eyskens beloofd dat het hele stel
sel grondig zou worden hervormd en dat 
de verzekeringsorganismen onder kontroie 
zouden komen. Daar kwam niets van. Wel 
integendeel, het zijn de verzekeringsorga
nismen die de regering kontroleren. Be
paalde politiek geëngageerde polykliniekeii 
teren op de ziekteverzekering en boeken 
daar winsten, die voor heel wal anders ge
bruikt worden dan voor de \erzekerden. 

Zolang er geen drastische kontroie wordt 
ingevoerd en de overkonsumptie in de po-
h klinieken niet wordt geremd, zal er geen 
sanering mogelijk zijn. 

prioriteit voor wollonië 
(vervolg van bladzijde één) 

Een onderzoek van de sociaal-ekonomische politiek van de opeen
volgende Belgische regeringen sedert het einde van de oorlog moet 
bij de meest gematigde Vlaming verbittering en ontgoocheling wek
ken. Toen Vlaanderen jarenlang gebukt ging onder zware werkloos
heid (zonder te spreken van de plaag der mobiliteit van de arbeids
krachten) en sociale achterstand, weigerden de Belg sche i:egeringen 
hardnekkig ook maar de geringste maatregel te nemen om de Vlaamse 
gewesten te helpen. Een zogezegde « discriminatoire » politiek werd 
onmogelijk geacht in een unitaire staat — waarbij zedig verzwegen 
werd dat in feite de Belgische Staat steeds een politiek gevoerd had 
in het voordeel van Wallonië. 

Pas van het ogenblik dat zich m Wallonië problemen stelden werd 
het geweer van schouder veranderd en werd met veel tamtam een 
zogezegde «regionale ontwikkelingspolitiek», een «rekonversiepoli-
tiek voor de geteisterde gewesten » ingeluid. 

Toen in 1961 de B.S.P. aan het bewind kwam m een koalitieregering 
met de C.V.P. en de heer Spinoy aan ekonomische zaken kwam, werd 
de eenzijdige bevoordeling van de Waalse gewesten daarenboven nog 
een middel om de moeilijkheaen in de schoot van de B.SP., de moei
lijkheden die de socialisten in Wallonië ondervonden door de Waalse 
agitatie van Renard en es. op te lossen. Reeds einde 1961 was ik ver
plicht, een interpellatie te houden om de politiek van minister Spinoy 
van Vlaams standpunt uit aan te klagen : de bewuste bevoordeling 
van Wallonië op de kap van V l a a n d e r e n , het weglokken 
van bedrijven uit het V l a a m s e land door het aanbieden van 
bizonder gunstige voorwaarden. De betrekkelijke industrialisatie van 
Vlaanderen is te danken aan ekonomische faktoren, niet aan politieke 
faktoren. Juist daarom zijn sommige streken achter gebleven, niet 
bij gebrek aan arbeidskrachten, maar door hun minder gunstige lig
ging, bij gebrek aan infrastruktuur, aan goede verbindingswegen. 
Vlaanderen werd gepaaid met beloften die niet gehouden werden, 
met wat studiewerk. Al de aandacht en al de energie van de minister 
van ekonomische zaken waren gericht op de Waalse gewesten en alle 
middelen waren goed om de Vlaamse gewesten te benadelen. 

De politiek van de regering ten overstaan van Limburg is bizonder 
ergerlijk omdat deze provincie juist de grootste aangroei kent van de 
bevolking, omdat in Limburg jaarlijks méér nieuwe arbeidskrachten 
te werk moeten gesteld worden dan m gans Wallonië. 

Limburg wordt door de regering met een licht gemoed opgeofferd : 
het is immers duidelijk dat er geen enkel ernstig rekonversieplan voor 
Limburg bestaat, dat men nergens staat. Niemand kan voorspellen ot 
het beroep van de regering op het privé-initiatief in de huidige kon-
junktuur enig tastbaar resultaat zal hebben. Vooral niet wanneer 
tegelijkertijd alles in het werk gesteld wordt om voorrang te geven 
aan Wallonië. Het wordt voor Limburg een tragische situatie. De Lim-
burg,se minister, de heer Bertrand, schijnt het zelfs overbodig gevon
den te hebben zijn st; eekgenoten tijdig op de hoogte te stellen, vermits 
alle instanties in Limburg protesteren dat zij niet eens gekend w rden! 

De konklusie is eens te meer dat de unitaire Belgische Saat voort
gaat met Vlaanderen stiefmoederlijk te behandelen : dit is geen de
magogie, want een organisatie zoals het Vlaams Ekonomisch Verbond 
protes eert zeker niet zonder reden. Wij hebben steeds betoogd dat de 
Vlaamse geir.eenschap nood heeft aan een eigen sociaal-ekonomische 
politiek, over de middelen en de organen zou moeten kunnen be
schikken om met bezieling en toewjdmg de eigen problemen aan te 
pakken.(l) Wij kunnen hier verwijzen naar ons tienjarenplan dat de 
enige juiste weg wijst. Voor de Walen zal de Belgische Staat toch nooit 
genoeg doen. Laten ze het zelf doen, aan zullen zij niemand iets te 
verwijten hebben. Maar wij, Vlamingen, moeten het zélf doen, want 
wij kunnen geen vertrouwen stellen in Belgische regeringen en zeker 
niet in de huidige regering. Het is beter dat een regering verdwijnt 
dan dat het lot van een ganse Vlaamse provincie opgeofferd wordt 
aan haar voortbestaan. Het woord én de daad is aan de Vlaamse CVP, 
de meerderheidspartij in Limburg en in gans Vlaanderen. 

F. Van der Eist 

(1) Dit was ook het besluit van Prof. Van Mechelen in zijn boek « De 
ontwikkeling van de volkskracht in Vlaanderen » (Damdsfonds). 
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• Z)e « kommissie Vranckx : 
in de Kamer 

hoe het 

' '(h. sch.) Na de eerste schermutselingen in 
d e Senaat, kwam het wetsontwerp tot op
r icht ing van de zgn. kommissie Vranckx in 
d e maand december in de Kamer. 

In zeven haasten werd het ontwerp door 
do kommissie van de Kamer gejaagd. 

Alle opmerkingen werden afgewimpeld 
e n op 15 december 1965 presenteerde de 
heer Kiebooms zijn verslag. 

O p onbegrijpelijke wijze hadden de Vla
mingen in de regeringspartijen zich laten 
minoriseren. Vooral de Vlaamse C.V.P. zou 
in de voorgestelde formule haar nutnerie-
ke macht drastisch zien neutraliseren, m s t 
alle voor Vlaanderen daaraan verbonden 
gevolgen. 

Tene inde de verantwoordeli jkheden dui
delijk te stellen, formuleerden Schiltz en 
Anciaux een leeks amendementen voor de 
bespreking in openbare zitting. 

En zie, daar waar Verroken en Kiebooms 
het ontwerp in de kommissie hadden goed
gekeurd, ontdekten zij plots dat het ont
werp helemaal niet deugde. Zij beseften 
bli jkbaar ineens dat zij zich in een rader
werk hadden gewaagd, waarui t zij niet 
zonder kleerscheuren te voorschijn kon
den komen. Nadat Anciaux in een kloeke 
rede gewezen had op de grote gevaren van 
he t opzet, kwam Verroken —- spichtig als 
een spreeuw — op het spreekgestoelte al de 
plots-ontdekte stijl- en vormfouten van de 
tekst betreuren. « He t zou toch best zijn 
de tekst terug naar de kommissie te zen
den... ». 

In de salons werd slag geleverd en met 
een zucht van verlichting bekwamen de 
Vlaamse C.V.P.-ers de terugzending naar 
d e kommissie. 

O p de eerste vergadering van de kom
missie glipte een amendement van Schiltz 
door het net en werd goedgekeurd, nl. de 
verplichting voor de voorzitter, de twee 
landstalen grondig te kennen. Dit was 
maa r een kruimeltje. De hoofdschotel was 
een verrassing. Minister Vranckx kwam j ls 
een goochelaar met onbekende amendemen
ten voor de dag. Hi j stelde voor, het aan
tal ondervoorzitters te beperken tot twee, 
een Vlaming en een Waal (wat trouwens 
beantwoordde aan een V.U.-amendement) . 
De Brusselaars', gebelgd omdat zij h u n on
dervoorzit ter zagen verdwijnen, zetten het 
tegenoffensief in en de besprekingen liepen 
vast. 

Tenslot te suggereerde een Waalse socia
list (en federalist ?) de opname van twee 
Brusselaars als leden van het bureau. De
ze formule scheen in goede aarde te vallen, 
maa r de Vlaamse C.V.P. voelde zich niet 
gerust en wenste met haa r Iraktie overleg 
te plegen. Er bleef immers de kwalijke 
kwestie van de bevoegdheden. En met de 
V.U.-amendementen in de rug wenste J e 
Vlaamse C.V.P. — al was het slechts ge
deeltelijk — eêïi beetje van het porcelein 
te redden. 

Wanneer acht dagen later terug verga-
d e i d werd, bleken Verroken en Kiebooms 
een genteman's-agTeement te hebben afge
sloten met Saint-Remy. De Brusselaars kre
gen toch h u n ondei voorzitter en een lid 
in het bureau. I n een geest van « nat ionale 
eenheid » werd dit akkoord geestdriftig 
onderschreven door Bracops (B.S.P.) en 
Lefèbvre (P.V.V.). He t vaderland was ge
red... 

Slecht bekwam deze vriendelijkheid aan 
de brave knapen van de Vlaamse C.V.P. 
Wannee r het tweede deel van het gentle
man's-agreement moest worden uitgevoerd, 
leden de franstaligen plots aan geheugen
verlies. Verroken en Kiebooms wensten de 
uitvoeringsbesluiten van de huidige taalwet
ten te ont trekken aan eventuele adviezen 
van de kommissie Vranckx. Dit uni ta i r 
sanhedrin biedt inderdaad geen waarborg. 
I n ruil voor de Brusselse ondervoorzitter 
zouden ie franstaligen Verroken en Kie
booms steunen. Helaas, de frankofone 
broeders bleven achteraf doof en als be
drogen spitsbroeders moesten de Vlaamse 
C.V.P.-ers vluchten in een machteloze ont
houding. 

Tussendoor trachtte Verroken het goed
gekeurde V.U.-amendement er weer tussen

ui t te pikken. H i j gunde onze « stoute > 
jongens di t klein sukses bl i jkbaar niet. 

Zo kwam het on twerp herbakken deze 
week een tweede maal uit de oven in het 
ui ts talraam van de Kamer. 

• Het P.V.V.-kongres 

terugkeer 
naar de 
vorige eeuw 

(l.d.t.) Ovei: het P.V.V.-kongTCs kunnen 
we betrekkelijk kort zijn. Inderdaad : geen 
enkele verrassing verleden zondag te Luik: 
goedkeuring van het taalvergelijk, bevesti
ging van het voorzitterschap van Vanau-
denhove en versterking van het preziden-
tieel regime allemaal netjes volgens scena
rio. 

H e t kongres heeft dan toch weerom dui
delijker gemaakt, welke r icht ing het op
gaat met de P.V.V. Over het voorzitter
schap van Vanaudenhove werd niet eens 
gestemd. De federatie Doornik droeg de 
kand ida tuur pro forma voor en na een 

deze week in het land 
Te Zwartberg werden de eerste ontslagbrieven uitgedeeld en brak een al
gemene staking los. Verleden zaterdag werd er door meer dan 3.000 men
sen betoogd tegen de mijnsluiting. 
In de Kamer werd het wetsontwerp over de zgn. kommissie Vranckx b» 
handeld. 

Te Luik kongresseerde de P.V.V. Vanaudenhove bleef voorzitter en het 
« taalvergelijk » werd temidden van een trikolore enscenering aanvaard. 
Professor Vanhee deelde mee dat hij bij een onderhoud met een der Bel
gische bisschoppen had vernomen dat er een beperkte splitsing te Leuven 
zou komen, echter binnen de fatale driehoek. 
De socialistische mutualiteiten verwerpen de beslissing van de medisch-
mutualistische kommissie over de forfaitaire geneeskunde. 
Te Moeskroen maakt men zich kopzorgen over de aangekondigde Vlaamse 
betoging. 

patetische oproep van de Diesterse schoen
fabrikant achtte men de verkiezing zelfs 
overbodig. Vanaudenhove wordt in zijn 
part i j meer en meer « Ie chef »; het is 
t rouwens hetzelfde publ iek dat midden de 
dert iger jaren die andere « chef » begon 
achterna te lopen, dat thans het gios van 
de nieuwe P.V.V.-lichting vormt. 

Naast zijn herverkiezing - met - hand
geklap kreeg Vanaudenhove vanwege de 
kongressisten nog een ander geschenk : de 
hernieuwde statuten, die een veel grotere 
macht in ru imen voor het politiek bureau 
dat praktisch voor de helft samengesteld 
wordt door Vanaudenhove zelf als enige 

pitje lambrechts 
Professor Lambrechts, gewezen rcclor van de Gentse universiteit en gehoöp-

teerd P.V.V.-senator, viel de grote eei te beurt om op het kongres te Luik na-
me7is de Vlaamse P.V.V. zijn akkooid met het jameuze vergelijk te mogen betui
gen. Hij kweet zich onderdanig van deze taak maar, met waarschijnlijk nog in 
de oren het woord « verraad > dat de zondag voordien op de L.V.V.-studiedag 
had weerklonken, voorzag hij zijn akkoord van een zéér voorzichtig voorbehouds-
franje : de instemming van de Vlaamse P.V.V.-mandatarissen is voorwaardelijk 
en afhankelijk van de wijze waarop hun Brusselse partijgenoten de beloften in
take goed onthaal en gelijkberechtiging voor de Vlamingen nakomen. 

Pitje Lambrechts heeft deze verklaring afgelegd met het serieuste gezicht 
vnn de wereld, net alsof hijzelf er m geloofde. Moest een student hei aandurven, 
op een examen een tezis te komen verdedigen die honderdduizendmaal door de 
praktijk werd weerlegd, professor Lambrechts zou hem zonder aarzelen buizen. 
Mani in zijn mije tijd en als politieker schijnt Pitje Lambrechts zich heel xvat 
minder te bekreunen om de mtellektuele benadeling van een gesteld probleem. 

Want wat is het, op de keper beschouwd, dat de professor op het podium 
IS komen vertellen ? Dat hij het P.V.V.-vergelijk, met héél de verloochening zelfs 
van de meest minimalistische Vlaamse standpunten slikt, omdat hi] een wissel 
heeft getrokken op de goede trouw van Charel Janssens! Pitje Lambrechts is 
akkoord met het verkwanselen van de Voer, met transmutatieklassen in Vlaan
deren, met tweetaligheid in onze steden en dorpen, met de annexatie van de zes 
randgemeenten, met faciliteiten in meer dan een dozijn nieuwe gemeenten en 
noem maar op : hij is akkoord omdat hij gelooft in de toezeggingen van de Coo-
lemansen en de Janssensen. 

Brussel, de Brusselse agglomeratie als massagraf voor de Vlamingen, is gro
tendeels het werk van de liberalen. Dat is niet van vandaag : doorheen de ge
schiedenis van de stelselmatige verfransing en verbeulemansing van Brussel 
loopt de blauwe draad tot op onze dagen. 

Tientallen en tientallen jaren achtereen hebben de Brusselse liberalen er 
hun beste zorgen aan besteed, een hoofdstad en een agglomeratie te kneden 
naar hun opvattingen en oxiertuigingen. Max, Van de Meulebroeck, Cooremans : 
er is een konstante van moord op het Vlaamse wezen, van arrogante meerder-
heid.swaan en van geestelijke bekrompenheid. 

Indien iemand dag aan dag een kroniek zou willen bijhouden van alle ver
nederingen en plagerijen waaraan de Vlamingen in de agglomeratie blootgesteld 
staan, hij zou iedere dag vier edities van een kiant groot formaat kunnen vullen. 
Het zou de kroniek van de Brusselse liberalen, van de -Brusselse P.V.V. zijn. 

hl de oase francophone, het kemelparadijs van Charel Janssens, kan men 
de P.V.V.-mentaliteit zuiverst beoordelen ; geen enkele tegemoetkoming, geen 
enkele beleefdheid, geen enkel onthaal voor de Vlamingen. Niets dan superieure 
arrogantie van mensen die eindelijk — dank zij een blauwe bewind — « entre 
nous » ztjn in Little Rock. In Brussel-stad zelf durft men dat niet aan : de 
hoofdstad is tenslotte la capitale en men kan er moeilijk een oase van maken 
Maar veeg het dunne laagje van het vernis der blauwe schijnheiligheid weg en 
ge vindt niets anders dan de oase-mentaliteit. En m de agglomeratie ! Waar een 
P.V.V.-er aan het bewind komt, volgt onmiddellijk een jacht op alles wat nog 
zweemt naar Vlaams leven en Nederlandse kuituur. De voorbeelden zijn voor 
het grijpen; beperken luij ons tot de recente verjaging van de Vlaamse Poëzie-
dagen uit Wemmei. 

In die handen heeft Pitje Lambiechts, hebben de Vlaamse P.V.V.-mandata
rissen hun geest bevolen. Stekeblind als zij zijn of voorwenden te zijn, weigeren 
zij hardnekkig de oase te zien en beweren ze dat het een fata morgana is. Voor 

het woord — het iedere dag opnieuw tienduizendmaal meinedige wooid van 
de Cooremansen en de Janssensen verkopen zij ieder Vlaams recht. 

Zij weten het tromvens. Zij zijn alles behalve zo goedgelovig als zi] het voor
wenden. Pitje Lambrechts xverd op het P.V.V.-kongres zelf met zijn neus in zijn 
onwelriekende wetenschap geduwd. Want waar hij eerst zinnens was te zeggen 
« dat de Vlamingen zich offers getroost hadden voor de eenheid van het vader
land », moest hij op partijbevel zijn tekst afzwakken tot de vlakke mededeling 
« dat de Vlaamse P.V.V.-vertegenwoordigers blijk gegeven hebben van hun 
goede wil ». 

Zo mocht het. Goede wil van de Vlamingen mag altijd. En van offers spreekt 
men best niet op het ogenblik dat de os naar de slachtbank wordt geleid. C'est 
ca, la subtilité P.L.P., nietiuaar Pitje? 

dio Genes. 

'•" beslissen ins'-uiii 

Ook over het taalvergelijk werden geen 
« nutteloze » woorden gemaakt : de goed
keur ing geschiedde in een handomdraa i , 
nada t de kongressisten zich een t i jdlang 
moe gepraat hadden in een s tatutaire dis-
kussie. He t werkstuk van de P.V.V.-filo-
soof met de echt-Belgische naam Basile 
Risopoulos werd er in een h a n d o m d r a a i , 
temidden van een handige enscenering, 
doorgedrukt . T rouwens waren zeker op d i t 
gebied alle verrassingen totaal uitgesloten: 
Vanaudenhove had op voorhand bepaald 
da t het vergelijk « te nemen of te laten > 
was, da t het reeds goedgekeurd werd door 
de beslissende parti j-instanties en dat he t 
niet mocht geamendeerd worden. De voor
legging aan het kongres was dan ook lou
ter een formaliteit. Van de bezwaren die 
de week voordien op de L.V.V.-studiedag 
waren naar voren gebracht, werd na tuu r 
lijk hoegenaamd geen gewag gemaakt. 

Versterkt prezidentieel regime, een 
« chef » en een kongres dat hoogstens de-
kor mag vormen voor de voorlezing van 
reeds goedgekeurde en onveranderl i jke be
sluiten : een merkwaardige opvat t ing van 
demokrat ie 1 

• De mythe van het 
Belgisch staatsnationalisme 

trikolore vlag 
op de vuile 
ading 

(l.d.t.) Na dit kongres kan dan toch gezegd 
worden dat de P.V.V. zich in Viaandeien 
totaal buiten iedere vorm van Vlaamse be
weging — ook de meest gematigde en mi
nimalistische — heeft gesloten. Er kan te
vens vastgesteld worden, dat te Luik een 
oude en versleten reliek ui t het schijn 
werd gehaald : het meest bekrompen en 
achterlijke i9-eeuwse staatsnationalisme, 
inklusief de mythe van P i renne en de re
gelrechte Belgische s tamboom vanaan de 
wortelen uit De Bello Gallico. 

Vanaudenhove en de P.V.V. hebben. \ an 
h u n s tandpunt uil gezien, een goed kon
gres gehad. Het is niet onwaarschijnlijk 
dat de b lauwe demagogie, het hoerapa-
triott isme en het anti-Vlaamse vergelijk 
het effekt sorteren waarop zij berekend 
zijn : een P.V.V.-vooruitgang in Brussel 
en Wallonië bij verkiezingen die — daar 
rekent de P.V.V. stellig op — geen drie 
jaar op zich zullen laten wachten. 

H e t lijdt echtei geen twijfel dal het 
P.V.V.-kongres van verleden zondag uit
eindelijk allerminst zal dienen wat het zo 
demonstratief heeft beleden : de Belpi-
sche eenheid. 

Door het vaderlands etiket eens te meer 
te plakken op een razende anti-Vlaamse 
politiek, werkt de P.V.V, in het Vlaamse 
land het verzet tegen het uni tar isme in de 
hand , terwijl zelfs het beruchte taalverge
lijk niet bij machte is om de onverzadig
bare honger van Brussel en Wal lonië te 
stillen. I n naam van het staatsnationalisme, 
in naam van de Belgische mythe, in n a a m 
van Pi renne weigerde de P.V.V. verleden 
zondag de evidentie te zien : he t bestaan 
van twee volkeren in België. Wie deze evi
dent ie nog loochent, graaft — desnoods 
via een efemeer elektoraal succes — he t 
graf van België. 

De P.V.V. heeft gekozen \oo i het \er le-
den I 
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naziin 
[«e VLEUGEL »; 

De pers heeft — doorgaans 
in grote opmaak en met een 
flinke tik leedvermaak — 
melding gemaakt van de op
richting van een zogenaamde 
« viaams-nationale vleugel» 
in de Volksunie. 

De persberichten dienaan
gaande waren op verschillen
de punten verkeerd of ver
zonnen. Zo is het onjuist, te 
beweren dat er een « Viaams-
nationale vleugel» in de 
Volksunie zou opgericht zijn; 
de statuten en de organisatie 
der Volksunie voorzien inder
daad nergens een dergelijk 
orgaan. 

Dit geeft reeds een heel an
dere betekenis aan het feit, 
dat enkele Volksunie-leden 
gemeend hebben zich afzon
derlijk in een fraktie te moe
ten verenigen. 

Onjuist zijn daarenboven 
de krantenberichten waar zij 
melden, dat V-U.-parlemen-
tairen van dicht of van ver 
bij dit initiatief zouden be
trokken zijn. Geen enkele on
zer mandatarissen heeft ook 
maar iets te zien met het 
« vleugel »-initiatief of bil-
hjkt het. 

ONTEVREDENHEID ^ 

Aldus herleid tot zijn ware 
proporties, blijft er uit de 
krantenberichten slechts over 
dat enkele ontevreden V.U.-
leden vergaderd hebben en 'n 
kommunikee uitgeven. We 
zijn niet zinnens, méér belang 
daaraan te hechten dan 
hoeft. Alleen willen we er de 
aandacht op vestigen, dat al-
tans één der « vleugel «•-ini
tiatiefnemers in het verleden 
reeds in botsing kwam met de 
partijleiding, omdat hij op 
eigen houtje kommunikee's 
uitgaf. 

We zijn onmiddellijk be
reid te geloven in de goede 
trouw van enkele Volksunie
leden die menen, reden tot 
misnoegdheid te hebben. In 
de periode vóór de verkiezin
gen, ten tijde van het avon
tuur der zgn. Vlaamse Demo-
kraten, werd een vertrouwen 

geschonden dat niet zo snel 
geneest. Zij begeven zich ech
ter met het « vleugel »-initia
tief op zéér glad ijs; zij zou
den zich toch moeten herin
neren hoe destijds eveneens 
een aantal ideologische mo
tieven moesten dienen om de 
keiharde begeerte naar par
lementszetels te omkleden. 

Wij hechten aan deze zaak 
oneindig minder belang dan 
de kranten het deden, om 
overigens begrijpelijke rede
nen. Wanneer wij toch enke
le lijnen wijden aan het in
cident, is het opdat er geen 
enkel misverstand en geen 
verwarring zou ontstaan. 

Degenen die zich opsluiten 
in groepjes, zijn waarschijn
lijk van oordeel dat de zaak 
van Vlaanderen er zó schitte
rend voorstaat dat zij wel eens 
een keer dwaas mogen doen. 

dellijk tot gevolg gehad dat 
verleden donderdag op de 
Wemmelse gemeenteraad een 
motie tot aansluiting bij de 
Brusselse agglomeratie werd 
ingediend. 

Daaruit kan men opmaken, 
hoe « eerlijk » de P-V.V.-ers 
het menen. Hun vergelijk 
voorziet de anneksatie van 
Wemmei «maar» over vijf 
jaar « en nada t» Brussel de 
« hoofdstad van alle Belgen » 
is geworden. 

De Wemmelse blauwselven-
ten weten echter, dat het hek 
van de dam is en dat hun 
Brusselse partijgenoten niets 
onverlet zullen laten om hen 
te steunen. 

Professor Lambrechts kreeg 
meteen de proef op de som : 
de driestheid van de fransta-
lige P.V.V.-ers is door niets en 
niemand te remmen. 

De Vlaamse liberalen die 
zich met huid en haar aan 
deze bende overgeleverd heb
ben, kunnen niet anders dan 
verraders geheten worden. 
Deze betiteling komt niet van 
ons, een zeldzame eerlijke 
vlaamsgezinde liberaal ge
bruikte ze op de L.V.V.-studie
dag twee weken geleden. 

GROOT ALARM 

Er is groot alarm geblazen 
in verband met de door een 
aantal Vlaamse verenigingen 
voor morgen aangekondigde 
betoging te Moeskroen. Ter
wijl de burgemeester van 
Moeskroen deze betoging zeer 
demokratisch verbood, blijven 
de inrichters erbij dat zij op 
s t raa t komen. 

Dat was deze week voldoen
de om Moeskroen te verande
ren in een wriemelende mie
rennest. De burgemeesters 
van de stad en de omliggende 
gemeenten hebben de bevol
king verzocht, morgen te 
vlaggen met de driekleur. Pa
pieren wimpeltjes zijn voor 
de gelegenheid gratis te be
komen. In sommige gemeen
ten zijn samenscholingen van 
meer dan vijf personen ver
boden. De Moeskroense voet
balploeg zag het liefst haar 
thuiswedstrijd uitgesteld. 

De rijkswacht heeft laten 
weten dat zij een ondoor
dringbaar kordon rond de 
stad zal leggen. Kortom, er 
is leven in de brouwerij ! 

HET GEVOLG 

Het kersverse taalvergelijk 
van de P.V.V. heeft al onmid-

HERSTELD 

Wij hebben met dankbaar
heid vernomen dat Leopold 
de kliniek heeft mogen ver
laten, waar hij enkele dagen 
verzorgd werd na een auto
ongeval. 

Het auto-ongeval werd ver
oorzaakt door het feit dat de 
echtgenote van Leopold aan 
hoge snelheid de voorrang 
van rechts verwaarloosde 
toen het echtpaar in het 
holste van de nacht terugreed 
naar hun hotel vanuit een 
nachtklub waar zij, zes weken 
na de dood van hun moeder 
en schoonmoeder, «hun zin
nen wat waren gaan verzet
ten ». 

ONGERUST 

De P.V.V.-voorzitter heeft 
waarschijnlijk met een gerust 
gemoed en vol vertrouwen in 
de « geleide demokratie » de 
« uitspraak » van zijn par t i j -
kongres tegemoet gezien. He
lemaal gerust was hij echter 
niet vorige week, maar dan 
om andere redenen. 

BETOGING TE ZWARTBERG 
n 
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Op het P.V.V.-hoofdkwar-
tier aan de Napelsstraat werd 
verleden week paniek gesticht 
door een rijkswacht-rapport 
waarin de mogelijkheid werd 
geopperd van Vlaamse tegen
betogingen in het Luiks Kon-
gressenpaleis. 

De blauwe redders van het 
vaderland namen geen risi-
ko's en lieten zich terdege 
beschermen. Alle wegen die 

vanuit Vlaanderen naar Luik 
leiden, stonden onder rijks-
wachtkontrole; de stations 
werden bewaakt en de auto's 
argwanend gekontroleerd. 

Drie gebouwen in de omge
ving van het Kongressenpa-
leis werden volgestouwd met 
tweehonderd rijkswachters en 
politiemannen, die er een 
droeve zondag sleten met bel-
latten en kruis jassen. 

P A R L E M E N T A I R E K R A B B E L S 

(t.v.o.) Bij de slcmmingen verleden 
>veek donderdag in de Kamer werd het 
70\eelste bedrijf opgevoerd van een 
klucht, waarop het publiek zich nu al 
jaren moe gekeken heeft ; de Vlaamse 
C.V.P.-ers die de dag tevoren naar aan
leiding van de interpellatie-Zwartbei'g 
tussenbeide kwamen en die het regerings
beleid op de meest striemende en onge
nadige wijze aanklocgen, schonken des
ondanks hun vertrouwen aan de regering. 
Ditmaal waren het de heren Verroken en 
Claeys die dit nummertje opvoerden, We 
hebben de indruk dat zelfs hun kiezers -
want het spelletje is zuiver elektoraal -
de kneep beginnen door te hebben en al
thans verleden week op de betoging te 
Zwartberg ontmoetten we tussen de hon
derden mijnarbeiders, -bedienden en 
-ingenieurs geen enkele witte raaf die 
nog bereid was om \an die kaas te 
snoepen. 

Verleden dinsdag interpcllcerde Vie 
Anciaux over het schandaal van de Rijks-
tolkenschool te Brussel. Onze Brusselse 

mandataris had zich flink gedokumen-
teerd en het was met een uitvoerig dos
sier dat hij op de tribune kwam. De 
woordvoerders der andere partijen, die 
in zijn kielzog op het podium kwamen, 
begonnen dan ook zonder uitzondering 
met de klassieke aanhef « dat hun acht
bare kollega een volledig overzicht had 
gege\en van de feiten ». De minister be
loofde, de interpellant \oldoening te 
schenken ; waakzaamheid blijft echter 
geboden ! 

Dezelfde dag kwam benjamin Babyion 
aan het woord over de ziekte\erzekerlng. 
Hij debiteerde met allesbehalve West-
\laamse traagheid een uitstekende tekst 
die, gelet op de ministeriële onderbrekin
gen, het gewenste effekt sorteerde. Met 
deze tussenkomst maakt Mik een flinke 
beurt en bewees hij nog eens, dat in hem 
de stof voor een goed parlementair 
schuilt. Op pagina drie van dit blad zet 
hij in het kort uiteen, waarop hij de 
kamerleden uitvoeriger vergastte. 

Woensdag moest « de > grote dag wor

den : op de dagorde stond inuners ti«l 
debat over de kommissie Vranckx. Elders 
in dit blad (pagina 4) vertellen we, langs 
welke lijdensweg het regeringsvoorstel 
opnieuw in de Kamer belandde. Van deze 
« Kommissie voor de Verbetering van de 
Betrekkingen tussen de Belgische Taal
gemeenschappen •» (oef !) werd in ('en 
treure gezegd en geschreven dat zij « de 
kommissie van de laatste kans » is Men 
zou daaruit mogen afleiden, dat voor een 
dergelijk belangrijke aangelegenheid de 
l)erangstelling vanwege de Kamerleden 
reusachtig zou zijn. Mis! Toen \erleden 
woensdag begonnen werd met de Kom-
• i s s i e Vranckx, bevonden zich in de \er-
gaderzaal luist geteld 2 B.S.P.-crs, b 
C.V.P.-ers, een ietwat grotere groep 
P.V.V.-ers en de Volksunie-fraktie. Geen 
al te best voorteken voor de kommissie 
« de la dernière chance », waarin trou
wens vooral sinds het P.V.V.-\ergelijk 
praktisch geen kat meer gelooft ! 

Verslaggever was de heer Kiebooms. 
Jloest hij nog niet « de heilige Lodewijk » 
geheten hebben, dan had hij zich deze bij
naam verleden woensdag splinternieuw 
kunnen verwerven : mat, toonloos en 
braafjes haspelde hij een kleurloos ver
slag af dat nog enkele van de zeldzame 
aanwezigen op de \lucht joeg uaar de 
)uafli«tafel 

fierste spreker was Cudell, de ge
stroomlijnde B.S.P.-boy uit St Joost-ten-
Node. Hij kwam uit de hoogte verklaren 
dat hij er bijzonder verheugd om was dat 
de voorzitter van de kommissie Vranckx 
« niet bijzonder onderlegd hoeft t : zijn in 
de tweede landstaal ». Zijn tussenkomst 
was trouwens helemaal doordrenkt met 
tipisch francofone Brusselse arrogantie : 
« la capitale > weigert, volgens de heer 
Cudell, zich onder voogdij te laten stel
len « want ze wordt bewoond door vol
waardige Belgen ». 

Vie Anciaux het dan een ander Brussels 
geluid horen, dat van de Vlamingen uit 
de hoofdstedeliike agglomeratie. Zijn tus
senkomst was de beste die hij reeds e-
hüuden heeft. Hij viel scherp de drie 
tradiiionele partuen aan, waarbij hij 
\ooral het P.V.V.-taalvergelijk onder het 
mes nam. Het bezorgde hem enkele woe
dende onderbrekingen van het handvol 
overgebleven P.V.V.-ers. Terecht mocht hij 
zijn zelfbewuste, beschaafde en stevige 
tussenkomst afsluiten met : « Voor u staat 
een jong Brussels Vlaams universitair, die 
zijn opleiding geheel in het Nederlands 
heeft genoten en dus zonder kompleksen, 
zoals er met de dag meer en meer 
komen s>. 

Zij zullen iich mei in de Uoek laten 
dringen 1 
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V L E U G E L A U T O N O M I E 

Een a a n t a l Vlaamse C.V.P.-
e rs zal de jongste dagen wel 
e r g gelukkig geweest zijn d a t 
de pers zich voornamel i jk be
zighield m e t h e t P.V.V.-kon-
gres . Zo ge raak t e de op h e t 
j ongs t e C.V.P.-kongres ge
s t e m d e m a a r nog steeds a a n 
gevochten v leugelau tonomie 
w a t in de vergeethoek. En 
veel r edenen om t ro t s m e t de 
v leugelau tonomie ui t te p a k 
ken , hebben de Vlaamse 
C.V.P.-ers a l le rmins t . 

W a t op h e t kongres te Luik 
v leugelau tonomie werd ge
n o e m d , is een mage r beestje : 
elke vleugel zou zich in be
ginsel mogen bezighouden 
m e t en advies u i tb rengen over 
de zaken die s t r aks onder de 
decen t ra l i sa t i e zullen vallen. 
D a t is t ens lo t te n ie ts méér 
d a n de ins t i tu t iona l i se r ing 
van een toes tand die in fe ' te 
reeds vroeger bestond. Beslis
s ings rech t of besl s s ingsmach t 
hebben de vleugels hoege
n a a m d n ie t ; d a t blijft voor
behouden a a n de na t i ona l e 
pa r t i j i ns tan t i e s d.e «pari tair» 
^ e n dus op 'nvoor de V laam
se bazis hoo'^st nadel ige wijze 
— samenges te ld zijn. 

;« GEEN MISVERSTAND » 

Opda t daarover geen mis 
ve r s t and zou rijzen en opda t 
de Vlaamse C V.P.-ers geen il-
luzies zouden gaan koesteren, 
heef t Van den Boeynan t s ver
leden week de punt jes nog 
eens net jes op de i's gezet : 
h e t hekken blijft a a n de oude 
u n i t a i r e stijl hangen en wat 
t e Luik ges terrd werd, be
h o o r t to t he t omvangr i jke 
C.V.P.-domein van de n ie t s 
zeggende princip3s en de m e t -
b indende overeenkomsten De 
Waalse vleugelvoorzi t ter Pa -
risis is het d a a r m e e overigens 
roerend eens en heeft al d a 
delijk na het CV P kongres 
de vleugelautonomie herleid 

t o t een drol in een pun t zak . 
Verleden week z a t e r d a g 

wijdde « Het Vrije Waas land» 
een beschouwing a a n de zgn. 
v leuge lau tonomie en s te lde 
de v r aag : « W a t denkeh de 
bij de neus genomen Vlaamse 
C. V. P. - kongress is ten h ie r 
over ? ». 

De Vlaamse C.V.P -ers die 
de beslissing van Luik eens te 
meer een « g r o t e overwin
n ing » n o e m e n zijn ofwel n a -
ief, ofwel oneerl i jk. Maar Van 
den Boeynan t s is al evenzeer 
naief als h i j gelooft d a t h e t 
« cent r i fugale gevaar » d a a r 
mee bezworen is. Moge de 
v leuge lau tonomie voorlopig 
d a n een grote flop zijn, de 
gedach te heeft h a a r weg ge
m a a k t . En zij zal n ie t m e e r 
t egengehouden worden ! 

D a a r zal o.m. de Volksunie 
he lpen voor zorgen i 

WATERLEIDING 

Er zijn in België nog 619 
gemeen ten waar geen wa te r 
leiding is. He t lijstje van he t 
a a n t a l gemeen ten zonder wa-
t e r n e t per provincie is eens te 
meer een sp rekende il
lus t ra t i e van de wérkeli jke 
m i n o n z a t i e : Antwerpen 67. 
B r a b a n t 70, Wes t -Vlaanderen 
134, Oos t -Vlaande ren 168, 
Henegouwen 73, Luik 38, L im
burg 37, Luksemburg 14 en 
N a m e n 18, 

Da t m a a k t voor Wallonië 
s lechts 143 gemeen ten en voor 
Vlaanderen 406, B r a b a n t n ie t 
meegerekend . Alleen al West-
Vlaanderen heeft bi jna zo
veel gemeenten zonder w a t e r -
leidmg als heel Wallonië. 
Oos t -Vlaanderen tel t er 25 
méér dan de vier Waalse p r o 
vincies samen . •• 

MENTALITE 

F R A N C O P H O N E ! 

WeJ zeer t ipisch voor de 
f ranski l jonse kas tegees t te 

AFKEUREND GEMOMPEL 
Toen enkele jaren geleden de Limburgse 

mijnen verplicht werden de produktie op 
bepaalde dagen stil te leggen, ontstond 
daarover wel wat beweging. Er werden 
vergaderingen gehouden, er werd gepro
testeerd, want ook toeri al was er de 
klassieke benadeling in vergelijking met 
de Waalse mijnen. De ontevredenen 
mochten vergaderen en de kranten\ er-
slagen vermeldden dat er op het einde 
van die vergadering een « afkeurend ge
mompel » opging. 

Het is waarschijnlijk omdat er toen 
niet méér opging dan « gemomijel » dat 
er ook nu nog o\erhaastig moet verga
derd en geprotesteerd worden, iioewel 
men al maanden geleden had kunnen 
weten wat er nu gebeurt. Maar toen moes
ten er nog met een groot gehdcsgevoel 
\erkiezingen «gewonnen» worden ! Graag 
willen we aannemen dat zij, die nu in het 
ACV - Limburg protesteren, het goed 
menen. Het zou hen echter tot nadenken 
ntoeten stenmien dat men het blijkbaar 
aan « Limburg alleen » overlaat zich te 
verdedigen. Waarom blijft het in ACV-
verband zo rustig in de andere Vlaamse 
provincies ? Js Limburg dan zó sterk dat 
het alleen opkan tegen de Brusselse en 
Waalse machten samen ? 

Vage dreigingen als « het zal er op 
zilten » als men tot afdankingen overgaat, 
zijn alleen maar demagogisch belangrijk. 
Als bet « er op zit » zal Brussel gendar
men sturen en zelfs als bet Limburgse 
gendarmen zijn, zullen de Limburgers 
nog « braaf » worden. Er is bovendien 
nergens in Limburg een station te vinden 
dat evenveel waard is als het (iuillemin-
stalion te Luik, dat door de Limburgers 
zou kunnen vernield worden, lïr zou 
trouwens ook voor deze « aktivisten » uit 
Limburg niet zo spoedig amnestie zijn als 
\oor de Luikse zachtmoedigen. . 

Er bestaat echter een « wondermiddel » 
waardoor ook « Limburg alleen » bet 
halen kan, zoals ook Vlaanderen zelfs 

tegen een verbond van Brussel en Wal
lonië nooit machteloos is - als er maar 
een échte wil is en niet eens een over
dreven moed. Want de gevaren zijn niet 
zo groot ! Dat wondermiddel werd ons in 
het - buitenland, in Frankrijk, tweemaal 
gedemonstreerd ; het was tweemaal een 

' succesvolle demonstratie ! Tegen een vol
ledige administratie\e staking van de 
plaalselijke besturen is in normale om
standigheden elke centrale macht on
machtig ! 

Toen na de glorierijke overwinning in 
de eerste wereldoorlog de Elzas terug 
werd ingelijfd bij Frankrijk, vond Parijs 
het vanzelfsprekend dat ook de laïciseren-
de wetten op- het onderwijs van 1905 in 
dit overwegend katoliek en in het alge
meen godsdienstig levend gebied zouden 
worden toegepast Evenzeer zou elk on
derwijs in het Duits onmiddellijk ver
dwijnen. De burgemeesters van de Elzas 
gingen toen volledig eensgezmd in admi-
nistraliexe staking, d.w.z. dat de gehele 
gemeentelijke administratie stil viel, tot 
en met het registreren van overlijdens en 
geboorten... Het zegevierende Frankrijk 
heeft gebogen : in de scholen van de 
Elzas wordt nu nog godsdienstonderwijs 
gegeven en het Duits wordt ook nu nog 
onderwezen, al is er dan geen hoger of 
zelfs middelbaar onderwijs in de volks
taal (geen klachten in Straatsburg, ver
mits Frankrijk wel mag veroordelen, 
maar zich niet laat oordelen !). 

Na de veroordeling van de Elzassers die 
als (gedwongen) VVaffen SS-soldafen be
trokken waren bij de tragische zaak van 
Oradour, was dreigen met deze staking 
voldoende • de dag na de veroordeling 
waren de Elzassers allen \ri j ! 

Als een voldoend aantal burgemeesters 
en gemeenteraden in Limburg leren wil
len van de Elzas is zelfs afkeurend "ge
mompel overbodig] ' "' 

Nemrod. 

An twerpen was een klein be
r ich t je da t on langs versche
n e n is in « La Métropole ». 

Het ging over een offer-
blokdiefs tal , m a a r toch wist 
de k r a n t er de t a a l v e r h o u d i n -
gen bij te be t rekken ! Wij c i 
t e r en : « Dans l'église du S t -

Deze foto werd genomen naar aanleiding van het bezoek dal twee Nederlandse mini'iters deze 
week aan Brussel brachten Van t. naar r. : de heren Luns. Spaak, Adam, (.als en Harmei. Ü vindt 
aan die toto niets bijz.onders ? Wij vonden het een prettig zoekpienije. Opgave : welke taal 
spreekt Harmei ^ De Nederlanders Luns en Cals doen ijveiig aan lippenlezen, de Waal Adam 
staat et mei open mond bij, Spaak .schijnt met eens te luisteren en Harmei heeft het kennehjk 
niet gemakkelijk. Het moet das wel «Nedderlaans» zijn dat onze eerste-ininister in de mond heeft. 

Espri t a Anvers, il récol ta un 
b u t i n de 9.000 f rancs Ce qui 
n 'es t pas é t o n n a n t lorsqu'on 
sa i t que cet te église est s u r -
t o u t f réquentée pa r des 
f r a n c o p h o n e s » . « I n de Ant 
werpse H, Gees tkerk oogst te 
de dief een bui t van 9.000 fr. 
Da t is niet verwonder l i jk als 
men weet d a t die kerk vooral 
bezocht wordt door f rancofo-
nen » 

En verder worden dan de 
neder ige bedragen a a n g e 
h a a l d die werden gestolen uit 
enkele Vlaamse p a r o c h i e k e r 
ken 

Vv̂ e hebben het al t i jd ge
weten ; F r a n s e preken zijn 
o t fe rb lokpreken . 

R I J K S S C H U L D 

Watineer men even g a a t 
vergel i jken hoeveel de n j k s -
sch'.ild per kop van de bevol
king bed raag t m de zes EEG-
l a n d e n dan blijkt onmidde l 
lijk da t België s ch i t t e r t aan 
de spi ts van het wanbeheer en 
de verspil l ing Oordeel zelf : 
Wes t -Dui t s l and 5 200 fr, I t a 
lië 9 800 fr F r a n k r i j k 18 400 
fr Nederland 25 600 fr Luk
semburg 27 100 fr en België 
49 500 fr. 

Bij ons IS da t bi jna he t 
dubbele van de landen die op 
ons volgen Luksemburg en 
Neder land l 

Dit on ts te l lend hoge cijfer 
is he i r ezu l t aa t van twee de 
cenn ia oeheei door de grote 
p a r t u e n Men mag inderdaad 
niet vergeten d a t de liberalen 
t e rzake h o e g e n a a m d niet 
vri jui t g a a n . als zij a a n de 

pot za ten , kookten ze even 
d u u r en s lecht als de twee a n 
deren . 

E E N S TE MEER 

G E R O L D ? 

Een vee i t ig ta l Vlaamse ku i 
t u u r - en s t n j d v e r e n i g i n g e n 
w a a r o n d e r de dr ie F rondsen , 
hebben zich verpl icht gezien 
te waar schuwen tegen twee 
beslui ten in u i tvoer ing van de 
t aa lwe t , die de reger ing zou 
hebben k l aa ruggen Het eers te 
u i tvoer ingsbes lu i t is er op ge
r i ch t een hele reeks f r a n s t a -
li te a m b t e n a r e n in de Brus 
selse gemeen tebes tu r en en e l 
ders te bevorderen en te be-
voordel igen; het tweede wU 
gauw-gauw een reeks a m b t e 
n a r e n overhevelen naa t de 
Vlaamse taal rol , waa rna kan 
gezegd worden d a r « het t a a l -
evenwich t» werd nages t reefd . 
Het verwonder t ons geen zier 

d a t deze u i tvoer ingsbes lu i 
ten — nu 2ij eindelijk tóch 
gaan komen - eens te meer 
de taa lwet verder ui thol len en 
o n t k r a c h t e n . 

Opgemerk t weze da t het 
Wil lemsfonds het Vlaams p r o 
test mede onde r t ekende Dat 
zal wellicht enkele P V V -ver-
geli tkers toch nog even doen 
nadenken 

De ui tvoer ingsbes lui ten zul
len m de vorm waar in de r e 
gering ^e k laar s toomde van 
Brussel méér a a n ooit he t 
« k ru i spun t van twee b e 5 ' ' i a -
vingen » maken die van de 
beu lemansen en die van de 
z innekens . 
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OUD SISTEEM 

De «Soir», lij f or gaan van 
het laatste vierkant der weer-
stands- en repressiefostielen, 
is de jongste weken weer 
duchtig bezig met een ul t ra-
gemene haa t - en hetzekam
panje. 

De « Soir» doet het op de 
manier, die we gewoon zijn 
uit de resistensialistische 
hoek. Destijds vond de ene of 
andere jakhals hét middel om 
de Brusselse goegemeente in 
het harnas te jagen : de kop
peling van de naam van een 
« gemeenrechtelijk » geval 
aan een « politiek » geval. Zo 
werd tegen de vrijlating van 
rijkswachtbevelhebber Van 
Coppenolle — een model-offi
cier! — 'n kampanje gevoerd, 
door diens naam te koppelen 
aan die van De Bodt. Hoeveel 
van de (overigens niet bijster 
snuggere) « Soir »-lezers heb
ben destijds niet gedacht dat 
Van Coppenolle een dossier 
had a la De Bodt en dat bei
den losgelaten werden ? Tus
sen haakjes : De Bodt zit 
nóg altijd ! 

Vandaag wordt het spelletje 
opnieuw gespeeld met Ver-
beelen-Leemans. Leemans is 
oud genoeg om zijn erwtjes 
zélf te doppen en we voelen er 
weinig voor, zijn verdediging 
op te nemen. Maar we kunnen 
toch niet zo maar voorbij
gaan aan een kampanje die 
in haar bedriegelijkheid, 
haar poging tot misleiding, 
haar smerige wrokkigheid een 
nieuw hoogtepunt vormt in de 
(ongeschreven) geschiedenis 
van een bepaald «verzet;^. 

HET VERREZEN FOSTIEL 

De « Soir » en andere frans-
talige Brusselse kranten bren
gen gretig en uitvoerig verslag 
uit over de « protestvergade
ringen » die door «vader-
landslievenden » tegen Lee
mans-Verbeelen worden be
legd. 

Uit die verslagen vernamen 
we, dat Fosty herrezen is. 
Sinds de man zich hatelijk en 
belachelijk maakte met zijn 
« appelkaravaan » van Diks-
muide naar Breendonk enkele 
jaren geleden, was hij terug
gezonken in de vergetelheid 
die best past bij zijn formaat. 
Naar aanleiding van de kam
panje Leemans-Verhelen is 
hij weer op he* « appèl» ge
komen. 

«VADERLANDSE» DAAD 

Op een vergadering te 
Brussel betreurde hij , dat zij 
Leemans onder de oorlog niet 
hadden omgelegd «gelijk 
Fraiteur het deed met Col
l in». «Want» , zegt hij, «wie 
zou ons een dergelijke vader
landse daad in die tijd heb
ben durven kwalijk nemen ? ». 

Mijnheer Fosty is dus een 
mannetje dat twintig jaar na 
de oorlog publiek betreurt, de 
kans verzuimd te hebben om 
van achter hoek of kant ie
mand uit de weg te ruimen 
die na de oorlog niet eens ge
straft werd ! 

In één ding heeft hij gelijk: 
wie zou hem, indien hij het 
gedaan had, destijds ter ver
antwoording geroepen heb
ben ? 

Hoeveel van de « tueurs» die 
onschuldigen — vrouwen, 
kinderen en zelfs zuigelingen 
— neerknalden, werden ter 
verantwoording geroepen ? 

We vragen ons af, in welke 
kategorie we de praa t van 
Fosty moeten onderbrengen : 
is het tipische nazipraat («die 
Mörder sind unter uns», in
derdaad !) of is het krank
zinnig gebabbel. 

ZWARTBERG 
De dagbladen hebben uit

voerig verslag uitgebracht 
over de betoging van verle
den zaterdag te Zwartberg, 
zodat wij ons kunnen beper
ken tot fotomateriaal en en

kele randbemerkingen. 
Stippen we aan dat de op

komst — meer dan driedui
zend mensen — een succes 
was, temeer wanneer men be
denkt dat het de eerste 
Vlaamse betoging sinds de 
jongste oorlog in Limburg 
was. Dat deze betoging ge
dragen werd door de algeme
ne simpatie, bewees o.m. het 
feit dat de aanplakbrieven 
ervan te Genk aan praktisch 
alle winkels en herbergen 
hingen en aan honderden 
huizen. Het feit dat de « gro
te » partijen en sindikaten 
verstek lieten gaan en zelf» 
tegenwerkten, heeft aan deze 
algemene simpatie voor het 
V.V.B.-initiatief niets kunnen 
veranderen. 

EN ONZE T.V. ? 
De Vlaamse bladen brach

ten verleden maandag uitge
breide verslagen, veelal op 
pagina één; zulks bewijst dat 
de betoging door de pers als 
een belangrijke gebeurtenis 
in het kader van de kampanje 
tegen de mijnsluiting te 
Zwartberg werd beschouwd. 
Nederlandse en Duitse radio-
en T.V.-diensten waren ter 
plaatse. Des te meer viel de 
onbegrijpelijke (?) afwezig
heid op van onze BR.T.-radio 
en T.V.-diensten... 

Verheugend was de aanwe
zigheid in de betoging van 
grote groepen arbeiders, be
dienden en ingenieurs uit de 
bedreigde mijn. 
Ook heel wat arbeidersvrou

wen stapten mee op, waaron
der ettehjke met een plaatje 
«Ik kocht een huis te Zwart
berg », «Wat moet er met 
mijn huis gebeuren » e. dgl. 

Buiten de Volksunie-man
datarissen (kamer- en pro-
vincieleden, leden van de 
Parti jraad) en 'n aantal Lim
burgse gemeentemandataris
sen, schitterden de gekozenen 
des volks door hun afwezig
heid. 

BETOGING TE ZWARTBERG 
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HET VLAAMSE SPOORWEGNET 

Tn de Kamer heeft de Waal Moreau op 
18 januari een interpellatie gehouden tot 
de minister van verkeerswezen over de 
modernisering van de infrastruktuur in 
Wallonië. 

De interpellant maakte er zijn beklag 
over, dat bij de ontmanteling van het 
spoorwegnet in totaal ongeveer 2.000 km 
spoorwegen werden afgeschaft, waaron
der 1.376 in Wallonië Op de bekende jam-
mertoon die de Walen aanslaan als ze 
hun minorisatiekonipleksen botvieren, 
wou Moreau het doen voorkomen als zou 
ook op het gebied van spoorlijnen Wal
lonië verdrukt worden. Minister Urbain 
had het gemakkeliik door aan te tonen, 
dat voor het ogenblik nog steeds meer km 
spoorwegen in het Waalse land liggen dan 
in Vlaanderen. Van achteruitstelling ge-
srö'oken ! 

Er is meer. In het tijdschrift dat 
v o r d t uitgegeven door de Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen, (1/1965) geeft de 
verkeerspecialist dr. De Waele een merk
waardig overzicht van de werken die in 
de komende jaren zullen moeten uitge
voerd worden aan het Vlaamse spoor
wegnet. 

Vooraf wijst schrij\er op het verband 
dat bestaat tussen de ruimtelijke orde
ning en het spoorverkeer dat, zoals alle 
infrastruktuur, de ruimte moet dienen en 
de geplande woonkernen en industrie

zones verbinden op weloverwogen wijze. 
Bij alle verdere uitbreiding van het ver
keer, wordt openbaar vervoer op afzon
derlijke rijwegen onmisbaar. Voor grote 
agglomeraties moeten semi-metro, metro 
of snelspoorweg (S-Babn) de oplossing 
brengen. 

Voor wat Vlaanderen betreft ontleedt 
dr. De Waele enkele akute vraagstukken 
die niet langer mogen verwaarloosd wor
den. 

BRUSSEL. 

Hier heeft men te maken met twee 
grote problemen : de uitbreiding der 
agglomeratie en de overbezetting der be
staande, hoewel zeer talrijke, spoorweg-
lijnen op de spitsuren. 

De expansie van Brussel mag in de 
toekomst normaal slechts langs satelliet
steden in Vlaanderen en Wallonië gebeu
ren. Deze dienen dan met snelspoorwe
gen verbonden aan het centrum. 

De reeds bestaande oververzadiging is 
te wijten aan de volledige bezetting van 
de Noord-Zuidverbindipg op de spits
uren, de gemengde bezetting met stop
treinen en sneltreinen, het steeds verder 
bouwen van kleine agglomeraties langs-
heen de bestaande lijnen. 

De nieuwe woonkernen moeten dan 
ook groot genoeg zijn om ter plaatse zo
veel mogelijk verzorging te bieden, zodat 

verplaatsingen naar het centrum beperkt 
worden. In het kader van een algemeen 
doorge\oerde decentralisatie zou tevens 
de enorme treinpendel kunnen afnemen. 
Verder dient de Noord-Zuid-as aangevuld 
met een Oost-West-verbinding, waardoor 
een groot aantal stoptreinen afgeleid lean 
worden. 

De Vlaamse « new towns » worden best 
ingeplant tussen Leuven en Aarschot en 
in het gebied bij Erpe-Mere. 

BRUSSEL-.\NTWERPEN. 

Terecht wijst schrij\er hier op het ge
vaar van de toenemende industrialisering 
en bebouwing van de as Antwerpen-
Brussel. Dit verschijnsel vergt haast on
mogelijke infra-strukturen. Zo is het vier
dubbele spoor zwaar bezet en wordt het 
wenselijk een nieuw sporenpaar te voor
zien. 

Waar moet vermeden worden dat door 
de as een grote agglomeratie wordt ge
vormd, is het gezonder dat Mechelen zich 
ringvormig uitbreidt. Het spoorwegarse-
naal zou kunnen overgeheveld worden 
naar Leuven, waardoor nieuwe terreinen 
vrijkomen voor ekspansie en tegelijk de 
arbeidsmarkt voor beide streken even
wichtiger zou worden. 

ANTWERPEN 

nier is de doorsteek noodzakelijk tus
sen Centraal-Station en Damstation, waar
door de lijn Brussel-Nederland dwars 
door de stad zal lopen. Best zou zulks 
ook gebeuren voor de lijn Mol-Antwerpen-
Gent, waardoor e§n Oost-West-verbin
ding zou tot stand komen in plaats van 
alles te koncentreren op Noord-Zuid. 

Later zou men tevens moeten dei ken 
aan een spoorverbinding in het noorden 
over de Schelde : de havenuitbreiding 
zou daarmee goed gediend lijn. 

GENT, 

Ernstige aanwijzingen laten de toe
komstige ontwikkeling van de as Gent-
Terneuzen-Zeeland-Rotterdam voorzien. 
Goede spoorverbindingen in dit gebied 
\Vorden onontbeerlijk. Tevens dienen 
plannen gemaakt voor een snelspoorweg, 
die de meest aangewezen formule lijkt, 

TRANSVERSALE LIJNEN. 

Waar in het verleden alles verkeerde
lijk op Brussel werd gericht - ook en zeker 
op spoorgebied - wordt het hoog tijd het 
roer om te gooien. 

De belangrijkste transversale spoorlijn 
in Vlaanderen is Antwerpen-Gent-Kort-
rijk-Rijsel, maar ook Antwerpen-Meche-
lcn-Leu\en en Antwerpen-Diest-Hasselt 
dienen gevoelig verbeterd. Deze laatste 
lijn zou tevens Genk kunnen bedienen. De 
spoorverbinding Roer-Kempen-Antwer-
pen moet de logische voortzetting vor
men van de lijn Rijsel-Vlaanderen-Ant-
werpen. 

Voor West-Vlaanderen zal zich in het 
bijzonder het vraagstuk stellen van de 
spoorverbinding met Kales en de Kanaal
tunnel, verbinding die best langs Brugge 
en Duinkerken loopt. 

Al deze punten, die slechts zeer schets
matig worden opgesomd, bewijzen over
duidelijk dat ook hier geen sprake kan 
zijn van een voorrang voor Wallonië. 

Gans de ekonomische toekomst van 
Vlaanderen schreeuwt als het ware om 
een energieke en planmatige aanpak van 
de spoorverbindingen. 

De Vlamingen zullen niet toelaten dat 
eens te meer door de regering wordt ge
zwicht voor kabaal van Waalse zijde. 
Zeker niet na een onzinnige interpellatie 
a la Moreau, die een goede gelegenheid 
miste om te zwijgen 1 

E. Slosse. 
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t. van overstraeten 

REKONVERSIE IN NEDERLANDS LIMBURG 

Met betrekking tot het drama Zwartberg is het wellicht 
niet overbodig, er nog eens de nadruk op te leggen dat het 
verzet van de Volksunie niet zozeer de niijnshnling op 
zichzelf betreft, doch wel de rnijnshdting op korte termijn, 
met veronachtzaming van de sociale aspekten en zonder 
dat er gezorgd is voor een opvang van de vrijkomende ar
beidskrachten door nieuwe, dinamische en stimulerende 
bedrijven in de streek zelve. Verzet tegen mijnsluitingen 
op zichzelf zou getuigen van kortzichtigheid. Als Vlaams
nationalisten hebben wij in lengte van jaren aangeklaagd 
dat tientallen miljarden werden verlorengegooid in de ver
lieslatende Waalse mijnen. De doodstrijd van een veroor
deelde industrie moet niet nodeloos verlengd worden met 
iniljarden-injekties, waarvoor de belastingbetalende goege
meente opdraait. Bovendien verlangen wij niet dat de 

Limburgse ekonomie zou geakseerd blijven op een bedrijfs
tak, die slechts onder een zuurstoftent in leven kan gehou
den worden en dus niet kan fungeren als dinamisch ele
ment hl de provincie. Wij kijken vooruit, naar de toe
komst; de tijd van de kolen ligt — hoe dan ook — goed
deels achter de rug. Wat wij aanklagen is het feit, dat men 
de tijd van dè kolen in Limburg onbenut heeft gelaten, dat 
er nooit nevenbedrijven kwamen en dat de industrialize-
ring slechts zeer onlangs begonnen is — dank zij buiten
landse belangstelling. Wat wij aanklagen is het feit, dat de 
sluiting van de Limburgse mijnen gebeurt zonder enige 
rekonversie en dat er ten bate van Limburg en Vlaanderen 
geen enkele tegenprestatie is voor de tientallen miljarden 
die Wallonië kreeg en krijgt. Wat wij aanklagen te Zwart
berg is de wijze waarop gesloten wordt. 

Het drama van de mijnen is geen 
specifiek Limburgse, zelfs geen speci
fiek Belgische aangelegenheid. De 
kentering voor heel de West-Europe
se koolnijverheid kwam in de jaren 
1958/1959, toen het aanbod van stook
olie overhands begon toe te'nemen en 
de invoer van industriekolen zich 
steeds sterker deed gevoelen. Ameri
kaanse kolen zijn goedkoper, daar is 
niet omheen te praten; ze worden 
aan de oppervlakte ontgonnen, ter
wijl de Limburgse op zeshonderd me
ter en dieper liggen. 

De te locgang van de mijn werpt 
dus niet alleen over Limburg zijn 
schaduw; ook onze buurlanden heb
ben met het probleem af te rekenen. 
Met name in Nederlands Limburg 
stelt het zich even scherp en op even 
korte termijn als bij ons. Maar wat 
een verschil in klimaat, wat een to
taal andere mentaliteit hier en aan 
de overkant ! In ons Limburg heerst 
onrust en is iedereen bezorgd om de 
toekomst. In Nederlands Limburg is 
van die onrust niets te m.erken; ter
wijl bij ons de technici van de mijn 
verbolgen protesteren, kan aan de 
overkant de prezideht-direkteur v. d. 
Nederlandse Staatsmijnen met vol
doening vaststellen dat zijn industrie 
nu een betere positie inneemt en dat 
ongerustheid over de tewerkstelling 
van vrijkomend personeel alle grond 
mist. 

HOE MEN HET DOET 

Het loont de moeite, eens van na
derbij te bekijken hoe men in Neder
land de moeilijkheden te boven komt. 

In haar troonrede van 21 september 
1965 kondigde koningin Juliana aan, 
dat de Kamers zouden worden inge
licht over de maatregelen voor de 
aanpassing van de mijnindustrie en 
voor de wijziging van de industriële 
struktuur van Zuid-Limburg. In zijn 
regeringsverklaring van 27 april 1965 
had de Nederlandse eerste-minister 
deze problemen trouwens reeds uit
voerig belicht, waarbij hij de nadruk 
legde op volgende beginselen : in
standhouding van mijnen met rede
lijke vooruitzichten op rendabele af
zet; geen mijnsluitingen zonder dat 
gezorgd is voor het opvangen van de 
arbeidskrachten; verzekering van 
voldoende werkgelegenheid op lange
re termijn door aan Zuid-Limburg een 
meer gedifferentieerd industriepa
troon te schenken; overleg met de 
mijnindustrieraad, de steenkolenmij
nen, de mijnwerkersorganizaties en 
het provinciaal bestuur. Zoals men 
ziet ; een reeks beginselen waarvoor 
wij vergeefs naar een tegenhanger 
zoeken in het beleid t.o.v. Belgisch 
Limburg. 

Inmiddels werd aan de mededeling 
uit de troonrede reeds gevolg gege
ven. Op 14 december 1965 bezorgde 
de Nederlandse minister van Ekono-
mische Zaken aan de Tweede Kamer 
een lijvige nota, die de huidige situa
tie schetst en waarin een gedetail
leerde opsomming staat van de maat
regelen voor de industriële herstruk-
turering van Zuid-Limburg. 

GUNSTIGERE START 

Wat al dadelijk opvalt, is de veel 
gunstiger startpositie van waaruit 
Nederlands Limburg t.o.v. ons eigen 
Limburg kan beginnen aan de rekon
versie. Thans wreekt zich bij ons meer 
dan ooit het feit, dat er naast de 
Limburgse mijnen nooit nevenbe
drijven kwamen. Bij de rekonversie 
in Nederlands Limburg zullen de ne
venbedrijven — met name vooral do 
chemische bedrijven van de Staats
mijnen — een uiterst belangrijke rol 
spelen. In het Noorden heeft men zich 
destijds gehouden aan de ekonomi-
sche logika; zo groeide vanaf het be
gin der dertiger jaren naast de cokes-
bedrijven een carbochimie die een 
steeds groter verscheidenheid van 
produkten op de markt bracht. Dit 
chemisch agglomeraat wordt niet 
aangetast door de moeilijkheden in de 
mijnindustrie; de kolen werden als 
grondstof totaal vervangen door olie 
en aardgas De bedrijven werden aan
gesloten op de aardgasleiding van 
Slochteren en dit jaar nog komt er 
een oliepijpleiding van de Botlek 
naar Geleen. In de chemische sektor 
van Zuid-Limburg werken thans zo
wat 9.500 mensen (waaronder 625 
mensen van bij ons); het vast voor
uitzicht bestaat dat er ieder jaar en
kele honderden arbeidsplaatsen bij
komen. 

Dit chemisch agglomeraat — met 
zijn moderne produkten als nylon 6, 
nylon 66, polyethyleen, plastics, EP-
rubber, melamine, lysine en kunst

meststoffen — heeft een schitterende 
toekomst. 

Maar laten wij een blik werpen op 
de overige maatregelen. Daar is 
vooreerst, voor Xiet jaar 1965 en als 
overgangsmaatregel, een steunbedrag 
van maximaal 15 miljoen gulden aan 
de gezamenlijke mijnen. Van sluitin
gen in het wilde en op korte termijn 
is geen sprake : de regering heeft be
middeld bij een afzetregeling gedu
rende de eerstkomende tien jaar voor 
minimum 2 tot 2,3 miljoen ton Neder
landse kolen per jaar aan de elektri
citeitsbedrijven en de hoogovens. 
Daarnaast komen de industriële pro-
jekten die de geleidelijk vrijkomende 
arbeidskrachten zullen opvangen. 

• HET D.A.F.-PROJEKT 

De belangrijkste regeling op dit 
stuk is de samenwerking tussen de 
Nederlandse staatsmijnen en Van 
Doorne's Automobielfabriek. De 
Staatsmijnen zullen in het aandelen
kapitaal van de D.A.F.-holding deel
nemen voor 66 miljoen gulden. Daar
naast wordt door de Nederlandse 
staat een rente en aflossing gegaran
deerd op een lening tot 100 miljoen 
gulden. De E.G.K.S. zal daarenboven 
verzocht worden om een lening van 
35 miljoen gulden en D.A.F, zal kun
nen genieten van de zgn. « stimule-
ringsregeUng», een geheel van voor
delen in het kader van de industriële 
omschakeling. 

Deze regeling tussen D.A.F, en de 
staatsmijnen schept grootse mogelijk
heden. De naam D.A.F, heeft op de 

, automarkt een gunstige klank. In Ne
derland wordt de behoefte aan be
drijfswagens boven 4 ton voor 40 t h . 
door D.A.F, gedekt. De bekende 
Dafjes vormen er 10 t.h. van het 
kleine wagens-park. Ook de uitvoer 
loopt schitterend. Het akkoord met de 
Staatsmijnen voorziet, dat reeds in 
de loop van volgend jaar begonnen 
zal worden met de produktie van een 
middenklaswagen in een nieuwe Zuid-
Limburgse fabriek. Daardoor zet Ne
derland een belangrijke stap op de 
weg naar een volwaardige nationale 
automobielproduktie, die voldoende 
types omvat om in West-Europa een 
onafhankelijk dealer-net uit te bou
wen. Het is duidelijk dat de stimule
rende kracht van een dergelijk be
drijf — met o.m. een grote behoefte 
aan know-how — interessanter voor
uitzichten biedt dan assemblage-be
drijven. Het tewerkstellingsschema in 
dit autobedrijf ziet er uit als volgt : 
tot einde 1967 ongeveer 500 man; ein
de 1968 ongeveer 1.500 man; einde 
1969 ongeveer 3.500 man, met een 
voorlopige eindraming van ongeveer 
6.000 man over zes jaar ! 

Dat is één (en voorlopig nog het 
belangrijkste) projekt waaraan de 
Staatsmijnen deelnemen, maar daar
naast worden thans tientallen andere 
projekten in behandeling genomen. 

HET GROOT VERSCHIL 

Het zou ons te ver leiden, een vol
ledige opsomming te geven van alles 
wat in Nederlands-Limburg met het 
oog op de ekonomische herstrukture-
ring op het getouw staat. Stippen we 
nog aan, dat het indrukwekkend ge
heel van maatregelen afgerond wordt 
met een degelijke planning en een 
werkschema voor de uitbouw der in-
frastruktuur (waarbij o.m. de E-39 
aan de beurt komt) en met sluitende 
vooruitzichten inzake beroepskeuze, 
voorlichting, arbeidsbemiddeling, vak
opleiding, onderwijs en dergelijke. 

Tussen wat hier in Limburg en 
ginds aan de overkant gebeurt, is er 
geen vergelijking mogelijk: hier chao
tische improvisatie, stiefmoederlijke 
behandeling, onrust en vrees voor de 
toekomst; ginds planning en orde en 
de rustige zekerheid, dat ook het ko-
lenvarkentje wei zal gewassen wor
den en dat de nood van de kolenin-
dustrie best kan gebruikt worden om 
een nieuwe start te nemen op een 
moderne bazis naar een beloftevolle 
toekomst. 

Wie tóch zou gaan vergelijken, kan 
alleen maar bitter gestemd worden. 
Om de grievende voogdij die rust op 
ons Limburg en op heel Vlaanderen. 



WIJ 

NIEUWS VAN DE VOLKSUNIE-PARLEMENTSFRAKTIES 

Door de Volksiinie-senaatsfraktie 
werd op 19 januari een voorstel van 
wet ingediend, houdende opheffing van 
het Koninklijk Besluit van 6 juni 1963 
inzake sindikale verkiezingen voor het 
overheidspersoneel. We geven hieron
der de tekst van de toelichting en van 
het eigenlijk wetsvoorstel 

In artikel 14 van het Koninklijk Be
sluit van 20 juni 1955, houdende sin-
dikaal s tatuut van het personeel der 
openbare diensten, wordt gezegd dat 
sindikale verkiezingen gehouden wor
den om de 4 jaar en voor de eerste 
maal in 1955. 

Bij Koninklijk Besluit van 6 juni 
1963 werd beslist de verkiezingen, die 
normaal in 1963 moesten gehouden 
worden, te verdagen tot de dag door 
Koninklijk Besluit te bepalen om re
den dat « aan de hervorming van het 
sindikaal statuut wordt gewerkt». 

Het probleem zou thans nog steeds 
in studie zijn, met als gevolg dat de 
laatste sindikale verkiezingen voor de 
openbare diensten dagtekenen van 
1959. 

De indieners zijn van oordeel dat 
deze verkiezingen reeds al te lang 
werden uitgesteld en er onverwijld tot 
de raadpleging van het overheidsper
soneel moet worden overgegaan. 

Artikel één : Het Koninklijk Besluit 
van 6 juni 1963 betreffende de sindi
kale verkiezingen voor het overheids
personeel wordt opgeheven. 

Artikel twee : De eerstvolgende ver
kiezingen, zoals voorzien in artikel 14 
van het Koninklijk Besluit van 20 juni 
1955, zullen gehouden worden in de 
loop van het eerste semester van het 
jaar 1966. 

Door de Volksunie-senaatsfraktie 
werd op 18 januari een voorstel van 
wet ingediend, houdende bijzondere 
bepalingen tot aanmoediging van het 
privaat initiatief bij het saneren of 
aanpassen van woningen. We laten 
hieronder de toelichting en het eigen
lijke wetsvoorstel volgen : 

De Staat verleent onder bepaalde 
voorwaarden premies ; 
a) bij het bouwen van volkswoningen; 

b) bij het aankopen van bescheiden 
woningen voor zover de verkoper is : 
een gemeente, een kommissie van 
openbare onderstand, de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting, de 
Nationale Maatschappij voor de Klei
ne Landeigendom of gewestelijke 
maatschappijen door deze nationale 
maatschappijen erkend; 
c) bij het slopen van ongezonde wo
ningen. 

Het is onbetwistbaar dat vele oude
re huizen, die niet helemaal voldoen 
aan de huidige normen inzake mo
derne woningbouw, niettemin mits 
aanpassingswerken kunnen omge
vormd worden tot gezonde woningen. 

Aldus kunnen aanpassingswerken 
vereist zijn voor uitbreiding van 
slaapvertrekken, voor de sanitaire in
richting, enz. 

De indieners menen dat de Staat 
er alle belang bij heeft om dergel jke 
sanerings- en aanpassingswerken aan 
te moedigen door het verlenen van 
premies om niet, aan de personen 
met een bescheiden inkomen, zoals 
ten andere thans reeds gedaan wordt 
door sommige ondergeschikte bestu
ren Ons voorstel zou daarb j de bouw
bedrij vigheid stimuleren. 

Zij stellen daarom volgende nieuwe 
wetteksten voor : 

Artikel één : De Staat wordt ge
machtigd premies om niet te verlenen 
tot aanmoediging van het privaat ini
tiatief bij het saneren of aanpassen 
van woningen. 

Artikel twee : Om dergelijke premie 
voor woningaanpassing te verkrijgen 
moet de aanvrager en zijn echtgenoot 

aan de volgende voorwaarden vol
doen : 
1) niet het volle genot in eigendom of 
in vruchtgebruik hebben van een a n 
dere dan de aan te passen woning; 
2) het aan te passen woonhuis op het 
ogenblik van de aanvraag zelf bewo
nen; 
3) aanpassingswerken uitvoeren voor 
een minimum bedrag van 60.000 fr.; 
4) geen inkomsten genieten boven de 
grens die gesteld is voor het in huur 
nemen of aankopen van volkswonin
gen door artikel 8 van het Koninklijk 
Besluit van 21 december 1964. 
5) de verbintenis onderschrijven om 
het aangepaste woonhuis te blijven 
bewonen en niet over te gaan tot de 
vervreemding ervan binnen een ter
mijn van vijf jaar vanaf het toeken
nen der premie. 

Artikel drie : Het basisbedrag van 
de premie wordt bepaald op 20.000 fr 
te verhogen met 2.000 fr voor elk van 
de eerste drie en 3.000 fr voor elk van 
de volgende ongehuwde k'nderen van 
het gezin. De premie wordt ook ver
leend voor het kind geboren binnen 
de 300 dagen na het indienen van de 
aanvraag. 

Artikel vier : De Koning bepaalt : 
a) welke sanerings- of aanpassings
werken onder toepassing van deze wet 
vallen, en die tot doel moeten heb
ben de modernisering, de gezondma
king of de uitbreiding van woon- of 
slaapgelegenheid bij overbevolking. 
b) de toepassingsvoorwaarden voor 
aanvraag, uitbetaling en gebeuxl jke 
terugvordering van deze oremle als
ook de vereiste toezichtmaatre3;elen. 

V O L D O E N I N G 

Op een vraag van de sena
tors Jorissen en Ballet over de 
onvoldoende verlichting van 
de weg Breendonk-Temse en 
over de onoordeelkundige 
plaatsing van de wegwijzers 
langs dezelfde weg kregen zij 
voldoening van minister De 
Saeger. 

Het een en het ander zal in 
orde gebracht worden. 

V R A G E N A K T I V I T E I T 

Senator Jorissen heeft een 
nieuwe reeks vragen inge
diend o.m over de geringere 
toelagen aan de nederlands-
talige kunstenaars en ten
toonstellingen dan aan de 
franstalige, over het stelsel
matig verbod van Vlaamse 
betogingen, over de taalwet-
overtredmgen in de Voer
streek, over de vooropgezette 
oprichting van een franstalige 
universitaire campus te Smt 
Genesius-Rode, over overtre
dingen van de taalwet bij de 
Belgische Spoorwegen, over 
het sluiten van een katoen
drukkerij te Lommei, over de 
bevorderingen in het leger, 
over de toelagen aan de mij
nen in 1966. over de inbreng 
van de automobiisten in de 
schatkist, over de nieuwe so
ciale wetgeving van de spel-
bedienden, over de verhoging 
van de prijs van de bedien
denabonnementen op het 
spoor e a. 

Wij houden onze lezers op 
de hoogte van de antwoorden. 

BRUSSELSE T R A M S 

Op de trams in de Brussel
se agglomeratie zijn er mo
menteel betrekkelijk veel bui
tenlanders tev/erkgesteld. 
Volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens vroeg aan de mi

nister van Verkeerswezen, of 
diens departement er over 
waakte dat de trammaafr^-
schappij in die omstandighe
den de hand houdt aan de 
toepassing van de taalwet. 

De minister antwoordde dat 
de buitenlandse arbeidskrach
ten « voor zover zulks enigs
zins mogelijk is » (hoe ver dat 
mogelijk is, wist de minister 
blijkbaar niet te vertellen) te
werkgesteld worden in be
trekkingen waarvoor de ken
nis van de beide landstalen 
niet vereist is. De minister 
meende trouwens dat de 
maatschappij «er zich op 
toelegt de toestand te norma
liseren, naarmate meer Bel
gische onderdanen zullen 
kunnen aangeworven wor
den ». 

Hoe, wordt er eens te meer 
niet bijgezegd. 

V L A A M S E S C H O O L 

TE W O L U W E 

Te St Pieters Woluwe werd 
onlangs opdracht gegeven om 
de bouw van een Nederlandse 
zgn. «taalwetschool» stop te 
zetten. Senator Wim Jorissen 
wenste van de minister te 
vernemen hoe de vork hier 
eigenlijk aan de steel zat 

Het antwoord van de mi
nister is uitvoerig en beweegt 
zich praktisch uitsluitend op 
zuiver administratief terrein: 
plannen van aanleg die al dan 
niet goedgekeurd waren enz. 

Uit dit antwoord dringen 
zich echter twee vaststellin
gen op. Ten eerste dat de 
P.V.V.-burgemeester van St 
Pieters-Woluwe de bouw van 
de school vertraagt door ver
stoppertje te spelen in het ad
ministratief oerwoud van 
voorschriften en bouwpara
grafen. Ten tweede dat de 
minister op dit ogenblik nog 
niet in staat is, mee te delen 
wanneer de bouw van deze 
Nederlandse rijkslagere 
school opnieuw zal worden 
aangevat — laat staan, be
ëindigd ! 

O O R L O G S S C H A D E 

TE O O S T E N D E 

Gedurende de jongste oor
log werden te Oostende de 
burelen van de Scheepsbouw, 
groep Zeewezen, vernield. Er 
werden voorlopige burelen in
gericht met alle nare gevol
gen van een nood-behuizmg : 
gebrek aan plaats, degelijk
heid en komtort, onvoldoende 
sanitaire installatie enz. 

Volksvertegenwoordiger Loo-
tens wenste van de Minister 
van Openbare Werken te ver
nemen, wanneer door nieuw
bouw daaraan verholpen zal 
zijn. 

Het antwoord van De Sae
ger is weinig hoopgevend. Het 
ontwerp voor de nieuwbouw 
is nog ter studie, het voor
ontwerp is nog met goedge
keurd, er kan nog met vast
gesteld worden wanneer met 
de werken zal begonnen wor
den .. 

We hadden het kunnen we
ten : Oostende ligt immers m 
Vlaanderen ! 

W E T E N S C H A P P E L I J K 

O N D E R Z O E K 

In 1964 keerde het Fonds 
voor Koliektiet Fandamenteel 
Wetenschappelijk Onderzoek 
toelagen uit voor een totaal
bedrag van 143 miljoen 70 
duizend fr. Volksvertegen
woordiger Maurits Coppieters 
wenste van de minister van 
Nationale Opvoeding te ver
nemen, hoe het zat met de 
taaiverhoudingen bij het ver
lenen van deze toelagen. 

De cijters die thans door de 
minister werden bekendge
maakt, zijn sprekend ! 

Voor studieobjekten in het 
Frans werden 98 miljoen 83 
duizend fr ter beschikking ge
steld; tweetahge studieobjek
ten kregen 15 miljoen 74 dui
zend fr. Nederlandstalige stu
dieobjekten moesten het stel

len met 29 miljoen 913 dui
zend fr, zeggen ongeveer 22 
t.h. van het totaal bedrag ! 

Er werden 89 Franse, 15 
tweetalige en 35 nederlands-
talige studieobjekten gefinan
cierd. Daaruit valt o.m. op te 
maken dat per f ranstalig stu-
dieobjekt een veel grotere 
toelage werd verleend dan per 
Nederlands studieobjekt. 

Wat betreft de adressen van 
de Centra en de wetenschap
pelijke instellingen en/of pro
motors die de toelagen ont
vingen, zijn de cijfers even
eens welsprekend. In Wallo
nië zijn 29 van deze adressen 

gevestigd; ze zijn — natuur
lijk — allemaal in het Frans 
gesteld. Vlaanderen telt 42 
van de adressen, waarvan er 
24 in het Nederlands en 18 in 
het Frans gesteld zijn ! Het 
leeuwenaandeel g ng (na uur-
lijk ! zouden we zeggen) naar 
Brussel : 68 adressen, waar
van slechts 6 nederlandstali-
ge. 

Uit het antwoord van de 
minister blijkt o.m. ook dat 
het geld van het Fonds goed
deels gebruikt wordt om — 
taalwetten of geen taalwetten 
— franstalige objekten in het 
Vlaamse land te subsidiëren. 
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de wereld 
Er waren niet veel politieke observators in de Verenigde Staten die verwachtten, 
dat president Johnson in zijn «State of de Union»-toespraak het opnieuw zo groot 
zou zien als verleden jaar. Het is pas een jaar geleden dat president Johnson 
voor de gezamenlijk vergaderde twee kamers zijn plannen voor de « Grote Maat
schappij » ontvouwde. Hij dreef toen nog voort op de welwillendheid en de eufo
rie van zijn overweldigende verkiezingsoverwinning. En toen hij verleden jaar, 
in zijn tweede jaarlijkse speech, met zijn « Grote Maatschappij » voor de dag 
kwam, bleken de kongresleden zo rijp voor verzoening en eensgezindheid dat zij 
zonder meer de uitdaging van Johnson aanvaardden. Ondanks het feit dat het
geen Johnson hen daarbij op hun brood smeerde te mooi leek om ooit waar te 
kunnen zijn. Alleen reeds de hoofdstukken over het anti-armen-plan en het bur-
gerrechtenplan waren zo overzwaar van beloften dat zij a priori een zeker pes
simisme wettigden. 

" D E 

STAAT 

DE 

UNIE" 

De « Staat van de Unie »-toespraak 
is niet de enige gelegenheid waarbij 
de Amerikaanse president gewoonlijk 
zijn programma mteenzet. Rond de
zelfde tijd. de eerste weken van ja
nuari, moet de president ook het fe
deraal budget voorleggen aan het 
kongres, hij i^eeft gewoonlijk ook een 
jaarlijkse ekonomische boodschap en 
dan volgen er nog een serie toespra
ken waarin de grote wetgevende pro
gramma's uiteengezet worden. 

De algemene sfeer is dit jaar niet 
gunstig voor president Johnson. Over 
deze hele programmatie-operatie 
hangt de dodende druk van « de oor
log ». Iedereen is er op uit om pre
cies na te gaan, hoe en in welke mate 
de Vietnamese oorlog de verwezenhj-
king van het plan, dat met zoveel 
drums werd aangekondigd als de 
« Grote Maatschappij », aantast. Kan 
een « grote maatschappij » haar doel-
steUingen die zij met zoveel trots uit
draagt, bijna als een messiaanse 
boodschap, verwezenlijken wanneer 
zij daarbij een oorlog moet voeren die 
heel de wereld in de ban houdt, die 
wantrouwen verwekt zelfs bij de 
bondgenoten > Dat schijnt de grote 
vraag te zijn 

President Johnson bruskeerde de 
verwachtingen op twee manieren. 
Zijn binnenlands programma dat hij 
voorlegde was veel groter dan men 
algemeen verwacht had. En de aan
dacht die hij vroeg voor de zo pran
gende vraag « wat is de ekonomische 

weerslag van de militaire verplichting 
in Zuid-Oost-Azië ? », was ook veel 
groter dan men verwacht had. 

Verleden jaar was er in 150 lijntjes 
sprake van Vietnam in zijn speech, 
nu handelde minstens een derde over 
Vietnam. 

Aan diegenen die vroegen of de 
voorrang verder zou moeten verleend 
worden aan het « brood » of aan de 
« wapens », antwoordde de geslepen 
president dat aan allebei de voorrang 

Wat had de president te bieden ? 
Het zou te veel zijn om hier op te 
noemen, want niet minder dan 33 
voorstellen werden door Johnson af-
gerateld. Het meest verrassingwek-
kende voorstel was wel, dat voortaan 
de kongresleden uit het Huis van Af
gevaardigden vier jaar lang zouden 
dienst doen in plaats van twee jaar, 
dit vanaf 1972. Dit is een regel, die 
door de leden van het Huis van Afge
vaardigden gul werd onthaald. Deze 
maatregel zal zeker een matigend ef-
fekt hebben op de uitvoering van de 
politieke programma's. Want bijvoor
beeld dit jaaroverzicht van Johnson 
werd voor een groot deel met somber
heid tegemoet gezien, omdat in het 
Huis van Afgevaardigden dit jaar al 
de zetels (435) opnieuw verkozen 
moeten worden en daarbij 45 in de 
Senaat. In dergelijke, naar verkie
zingsargumenten ruikende atmosfeer, 
konden de presidentiele voorstellen al 
bij voorbaat op een remmende reaktie 
rekenen. De senatoren zullen van hun 
kant er wel niet graag bij zijn, want 
zij vrezen dat op die manier de afge
vaardigden zeker zijn van hun zetel 
voor vier jaar, terwijl zij in het mid
den van die term kunnen meedingen 
naar een zetel in de Senaat. 

Al de andere voorstellen van de 
president haken terug in op zijn pro
gramma voor de « Great Society» : 
een nieuwe sociale wetgeving waar-

kon verleend worden En niet alleen 
kón, maar moest verleend worden. 
Maar de presidentiele dialektiek liet 
toch enige ruimte open, want op som
mige binnenlandse aangelegenheden 
zou wel zachtjesaan gegaan moeten 
worden. Het kortst samengevat blijkt 
de presidentiële retoriek in deze vol
zin : «Wij zullen niet toelaten dat 
diegenen die op ons schieten in Viet
nam een overwinning behalen over de 
verlangens en de bedoelingen van het 
Amerikaanse volk. Deze natie is 
machtig genoeg, haar maatschappij 
is gezond genoeg en haar volk is sterk 
genoeg om onze idealen en doelen in 
de rest van de wereld te vervolgen, 
terwijl wij op het thuisfront een 
« grote maatschappij » aan het bou
wen zijn ». 

Heeft president Johnson reden om 
zo optimistisch te zijn ? Of heeft de 
man gelijk die zei dat er van John
son's belofte dat er van allebei — 
brood en wapens — méér zal zijn, zou 
neerkomen op «meer van hetzelfde» : 
dus meer welvaart thuis, maar ook 
meer oorlog ver van huis. 

mee vooral stakingen, die onherstel
bare schade toebrengen aan de be
langen van de staat, kunnen bedwon
gen worden en waarin grotere staats-
tussenkomst in gezondheidszorg en 
opvoeding de toon aangev^en. Maat

regelen voor het uitroeien van de 
krotwoningen en de kriminaliteit. 
Een bijkomend twaalfde ministerie 
van «transport» om het geweldige 
transportprobleem op te lossen (met 
onder andere een speciale wet op de 
Veihgheid op de Snelwegen). Wat de 
burgerrechten-wetten betreft, zal 
vooral aandacht besteed worden aan 
de rassendiskriminatie in de huurwet
geving, het forceren van een niet-
discriminerende selektie van de jury
leden aan de staatsgerechtshoven zo
wel als die aan de federale en een 
verhoging van de bescherming van 
de burgerrechten-verdedigers en van 
de negers. 

Bij de opsomming van dit alles 
bleek duidelijk dat het wegnemen van 
de gal van de president hem niet t e 
gelijkertijd van zijn lef en zijn kapa-
citeit in het maneuvreren heeft be
roofd. 

De vraag is alleen maar : waar zal 
de president het geld vandaan halen 
om dit allemaal te verwezenlijken ? 
Dat kon men verleden jaar reeds zeg
gen, en nu heeft hij er nog een schep
je bijgedaan. 

Om dat geweldige programma te 
realiseren kondigde Johnson een fis
kaal anti-inflatie-budget aan met in
gang van 1 juli. Dat budget werd door 
de president maandag 24 januari 
voorgesteld aan het Kongres. Het kon 
geresumeerd worden m de volgende 
elementen : 

Ten eerste voorziet Johnson's ad
ministratie dat de verhoging van de 
uitgaven voor de Great-Society-pro-
jekten-met-voorrang (maar dan af
gezien van de speciale onkosten voor 
de operaties m Zuid-Oost-Azië) ge-
kompenseerd zullen worden door ver
minderingen ^ daar heb je het dan ! 
— in de projekten-met-mindere-voor-
rang, door de verbetering van beheer 
in de administratie en andere snoer-
de-riem-maatregelen. 

Ten tweede voorziet Johnson's ad
ministratie een verhoging van de te -
rale inkomsten door middel van een 
serie bijkomende taksmaatregelen. 
Onder andere het opnieuw verhogen 
(tijdelijk, wordt erbij gezegd) van de 
auto- en telefoontaksen. 

Ten derde rekent de administratie 
op een gekombineerde verhoging van 
de inkomsten uit de ekonomische 
groei en de gewijzigde belastingspro
cedures — een lichte verschuiving 
van de belastingsdruk op de hogere 
inkomens, en een versnelde inning 
van de belasting m het zelfde jaar 
nog — die ongeveer 11 miljard dol
lar meer zal opbrengen. Dat zal dan 
precies genoeg zijn om de speciale 
Vietnam-operaties en de normale 
verhoging van de budsetaire uitga
ven te bekostigen. 

Om het hele Ameiikaanse oudget 
— dat met zijn 112,8 miljard dollar 
het grootste in de geschiedenis van 
Amerika is — te resumeren, kunnen 
we tenslotte even kijken waar iedere 
Amerikaanse dollar uit dit budget 
naar toe gaat. En dat is dan heel m-
struktief als volgt : 5 cent gaan naa r 
de oorlogsveteranen van de jongste 
wereldoorlog, 11 cent gaan naar de 
aflossing van leningen. 12 cent naar 
opvoeding, gezondheid, huisvesting, 
15 naar andere kollektieve bestedin
gen, 48 cent gaan naar defensie en 
internationale hulp en tenslotte 9 
cent naar de Vietnamese oorlog. 

E.H.M. 

deze week in de wereld 
In Frankrijk groeit de zaak Ben Barka uit tot Dreyfus- en Stavisky-aftne-
tingen. 

In Spanje stortte een met atoombommen geladen Amerikaanse B-52 neer. 

De E.E.G.-konferentie te Luksemburg boekte weinig rezultaten. Einde vol
gende maand wordt het gesprek tussen de Zes hernomen. 

Een Boeing van de Indische luchtvaartmaatschappij stortte neer in het 
massief van de Mont-Blanc. Er waren 117 doden, w.o. enkele leden van 
een kulturele afvaardiging der provincie Brabant. 

In Vietnam wordt de oorlog na het nieuwjaarsbestand verder gezet. Nas
ser bood zijn diensten aan om te bemiddelen tussen Washington en HanoL 
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HONGERSNOOD 
India staat voor de grootste 

hongeisnood van zi]n geschie
denis. De oogst 65-66 — die 
thans nog aan gang is — zal 
nauweUjks 75 miljoen tonnen 
graan, njs t en maïs opbren
gen; dat is 13 miljoen tonnen 
minder dan de vorige oogst, 
terwijl er smsdien 12 miljoen 
Indieis bijkwamen 

De slechte oogst is het ge
volg van de droogte tijdens 
het moessonseizoen. De be
angstigende vooruitzichten 
brachten de Indieis totnogtoe 
niet uit hun evenwicht : hon
ger is een normaal verschijn
sel en daarenboven drukte het 
konflikt met Pakistan alle 
andere overwegingen naar de 
achtei grond In 1943 werd 
India eveneens door 'n droog
te geteisterd, toen stierven er 
naar schatting twee miljoen 
mensen. 

Thans levert Amerika 15 
miljoen ton graan aan India 
Dat is een extra-leveiing met 
het oog op de hongersnood, 
ook in gewone jaren gaat 20 
t h van de graanoogst der 
V S naar het Indisch subkon-
tinent. 

SCHERPE OREN 
'•iet*^i 

Dit zijn tien hoofdpersonages in de zaak Ben Barka Boven van l naar r Jacques Foccait, ge 
neraal Jacquter, Max Fernet, Jacques Aubett, rechter Zollinger Onder van I. naar r kommis-
saris Simbitle, Abd el Kader Ben Barka, Melidi Ben Barka (het slachtoffer), generaal Oefkir (zie 
artikel op deze bladzijde) en Antoine Lopez Ontbreekt nog : de achtbare pooier Bouclieseiche, 

wiens foto we echter reeds vroeger afdrukten. 

MOHAMED OEFKIR 
Het gehcint met alk dnge/i dal een iv-

teitiattonaal aiiesiaticbcvel ivoidt intge-
vaaidigd tegen een mmistei van Biytrten-
Jandse Zaken tn ftinktte ' De F)amen heb
ben einde van vonge week deze ongewone 
niaatiegel getioffen tegen geneiaal Ocf-
ktr, miniilei van Binnenlandse Zaken, 
hoofd van de Slaalweiligheid en sletke man 
xan Maiokko. 

H / ; hebben de<iti]ds een iiitvoeiig ailikcl 
Cciiijd aan de ontvoeung van de Maiok-
kaame oppositieleider Ben Baika, die op 
29 oktobei 1965 in klnarlichle dag tn het 
rent} urn van Panjs gekidnapt lueid, ue 
uexen er toen op dat de ontvoeiing het 
ueik u'as van een groepje, ziaann ondei 
ueield en politiediensten mekaar de hand 
gaven en dat ueikte m opdiacht van Oef 
liii 

Sindsdien is het dossier Ben Baika steeds 
omiangitjkei geuoiden Het Fianse ueek-
blad « LLxpiess » tvist (nkele ui ken gr 
leden te vei tellen dat Oefkir onmiddellijk 
na de ontvoenng van Ben Barka vanwt 
Rabat naar Fonlenay kwam, waai de opjw-
sitieleidei opgesloten zat tn de villa van de 
gangster Boucheseiche « En >, zo vertelde 
< LExpiess ^, « van zodia de geneiaal Ben 
Baika zag, weid hij iioedend Hij stak hem 
met een dolk, zodat er ueldia nog slechts 
een menselijke schotelvod op de grond 
lag > « L'Fxpress » kreeg dit ooggelnigen 
vei slag van Figon, de man die vei leden 
ueek ^zelfmooid pleegde ^v toen de Ftanse 
politie hem ^ wilde aiie%lPieni> 

Mihdi Ben Bail a uas ren man ran iii-
Ifnt links 

lit oktober 1963 uerd hij dooi hel Mn 
lokkaans gerecht ter dood verooideeld, 
maai in apiil voiig jaar geamnestieerd 
dooi koning Hassan 11 die de politieke ba 
zis van zijn regering poogde te vcibreden 
HIJ leefde de jongste jaien m het buiten 
land, vooial te Geneve maai bleef in Ma 
lokko beschikken over een giote aanhang 

Mohamed Oefkir is ten gans andei lype, 
ten man zonder ideologische achtei grond 
maar met een hevige machtsbegeerte, niet 
te remmen m zijn drang naar omhoog De 
thans 45 jaiige minister van Binnenlandse 
Taken diende tot tien jaar geleden in hel 
Iians leger Hij nam deel aan de geallieer 
de landing tn Italië en aan de oorlog in 
Indochma Hij bracht het tol kapitein en 
kreeg de Legion d'Honneur In 1953 werd 
htj verbonden aan het Frans militair gezag 
m Maiokko en luee jaar latei speelde liij 
een kiachtloer klaar, die hem duidclqk te 
kent als een beginselloze opportunist . hij 
slaa<rde er tn op enkele dagen tijds van 
front te veranderen door van de diensten 
van de laatste rezident generaal over te 
gaan naai het kabinet van de Maiiokkaan 
se koning; 

Van 195^ lot 1960 welkte hij zich in alle 
slilu naai omhoog In 1960 weid hij tot 
kolonel bexoideid en kieeg hij zijn benoe
ming tot hoofd van de Veiligheid. Hij or
ganiseerde tn Maiokko een ivaar schnkbe-
uiiid en alle pogingen van de oppositie om 
hiiigs politieke weg of met geweld tets aan 
de beslaande toestand te veiandeien, uer 
den dooi hem in het bloed gesmooid In 
196} — hel jaar van de te) doodvei ooi de
ling van Ben Baika — klom Mohamed 
Oefkn, dank zij het konflikt met Algeiie, 
naai d> geneiaalsiang en meteen weid hij 
iiunisin jan Biiiiu nlandse Zaken 

In schijn nas hij de tioiiwste dienaar 
tan de monaichie, tn neikeltjkheid dien
de hij slechts zichzelf, zijn macht en zijn 
diang naar omhoog Ongeveer een jaar ge
leden onderdrukte hij bnilaal de opstand 
tan Casablanca, meer en mtei weid hij de 
sleike man van Maiokko 

Hel IS waaiscliijnlifk dal Hassan II, die 
zijn vadei Mohamed V opgevolgd had, de 
steeds giotei machlsconcentiatie tn de haii 
den van één enkele niets ontziende Stieber 
Vleesde In oktobei 1965 deed hij een po
ging om zich van Oefkn te ontdoen, hij 
tiachlte een riiimeie bazis voor zijn lege
ring te wilden en overiuoog te dien einde, 
Ben Baika naar hel land terug te roepen 
Flel dckieet waaibij Oefkn ontheven werd 
van zijn fiinkties en benoemd lot hoofd 
xan hel militane huts van de koning — 
louter een erebaantje — was leeds opge
steld en wachtte alleen nog op de konink
lijke handtekening 

Vooi Oefkir nas dal het sein, om eens 
Ie nu Cl te handelen zoals hij dat bij on-
Iclbaie gelegenheden in zijn loopbaan had 
gedaan een bnilale, harde, n,ets ontzien
de slag om de vijand ml de baan Ie rui
men Hl] gaf opdiachl aan het stelletie 
g,angsteis, f/ooieis en polilu mannen dal te 
laiijs toor ledere kaïuei Ie iinden is en 
dat om d< slijds zijn sporen vei diende bij 
de anti GAS bai bonzes Hel is mei ku aar
dig dat de linkse Ben Barka ontvoerd luerd 
door een groep uaaiiri (vooi zover ideolo 
gie tn dil milieu telt) eveneens linksen 
zaten De lest speelde zich af iii de villa ie 
I onteiia) 

Toen duidelijk xicid dat dr oiitioeiiiiij 
en de (uaarsdiijnlijht) iiiooid hel ueik 
waren van Mohamed Oejlii, ontkende de 
Marokkaanse minister van Binnenlandse 
Zaken zulks < op zijn eer xan gewezen 
Frans officier > 

Onwaaischijnlijhe figuren als Mohamed 
Oefkn behoren in het menu e Afiika lot 
de weikelijkhetd van tedere dag Bij het 
bcooi delen xian Afnkaanse toestanden 
houde min er best lekening mee, dat men 
ginds in het roofiiddei tijdperk verkeert 

A N. Tovano 

EVENWICHT 

De V S paren een zin voor 
politiek evenwicht handig 
aan een mercantiele geest 
Jaren geleden spoorden ze de 
Westduitse Bondsiepubliek er 
toe aan, Amerikaanse tanks 
aan Israel te leveren. 

Thans verkopen zijzelf aan 
Israels vij'anden Jordanië en 
Saoedi-Arabie tanks van het 
type M 48 Jordanië kreeg er 
reeds 40 en er volgen er bin
nenkort nog 60. De Israëlische 
ambassadeur te Washington 
tekende bij de Amerikaanse 
regering protest aan tegen 
deze leveringen Hij ontving 
als antwoord dat ze spijtig 
genoeg onvermijdelijk waren 
« omdat de Duitse wapenleve-
rmgen aan Israel destijds het 
militair evenwicht in het Na
bije Oosten h a d d e n ver
stoord >. 

De tijd van de kanonkonin
gen IS nog lang met voorbij ! 

Wie in Frankrijk over een 
goed gehoor beschikt heeft 'n 
ondergrondse atoomontplof
fing gehoord honderd kilome
ter ten noorden van Taman-
rasset in de maand oktober-
Omdat dit niet nuttig was 
voor de propaganda van de 
Gaulle, heef de gehele pers 
niets gehoord. 

Sommigen beweren een nog 
scherper gehoor te hebben en 
een dei gelijke ontploffing te 
horen m de komende maand 
febiuan. Waarschijnlijk zal 
ook dan Tass de Franse kom-
munisten niét inlichten Vol
gens de Rechten van de Mens 
heeft ledeieen het recht op 
informatie, maar begin er in 
dergelijke omstandigheden 
maar eens mee 

We kunnen nog wel eens 
ovei de Spaanse censuur pra
ten, daar durven ze nog li
bertijnse dingen veibieden, 
denk eens aan ' 

Maar over de A-bommen 
van de Gaulle . mo-adie dicht 
en oren zedig gestopt. 

EEN ONTSNAPPING 

EN EEN MOORD 

Drie jaar geleden ontsnap
te een OAS-gevangene, adju
dant Robin De Gaulle rea
geerde bliksemsnel : de pre-
fekt van het departement, die 
indeidaad ook vooi de politie 
en de gevangenissen verant
woordelijk IS, werd onmiddel
lijk ontslagen Robin zou mis
schien ooit eens iets tegen de 
Gaulle kunnen ondernemen 

De zaak Ben Barka bekijkt 
diezelfde de GauUe met een 
sereen onthechte blik . het 
lecht heeft hem eigenlijk 
nooit gemteresseeid, alleen de 
macht Hebben zijn eigen 
diensten trouwens niet kolo
nel Al goud ontvoerd uU Mun-
chen ' 

De namen Robin, Ben Bar
ka, Argoud samenbiengen is 
blijkbaar een grote geestehj-
ke inspanning, want zelfs de 
geleerde heren van « De Stan
daard » komen er niet toe 1 

Een 23-jarige Zweedse, mevrouw Helena Börjesson, plaatste een 
wel zeer eigenaardig « zoekertje » • aan een gevel langs een der 
hoofdstraten van Stockholm maakte ze bekend dat zij ambities 
heeft, een baan zoekt en vol goede ideeën zit (wat we zo gelo
ven ') Het zoekertje kost haar iets meet dan 2 000 Bfr voor twee 
weken, maar dat komt er vieZ uit, veronderstelt ze Het telefoon
nummer IS dat van een pubhctteitsagentschap maar haar foto is 
— naar het schijnt — echt. 



12 

'\,-'%'>^iö 
I. y'^r^^%X.^,,,^\iA 

J-; ^ 1 ^ , ^ ^ "G^"Mi,i ' i i*r/ ' 'y 

\nr fT—'—n.' 

Misschien, beste lezer, eindigt de naam 
van de gemeente waar gij uw levensda
gen slijt, op het achtervoegsel <• gem » 
o/ op « sel ». Dan hebt gij de kans om 
een of andere dag, bij het omspitten 
van uw voortumtje te stuiten op over
blijfselen van het Frankisch tijdvak. 
Mogelijk zal het U — na het lezen van 
deze reportage — opvallen dat er in 
uw omgeving, die normaal uit een vlak 
landschap bestaat, zich eigenaardige 

verhevenheden bevinden die wijzen op 
de aanwezigheid van oeroude grafheu
vels En misschien is het perceel grond 
dat gij gebruikt om wat aardappelen 
of groenten te winnen, wel een vind-
plaats-in-spé voor Romeins vaatwerk, 
urnen of zelfs gouden munten. Vond 
onlangs een ijverige Z.eeuw niet tussen 
zijn slecht groeiende poreiplanten een 
schat aan gouden dukaten ? 

Nee, meestal komt het zover niet en 
worden de vondsten beperkt tot scher
ven van aardewerk, schelpjes, sprokke 
beenderen of bewerkte stenen. 

Voor schattendelvers en goudzoekers 
is er in het gebied van ée archeologie 
weinig te vinden dat een hoge geld
waarde heeft. Wel voor geestdriftige 
amateurs onderzoekers en die zijn vrij 
talrijk in Vlaanderen. 

Wij hebben et op onze reportage-
tochten reeds ettelijke ontmoet. Wij 
denken hierbij aan Toon Jansens uit 
Nevele, die niet alleen een volledig niu-
zeiim opbouwde, maar die het hele land 
afreisde om overal op de plaatsen waar 
vondsten gemeld werden of waar grote 
bouwwerken aan de gang waren, ie 
gaan uitzien naar overblijlselen van 
voorhistorisch leven, die in eigen dorp 
ging delven naar de resten van een Ro
meinse heirbaan en die ei bovendien 
belangrijke vondsten deed in verband 
met nederzettingen van vóór 2000 jaar. 

Onlangs ontmoetten wij weer een 
van die " moedige gravers » in de per
soon van de Ekernaar Leo van Boven 
die in zijn eentje aan archeologie doet 
uit zuiver amateurisme, louter als hob
by. Hij begon ermee toen hij een paar 
jaar geleden aanknoopte met werkmak-
kers die hun vrije tijd besteedden aan 
het opgraven van Frankische en Ro
meinse overblijfselen. Samen met deze 
amateurs deed hij grondboringen en 
delvingen in de Kempen en haalde op 
verschillende plaatsen urnen en terra 
sigillata boven. Later begon hij ook te 
graven in de Antwerpse Polder waar 

verschillende dorpen dienen te verdwij
nen ingevolge de havenuitbreiding en 
waar de ' archeologen op dit ogenblik 
een goede bron van de meest uiteenlo
pende vondsten hebben. 

• KASTEEL OPGRAVEN 

De man waarover wij spreken, was in 
koniakt gekomen met de bekende ge
schiedenisvorser dhr Bresseleers ui t 
Ekeren en met de te Essen woonachtige 
ingenieur R. Havermans, tot voor kort 
hoofd van een der Antwerpse haven
diensten en die als dusdanig verschil
lende belangwekkende studies heeft ge
daan voor wat de gesteldheid van de 
bodem (waarop de havenuitbreiding 
zou plaats vinden) aangaat. O p de.'e 
wijze kwam amateur-archeoloog Van 
Boven op het spoor van een oeroud 
kasteel dat zich te Wilmarsdonk bevond 
en dat mogelijk belangrijke gegevens 
zou kunnen verstrekken nopens de eer
ste bewoners van het waterland langs 
de Bovenschelde. 

Op deze wijze werd het graafwerk 
naar het « Dalenhof » begonnen. Onze 
zegsman vertelde dat dit graafwerk hem 
als louter ontspanning en tezelfdertijd 
als een waardevolle studie voorkomt. 
Hij doet het zonder enige vergoeding, 
zonder enige materiële steun. .^1 zijn 
vrije dagen, geheel zijn verlof wordt er
aan gewijd; samen met enkele vrienden 
en jongere helpers wordt met de spade 

met scho 
naar he 

een gans terrein omgewoeld en grond
vesten blootgelegd. Met rezultaat : reeds 
talrijke voorwerpen die wijzen op een 
Frankische oorsprong werden boven
gehaald. 

• GESCHIEDKUNDIGE HULP 

Voor het echter zover was diende er 
eerst heelwat studiewerk verricht; want 
men kan niet zomaar in het wilde weg 
aan het graven gaan, vooral niet wan
n e e r , men niet zeker is van de juiste 
plaats waar men hoopt iets te vinden. 
De geschiedkundigen kunnen, hierbij 
helpen. In dit geval werden de gegevens 
verstrekt door de hogergenoemden en 
door sommige oude lieden- die uit de 
overlevering nog ongeveer wisten waar 
het kasteel of de versterking gelegen 
was. Nochtans rees er een zekere be
twisting, vooral door een naamsverwar
ring, want vlak bijeen waren er op de 
oude kaarten twee kastelen aangeduid. 
O p de ene stond Dalenhof vermeld en 
op de andere kaart was er sprake van 
Doelenhof. Sommige geschiedenisvorsers 
meenden dat het om een en hetzelfde 
kasteel ging, maar dit bleek achteraf 
niet waar te zijn : er waren wel dege
lijk twee gebouwen geweest. 

Men ziet voor welke moeilijkheden 
archeologen — en vooral dan amateurs 
— kunnen staan. 

Uiteindelijk bleken de gegevens van 
de heer Bresseleers dan toch te stroken 
met de werkelijkheid en met de volks
mond, die van de bewuste plaats sprak 
als van een « berg », een nauwelijks 
zichtbare verhevenheid in het eentonig-

vlakke polderland. Nu was er in oil 
dokumenten sprake van een plaats i 
Heyseghemberg heette en die wees | 
een Frankische oorsprong. 

Inderdaad, het is kenmerkend voori 
Frankische nederzettingen dat hl 
plaatsnamen of toponiemen eindigen J 
« ghera » of « sel «, 

FRANKISCHE KOLONISATIE 

In de tweede helft van de vierde eeil 
verschenen de Franken in de provinl 
Antwerpen. Zij volgden de vallei vl 
de Mark en van de Dommel en stichtJ 
langs die weg verschillende pleisJ 
plaatsen. H u n weg die zij volgden i 
hun zwerftocht, is vrij goed algebakd 
door de plaatsnamen met de hogeij 
noemde achtervoegsels, waarbij dit 
vermeld dat zowel « sel » (afkomstig vJ 
sala) als « ghem n of « hem » (wat hel 
of heem betekent) duiden op wat inl 
vandaag « woning » of woonplaats ; 
heten. Zo zijn er namen als Meerij 
Vorsel, Zoersel, Viersel, Mortsel en ffl 
negem, Oelegem, Wommelgem, Mei 
sem en Edegem die allen wijzen op i 
Frankische oorsprong. 

De Franken lieten de schrale 
woeste Kempische gronden enigzil 
links liggen, evenals het wadden- f 
schorrengebied langs de Schelde, wal 
dan weer de Friezen hun nederzettil 
gen kwamen vestigen. Aan de Rupeli 
de Demer gleden ze af naar het westfj 
onder meer naar het Land van Waasj 
lieten in het zuiden het inmense Kolej 
woud onverlet. 

Nu was de verst in het waterland 
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in Vlaanderen 

en borstel 
ver lede 

legen plaatsnaam juist de hogergenoem-
de Heyseghemberg, die op kaarten ver
meld werd in 1748 en gesitueerd werd 
te Wilmarsdonk. Dezelfde plaats stond 
op oude kaarten van overstromingen -— 
ondermeer die van het beleg van Ant
werpen in 1585 ^ aangeduid als een 
verhevenheid die droog bleef. 

O p deze wijze werden de deeltjes van 
de puzzel aan mekaar gelegd en kwam 
men tot het besluit dat ter plaatse dien
de gegraven. Zo gaat dat in regel meest
al wanneer men niet volslagen zeker is 
van de juiste ligging en op deze wijze 
gaan de geschiedkunde en de archeolo
gie hand in hand en vullen elkaar aan. 
He t graafwerk van onze zegsman werd 
dus beloond; alleen zal er nu nog die
nen uitgemaakt of de onderaardse gang, 
waarover men in de volksmond spreekt 
en die het kasteel zou verbinden met 
de kerk, werkelijk bestaat of slechts ver
zinsel is. 

• VINDPLAATSEN 

De archeologie nam een grote vlucht 
in de tweede helft van de negentiende 
eeuw, vooral nadat Heinrich Schlieman 
in 1870 het oude Troje opgegraven had. 
Toen in 1923 het graf van Toetancha-
mon in Egypte blootgelegd werd en 
men er, naast de goed-bewaarde mimi-
mie, tevens een reeks kostbaarheden 
vond, ontstond er veel fantasie rond de 
« graverij ». In werkelijkheid vindt men 
niet zo vaak « schatten » en houdt de 
echte archelogie het bij het delven naar 
potscherven, pij lpunten, fundamenten 
en andere, om hierdoor telkens weer 
wat meer te ontraadselen van de tijden 
die ver achter ons liggen. Het is een 
hard labeur, waarbij de amateurs in 
regel zeer dienstig zijn en veel nutt ig 
werk leveren, vooral wanneer het gaat 
om mensen die zich sistematisch weten
schappelijk geschoold hebben. 

De vindplaatsen in Vlaanderen zijn 
zeer verscheiden : zij liggen bij de zee, 
bij de rivieren, in de Kempische zand
vlakten en op de meest uiteenlopende 
plaatsen. De zee heeft m de loop van 
de tijden vaak ganse gemeenschappen 
verjaagd en de woonhaarden verzwol
gen. Denken wij aan het verdronken 
land van Saaftinge waar zeven welva
rende dorpen in het slib bedolven wer
den. Nu en dan schenkt het water iets 
terug van de vroegere bewoners. Ook 
de rivieren vormen vindplaatsen, vooral 
daar waar bochten verlegd of uitgesne
den werden en grotten in zachte rots
gesteenten gevormd werden. In vlakke 
streken deed de wind zijn werk door 
ganse delen met zand te bedekken (on
der meer o p de Kalmthoutse hei) ol de 

..bodem uit te schuren. 

• IN VLAANDEREN 

In Vlaanderen is de archeologie flink 
ui t de kluiten gewassen. Niet alleen is 
er de Nationale dienst voor de opgra
vingen die onder leiding van universi
teitsprofessoren en talloze studenten op 
grote schaal onderzoekingen doet, maar 
er zijn ook heelwat amateurs, lieflreb-
bers van geschiedkunde en inensen die 
iedere ontdekking onmiddellijk door
seinen. 

De grote steden worden onderzocht 
vanuit de lucht omdat men van daarui t 
gemakkelijker ruines, graven en andere 
sporen van vroegere beschavingen kan 
ontdekken. 

Anderzijds vormen de grote werken 
aan autosnelwegen, uitgravingen voor 
grote gebouwen in de steden, bagger-
werken (onder meer voor de uitbreiding 
van de Antwerpse haven en van de 
Gentse industrie-zone) uitstekende vind
plaatsen voor allerlei voorwerpen, zo
wel uit de historische als. voorhistorische 
lijden. Over het algemeen worden de 
vondsten door de arbeiders of de werk-
leidingen vrij goed gemeld aan de be
voegde diensten, ook door partikulieren 
die toevallig iets vinden op hun terrei
nen. Weinig vondsten worden verzwe
gen, waarschijnlijk omdat — wanneer 
opgravingen op privé-terreinen dienen 
gedaan — deze ruimschoots vergoed 
worden en — zo er zaken van waarde 
gevonden worden -— de helft toekomt 
aan de eigenaar van het terrein. 

De dienst werkt als volgt : eerst wordt 
nauwkeurig nagegaan, aan de hand van 
geschiedkundige gegeven (zoals hier
boven uitvoerig uiteengezet) of er reden 
bestaat tot opgraven over te gaan. De 
juiste plaats wordt nauwkeurig vastge
steld aan de hand van kaarten en doku-
menten. Vervolgens worden er proefbo-
ringen uitgevoerd ; waar er weerstand is 
en men vermoedt dat er zich grondves
ten bevinden, wordt een baken gezet en 
aldus kan met vrij grote nauwkeurig
heid omvang en ligging ter plaatse af
gepaald worden. 

Na het graven van een proefsleuf 
wordt uiteindelijk me ï de opdelvingen 
begonnen. De gevonden voorwerpen 
worden te Brussel in speciaal daartoe 
ingerichte ruimten gereinigd, gefotogra
feerd, bestudeerd en in katalogi onder
gebracht, waarna zij een bestemming 
krijgen in (zo mogelijk) een oudheid
kundig muzeüm van de plaats waar zij 
gevonden werden. Talloze steden en ge
meenten in Vlaanderen hebben derge
lijk muzeüm; onder de voornaamste ver
melden wij T i n n h o u t , Deurne, Ronse, 
St. Niklaas, Tongeren (met een van de 
voornaamste) en de grote steden van 
Vlaanderen. 

• GOED GEORGANISEERD 

In Vlaanderen wordt meestal gedol
ven naar begraafplaatsen en minder 
naar woningen en vestingen omdat die 
weinig aanwezig zijn. Het tegeno\erge-
stelde is waar voor Wallonië waar men 
meestal met rotsstenen bouwde terwijl 
(bijvoorbeeld de Romeinse) bouwwer
ken in Vlaanderen veelal in hout wer
den opgetrokken. 

Er worden ten onzent vooral antieke 
voorwerpen in de omgeving van gTaf-
velden of langs de heerbanen gevonden. 
Soms ook wel eens villa's en vestingen. 
In 1962 werd op de steenberg bij Kes-
senich in de Platdietse streek een be
langrijke ontdekking gedaan door een 
amateur-archeoloog de doeanier Geer-
kens die vier Romeinse waterputten 
vond en in één ervan halssnoeren, spel
den, vaatwerk, kruiken, bronzen ge
bruiksvoorwerpen en dakpannen aan 
trof. In 1963 werden te Rosmeer en te 
Grote uSpouwen in Limburg een reeks ge
bouwen uit dezelfde tijdsspanne ont
dekt, terwijl men te Mol, Hamont en 
Neerpelt grafheuvels (de zogenaamde 
tumuli) openmaakte en er goed bewaar
de skeletten in aantrof, waarbij ook tot 
stof vergane kledingsstukken, voedsel, 
drinkbekers en wapens werden gevon
den. 

T e Mortsel ontdekte men de muren 
van een Romeinse landbouwnederzet-
ting en te Oudenburg werden niet min
der dan 170 graven met houten kisten 
blootgelegd samen met kruikjes (waarin 
wijn had gezeten) schotels met verstofte 
etensresten en zelfs in een der graven 
overblijfselen van een hond die naast 
zijn meester werd ter aarde besteld ! 
Soms ontdekt men toevallig iets, zoals 
te Tienen waar men bij de aanleg van 
een waterleidingsbuis een loden kist 
met bronzen vazen en mensenbeenderen 
aantrof die zeer oud bleek te zijn. 

In de Antwerpse Polder vond men bij 
baggerwerken voorhistorische ruggewer-
vels, resten van walvissen, haaictanden 
en verschillende versteende geweien ÓK 
volgens schattingen tienduizenden jaren 
oud zouden zijn. 

O p dit ogenblik wordt er in het Gent
se, met name te Huise veelviddig ge
graven en op vele plaatsen in Vlaande
ren (onder meer te Nevele, Temse, 
Hoogstraten) zijn er urnen met de asse 

van voorvaderen die tweeduizend jaar 
geleden leefden, te vinden. 

Men neemt aan dat Vlaanderen be
woond was vanaf het Mousteriaans 'tijd
vak (Neanderthaelermens). Schattingen 
duiden op een periode van 180.000 jaar 
De eerste bewoners van onze streken 
waren geen jagers maar «verzamelaars», 
dit wil zeggen mensen die hun loeding 
verzamelden onder de vorm van vruch
ten, wortelen en kleine dieren Later 
werden hel « jagers •; (ondei meet op 
rendier en hert) en na een langdurende 
ontwikkeling uiteindelijk veetelers en 
landbouwers. 

Van de Homo Sapiens ontdekte men 
in Limburg te Lommei, overblijfselen 
en te Zonhoven van de Cro-Magnon-
mens. Uit het Mesolithicum (met kleine 
werktuigen, pijlpunten en schrapers) 
werden vondsten gedaan te Gent, \ 'os-
sem, St-Genesius-Rode, Weelde en .\1 eer
hout, terwijl resten uit het Neol i thi tum 
(waarin de landbouw bedreven werd) 
ontdekt werden te Roeselare, Hoogstra
ten, Lier. .ontwerpen, Diest, Diegem en 
in de Jekervallei. In de bronstijd wer
den er ten'onzent nog veel stenen voor
werpen gebruikt omdat onze streken 
arm waren aan koper of tin. De ijzer
tijd daarentegen was vrij rijk aan voor
werpen omdat men Ier plaatse de delf
stof vond. 

Df nrcheoiogen kunnen uit hun vr-
dufdig werk {alles gaal immeis met 
schob, truuieel en boistel. om df xoor-
u'eri)en bloot te maken', enorm veel 
bladzijden van een ouTeschrexien boek 
openleggen., Alleen over de gestalte en 
de lichaamsbouw van o)ne vooioiuters, 
de « Vlamingen >> i'an de vroegste tij
den, om nu eens niet van « Oude Bal
gen » te spreken, kunne^i zii u'einig ver
tellen, otndat er aan lijkverbranding 
werd gedaan en er meestal weinig van 
die vroegere bewoners overbleef, tenzij 
dan een hoopje as in een aarden krwk... 

Staf De Lie. 

Ontdekkingen zoals deze te Rome (zie 
foto links boven) doet men in Vlaande
ren niet veel omdat bij onze voorouders 
de lijkverbranding in zwang was. Met 
borstel en truweel wordt omzichtig de 
ontdekking bloot gemaakt (zie foto ho
ven rechts). Foto hiernaast toont "en 
in Limburg gevonden bronzen sluit-
speld. 
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haar 

Dooddoeners en clichés komien licht 
uit de mond waar het sommige be
roepen geldt. Zoals alle professoren 
verstrooid, alle politici korrupt heten, 
zijn mannequins en fotomodellen per 
definitie ijdele, frivole luxe-popjes. 
Men oordeelt nu eenmaal graag naar 
uiterlijkheden, praat gemakkelijk wie 
weet hoe ontstane fabeltjes na, over 
een beroep dat in zich niet minder 
respektabel is dan het uwe en het 
mijne. Een beroep waarover bij het 
publiek weinig echt bekend is (on
danks het voorbije Keeler-schandaal 
en de recente Shrimpton-adoratie), 
dus veel onbegrip bestaat. Logisch ei
genlijk, want weinigen krijgen ooit 
kontakt met of toegang tot het vrij 
gesloten wereldje van mannequins en 
modellen. Waar ze in Amerika, in on
ze buurstaten talrijk en vrij evolueren 
in het toonaangevende milieu waar 
kunst, reklame, mode elkaar ontmoe
ten, vormen ze hier — het beroep is 
er betrekkelijk jong — een hechte 
minderheid die als groep weinig naar 
buiten treedt. 

Onze kennismaking met hen reikt 
dan ook zelden verder dan het door-

HET SPROOKJE 

VAN HO SHIN 
Ho Shin tvas eig ]ong, de joiigi'e 

aan hel liof van zijn korting, Ho 
Shin xvas ook eig mooi. Hij had lioc-
kige kaaksbeendeten die zegden dnl 

•jjn fade) in Mongolië had gewoond, 
een huid van kopei zoals van de Ja
vaanse die zijn moeder was, matle 
-.u'artc haren zoals alle CJiinezen en 
lichte grote ogen waarvan niemand 
de kleur nauwkeurig kende omdat 
niemand er lang in durjde kijken, 
ledereen groette Ho Shin, w'ant ieder
een wist dal hi] dichter was, hojdich 
ter. leder een kende de blijde verzen 
die Ho Shin maakte wanneer de tee
plukkers terug kwamen uit de sltiii-
kenveldcn, de zangen icaarop d" 
meisjes dansten in de teetuin van dt 
koning, de slrijdliaflige liederen toen 
het leger op)ukle naar de grens om 
de paitisanen te verslaan en de wee 
moedige louwhederen toen doden 
)iiee terug gebracht luerden. Au wan 
delde Ho Slim in de bossen vei van 
het paleis, want de koning had een 
gedicht van de zomer gevraagd en 
nergens was de ivarmle warmer, dr 
vochtige lucht vochtiger, de zomer 
meer zomer dan in de bossen. 

Nergerrs ook waren er mooier rn 
kleun ijke) vogels en bloemen. Hel 
was bij een bloem dut de jonge dich
ter stilhield. Een blauwe, zachte 
bloem, blauw dal dieper was dan he; 
dlauxi' van de zee, zachtheid die zacJi 
Ie) was dan de haien van de meisies 
waarmee Ho Shin in de avond tus 
sen de teestruiken danste. Hel deed 
de dichter beven en bracht hem Ir'i 
nen naar de ogen, zoals alles wat 
heel mooi was hem vaak wenen deed 
Deze bloem is zelf een gedicht dacht 
Ho Shin en daarom vind ik er geen 
woorden voor. Ik zal haar plukken 
•n aan de koning schenken. 

Ho Shin plukte haar, maar hor 
'uel hij ook liep door de koelste 
blekjes, langs de schaduwrijkste bo 
men, de bloem doopte in de bergii-
"ter : de warmte was zo hevig dal dr 
hloem tang voor hij het paleis be-
Irikte, gestorven in zijn handen lag. 

Het maakte Ho Sliin heel bedroefd 
toen hij deze schoonheid dood xeisi 
en in de dode bloem zag hij de 
droefheid van het leven : schoonheid, 
pijn, eenzaamheid en sterven. Hel 

bladeren van modejoernaals en het 
vluchtig bekijken van advertenties, 
met meer oog voor de waar dan voor 
het meisje dat die waar helpt verko
pen. Hoogstens volgt de klassieke 
opmerking die mannequins als « ste
reotiep, gesofistikeerd, onvrouwelijk 
en griezelig mager» bestempelt. Op 
modeshows levend aanschouwd, wor
den ze zelden bewonderd, wel druk 
en luidop bekritiseerd door kijksters 
die zich vaak koopkrachtiger dan be
leefd tonen. Kunstwimpers en kno-
kigheid blijven, ook na de zoveelste 
show, een bron van leedvermaak. 
Schaarse lof geldt enkel het toilet, 
zelden de mannequin. Nóg stroever 
reageren toevallige toeschouwers bij 
buitenopnamen. Onthutsend, verma
kelijk én ergerlijk samen is voor hen 
die vluchtige onderbreking van het 
gewone straatbeeld : de bedrijvige 
fotograaf en zijn eterisch model, dat 
in hun ogen als het ware zichzelf pa
rodieert. Want wat in « het boekje » 
nog mooi en bevallig lijkt, wordt voor 
de kijkers hier een lachwekkende 
maskerade. Dan vormen ze de hechte, 
veilige kern, en voelen zich bijna aan
getast in hun degelijk, reëel bestaan. 

Nochtans is de mannequin inge
schakeld In de even harde realiteit 
van de moderne reklame-wereld. Haar 
beroep vormt geenszins de waarborg 
voor een luxueus, frivool bestaan 
waarin ze bewonderd en vertroeteld 
wordt. Al gelooft men dat graag. Haar 
werk wordt streng geleid, want ge
beurt in dienst van wat primeert : het 
produkt dat verkocht moet worden. Of 
dat nu pompeuze toiletten of huise
lijke wasmiddelen geldt, blijft pr in
cipieel hetzelfde. Autoritaire fotogra
fen en efficiënte art-directors kon-
troleren haar mimiek, bewegingen en 
opschik naargelang de waar het zo 
verlangt. De vleierige dienaars die om 
haar heen draaien en haar schoon
heid roemen zijn in de studio ver te 
zoeken. Hoe teer ook haar huid, van 
porselein wordt ze niet geacht, en de 
werkgevers zijn zelden fluwelig ge-
handschoend. Toch mag ze geen ziel
loze marionet worden, geen instru
ment, dient ze in het poseren geïn
spireerd te blijven en op haar beurt 
te inspireren. 

Dat broze uiterlijk moet trouwens 
sterke eigenschappen verbergen : ge
duld, lichamelijke weerstand en disci
pline, vermogen tot koncentratie... Er 
is erger dan het badpakken poseren in 
de winter, bontmantels in de zomer, 
waartoe modekronieken al te licht de 
beroepsmceilijkheden willen herlei
den. Een model moet altijd gereed 

zija voor fotograaf en reklame-man, 
waar, wanneer of hoe ze dat ook wen
sen. Haar agentschap, dat manne
quins en modellen groepeert, hun be
langen behartigt, publiciteit verzorgt 
en werk verschaft tegen een vast per
cent op de verdienste, telefoneert met 
duidelijke opdracht ; Tanja ' of Ba-
bette moet die dag (soms dezelfde 
nog) op die plaats (soms een halve 
dagreis ver) aanwezig zijn, van al het 
nodige voorzien, wat koffers vol prui
ken, make-up, schoenen, sjaaltjes, 
strikjes en meer veronderstelt. Zware 
koffers waarmee ze treinen op en af. 

1 

BADPAKKEN EN KOUDE VOETEN 

(fb) U weet waarschijnlijk ook wel dat de zomermode in de winter wordt 
geprezenteerd en omgekeerd. Vandaar dat ik altijd enorm veel medelijden 
heb gehad met de mannequins die in het hartje van de winter in een héél 
klem badpakje moesten rondparaderen en daarbij nog aanminnig glim
lachen alsof zij gekoesterd werden door weldoende zonnestralen. De in
vloed van Courrèges heeft ook hier een oplossing voor gebracht : bij een 
minuskuul bikmietje wordt een wijde cape gedragen, daarbij een wit 
mutsje en warme laarsjes. Uitstekend geschikt voor een zomervakantie 
aan onze kust... 

AVONTUURLIJKE GROOTMOEDER 

(fb) Mevrouw Sarah Lewis wordt in mei 1966 honderd jaar. Vorig jaar 
emigreerde haar jongste dochter naar Nieuw Zeeland. Grootmoeder kon 
bet alleen niet meer gewoon worden en zij besloot naar haar dochter te 
gaan per vhegtuig. Ze schijnt hoegenaamd niet bang te zijn, want ze 
heeft zich voorgenomen helemaal alleen te reizen. De ontvangst in Nieuw 
Zeeland zal waarschijnlijk des te hartelijker zijn ! 

RUSTHUIS VOOR EZELS 

(fb) Juffrouw Violet Philpin, 63, uit Berskshire in Engeland zal haar ver
mogen waarschijnlijk niet nalaten aan een tehuis voor behoeftige katten 
om de eenvoudige reden dat zij nu al haar geld uitgeeft aan. een rust
huis voor oude ezels ! Elke week koopt zij een aantal ezels op, niet om 
hen te laten werken, maar wel om ervoor te zorgen dat de beesten een 
rustige oude dag zullen kennen. Zij heeft nu al ongeveer vijftig kostgan
gers. Elke dag doet zij haar ronde om haar lievelingen suiker en koekjes 
te geven en bij speciale gelegenheid krijgen ze zelfs een fles stout ' Geef 
toe dat een dergelijke toewijding een waardiger objekt verdient. 

HONDENPSYCHOLOOG 

(fb) Denk niet dat ik met deze benaming de psychologen wil beledigen, 
Dr. Dare Miller is inderdaad een psycholoog voor honden In het land der 
kompleksen, Amerika, is men tot de ontdekking gekomen dat honden net 
zo goed kompleksen kunnen hebben als mensen. En dus moeten ze naar 
een psychiater. Het schijnt dat ze er beter worden ook... 

taxi's in en uit zeult. Toch mag de 
fotograaf haar nooit vermoeid en 
stofferig zien, wel fris en ontspannen, 
als kwam ze zo uit bed of bad gestapt. 

En moet ze foto-mooi zijn. Wat 
meer is dan natuurlijk fotogeniek of 
zwaar opgemaakt, wat doorgedreven 
zorg inhoudt, altijd nieuwe experi
menten, zich een Idealer gelaat, des
noods een ander type kunnen pense
len. Komt dan het wachten : tot het 
dekor gereed is, de fotograaf inge
steld, de kledij of andere waar toege
komen. Zo komt het eigenlijke werk 
haas t als een verademing. Figuurlijk 
dan, want letterlijk wordt ze nu pas 
beproefd. De andere energie die ze 
enkel daartoe bewaart en nodig heeft. 

Over dat werk kan nog zoveel ver
teld... mag het een volgende keer ? 
Dan hoort u meer over model en fo-
togi-aaf die samen goed of middelma
tig werk bepalen, over schijn-luxe en 
narcisme, over zoveel aspekten van 'n 
beroep dat u hierna, zo hoop ik toch, 
al iets minder argwanend en be
vreemd stemt. 

Annie. 

inspiieode hem tot ztjn mooiste ge
dicht : 

bij het bleken van een bloem 
heb ik eenzaam/leid gezien 
pijn aangeraakt met beide handen. 
Maar in de taal van Ho Shin was 

hel mooier gezegd, klankvoller en 
melodieuzer. Toen de koning het ge
dicht hoorde was Ho Shin een rijk 
man, ivant de koning was mild met 
zijn beloning. En toen Ho Shin met 
zijn vele geld de mooiste danseres 
van de eilanden kocht en haar huw
de, maakte hij zijn laatste gedicht 
ever de zwartheid van haar haren, de 
ioepelheid van haar bewegingen, hel 
zachte van haar woorden. En wan
neer Ho Shin met zijn bruid door
heen de stad reed, zegden de mensen 
< kijk dit is Ho Shin, de beste dich
ter van het land, de rijkste man na 
de koning, mei de mooiste vrouw 
van de eilanden ». 

De mensen bogen voor Ho Shin, 
en soldaten zongerr als zij hem za
gen, icant zij herinnerden zich zijn 
liederen en waren hem dankbaar en 
toegenegen. Ho Shin dacht, ik zou 
best hun koning kunnen zijn, en zijr, 
vroini' dacht het ook en zei hel hem: 
« //{ zou de mooiste koningin zijn ». 
Toen de regens de velden vernield 
luidden en de koning de rijst moest 
duurder maken zei hel volk van het 
land « nee -p, en de stedelingen zei
den « nee » en de soldalen zeiden 
« nee » en ook Ho Shin zei « nee ». 
Toen de koning aan een boom voor 
zijn paleis xvas doodgemaakt, werd 
Ho Shin hun koning en zijn bruid 
hun koningin. 

Maai toen veel later de mensen 
bogen was het niet vriendelijk; want 
liij xvas niet langer hun dichter maar 
hun meesier en de soldaten luister
den naar zijn bevelen maar waren 
hem niet langer meer dankbaar 
want in plaats van hun zanger was 
hij hun bevelvoerdei. 

En zelfs de koningin liet andere 
meisjes dansen voor haar bruidegom 

En toen ook koning Ho Shin stierf 
xvilde hij nog eenmaal het mooiste 
zien, een bloem die blauwer was dan 
het blauxv van de zee en zachter dan 
de zachtste haren van de meisjes 
waai mee hij vroeger lussen de tee-
struikeri danste. Maar het paleis, dal 
weten xvij reeds, lag ver van het bos, 
en de koning die de zuivere schoon
heid voor een gedicht had geruild, 
het gedicht voor geld, geld voor een 
ï'roiixv en zijn vrorixv voor de macht, 
stierf met de eenzame pijn van een 
gebroken bloem. 

Nic. 



lopen niet alle strakke groeperingen zich dood 
tegen die hoge witte muur van reglementering ? 

LABIRINT ScDWAALSPOOR 

In de avant-garde-bewegingen ontstond tussen '59 en '61 
een zeer verwarde strijd tussen verschillende literaire pe
riodieken. Ze werden opgericht, hadden een strakke ideo
logie of helemaal geen, en ze gingen faljiet om financiële 
redenen of door redaktietwisten. Een van die ontevreden 
groepjes richtte « Labris » op, het tijdschrift der zestigers. 
Ze verschijnen nu al 4 jaar, gestencild en vrij lijvig en 
vooral met die streng getrokken lijn in hun literaire over
tuiging. Ik zou ze labirintische maniëristen kunnen noemen, 
of taalkonstruktivisten of gewoon mensen die bezeten zijn 
door het woord als begrip, als materiaal en autonoom we
zen. Maar aan al deze definities, die ik bedenk om zo dicht 
mogelijk hun waarheid weer te geven, ontsnappen deze 
literatoren. Ogenschijnlijk onderling totaal verschillend 
zijn er vele gelijklopende interessesferen : de jazz, het te
ruggetrokken heremiet spelen en toch observer end-kritisch 
en bijna altijd bijtend polemizeren of aanvallen, m.a.w. 

een agressieve groep van outsiders, die nochtans niet meer 
weg te cijferen zijn uit die jonge geschiedenis van de be
weging na '60. Men kan ze afkraken of ophemelen, ze wer
den een feit, ze hebben een houding. Uit dit tijdschrift 
treden twee figuren aanstonds op het voorplan : de dich-
ter-essayist Max Kazan en de essayist-dichter Hugo Neefs. 
Op poëtisch gebied lopen ze, volgens mij althans, vast in 
het reeds toegepaste procedee van alliteratie, neologisme. 
Het wordt een eliptische poëzie vol substantieven en in 
feite weinig nieuwe elementen. Er wordt teveel aan vorm
geving geofferd, wat de initiale idee van indirekte kommu-
nikatie geenszins uitsluit, maar soms hinderlijk versom
bert. Op essayistisch terrein zijn ze mee van de weinige 
nieuwlichters, die, vóór de weverbergh-rage (waar blijven 
de fan-clubs ?), aktief waren om gestoffeerde artikels te 
publiceren zonder het pseudo-wetenschappelijk gelummel 
van een akademisch-geschoolde retorikastudent. 

LABIRiNT & STILTE 

Deze rebellen leven niet in een 
grootstad en ondervinden daarvan de 
voor- en nadelen. Ze blijven buiten 
de verderfelijke literaire ruzietjes, 
maar zijn misschien ook minder di-
rekt betrokken bij de artistieke ekste-
riorizaties zoals voordracht- en poë-
zie-avonden. De poëzie van Max Ka
zan zonder meer voorbijlopen, gaat 
niet mee. 

Hij vertrok als schaduw van Marcel 
Van Maele, maar evolueerde later zelf 
naar een persoonlijke vorm die echter 
totaal ontgonnen is, maar als ver
schijnsel interessant blijft. Dit sub-
jektiverend denk- en kreatieproces 
houdt 'n zelfoverwinning en destruk-
tie m, een vluchtige en bijna geniaal-
mislukte strijd om de zin van dat be
paalde levensmoment te achterhalen, 
te projekteren. Deze taalpsychische 
instelling leidt echter tot een labirin
tische laboratonumetiek en estetiek, 
wel belangrijk voor de eigen ik-ont-
ledmg, en maakt bewust de kloof gro
ter tussen de lezer (her-schepper) en 
de auteur (instrument). Het element 
kommunikatie gaat schuil achter een 
ijle wand van esoterie Zijn gedichten 
vereisen een kulturele bagage, in casu 
de ]azz. Zijn essay over Beat-keizer 
Jack Kerouac vormt een originele en 
grondige (hij vervolledigt het voort
durend) introduktie tot de wereld van 
die uiteengeslaeen bewesrins' in de 
V S na '5C 

Ivo Vroom, in zijn Kritieic op aiiaere 
auteurs zeer scherp, is een andere re-
dakteur, maar schrijft de zwakste 
dada-epigonen-gedichten v a n d e 
groep. Zijn poëzie bestaat hoofdzake
lijk u i t typografisch-technische 
vondsten, ergens elementair vastge
lopen in de meetkundige figuur van 
het gedicht als beeld om naar te kij
ken Wanneer hi] bijvoorbeeld schrijft 
« love is here to stay », dan heeft hij 
zuiver menselijk gesproken gelijk, 
maar als hij dat zinnetje over een 
ganse bladzijde 31 maal herhaalt, 
mist hij de poëtische bal totaal. Hij 
schept geen interne woordspanning, 
die inherent is aan een gedicht. Hij 
bouwt aan een verdorde, hieratische 
vormverslaving zonder dat ik zelfs 
maar van lettristische simboliek kan 
spreken. 

Hugo Neefs is een van de weinige 
jonge essayisten, die bewust deze 
vorm trachtten te vernieuwen; hij be
nadert zijn onderwerpen analystisch 
om ze syntetisch weer te geven, bijna 
als een computer woord voor woord 
onder de loupe nemend trekt hij de 
zinsbouw uit mekaar op zoek naar de 
bases van de opbouw. Hij profiteert 

van zijn belezenheid om invloeden, 
verwantschappen, tema's toe te lich
ten, zodanig dat hij uiteindelijk een 
rontgenopname van zijn onderwerp 
weergeeft. In nummer 1 van de vierde 
jaargang van « Labris » maakt hij een 
vivisektie van het boek van Alain Ba-
diou « Almagestes». Een Frans au
teur, die in de traditionele roman 3 
periodes onderscheidt zoals hij t i j 
dens een teeveeuitzending zei : ten 
eerste de personages, ten tweede de 
geschiedenis en ten slotte de verhou
ding van die personages tot die ge
schiedenis, dit alles in 'n bepaald de-
kor geplaatst Zijn werk zal dan ook 
uit drie afzonderlijke delen bestaan 
«Almagestes», «Portulans», «Bes-
tiaire». Deze stelling werd in ver
meld essay jammer genoeg niet ge
noemd en uitgewerkt. Badiou gebruikt 
ook alle mogelijke procedees om langs 
die weg aan de belletrie te ontsnap
pen Het rezultaat is verrassend en te
vens ook ontgoochelend, enerzijds 'n 
vuurwerk van talent, anderzijds een 
etaleren van een architektonisch ver
nuft, Neefs schreef een goed essay, 
maar werkte het enigszins uit in 
funktie van de Labris-doktrine van 
het stille labirint, want deze groep 
maakt wel lawaai in zijn teksten, 
maar behoort tot de stillen van de 
literatuur. 

D W A A L S P O O R & L A W A A I 

Januari 19 om 19.30 uur was er ten 
huize van Henri-Floris Jespers een 
Vinkenoog-ontvangst. Handig voorbe
reid had de pers reeds gewag gemaakt 
van de komst van de smalle grote van 
Amsterdam. Op die ontvangst liepen 
er buiten joernalisten ook nog enkele 
andere auteurs rond : Hughes Per-
nath. Dirk Claus, Clara Hassaert, 
Paul de Vree e.a. Er werd wat gelum
meld, wat gegeten en geroddeld en 
het gezelschap, vergezeld van de no
dige fotografen, trok naar de Muze 
aan de Melkmarkt te Antwerpen voor 
de lezing van Simon «Liefde » Vin
kenoog over zijn waarheid, zijn weg 
naar God. In een overvol zaaltje vol 
rook en bier zat S. Vinkenoog in lo-
tuszit op de vleugelpiano, gesekon-
deerd door het voorwerp van zijn lief
de, « Reineke », zijn vrouw De lezing 
(het werd inderdaad gewoonweg af
gelezen) was vrij konventioneel van 
o^zet en zo oppervlakkig literair dat 
het zeer moeilijk werd over een uit
eenzetting te spreken die de persoon
lijke essentie van een interne reis 
naar de waarheid moest ontleden. 

Het debat kwam moeilijk, maar met 
enige kwinkslagen op gang, stierf. 

startte terug en ontaardde in een ge
spannen heen en weer geroep zonder 
grond. Het privékarakter van de le
zing en de persoonlijkheid van Vin
kenoog beantwoordden blijkbaar niet 

jian de image Vinkenoog, die in de 
loop der jaren zorgvuldig opgebouwd 
werd en nu uiteenspatte door het 
chaotische van die avond. 

Wat me vooral opviel, was het la
waaierige dwaalspoor waarop een au
teur zich kan begeven. Vinkenoog, die 
dan al een betwiste figuur is, was die 
avond beslist niet in een verlichte 
stemming om boven het publiek uit te 
blijven en het debat te leiden naar 
zijn uiteindelijke bedoeling, namelijk 
door kontroversen zichzelf leren ken
nen. Een feit is zeker, tussen de La
bris-groep en Vinkenoog is er een es
sentieel verstfhil : de eersten distan-
cieren zich meer, de laatste was ru
moerig, een kamer vol woorden zon
der achtergrond. De kommunikatie 
ontbrak. Of hoe een Image ineen kan 
storten omwille van een persoonlijke 
kontaktname, de afstand tussen de 
auteur en zijn publiek werd geredu
ceerd tot het strikte minimum ; het 
naast mekaar praten. 

Die witte muur, waartegen mensen 
zich doodlopen, is de obstinate dwa
ling van een teorie voorop te stellen 
en dan ernaar te gaan leven. De ver
gissing van vele sistemen : een teorie 
wordt eerst achteraf opgesteld in 
funktie van je houding en niet juist 
andersom. In zijn boek « Liefde », uit
gegeven bij de Bezige Bij, schrijft 
Vinkenoog heel terecht op pagina 236: 
« Uiteenzettingen moeten worden ge-

•zien als aanwijzingen voor verder on
derzoek en niet als officiële uitspra
ken ». Dit was de misvatting, men be
schouwde Vinkenoog teveel als de 
Prediker, die vanaf zijn spreekgestoel
te dogma's verkondigde Men neemt 
de ernst te erg au sérieux in de lite
raire wereld. 

Bobb Bern 

Hollandse afval op Hollandse grachten .. Het ijs bracht het aan het licht. 

met grote «K» zogezegd... 
^ (n\b) Ons, Grootnederlanders, aller Jan Cremer heeft een langgekoesterde Ie-

\ensdioom meer in vervulling ^ien gaan. Het wereldwijd veispreide Amerikaan
se informatieblad « Newsweek » gunde Jan een foto en een hele pagina bespiege
lingen bij « T, Jan Cremer ». 

Ik herinner me Jan nog tijdens mijn laatste bezoek aan zijn giootse, ali> een 
le\end popar t museum ingerichte flat. Lucky .Stiikes rokend, .American jazz be
luisterend, Kentucky Bourbon whisk\ drinkend, \eriuchtte onze kunstnozem : 
< Was ik al maar Amerikaan ». Het is zovei nu. Jan woont in New Yoik. Heel 
Amerika kent hem en Hollywood ligt, altan.'i figuurlijk, naast de deur 

« Ik Jan Cremer » verscheen in het Engels bij Caldei and liovars <3ü shd-
ling — 220 fr.) en in het Amerikaans bij Shoieciest (4.95 dollar — 250 fr.). De 
Londense Sunday Times had ei trouwens heel wat mooie woorden voor over : 
* Here is a trulv exciting biography, . » 

En we gunnen het de ondanks zijn geposeerde luwigiiuid toch verb.izcnd 
vriendelijk en zachtmoedige Jan graag. 

file:///ensdioom
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BIJ HET DAGBOEK 

VAN EEN 

POLITICUS 

en der natuur zijn immers sterker en 
volhardender dan een U.N.O.-sekre-
taris ! 

« Vagmarken » is geen politiek dag
boek. Wij zegden reeds dat het de 
geestel i jke on twikkel ing van een 
waarhe idzoekend m e n s no tee r t . Zijn 
weg n a a r God en zijn zoeken in de 
myst iek — bij Ekkehard, bij Thomas 
a Kempls, bij Pasca l , bij J o h a n n e s a 
Cruse, — vinden in zijn n o t a ' s weer 
slag. Zij zeggen ons meer over zi jn 
persoonl i jkheid d a n veel ve rk la r ingen 
over bepaa lde houd ingen en g e d a c h 
ten , a lgemene p r inc ipes enz. k u n n e n 
doen. Zijn l i te ra i re a a n l e g en be 
gaafdhe id sp reek t n i e t al leen u i t de 
gedichten , die ook in vertaling be

paald mooi en vaak van pregnante 
geestelijke diepte zijn, maar ook uit 
vele korte prozastukken. 

« Merkstenen », zoals he t boek hee t 
in he t Nederlands, is voor de kennis 
van een der belangrijkste politieke 
persoonlijkheden na de tweede we 
reldoorlog een onmisbaar e lement : 
omdat he t onopgesmukt en van alle 
ak tua l i t e i t soverwegingen ontdaan, de 
essent ie van een persoonl i jkhe id voor 
ons onts lu ier t . 

J.D. 

D a g Hammarsk jö ld 
geb. 218 blz. - 120 fr 
Desclée-De Brouwer, B r u g g e 

Merks t enen » 

De naam Dag Hammarskjöld roept herinneringen op uit een zeer jong verleden : 
Kongo, de Katangese secessie, het gewelddadig optreden van de U.N.O. en ten
slotte de tragische en in geheimzinnige omstandigheden plaatsvindende dood van 
Hammarskjöld zelf. 

Het oordeel over de politicus, diplomaat en U.N.O.-sekretaris zal zeer verschillen 
al naargelang de nationaliteit en de politieke oriëntering van de beoordeler. Over 
de mens Hammarskjöld zijn de meningen evenzeer verdeeld geweest. Sommigen 
verweten hem een koude, haast harteloze hardheid; anderen een berekenend op
portunisme dat aan principiële zwakheid grensde. Men verweet de U.N.O. — en 
indirekt dus ook hem — een meten met twee maten en twee gewichten. 

|ii'l|'lVl lil i||hP,ii^.l I II,. n ^ 

Er waren daa renboven bepaa lde J a -
mil ierelat ies die onvermijdel i jk to t 
konklusies moes ten leiden die, al wa
ren ze well icht verkeerd, voor de h a n d 
lagen : zijn broer was ge ïn teresseerd 
in Amerika ' s grootsLe k o p e r m a a t 
schapp i j , een der groots te k o n k u r r e n -
t en van de Union Miniere en de UNO-
akt ie m K a t a n g a moest onvermi jde 
lijk a a n sommigen stof geven to t h e t 
t r ekken van verbindingsl i jnen. . . 

Hammarsk jö ld was t rouwens geen 
onbekende in de wereld van de f i n a n -
cie. Na zijn s tudies in de r ech ten en 
de elconomie m a a k t e hij ca r r iè re bij 
de Zweedse S t a a t s b a n k . Hij werd 
s t aa t s sek re t a r i s van f inanciën, f i nan 
cieel r a a d s m a n op he t minis ter ie van 
bu i t en landse zaken, minis te r zonder 
portefeuille. Zo be landde hij in de d i 
p lomat ie en werd leider der Zweedse 
U.N.O.-delegatie, om in 1953 sek re t a -
r i s -generaa l van deze organ isa t ie te 
worden. Zijn m a n d a a t werd in 1957 
verlengd. 

Door zijn vorming, zijn s tudies en 
zijn car r iè re was Hammersk jó ld meer 
n a a r de konkre te en real is t ische p r o 
blemen ger icht : n a a r fmancie en 
ekonomie. Wij k u n n e n ons moeilijk 
een financieel specialist en een b a n k -
d i rek teur voorstel len die verzen 
schri j f t en die zich met wijsbegeerte 
en myst iek bezighoudt . En toch zien 
wij dit bij Hammarsk jö ld gebeuren. 
Het speculat ieve, beschouwende en 
dichter l i jke van zijn persoonl i ikheid 
kon nooit door de real is t ische proble
ma t i ek waarvoor hij gesteld werd, on
de rd ruk t worden. Zijn be la igs t e l l i ng 
voor poëzie en wijsbegeerte waren 
meer dan van een d i l e t t an t . Hij ver
t aa lde Sa in t J o h n - P e r s e in he t 
Zweeds en sprak voor deze d ip lo maa t -
d ich ter ten beste bij de Zweedse Aka-
demie, die hem dan ook de Nobelprijs 
verleende. 

Na Hammarsk jo lds dood vond men 
in zijn a p p a r t e m e n t in New-York een 
dagboek, s amen met een brief a a n een 
Zweedse vriend. Daar in zegt hij o m. 
dat , indien men h e t nodig of nu t t i g 
oordeelt, dit dagboek mag ui tgegeven 
worden. Het is, n a a r Hammarsk jo lds 
zeggen, de neers lag van zijn geeste
lijke ontwikkel ing, van zijn zo.'ken en 
zijn t och t n a a r God. W a n t hoezeer 
ook de vele t ientalleii j a ren sociaal-
demokra t i e in Zweden en h e t s t r e 
ven n a a r de we lvaa r t s t aa t de k lem
toon n a a r he t ma te r i a l i sme verlegd 
h a d d e n — bij zoverre d a t de nefas te 
invloed van deze mater ia l i s t i sche 
houd ing op de jongere genera t ies zich 
ui t te in rekord a a n zelfmoorden en 
sexuele aber ra t i e s — toch was bij 
vele, ook socialist ische, leiders h e t be 
sef aanwezig d a t de we lvaa r t s t aa t 
geen ideaal kon zijn voor de jeugd, en 
dat een t e rugkeer n a a r h e t kristeli jk 
e thos en het sp i r i tua l i sme noodzake
lijk was. 

Hammarsk jo lds e thos d r a a g t de 
s tempel van zijn afkomst en opvoe

d ing : zijn voorouders waren so lda ten 
en beambten . Diens t a a n s t a a t en ge
m e e n s c h a p zowel als h e t h a r d n e k k i g 
vas thouden a a n w a t als waa rhe id e r 
kend werd, erfde hi j van hen . Van 
moeders zijde s t a m d e hij af van g e 
leerden en geestel i jken. Het is van die 
zijde, da t zijn n a a r h e t u top ische 
overhel lende socia l i sme 'n voedingsl"^ 
dem zou vinden. De real is t wordt h 
door de teore t icus overvleugeld. ] t 
utopische zal ook gedeeltel i jk zijn i 
l i t ieke houd ing bepa len en oorza 
zijn van bepaa lde ka tas t ro fa le gev 
gen van de an t i -ko lonia l i s t i sche UN 
polit iek De werkel i jkheden des levens 

VLAANDEREN MIJN HEiATLANO 

LIED" 
De Vlaam<;e VolksLunstheweging, die de «Week van het Vlaamse lied» organi
sed i (20-27 felnuait), met medewerking van het Davidsfonds, de V.T.B., Roeland-
bil gaven en Noords larf onds, had de « Europese Fonoclub » gevraagd een plaat 
op de markt te brengen, die de geest van het opzet zou weergeven. 
Wij zijn er getuige van gev.'eest dat de « Europese Fonoclub », die thans haar 
IC-jarig bestaan viert, zich van die opdracht niet gemakkelijk heeft afgemaakt. 
De programmatie van de plaat werd met veel zorg bestudeerd, met het doel zo 
rep'-essentatief mogelijk te zijn voor wat het gezonde en degelijke Vlaamse lied 
belreft. Zo figureert dan ook op de plaat een ware pleiade van Vlaamse toondicli-
ler.-, zowel van de oudere ah van de jongere generatie. Een allerbest resultaat uit 
eoi moeilijke keuze. 

.\\\ \eii()lLei'i koos de E.F.C, beroeps-
iiicnscn, (Ic solislen Ria .Bollen, all en 
Kcnc \ 'eibruggen, haii ton. Hel koor 
"Sin'rliet Saciii" o.l.\-. ]eaiine Lam-
hictius. cell iiil.;el)iei(:l siiiifonisch or-
ke->l en I.eo De 15a( kei aan de \leu2cl. 
Hel s^eheel o.l.\. (.asion Nu\ ls . 

l lei is een 3(lcai plaai geworden niel 
20 liederen van 19 kotnjjoni.sien. Een 
lijke \ariaiie in de keuze, maar even 
rijk in uitvoering. De eerste Vlaamse 
pla.ii meieen tiie in stereo werd opge
nomen en dus zowel stereo als mono 
kan afgedraaid worden. 

We waren in de gelegenheid de band 
tl beluisteren en we zijn er \an over
tuigd dat zowel zij die raar of zelden m 
\ ' laanderen iets goed vinden als de op-
uniisien. die alles wat Vlaams getint is 
al te erg o\er het paard lillen, zullen 
erkennen dat "Vlaanderen mijn heimat-
land" de meest volwaardige plaat is. 
Er werd aan gewerkt met liefde en o\ er-
tuiging. "Men kan dan pas de luiste
raars ontroeren, als men zelf bij hel zin
gen ontroerd is." 

Met enkele iorse Theliaanse bazuin-
sloten uit de Rubenscantate -van P. Be-
noit wordt ingezet, waarna het ge
mengd koor "Ons Vaderland" van Jan 
Blockx aanheft. René Verbruggen — op 
zijn best bezingt (iDe Schelde» op de lo

nen \aii Ivarel .\Iestdagli. Verrassend lief 
klinkt daaiop het simpel mooie "Ooni-
ke" van Paul Gilson uit de mond van 
Ria Bollen. Wal een voordiacht, wat 
een dictie! De prins van het Vlaamse 
lied, Lodewijk Mortelmans, wordt her
dacht met "Vlaandeien, dijn recht is 
oud" door een onberispelijk koor en or 
kest. Wie heeft eraan gedacht "De Vink" 
van Jos De Klerk uit het riet te halen? 
Gefeliciteerd en bedankt. En dan met 
de schalksheid in de stem \aii René 
Verbruggen! Om van te snoepen. De 
"Hoge Toren" van Jan Broeckx woidi 
magistraal door kooi en orkest opge-
iiokken. Weer een blije verrassing met 
"Ivnikkertje" van Flor Alpaerts, mede 
dank /ij Ria Bollen Je moet troebadour 
ü]u \.ii' IKI ^clialu- \ an René Verbrug
gen om ' De zanger 'van Renaal Vere-
nians zo levend voelbaar vóór ons te to
veren. De eerste zijde wordt besloten 
met de vierstemmige "Psalm" van Jef 
Van Hoof. De uitvoering hiervan ge
tuigt van beroepswerk. 

O p de tweede zijde treedt mede de 
jongere generatie aan. Lode Dieltiens 
met zijn "Meisjes in Vlaanderen". Rit
me, spontaniteit, vlotheid. Maurits \ 'e-
remans brengt het "Schipperke van de 
.Schelde". Luister hoe René Verbruggen 
het verielt. "Eens mele morgen vroe

ge" is een lied in kniekleuien , \an Feid. 
Van Durnie. >'Komt vrienden in de ron
de" hoien we 'opnieuw", maar dan in 
de inteipietai ie van Ivo Mortelmans. 
Hendrik Daenis. de man van de Radio-
schoolkern, is pie.sent met 'Onze Poes". 
Een pareltje, maar ook parel-mooi ge
zongen door heldere sopranen. In 1964 
komponeerde Em. HuUebroeck "Mijn 
Hemel mijn hu i s ' . René Verbruggen 
legl er de he/ieling in die tekst- en toon-
dichler er mee bedoelden. Dai alleen 
reeds loont de moeite de plaat te beluis
teren. "Naar wat de dennen fluisteren" 
van .Vim. PHur lhomme. Hoe het hier 
vooigebrachl wordt o.l.v. Gaston Nu) t s 
is meesterwcik, vokaal en orchestraaL 
Jef Pinel doet de « Drie tamboers » an
ders marsjeren met overwinningsdrang. 
Verbruggen op zijn best,schreven wij, en 
vooral dan mei hel ' 'Blond .Marleentje" 
\M\ Jos Mei lens. De Vlamingen zeggen 
'onbetaalbaar "! "'Lie\e \ ' rouw der Lage 

Landen" van Clein De Riddei en Em. 
HuUebroeck sluii de rij al, maar dan 
in volle schoonheid.. ..om nog even 
dankbaar te denken aan al het mooie, 
dal we niet enkel beluislerden, maar me
de beleefden. 

Zeggen we nog d.ii een fraaie hoes, 
mei een artikel \an licenciaat musico
loge mevrouw Goossens - Coinelis, 
de p^aat zal bergen. 

Dank zij de Kredietbank kon, spijt de 
hoge onkosten van opnamen, uitvoering 
en j.w scniatie, de prijs op 250fr. be
houden blijven. Stereo en mono. 

De inrichters raden de fonohandelaars 
aan, spoedig te bestellen en er hun eta
lage in de week van 20-27 februari mee 
te versieren. Voor de Vlaamse fonolief-
hebbers een lop-plaat. Bestellingen bij 
"Europese Fonoclub", Westmalle. 

Willem De Me)er. 
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SUIKERSTAD 
(SDL) De Suikeiótad 1 unen Iiqt opeen hoogte oan tijfUg meto boi^n tie zee
spiegel, tandaai ook haar naam die afkomstig is van het Gennaame uooid ttunn, 
op zijn beuit een aanpassing van het Keltisch Diino, lietgeen heucel betel ent'. 
Deze stad is een der oudste van Brabant en ontstond uit een pleisteiplaats lan<rs-
hetn de Gallo Romeinse heiibaan, die waaisrhijnhjk in de eeiste eeua ,an on a 
tijdiekening ueid aangelegd. 

Het Tiense stadhms ^\as ooispron-
kelijk een gasihof « In hel Jand \ a n be
lofte » daterende uit lö35, dat in 1711 
door de stad werd aangekocht en enkele 
jaren later als stadhuis weid ingericht. 
De \oorge\e l ^\eid in 1836 dooi Dios-
saert herbouwd De kapittelen der ko-
rintische zuilen be \a t ten borstbeelden 
\ a n Keizer Kaïel, Rubens, \ a n Dijck, 
Coeberger, Vesalius en Lipsius, evenals 
\ a n de toondichter Gretr) He t stad 
huis kan bezocht \vorden mits aanvraag. 
Men bekijkt ei een veertigtal schilde
rijen die dooi lopend tentoongesteld 
worden en die o m werken van Veihey-
den, Courtens en Smits omvatten O p de 
Grote Maikt , voor het stadhuis, lette 
men op een ster in witte stenen, die de 
plaats aanduidt waar eertijds het scha 
vot werd opgericht \ o o r terechtstellin 
gen, waai de schandpaal stond en waar 
de vnjheidsbomen werden geplant 

De Onze Lieve Viouw ten Poelkerk 
werd in Biabants gotische bouwtrant 
opgetrokken Tegen de noordelijke 
kruisbeuk stai t de monumentale pomp 
uit 1729 met daarboven een Maiiabeeld 
Koor, portalen en toren zijn juweeltjes 
van p u n n u e en sekondaue ogivale 
bouwkunde De nissen van de poitalen 
vormen een waar kantweik in steen Zij 
hebben hun beelden verloien maar de 
voetstukken v ei tellen in hun levendig 
beeldhouwwerk op tieffende VMjze de 
legende van O L. Vrouw ten Poel en 
%erbeelden eveneens gebeuiienissen ui t 
het Oude en Nieuwe testament Het 
hoogaltaar van de keik komt vooit van 
het Rode klooster te Oudergem en is 
versierd met een kopij (IGSQ) van Van 
Dijck's « Kruisopncht ing » Veider is er 
het merkwaaidige beeld van de H 
Maagd ( n 2 6 ) , biechtstoelen uit de ze 
\cnt iendc eeuw en afkomstig uit de 

Mindeibioedeiskcik \dn Vniwciptn, 
het koolgestoelte uit 1775 enz . 

In de Peperstraat lette men (aan de 
nummeis 17 19 en 21) op de patncieis 
woningen van Ranst die uit de 17de 
en 18de eeuw stammen en op de plaats 
staan waar vroeger zich een kasteel van 
de ridders van Ranst bevond Aan de 
Beaudumst iaa t ziet men het huis « I lc t 
klein Prison n met een gevel uit 1636 
en aan de Gilainstiaat 104 het Kab-
beekklooster uit de zeventiende eeuw, 
eigendom van de Grauwzusteis 

Aan de Veemaikt bevindt zich de St 
Germanuskerk, een prachtig v ooibeeld 
van romaans gotische stijl en gebouvNd 
111 de elfde eeuw met vier toiens Na de 
veibouviing m de zestiende eeuw schoot 
ei slechts een toien o v e r ' legenv.oor-
dig dient hij als belfoit en bevat een 
beiaaid met 54 klokken een der volle 
digste van Vlaanderen Uitvoeringen 
v\oiden iedere zondag gegeven van 20 
uur 30 tot 21 uur 30, de eeiste helft van 
jun i en tijdens de maanden juli en au 
gustus De laatromaanse voorbouw 
(Maaslandse slijl van 1149) biedt een 
indrukwekkend zicht met zijn gnjs 
roosachtige aiduinsteen In de sluit 
steen van het gewelf ziet men de stads
zegel (de «Paasiam») zeer piimitief uit 
gevoeld 

In de eigenlijke keikruiinte bevinden 
zich ta l iqke opmerkelijke kunstschat 
ten, waaionder de reproduktie van de 
oude doopvont (1149) kalvaiiebeelden 
kopeien kooi lessenaar, een kiistusbecW 
enz . -

Een ander oud bedeoo id is de St 
Pieteiskerk te G u m d e (bij Tienen) m<-t 
delen uit de tiende en de veei tiende 
eeuw thans ingericht als Nekropolis, 
met begraafplaats voor hondeidveert ig 
soldaten die in 1914 aldaar sneuvelden 

He t Tiense Begij'nhof, dat stamt ui t 
de dei tiende eeuw werd door de Domi-
nikanen omgevormd tot een klooster. 
De meeste huisjes vserdcn dooi oorlogs-
borabardementen vernield. 

Belangrijk te Tienen, en wellicht 
voornaamste ooi zaak van de bekend
heid \dn deze snd , is de suikerfabiiek 
die ontegenzeggelijk de giootste van ons 
I ind IS De eetste f,ebouwen dagtekenen 
ujt 1838 Het huidige kompleks omvat 
een oppeivlaklc v m 23 ha, in de bie-
tensilo s kunnen jO miljoen kg bieten 
opgestapeld woiden, teiwijl de dage
lijkse veiweikingsmogehjkheid lond de 
4,5 miljoen kilo ligt Daaiui t tiekt men 
ongeveer 4 950 000 litei luw sap, waai-
uit in de laffinaderij om de 24 u u r 
700 000 kg gezuivcide suikerprodukten 
vooitgcbiacht woiden ' Daaronder 
270 000 kilo klonfessuiker, 60 000 kg 
zaagpoedcr en parelsuiker, 120 000 kg 
broodsuikcr en 230 000 kg koireUuiker. 
Om een ulcc te kiijgen van v\ u dc^e 
f i ' j iKk veiic^c \ \oo id i i t v\r/e op^e 
mcikt d iL jiaili jks met ipindci e i i 
7") 060 ton kolen woiden ve rb ru ik t ' In 
1*91 biaelit men 7 miljoen kilo suiker 
vooit, vandaag is die opbiengst geste
gen tot 280 miljoen kilo, waarvan twee
derde bestemd is voor de uitvoci In het 
seizoen woiden hier 2 500 aibeideis MI 
aibeidsters teweikgesleld Bezoeken aan 
deze mdiukwekkende fabriek kiinnca 
mits aanvraag toegelaten v\oiden 

Belangujk op toeristisch gebied zijn 
de d u e Gallo Romeinse tumuli (of tom-
men) die te Grimde bi] T ienen m 1892 
weiden blootgelegd. Zij dagtekenen ui t 
de tv\eede eeuw en er werden verschil
lende prachtige vooiweipen van Ro
meinse ooispiong gevonden, v^aaioiidcr 
een medaljon met de kop van keizer 
Octavius, een gouden ring en vaatvseik 

Wie meer inlichtingen wenst ov^r 
Tienen kan zieh met de plaatselijle 
V V V Stadhuis, Grote Maikt (telefoon 
016 810 07) in verbinding stellen, of met 
een der kantoren van de Vlaamse Toe-
iistenbond waar men best de foldr^r 
« Tienen, de blanke stad van B i a b m l » 
vraa<>t 

K A L E N D E R 

Vin IJ lot 20 fcbiuaii vhidt te Bius 
scl op de Heizcl de inteinationale land 
boiusweek plaats Geduiendc de maand 
fcbiuau zijn er m verschillende delen 
\ lu Vlaandeien gtooise kaïnavalvierin 
gen, zo onder meer te Aalst uaa r do 
veikiezing van pnns karnaval op 4 fe 
b iua i i plaats vindt en te Niel u a i i di 
karnavalstoet op 19 febiuau uittiikt 
O p de iOste v m dezelfde maand zijn 

er insgelijks stoeten te Blankenbei ge, 
Genk Heienthout , Tongeren en Aalst. 
In de Antweipse Polders, te Beren-
diecht Stabroek, Hoevenen en Zand-
\lict vindt op die dag het oeroude gan-
/erijdeisspel plaats Diarovei een vol
gende maal meer 

1 " " " " " " '''iiii'"iii'i"ii""ii"""i""i"i"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, i i i i i i i i i i i i i iH 

AUTO JMV^SSSM 
Een der p r o n k s t u k k e n op h e t 

jongs te Brusselse a u t o m o b i e l s a -
lon was de Mako S h a r k I I , een 
e k s p e n m e n t e l e wagen van G e 
ne i al Motors Zi]n n a a m kreeg 
hl] omwille van zi]n u i te r l i jk : 
« s h a i k » IS i n d e r d a a d in h e t 
Nede r l ands « h a a i ». De w a g e n 
vweid on tworpen om de jongs t e 
e i v a i m g e n op h e t gebied van de 
a e i o d y n a m i c a en een a a n t a l 
ve i l ighe idsmaa t rege len te t o e t 
sen a a n de p r ak t i j k De b e s t u 
r ings toes te l len zijn ve i s t e lbaa r . 
De zetels zijn vas t , m a a r h e t 
hele voe tpanee l m e t de versch i l 
lende peda l en k a n voorui t en 
a c h t e r u i t geschoven worden De 
aflezing van de verschi l lende 
i n s t i u m e n t e n is vereenvoudigd 
to t h e t u i t e r s t e ; m p l a a t s van 
h e t klassieke wi jze isys teem ve r 
sch i jnen de sne lhe idswaarde , de 
b rands to f hoeveelheid enz m c i j 
fers op een s c h e r m p j e In de 
Mako S h a r k I I word t een n ieuw 
sis teem van vei l igheidsgordel 
gebru ik t W a n n e e r de wagen 

r o r m a a l r i jd t l a t en de goidels 
genoeg v i i jhe id opda t de pa s sa -
gie is zich gemakkel i jk zouden 
k u n n e n bewegen Bij een p lo t 
sel inge en s te rke v e r t i a g m g 
t r e e d t een m e k a n i s m e in wer

k ing d a t de vei l igheidsr iemen 
a a n t r e k t zodat de passagiers t e 
gen h u n zetels geblokkeerd wor
den Op h e t gebied van de aë ro 
d y n a m i c a eveneens een a l le r 
n ieuwste snufje . bij hoge sne l 

heden (de wagen kan 300 km 
h a ' e n ) komen a c h t e r a a n twee 
s t ab i l i s a t i evmnen n a a r bui ten 
geschoven die de wagen vast in 
koe is en tegen h e t wegdek h o u 
den. 
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BRIL 
SAM 

<' Esqinre », Ameiikaaus lijdschnjl uoor heren, puhliceof ten behoeve van zijn 
veeleisend lezersklienleel af en toe eens een artikel over de zonderlinge Europe'se 
broers. In een van de jongste nummers kiegen vijf Europese sportkampioenen een 
plaats in deze kleunijke Anieiikaanse magazine onder de titel : « Vijf tegen de 
Goden » .' 
De vijf uitveiko)enen heetten : Walter Bonatti, Italiaans bergbeklimmer; El Cor-
dobes, de jonge Spaanse stierenvechter; de tweevoudige ivereldkampioen autoren
nen de Engelsman John Sm tees; de'Fmnse lange afstandsziuemmer Louis Lourmais 
en... de keizer van Heientals en van de wereld Rik J'an Looy '., 

De auteur, Robert Daley, IcicU zijn 
vijfvoudig artikel als volgt in : 

« Amerika houdt van ploeg=poiten. 
Europa probeert ervan te houden, 
maar bewaart zijn grootste bewonde
ring toch voor individuele exploten. 

De echte Europese sportheld is de 
man die alleen optieedt : met ge\aar, 
met geweld en eigenlijk op de grens 
van de o\erdtijving. De vijf atleten die 
wij op deze bladzijden voorstellen zijn 
alle vermetele kna|)en, koppig en met 
een ongelooflijk ui thoudings\ennogen. 

De ge\aren die zij lopen en de in
spanningen die zij leveren zidlen de 
meeste Amerikanen buitensporig, ja 
zelfs gek lijken. 

Maar in Europa worden deze excen
trieken beschouwd als halfgoden. 

Zij /ijn suksesiijk, zij zijn beroemd, 
zij zijn ri)k... » 

Ziezo, wij zitten er meteen middenin 
Daley zal de jongens van Miami tot 

San Francisco en van Chicago tot 
Mexico City eens haarfijn uiteenzetten 
hoe het nu eigenlijk gestaan en gelegen 
is met die Rik \ ' an Looy. 

Een paar jaar geleden gaf « T ime » 
al eens een « beschrijving » \ a n Rik 11 
maar het was toch niet dat. 

Thans krijgen de Yankees waar \oor 
hiui geld. Ooideel zelf : 

« Wielrennen is bijna zo gevaailijk 
als stierenvechten. Het is de prijs in 
vlees en bloed betaald door de mannen 
die door de Europeanen de « Reuzen 
\ an de Weg » worden genoemd en die 
ongeveer zo hoog is als de prijs die 
stierenvechters betalen aan hun « be
roep )>. De Belg Rik Van Loo) is waar
schijnlijk df rijkste van de nog aktieve 
wielrenneis, en hij is één van de vier ol 
vijf suksesrijkste aller tijden. 

Hij is reeds zo vaak over zijn stuiii-
slang heen op zijn hoofd gevallen, dat 
hij zich onmogelijk het juiste aantal ke
ren kan herinneren. Hij is thans 32 jaar 
en brak totnogtoe reeds vijf keer zijn 
sleutelbeen ». 

Daarna volgt een nogal waarheids
getrouwe beschiijving van de dramati
sche valpartij van Rik in de Ronde van 
Frankrijk. 

Dan weet Dalev ook te vci tellen dat 
Van Looy zowat 5 miljoen frank per 
jaar verdient, maar... « een atleet zijn
de en een Europese bovendien, geeft hij 
zeer weinig van dit geld uit; hij heeft 
natuurlijk heel weinig tijd om het uit 
te geven want al wat hij doet is koersen 
en oefenen, oefenen en koer»en ». 

Een gedetailleerde beschrijving van 
Rik's phvsionomie ontbreekt natuiuiijk 
met : 

« Hij is vijf voet tien gfoot en weegt 
zowat honderdzeventig pond. Het mees
te van dat gewicht zit in zijn dijen. Zijn 
dijen zijn zo enorm dik dat zelfs spe
ciaal voor hem gemaakte broeken flod
derig om zijn benen hangen; zijn gang 
is onhandig, waggelend haast. Al de 
beste wielrenners hebben overontwik-
kelde dijen en geweldige ui tpui lende 
spieren boven de knieën. Maar Van 

Looy rijdt nog meer dan zij en puilt 
dus nog meer uit ». 

Over Riks karakter lezen wij het vol
gende : ^ *~^ . -

« Door zijn kollega's wordt hij « Le 
Grand Rik » genoemd en dit is geen sar-

kasme. De sportjoernalisten noemen 
hem de « Heer van Herentals » naar het 
kleine stadje waar hij woont en dit is 

••toe te schrijven aan de hooghardge ar
rogante wijze waarop hij de vragen van 
de sportschrijvers beantwoordt. H i j 
spreekt Vlaams, slecht Frans en een heel 
klein beetje Italiaans, en weigert dik
wijls op vragen te antwoorden in elk. 
van deze talen ». 

Verder vernemen wij nog, dat Rik 
Van Looy eens aajikondigde, dat hij en
kel deze sportjoernalisten nog zou te 
woord staan, wier krant bereid was hem 
daarvoor te betalen. 

He t schijnt ook dat Van Looy er geen 
behoefte aan heeft dat iemand van hem 
houdt , maar dat hij er integendeel o p 
gesteld is dat zijn tegenstrevers hem 
vrezen. 

« Er zijn geen koersen tijdens de win
ter ). S' hrijft Robert Daley verder « en 
de meeste wielersterren brengen de win-
lern aanden dan ook door met jagen, 
vissen en kaartspelen. 

Maar Van Looy rijdt de hele winter 
door. « Een dag zonder rijden is voor 
mij e^n vervelende dag » zegt Rik e n 
hij is zo vaak van huis weg, dat hij zel
den vrouw en kinderen ziet. Zij wonen 
in Herentals en telkens Rik komt aan
rijden in zijn Mercedes, is het enkel om 
een koffer vol vuil wasgoed achter te 
laten, een koffer vol propere kleren mee 
te nemen en gauw weer weg te rijden ». 

Ziezo. Dit wist U waarschijnlijk alle
maal niet. Wij ook niet. Gelukkig we
ten wij nu waar wij aan toe zijn. Als wij 
nu Van Looy ontmoeten, waggelend in 
zijn flodderige broek, zullen wij niet 
denken : « Verdorie, die heeft te veel 
bier b i n n e n ! ». Neen, wij weten da t 
dit de tol is die Rik betaalt aan he t 
veloke. 

Wij weten nu ook, dat Rik nooit zal 
antwoorden op onze « Hoe is 't. Rik? » 
voor we hem honderd ballen in de 
pollen hebben gestopt! 

Dat onze bloedeigen sportschrijve-
laars ons dat al die jaren hebben ver
zwegen en dat het nu juist de Ameri
kanen moeten zijn, die ons al deze we
reldschokkende onthull ingen hebben 
gedaan, is onvergeeflijk ! 

Wij denken, dat de keizer zich heeft 
willen wreken. Omdat men op onze 
sporiiedakties niet betaalt met keiharde 
dol lars! 

C)i iel T e m m c i m a n . 
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B O O M K W E K E R I J E N 
H. L A M B R E C 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 AHDAEN 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 
stoiting van 50 Fr. 

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

20.000 = 36 X 642 
50 000 = 60 X 998 

100 000 = 60 X 1996 
100.000 = 120 X 1092 

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

ALLES VOOR UW TUIN 
Kieyep 

• • ^'-i^ölsii 
«•v. "S?̂  ö * , 

^''^^^HjHjJI^HIMHKl^^^^^s^ 

Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
Anfwerpsesteenweg 96-98, Kontich. Tel. 53.12,11 

Djepestrgat 44 (tet : 32.44,30) 
A N T W E R P E N : 

A l le kwalitêitsspeelgoed : 
Spellen yoor groot en klein 

FALLER VOLLMER 
BARBIE . POPPEN 
LEGO MATADOR 

ENZ. ENZ. 
Steeds open tot 21 uur. 

Gfole Ve^j • 
GlAZEN en MONTJREM. 
GrattE voor verïelerden 
Hecsteüingen in e gen werlliu j . 

Walter ROLAND 
— Gcdipiomeerd Opt eter — 

Kerlistraat, 58 — Antwerpen 
(Lel 6 u b op het hu tnümmer 'J 

Telefoon 3S6«62 

10 9fe lort ng op vCftoon deï«f. 

T&v^r^SSXSt VAN HEUKELOM P V B.A. 0^^.<wf^<b 

Schrijf- reken- adress.- duplicator- boekhoudmachines 
OP EENVOUDIG VERZOEK DEMONSTREREN W l | . BI) U THUIS OF BUREEL 

met 10 verschillende merken 
Nieuw - Okkasie - Kontant - Krediet -
Prijzen vanaf 2.450 fr. met waarborg 

T E L . 4 5 . 8 0 . 6 7 A. uiiensiei38.SCHOTEN 

HERSTELLINGEN 

ONDERHOUD 

De enige objektieve geschiedenis van de kollaboratie 

die tot nog toe geschreven werd : 

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

Een uitgave van de Volksunie. 

88 b iz 10 f r — Te \ e r k r i ] g e n op on» « e k r e t a r i a a t door 

s t o r t i n p op onze p o h t c b e c k r e k e n i n g 147().97 V o l k b u n i e 

Brussel 1. 

V E R Z E K E R I N G E N 
- L E V E N 
- A U I O 
- H U I S 
- I N B O E D E L 

VAN DEe PAAL - VOOBBRAEOK EN C' 
Jan Van Rljswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
L E L E F O O N 03/37 54 38 

WENTELPOORTEK 
bi bout, staal, alumlniom 
of plastiek. 
Standaarduitvoertng ot 
naar gewenst model 
Systemen aangepast aan de 
aard van bet bouwwerk. 
Band of elektrisehe bedienbiE. 

ZONHOVEN TEL 132 31 

NS & ZONEN PVBA 

BOLLUIKEN 

ROIXüIKEN 
in hout, staal, alumi
nium o£ plastiek 
Hand- of elektrische 
bedlening. 
Alle systemen. 
VENETIAANSE 
ZONNEBUNDEN 
Bediening met 
koorden of met 
s t a ig en windwerk 

AjJEDHISSEN-ClOOSTERMjlNSi ZONEN: 
TEL 132 31 

PVBA ' ZONHOVEN.: 

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (S tad en p rov inc ie ) : 

L. VANDEVELDE. 

S in t D a m ' a a n s t r a a t 17 Wommelgem - Tel • (03)53 67 27 
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per SS p i e ge I 

ff Ons land zijn macht ïs excessief 
Provincen. gij formeert de kelen... 
De Wael heeft Vlaenderen zo lief 
Dat hij het op zou willen eten. » 
Zo dichtte al in 1859 de Vlaamsgezinde 

voorloper van het socialisme Emiel Moyson 
in zijn anti-Belsfisch gedicht over de Kon-
greskolom met het bekende slot : « Adieu 
Colonn' uw steen en brons zijn Frans tot in 
hun ornamenten. Maar toch zit er iets in 
van ons, ze zijn betaald met onze centen ». 
Als er niets nieu-ws is onder de zon en an
derzijds de geschiedenis een eeuwig herbe
ginnen is, dan werd dit deze week weer 
eens bevestigd. PVV en reconversie : ze heb
ben Vlaanderen zo lief dat ze het op zou
den eten. En... na jaren patriottisme kreeg 
Jos Van Eynde een aanval van « separatis
me ». Hij wordt een potentiële landverra
der, een indien-Belg. 

D I M A N C H E - P R E S S E 

Vorige week zegde PVV-oud-minister Van 
Offelen het reeds. 

« Brussel verheug u over de PVV ». Hij 
zingt zijn lied op tricoVre notenbalken de
ze week verder. 

« Opdat de revolutie der gematigden, die 
de besten tier Belgen verwachten, zou luk
ken moet de PVV de leiding van de strijd 
\oor de eenheid van het land nemen... Wat 
betreft Brussel zal dit akkoord aan onze 
hoofdstad toelaten waarlijk de hoofdstad 
\an alle Belgen te worden en tcrzelfdertijd 
een grote Kuropese stad. » 

Zo groot dat ée helft van het land in Brus
sel zal wonen ! -̂  

L A R E L E V E 

Dit kristen-demokratisch blad schetst goed 
de situatie van de huidige PVV. Hoewel 
Brussels, is het niet opgetogen en zegt aan 
de Brusselaars « Pas op, zulke eisen zouden 
het begin van het einde kunnen worden ». 

« Het staal vast dat de taalvoorstellen va.i 
de PVV de stempel dragen \ an de in\loed 
>an de machtigste federatie van deze par t i j ; 
de Brusselse namelijk. Het is inderdaad aan 
de eLsen van de Brusselse opinie dat dit kom-
proniis hel meest tegemoetkomt. Vrijheid 
\ an de huis\ader op sclioolgebied. Mogelijke 
nitbreiding op vijf jaar lijd van de agglome
ratie, schepping ran een breed onthaalgebied 
rond de hoofdstad, zo\'eel punten die de 
Brusselaar zullen meeslepen welke ook zijn 
liolitleke of sociale opsatting zij. » 

D E G A Z E T V A N A N T W E R P E N 

« Vijand nummer één » van Vlaanderen 
wordt de PVV, titelt de Gazet. 

Federalisme moet in zo'n geval onvermij
delijk worden, besluit het blad. 

« De PVV wordt nu vijand nummer 1 
van alle bewuste Vlamingen. Hr liggen ver
moedelijk een goede drie jaar voor de boeg 
om dit de Vlaamse opinie in te hameren, 
hn wij zullen ons niet genoegen om de des
betreffende voorlichtingskampanje beij\ eren. 
Als de eleklorale rekening geprezenteerd 
wordt, zal in Vlaanderen loontje om zijn 
boontje komen. 

()p het eerste gezicht kan het verbazend 
lijken dat een partij die in het Vlaamse lands
gedeelte weliswaar slechts 18 zetels behaalde 
(maar dan toch nog iets meer stemmen 
boekte dan de Volk.snnie), resoluut de anti-
\ ' laamse kaart uitspeelt. Maar hoe zouden de 
^\'aalse en Brusselse leiders van de P\\\ die 
toch al |)otdicht gesloten zijn voor de meest 
elementaire Vlaamse eisen, de reakties van 
het noordeliik landsgedeelte juist kunnen ra
men, als zij vaststellen dat het hun geen 
nioeite kost met de liberale mandatarissen 
tut N'laanderen gewoon de vloer te dweilen ? 

Nu echter blijkt dat redelijkheid de te-
geniiarlij slechts aanzet om overeenkomsten 
t.' wraken, nu een nationale partij koudweg 
de \ oer wil roven en de verfransing tot aan 
de poorten van Mechelen brengen, kan er 
niets anders dan een grimmig verzet komen 
in het Vlaamse land. Dit betekent dat op

lossingen van « gematigdheid » minder en 
minder kans zullen krijgen en het steeds 
moeilijker zal zijn de stroming naar federa
lisme in te tomen. In plaats van verzoe
nend te werken kan een operatie-kwade 
liouw als deze die door de PVV gevoerd 
wordt, slechts tot scherpere tegenstellingen 
en fellere beroeringen leiden. » 

Ook op het vlak van de reconversie -wordt 
Vlaanderen eens te meer bestolen. Met me
deplichtigheid van heren als De Saeger, die 
het Pierson-Ieugenliedje ondersteunde, zoals 
de Vlaamse ingenieurs aantoonden. 

« In N'laanderen is men in elk geval niet 
te spreken over die plannen. De ontevreden
heid be|)erkt zich geenszins tot Volksunie
kringen, zoals men wel eens demagogisch 
ojjwerpt, in de (ijdele) hoop daarmee de 
sputteraars de monti te stoppen. 

Maar als wij zien wat er nu gebeurt, moe
ten wij noodgedwongen vaststellen dat men 
zich meer door politiek dan door ekonomi-
sche motie\en heeft laten leiden. Misschien 
is de regering van oordeel dat de Vlaamse 
\erontwnardiging wel za! koelen zonder bla
zen. Dit zou een misrekening kunnen zijn. » 

DE STANDAARD 

Op een voorzichtige goeverneursmanier, 
maar toch duidelijk gaf goevemeur Roppe 
in een vraaggesprek te verstaan dat Limburg 
aan Wallonië wordt opgeofferd. Wa t de re
gering ook moge beweren. 

« Beweeglijk en in elke hand een dossier 
zet de h. Roppe ons zijn standpunt uiteen : 

De produktie in de mijnen is niet langer 
renderend. Dat is een feit. Maar de sluitin
gen moeten geschieden op basis van ekono-
mische motieven. Daar waar de produktie 
het minst rendeert, dienen mijnen te wor
den gesloten. Vanaf het ogenblik echter dat 
men om andere dan ekonomische motieven, 
ekonomische problemen oplost, gaat men de 
\erkeerde weg op. » 

Ook op het vlak van de PVV-patriotitis lig
gen de lijnen nu duidelijk zegt M. Ruys. 

« De P\ 'V is bij de jongste verkiezingen 
in Vlaanderen sterk vooruitgegaan, omdat 
zij op een dynamische wijze bepaalde so-
ciaal-ekonomische tendensen tegemoetkwam, 
die in steeds bredere volkslagen blijken te 
leven. Zal de partij verdere winst boeken en 
de giote konservalieve groepering in het land 
worden ? Of zal het kompromis haar opgang 
in Vlaanderen afremmen en de partij er zelfs 
onmogelijk maken ? 

Het nieuwe programma van de PVV 
heeft de verdienste dat het de verschillende 
standpimten scherp en helder doet uitkomen. 
Aan de ene kant staan de Vlaamse CVP en 
de Volksunie met een politiek, die voorrang 
verleent aan de noden en de toekomst van 
een Vlaamse gemeenschap die in België en 
Europa een eigen gestalte zoekt te verwer
ven; aan de andere kant is er een verjong
de en bijna diktatoriaal geleide PVV die 
met een totaal tegenovergesteld programma, 
troirw blijft aan de traditionele Belgische 
mystiek. Tussenbeide staat een socialistische 
partij, in krisistoestand, die nog haar weg 
zoekt. 

De volgende uitspraak van het kiezers
korps zou wel eens beslissend kininen zijn 
voor het bestaan van België. j> 

S P E C I A L 

Dit Brussels w^eekbiad beschouwt de 
Waals-Vlaamse verhoudingen en de samen
stelling van de kampen. Zoals Herman Van 
der Poorten geprezen wordt door de Libre 
Belgique, krijgt Jos De Versaeger ook Tof 
uit de Brusselse hoek sinds hij minister is. 

« Indertiid, we herhalen het, was er nog 
het bolwerk van de Kerk. Wanneer de 
Vlaamse kudde of flaminganten de staat te 
lijf gingen, en bijgevolg ook Mechelen, bonk
te de bisschops.slaf op de hoofden van die 
sukkelaars en kwam alles terug in orde. Eer
tijds Waren er nog gematigden als een De 
Saeger (ja toch) die, al gingen ze dan wat 
te keer, toch eindigden met zich te buigen 
voor de franstalige argumenten. » 

Of vernietigender kan het niet over Jos 
De Hertoginnedaler, die het Vlaamse recht 
verkocht voor een boord linzensoep van de 
moderne tijd, in casu een ministerszetel. 

D E P O T S 
DROOGKUIS - WITWAS gevraagd 

Indien U beschikt over een winkelhuis of 
benedenhuis 

Kosteloze installatie 
Grote verdiensten 
Ook bestaande winkels worden aanvaard. 

Schrijven bureel bind onder Xr D 32. 

HET LAATSTE N I E U W S 

Wat die « Vlaamse » liberale krant niet 
meer mag zeggen, sloop de lezersrubriek 
binnen. Dezelfde week dat de PVV-Brusse-
laars de Vlamingen beloofden goed te zullen 
onthalen in hun oasissen. 

Had van Werveke dan toch gelijk en !s 
Van der Poorten een a kerstenkind » om het 
in 't Liers te zeggen ? 

<c De Vlamingen kunnen zich te Brussel 
en in het bijzonder te Eisene niet meer on
gedwongen in hun taal uiten. Daarvan heb 
ik onlangs nog een bewijs gekregen toen ik 
mijn zuster opbelde, die als verpleegster te
werkgesteld is in het « Inslitut médico-chi-
lurgical d'I-velles ». Gewoonlijk kom ik eerst 
in \erbinding n e t de zaaloverste. Toen ik 
mijn zuster aan de draad kreeg vertelde zij 
dat ik mij voortaan in het Frans zou moe
ten aanmelden. De zaaloverste had namelijk 
gezegd, dat Vlaams intellectuelen (ik ben in
genieur) zich noodgedwongen in het Frans 
moeten uitdrukken. F'n dan maar praten 
over een vredig samenleven van beide taal
gemeenschappen, j» 

O N S E R F D E E L 

In dit degelijk blad driemaandelijks ver
schijnend (Deleu - Menenstr. 67 Rekkem) 
krijgt men de indruk dat Gerard Walschap 
terug het Vlaamse strijdros bestijgt en dat 
na zijn « salut en merci ». 

« Even snel als de wereldtalen, kunnen 
kleine talen zich uitzetten. Dat betekent dat 
het lot van elke taal volledig in handen 
ligt van elke generatie, zoals elke ketting 
^•olIedig afhangt van elke schakel. Deze ver
antwoordelijkheid wordt \oor het Neder
lands niet gedragen door taalkundigen, neer
landici en leden van de verenigingen voor 
letterkundigen alleen, maa r door allen die 
bijdragen tot onze welvaart en kultuiir. » 

VOLKSGAZET 

En wie vierklauwens op het Vlaamse 
strijdros doordraait is ons aller vriend Jos 
Van Eynde. Als die Walen en Brusselaars 
zo blijven doordraven dat... dan den Belgiek 
ontploffe laat Jos verstaan. 

Oei oei, wij zijn binnenkort « nur federa
listen ». 

« F!en groot deel van de Franstalige pers, 
van alle gezindheden (wanneer wij zeggen 
van alle, begrljjit men dat wij zelfs de onze 
niet uitzonderen) levert dag na dag bewij
zen v,m onbegrip en zowaar van misprij
zen... 

Niet alleen leveren die mensen koren op 
de molen van de Vlaamse extremisten, doch 
zij verzwakken geleidelijk de positie van al 
wie in de noordelijke provincies gematigde 
en (wij zijn niet beschaamd voor het woord!) 
(t unitaire » oplossingen is toegedaan. 

Voor de eenheid in de gelijkheid is ^•ooraIs-
nog een reusachtige meerderheid te mobili
seren. 

Maar wij zeggen welbewust : vooralsnog ! 
Zo men, onder de drang van de schaam

telozen die in dag- en weekbladen werk
zaam zijn, de kans laat voorbijgaan en voort
doet met de In wezen anti-Beigische en on
vaderlandse politiek die daar wordt gevoerd, 
ja, dan is het ergste te duchten. 

En dat dan maar niemand meer over fede
ralisme spreke ! Want heel vlug zal dan blij
ken dat deze gedachte in feite nooit heeft 
bestaan bij degenen die zich federalisten noe
men, doch in het beste geval verkapte (1) 
separatisten zijn. 

De kans is zelfs niet gering, dat de ont
goochelden van de eenheid zich dan reso-
hiut zullen uitspreken voor een scheiding 
zonder méér, hoe jammer zij deze ook zullen 
vinden. Want waarom zouden zij nog prijs 
stellen op samenwerking, zelfs in federaal 
verband, met degenen die hen zolang en zo 
hard in het gezicht hebben geslagen ? Met 
wat gezond verstand kan iedereen zulke 
evolutie voorzien. » 

H E T V O L K 

Licht een tipje van de praktijken die 
heersen in de jungle van de ZIV. Zijn ook 
daar de Vlamingen de gedupeerden ? 

a Er zijn in Wallonië en te Brussel zeven 
poliklinieken, die in de ziekteverzekering 
een speciaal regime genoten. De zieken wor
den er kosteloos onderzocht en behandeld. 
Maar, de klinieken zelf worden door de 
Z.I.V. voor hun prestaties op « forfaitaire J> 
wijze vergoed. Deze « forfait » Is berekend 
op basis van een gemiddelde van de gcle-

BLAUWVOETFEDERATIE 

Kondigt aan dal haar wandka-
lender 1968 heden van de pers 
is gekomen. Hij is een staaltje 
van pracht en jeugdige frisheid. 
Bestel hem heden nog. Prijs 40 
Ir. -t- 5 fr. verzendingskosten. 
Ons korreapondenlieadres : 
PCR. 4574.27 van Van Campen-
houl Wilfried - Londerzeelse 
steenweg 55 -Meise-Rode. 

verde prestaties o%er een bepaald aantal ja
ren. 

Nu zien de geneesheren en de andere kli
nieken, die van de zieken wel een l>ljdrage 
moeten eisen, in dit forfaitstelsel een oneer
lijke concurrentie. Zij eisen er niet de volle
dige afschaffing van, doch een wijzigin.i; 
die erop neerkomt, dat deze klinieken geen 
kosteloze raadi>legingen meer mogen houden 
en bijgevolg een soort Inkomgeld van maxi
m u m 30 fr. van de verzekerde zouden moe
ten eisen. 

0 \ e r deze kwestie wordt op dit ogenblik' 
fel geredetwist tii.ssen de socialistische mu-
tualislen, enerzijds en al de andere gespreks
partners, anderzijds. Maar, wat gebeurt e r 
intussen ? Twist men niet in het ijle, ver
mits het « forfait «-stelsel op 31 december 
lOG.) vervallen is (opgezegd door J e genees
heren) en het dus in werkelijkheid niet eens 
meer bestaat ? De socialisten houden echter 
voet bij stuk en de zeven poliklinieken ver
zorgen verder kosteloos alsof er geen vuiltje 
aan de lucht was. Wie zal hen de kosteloze 
prestaties vergoeden en hoe ? Mysterie... » 

W. Luyten. 

SCHUIMUUBBEKMATRASSEN 
met 
Gebrevefeerde 
bedekkingslagen 

RESSOHTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebrcveteerde karkassen 

MBT 
SPECIAAL 
BREVET 

..STAK' 
(Brevet : 512767) 

TE ZELE (O.-VL.) 
GEWATTEERDE BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
Tel. (052) 44041 en 44642. 

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

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 hierkelder 
van het land. 

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

DORT IHIKKBRAüHOF Hl 
langs autosnelweg Antwer-
pen-Aken. Tessenderlo. 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

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

Antwerpen 
Zaterdag 29 jan. om 20 viur : eer

ste lustrumfeest van « Onze Vrien
denkring », Broederband Afd. Ant
werpen, zaal Palladium, Offerande
straat Antw. 

Nogmaals nodigen we alle Vla
mingen, die voor Vlaanderen leden 
en streden, uit op ons eerste lus-

- trumfeest. 
Ook alle oudere en jongere na

tionalisten zijn hartelijk welkom. 
Het programma gaat volledig 

door zoals reeds vroeger meege
deeld : de Uiltjes, het dansorkest 
* De Weens Meisjes » en de feest
rede door de oude getrouwe Anie-
dee Verbruggen. 

BETOGING MOESKROEN 
De autobussen voor de betoging 

te Moeskroen vertrekken aan cc Pe
ter Benoit », Frankrijklei 8, te 8 
uur 30 stipt 1 Iedereen gelieve tij
dig aanwezig te zijn. 

DIENSTBETOON 
ARRONDISSEMENT 
ANTWERPEN 

Dr. H. Ballet, senator, J. van 
Rijswijcklaan74, Antwerpen, tel. 
03-38.05.77 op zijn adres 2de en 4de 
maandag, van 18 uur 30 tot 19 uur 
30. 

Mr. P . Doevespeck, provinciaal 
raadslid, te Couwelaarlei 134, Deur-
ne, tel. 03-36.09.97, alle dagen van 
17 uur tot 19 uur, op zijn adres. 

Dr. H. Goemans, volksvertegen
woordiger, Grotestw. 86, Berchem, 
tel. 03-396881, alle dagen van 9 uur 
tot 10 uur, op zijn adres. 

H. Kunnen, provinciaal raadslid, 
Krijgsbaan 80, Mortsel, 03-495237, 
na afspraak op zijn adres. 

R. Mattheyssens, volksvertegen
woordiger, Liersestw. 326, Mortsel, 
03-51.35.99, na afspraak op zijn 
adres, en in Peter Benoit, Antwer
pen, 2de maandag van 10 uur tot 
20 uur in Lange Wapper, hoek J. 
Moretuslei en Heistr. Wilrijk. 

2de maandag, van 20 uur tot 21 
uur Frans de Schutterl. 17, Boom. 

W. Rolus, provinciaal raadslid 
en schepen, Schoenmarkt 14, Ant
werpen, 0.3-33.49.21, alle dagen 10 
uur 30 tot 12 uur 30, gemeentehuis 
Mortsel. 

Dr. Roosens, senator, Markgrave-
lei 28, Antwerpen, 03-37.01.37. alle 
werkdagen 's morgens tijdens kan
tooruren, maandag, woensdag, vrij
dag van 19 uur tot 20 uur 30. 

Mr. H. Schiltz, volksvertegen
woordiger, Wetstr. 103, Antwer
pen. 03-35.72.84, maandag, dinsdag, 
donderdag van 17 uur tot 18 uur 
30, bij afwezigheid naar Mr. Engels 
vragen. 

Slosse, provinciaal raadslid, Els-
houtbaan 25, Schoten, 03-51.72.74, 
alle dagen na afspraak. 

J . Steurs, provinciaal raadslid en 
gemeenteraadslid, Edegemstw. 87, 
Kontich, 03-53.10.27, 2de en 4de 
woensdag Café Alcazar .Mechelse-
stw. 22, Kontich. 

P . Van de Putte , provinciaal 
raadslid, .Gouwdreef 16, Schilde, 
03-79.11.44, 2de zondag 9 uur tot 
10 uur, Puttehof, Oelegemsestw. 

H. Wagemans, provinciaal raads
lid, Stefaniestr. 14, Antwerpen, 03-
38.2233, maandag 16 uur tot 19 
uur, dinsdag, donderdag, vrijdag 
van 16 uur tot 18 uur. 

ANTWERPEN STAD 
Grote abonnementenslag voor 

blad « Wij » : kolportage in sektie 
Zuid op zondag 27 februari. 

Intensieve wekelijkse kolportage 
op zaterdag met blad a Wij » en 
« De Schelde ». 

Medewerking glasraamtentoon
stelling in de m a a n d april. 

Het blad « De 'Sche lde » wordt 
het arrond. blad. 

Algemene leden- en simpatlsan-
tenvergadering in februari met 
overzicht werking gemeenteraads
leden. 

ROUWBEKLAG j 
Afd. Antw. Stad biedt de fami

lie Thomas haa r oprechte deelne
ming aan bij het overlijden van 
haar verdienstelijk lid de heer Tho
mas Achiel, De Prets t raat 61, ie 
Antwerpen. 

DRINGEND OVER TE NEMEN 
wegens ziekte — 

Vlaams h u i s « T Y L » 
feestzaal met 100 p laa t sen . 
B r e d a b a a n 298 - MERKSEM. 

ANTWERPEN-CENTRUM 
11 februari te 20 uur 30, lokaal 

Tyrol, Nationalestraat 22, Antwer
pen : politiek overzicht door volks
vertegenwoordiger Mattheyssens. 
Nadien gezellige feestavond. 

ANTWERPEN-NOORD 
11 februari 20 uur 30 lokaal 

Tijl, St-Jansplein 22 : ledenvergade
ring met spreekbeurt Rik Van der 
Heyden. 

ANTWERPEN-OOST 
De kolportage op zondag 16 ja

nuari met het blad « Wij », kende 
in sneeuw en ijs toch nog een zeer 
groot succes. Op een goed uin- wer
den 90 bladen aan de man ge
bracht. 

ANTWERPEN-ZUID 
27 februari : grote kolportage 

met , het blad « Wij » en « De 
Schelde », met radio-wagen door
heen 8ste en 9de wijk. 

Propagandisten uit Noord, vertrek 

AAN ALLE VLAAMSE MUZIKANTEN... 
Het bestaan van de V.U.-harmonie wordt met de dag meer 

en meer mondgemeen. Bewijs daarvan is wel dat de jonge har
monie van verschillende kanten werd uitgenodigd. Verheugende 
vaststelling alleszins. O p zondag 16 januari kwam Eeklo (O. VI.) 
aan be beurt. 

Op zondag 20 februari gaan we deelnemen aan de karnaval-
viering te Wuppertal, een echte buitenkans voor deelnemers. Er 
kan ingeschreven worden in alle omliggende Vlaamse Huizen 
aan 160 Ir. per persoon, wat voor zulke reis zeer goedkoop is. 
Nadere inlichtingen zullen nog tijdig verstrekt woixlen. Op za
terdag 19 ma:u-t 's namiddags optocht te Merksem en 's avonds 
bal aldaar met het orkest van de V.U.-liarmonie. Belangstellen
den gelieven alvast deze data tt onthouden. Vele tekenen wij

zen er op dat het aantal uitstappen zal toenemen, waarbij dan 
nog dienen gerekend de manifestaties die de V.l ' .-harmonie zeU 
zinnens is in te richten. 

De y.U.-hannonie groeit bestendig. Haar uitbouw wordt 
zorgvuldig, stelselmatig, zonder overhaasting met vaste hand 
doorgevoerd. De herhalingen worden regelmatig bijgewoond. 
De uitvoering der aangeleerde stukken wint genadig aan kun
de. De spelende leden verdienen alle lof om hun trouw en aan
hankelijkheid. De samenwerking V.U.-harmonie met V.U.M.-
mu/.iekkapel werd in een geest van volmaakt wederzijds begrip 
voor beider zelfstandigheid vastgelegd. Uit de schare muzikan
ten zelf werd een eigen orkest verkozen waarop aan voordelige 
voorwaarden beroep kan gedaan worden door belangstellenden. 

Gaarne willen wij nu eens de nadruk leggen op het feit dat 
het bestuur van de V.U.H, mag bogen op personen zoals een Dr 
R. Roosens en een J. Rosci, die in hun ambt van algemene 
voorzitter en van voorzitter, buiten hun zeer drukke dagelijk
se bezigheden, een onverdroten ijver aan de dag leggen. 

Wij zullen derhalve niet ophouden dringend beroep te doen 
op muzikanten die de _ Vlaaras-nationale beweging zijn toege
daan, omdat zij onverwijld de rangen zouden komen vervoegen 
van de V.U.H. 

Voornadere inlichtingen, zich wenden tot ; 
« Peter Benoit », Frankrijklei 8, te Antwerpen, tel. (03) 

32.05.28; Dr. R. Roosens, algemeen voorzitter, Markgravelei 28, 
Antwerpen; J Rosci, voorzitter, Rudolfstraat 56, Antwerpen; T. 
Fenr, onder-voorzitter. Uitbreidingsstraat 568, Berchem; B. Ceup-
pens, onder-voorzitter, Belgiëlei 202, Antwerpen; Th. Moorkens, 
sekretaris, Edward Arseenstraat 129, Mortsel; F. Carton, pen
ningmeester. Dieseghemlei 38, Mortsel; Prov. Sekretariaat, Grote 
Steenweg 165, Berchem. 

lokaal Tijl, St-Jansplein 22 te 10 
uur. 

Propagandisten uit Centrum, ver
trek lokaal Tyrol, Nationalestraat 
22 te 10 uur. 

Herenthout 
De bovenzaal van a De Niéuwe 

Kroon » was goed gevidd wanneer 
op 22 januari omstreeks 8 uur .30, 
onze gastspreker drs. Ber t Her
mans het woord nam. 

In een raak en kernachtig be
loog werd de politieke aktualiteit 
belicht. 

Een terugblik op 't voorbije jaar 
bracht ons de filmenreeks van ons 
medelid Herman Van Hoey. Ach
tereenvolgens kwamen de sobere 
Cyriel Verschaeve-herdenking in 
Solbad-Hall de ontmoeting met 
Dr. Paardekoper te Oisterwijk en 
de IJzerbedevaart, aan de beurt . 

Wij vernamen dat Herenthout 
zijn ledenaantal van 20 naar 70 
wist op te voeren. 

Bij de aanvulling van het bestuur 
haalde A. Cambré het nipt op 
Wouters Des, En ten slotte bewees 
de bespreking van een voorstel van 
onze vrienden Wouters en Van 
Den Schoor dat er bereidheid is 
om te werken voor onze jonge 
afdeling. 

Mariakerke 
Voor een flinke opkomst richtte 

de afdeling Klein Brabant haar 
derde wafelenbak in, tevens de lo
kale viering van oiize gekozenen 
senator Jorissen en de provincie
raadsleden Sels en Cauwenbegh, 
die in een korte redevoering de 
Klein-Brabanders aanzetten voor 
de verdere aktie. Die oproep werd 
dadelijk beantwoord w^mt sekre
taris Huwels en penningmeester 
Peeters konden meer dan een rond 
sommetje meedelen van de omha
ling die « klassiek » gebeurde. 

De arr. voorzitter Bouwens en 
arr. sekret. Luyten konden inte
ressante kontakten leggen voor de 
verdere uitbouw in Klein Brabant. 

OOST-VLAANDEREN 

Deinze-Hevele 
O p zaterdag 5 februari a.s. te 20 

uur in de zaal « Riva » te Deur-
Ie : 3de groot dansfeest van de Re-
naat de Rudder - karavaan. Dans
orkest Cam Cole uit Antwerpen. 
Gastvedette John Larry. Plaatsbe
spreking 10 fr. per persoon, tel. 
(09) 76.11.77 of schriftelijk Oude 
Brugse Poort 121, Deinze. 

Gent 
V'UJO Gent groeit ! Na de verga

dering van zaterdag 22 januari te 
Merelbeke gehouden, melden wij 
een spreekbeurtavond door Vic An-
ciaux voor donderdagavond 3 fe
bruari in de bovenzaal van het 
Vlaams Huis « Roeland » te Gent. 
Onderwerp : de Taalwet in Brus
sels perspektief. 

Alle jongeren erheen ! 
Alle belangstellenden, jong door 

idealisme, wonen eveneens de ver
gadering bij. 
KOLPORTAGES 

Zondag 6 febr. : Mariakerke -
Koiegem; 

Zaterdag 19 febr. : Bewijdings-
laan; 

Zondag 6 maar t : St. Denijs-Wes-
t rem; 
^ Zaterdag 26 maar t : Lange Munt, 

Vrijda.gmarkt, Koornmarkt ; 
Zaterdag 2 april : Veldstraat; 
Zondag 24 april : Drongen. 
Bijeenkomst 's y.ondags te 9 uur 

15. 
's Zaterdags te 14 uur 30. 
Telkens aan de Roeland. 

RuBefmonde 
WINTERBAL 

Het groot sukses van de voorver
koop der toegangskaarten verplicht

te ons, een tweede zaal en een 
tweede orkest te kontrakteren. 

Het bal, ingericht door de Schel-
dekant - Rupehnonde - Steendorp-
Bazel en Kruibeke, opent op zater
dag 12 februari te 20 uur in de «Me
tro» op de markt met The Pick-
Nicks en in « Scheldeland », Ge-
laagstraat 33, met de Romeo's. 

Inkom : 25 fr. voor de twee za
len. 

Tombola met waardevolle prij
zen. 

Ruime parking op de markt . 

WEST-YLAANDEREN 

VOORSTELLING VAN NIEUW 
ARR. BESTUUR 

Bijna 100 aftredende en nieuw
gekozen afd. bestuursleden woon
den op vrijdagavond 21 jan. 11. de 
voorstelling van het nieuw arr. be
stuur bij. Kwamen achtereenvolgens 
aan het woord : Mr. G. van In, alg. 
voorzitter Frans Van der Eist, nieuw 
arr. voorzitter Raf Declercq en 
volksvertegenw. P. Leys. Alle spre
kers beklemtoonden de vaste wil 
om in het arr. Brugge de op 23 
mei 11. behaalde rezultaten nog ho
ger op te drijven. Door voorzitter 
Raf Declercq werd hulde gebracht 
aan de scheidende arr. voorzitter 
en zijn dame : de Heer en Mevrouw 
-lan Van Tulden - Debreyne. 

DRUKKE AGENDA IN HET ARR. 
BRUGGE 

Te Heist, zaal <t Bakboord D. 
Kerkstraat, op zaterdag 5 feb. a.s. 
te 21 uur : Vlaams bal, kaarten 
aan 50 fr. o.a. bij Raf Declercq, 
Lipiienslaan 159, Knokke, teL 626.77. 

Te St Kruis, zaal « Wagenma-
kerij », Moerkerkestwg. op vrijdag 
18 feb. te 20 uur 30 : mosselfeest 
ingericht door de plaatselijke V.U.-
afdeling. 

Te Jabbeke, zaal « De Zwaan ^, 
Dorpstr., op zaterdag 19 feb. te 20 
unr 30 : hutsepot in karnavalstem-
ming, initiatief van de plaatselijke 
V.U.-afdeling. 

Te St Michiels : zaal « Willem 
Teil », op maandag 28 feb. a.s. te 
20 uur .30 : mosselfeest, ingericht 
door V.U.-St Michiels. 

Te St Andries, zaal « Jagershof » 
op zaterdag 2 april te 21 uur : 
groots V.U.-lentebal. 

Moorse'e 
KOLPORTAGE 

Toekomende zondag 6 februari 
grote kolportage te Moorsele. Sa
menkomst : Café Astor, Kortrijk 
om 8 uur 30. Café het Zanneke, 
Menen te 8 uur 45. Café d e Kroon, 
Moorsele 9 uur. 

Roeselare 
NIEUW BESTUUR 

Zaterdag 22 januari had onder 
grote belangstelling, de verkiezing 
plaats van het plaatselijk bestuur. 

Het bestuur voor de komende 
twee jaar, EÏet er thans als volgt 
uit : 

Voorzitter : Deslmpelaere Wer
ner; ondervoorzitter : Demeester 
Gerard; sekretaris : Gladhof Wal 
ter; penningmeester : Viaene Ka 
iiel; propaganda : Vermander Roe
land; organisatie : Van Onaker 
Gerard; dokumentatie : Deslmpe
laere Herman. 

Türi'out 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

ledere 3de vrijdag van de maand 
van 20 uiu- tot 21 uur houdt volks
vertegenwoordiger P . Leys, zitdag 
ten huize van ap. Paul Vlieghe, 
Holstraat 9, Torhout. 

UITSTAP NAAR 
ZUID-WESTVLAANDEREN 

Deelnemers voor de tocht naar 
Ziiid-West\'la;inderen kunnen zich 
op zaterdag 29 januari tussen 11 
luir 30 en 12 uur melden in het 
lokaal « Breydelhof », Suveestr., 
Brugge; de schikkingen voor de 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN- EN BUITENLAND : 

RUDI VAN OER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 
A N T Vlf E R P E N. 

Telefoon : 03/38.91.24. 

reis op zondag 30 jan. zullen hen 
daar worden medegedeeld. 

DOKUMENTATIE-DIENST 
In het V.U.-sekretarlaat (Brey

delhof, J. Suveestr. 2, Brugge) wordt 
een dokumentatie-dienst ingericht; 
alwie tijdschriften, brochures en 
boeken kan afstaan, die van be
lang zijn om de V.U. op sociaal, 
ekonomisch en algemeen-vlaams 
of nederlands gebied te dokumen-
teren, wordt gevraagd deze doku-
menten in te leveren. 

ZOEKERTJES 
Lezer maandblad « De Schelde » 

die vroeger reeds schreef aan pen
ningmeester voor betrekking Brus
sel ,opnieuw kontakt nemen indien 
nog geïnteresseerd. Adres is zoek 
geraakt. D-34. 

Weduwnaar op ouderdom, doch 
nog aktief, besch. over salongarni-
tuur en 2 boekenkasten, doch over 
geen slaapk. Wenst in Groot-Brus-
se Ivoll. pensioen, privé- of uitbater 
van pensioenhuis. Schrijven D — 
33 redaktie. 

DEZE WEEK 
OP UW mim 
Z O N D A G 
11.00 : H. Mis — 14.35 : Boer en 
tuinder — IS.OS : De Flintstoues 
(118e afl.) — 15.30 : Volleybal. Re
portage van e tn gedeelte van de 
wedstrijd Brabo (Antwerpen) 
Blokkeer (Den Haag) — 15.55 : 
Jeroom en Benzamlen (5e episode) 
— 17.00 : Volleybal : Brabo-Blolc-
keer — 18.30 ; Klein, klein kleu
tertje — 18.50 : Bim, avonturenfilm 
voor de jeu^d — 19 45 : De dood 
van Jefke Sils — 19.55 : Weerbe
richt — 20.00 : TV-nieuws — 20.15 : 
Sportweekend — 20 40 .- Wim Scn-
neveld-show. Aan deze show werken 
verder nog mee : Marjlke Merekens, 
Harry Bannink, piano. Jan Blok, gi
taar, Cees Rosbergen, drum en Paul 
Lagaay, bas — 22.05 : Stockholm 
ohne Beispiel — 22.50 : TV-nieuws. 

M A A N D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19 00 : 
Zandmennetje — 19.05 : Teietral-
les : Engels. 18e les : The guitar 
player — 19.20 : Intematioraal 
jeugdmagazine — 19.30 : De ï ' llnt-
stones. 119e afl • De mooiste baby 
van Bedrock — 19.55 : De Weeman 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 30 : 
Tante detective, tv-soel door Ph'iip 
Levens — 21.45 : Rogier Van ' 'er 
Weyden en zijn tijd — 22.15 : TV-
nieuws 

D I N S D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19 00 : 
Zandmannctje — 19 05 : Tie"?r-
klanken. De avonturen van Shirley 
Holmes Ferste episode ; De gasto
len juwelen — 19.55 : Kl ' r s o w ^ t 
men Nederlands — 19.59 : Weerbe
richt — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Slechte tijd voor sergeanten. 3e 
afl. • De hond van de generaal — 
20 50 ; Speelfilm : Peau de Pansne, 
met Jeanne Moreau en J.-P. Bel-
mondo — 22.00 : Gastnrogramma. 
Dé socialistische gedachte en actie 
— 22 30 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
17 00 : Televisum — 19 00 : ^rn-l-
mannetje — 19.05 : Speurtocht in 
het verleden. D rde af' : Het lelüke 
eendje — 19 30 : Panorarra ' — 
19.55 : De Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20 50 : Voetbal • ?'<»n-
chester-United - Benflca — 22 35 : 
TV-nicuws 

D O N D E R D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19 00 : 
Zandmannetje— 19.05 • Het e helm 
van de verlaten mijn, 5e afl. • Een 
hachelijke toestand — 19 20 : Te 

I voet door Vlaanderen : Antwerjjen 
— 19.55 : Hi..r spreekt men Neder
lands — 19 59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nleuws — 20 25 : Jeroom 
en Benzamlen. Zesde en laatste af
levering — 21.35 • Première — 
22 00 : Penelope — 22 30 : Kunst-
rijden op het ijs. Samenvattende 
reportage van de Furopose kam
pioenschappen — 23 00 ; TV-nieuws. 

V R I J D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19 05 : 
TeUtaalles : Engels — 19 20 : Tie-
nprklanken — 19 45 : Zoeklicht — 
19 55 : De Weerman — 20 00 : TV-
meuws — 20.25 • 't Is maar een 
woord — 21 00 : Ten huiïe van fur. 
De Raeymaeker — 21.55 ; TV-
nteuws — 22.00 ; De kamer (The 
room), eenakter door Harold Pinter. 

Z A T E R D A G 
16.00 : Kunstrijden op het ijs. Sa
menvattende reportage van de Euro-
ropese kampioenschappen — 17 00 : 
Schooi televisie — 18.55 : Zandiran-
netje — 19.00 : Luceat, katholiek-
godsdienstige uitzending - 19.30 : 
Vrije vogels, natuurfilm — 19 55 ; 
Hier spreekt men Nederlands — 
19.59 ; Weerbericht — 20 00 ; TV-
nleuws — 20 25 : Interland — 
21.55 r De man van U.N.C EL 3e 
afl : De hersenspoelor — 22.45 : Op 
het Radio- en Televisiebal m do 
stadsfcestzaal te Antwerpen — 
23.15 : TV-nieuws. 



beyvegi 

ANTWERPEN 

Borsbeek 
IN MEMORIAM 

Gedurende j;:ins zijn leven wns 
3os Van Mol zeer aktief in Ie 
i.Vlaanise verenigingen, hij was lid 
van verscheidene Vlaamse organisa
ties zoals o.a. : De Frontpartij, VNV, 
Vlaamse Concentratie, H.A.N.S.A., 
Broederband enz. 

De laatste jaren van zijn leven 
^vas hij vooral zeer aktief in zijn 
gemeente Borsbeek, waar hij me
destichter was van de V.U.-afdeling 
Bijna gedurende gans het bestaan 
van deze afdeling was hij de voor
zitter. Het is vooral dank zij zijn 
dynamisme en ziTn werking dat de 
afdeling Borsbeek in de gemeente 
op een grote sympathie kan reke
nen, wat vooral door de laatste 
verkiezing op gemeentelijk vlak 
weid bewezen. 

Het verlies van .los Van MoK be
tekent voor onze afdeling een zeer 
grote slag, doch niettegenstaande 
dit alles zal zijn werk voortgezet 
en tot een goed einde gebracht 
worden. 

Wii bieden ziin echt.<;enote en de 
getroffen families onze diepste -.ge
voelens van medeleven aan. 

Deurne 
KOLPORTAGE 

On/e voleinde kolnortage heelt 
plaats op () februai 1 1%6 in Deurne-
Noord. 

Verzamelinj; om 10 uur aan de 
hoek Ter Hevdelaan en Conforta-
lei. 

Deze kolportage /.al doorgaan niet 
microwagen. 

De twee laatste kolportages wer
den gewonnen door ons gemeente
raadslid Frans De (ïraeï. In het al
gemeen klassement staat onze 
vriend .los \ 'an de Cauter nog 
steeds aan de leiding. Hartelijk 
proficiat. 
ADRESVERANDERINGEN 
VERZENDING « TREFPUNT j 

Oni ons veel nutteloos werk en 
tijdverlies te besparen verzoeken 
wij onze simpatisanten hun adres-
Veranderingen mede te delen aan 
het sekretanaat : Hilven, (>en. 
Slingene\erl:ian 117. Deurne 
FEESTMAAL BILJARTCLUB 

Simpatisanten die wensen deel fe 
nemen aan het feestmaal van J e 
Vlaamse liiljartcliib kunnen zich in 
schrijven in het lokaal o Plaza ». 
hoek ("lallifortlei en De Monteiey-
Strant te Deurne iC). 

Dit feestmaal heeft plaats cip za
terdagavond .5 februari 19()(). 

Kontkii 
WINTER BAL y.N.J. 

Dit bal van de \ laams Nationale 
Jeugd vindt plaats op zaterdag .5 
februari 1%G in het lokaal .'Mca/.ar, 
Mechelsesteenweg 22. te Kontich. 
Begin te 20 uur. 

Orkest o R.iv Chad wiek ». Toe
gangsprijs 20 Ir. 
LEDENFEEST 

Hel jaarlijks gezellig samenzijn 
dat door de Volksunie van Kon
tich aan haar leden en sympali-
santen wordt aangeboden vin<lt 
plaats op zaterdag 12 februari 19(>() 
te 20 uur. in de zaal Alca/ar. ,\le 
cheKesteenweg 22, te Kontich. 

Dit jaar hebben we als eregast 
en feestredenaar de vaste toe/e",'-
ging 2ekrei;en van senator dokier 
H. Ballet. 

De aanwezigen worden verder 
vergast op worsten- of appelbrood
jes en versnaperin'>en. Op het ein
de van de axond is er gelei>en1i"-<l 
tot dansei en wordt er een toml>()la 
gehouden. 

St-Job-in-'t Goor 
De afdeling Si.-.lob werd gesticht 

oji donderdag l'J januari 19()(i. 
Voorzitter : Van Dyck Koger, 

Brechtsebaan (>; sekretaris : De 
Vos, Veldstraat 19; organisatie : 
Pierlé; penningmeester : Stessel; 
afgevaardigde arrondissementsraad: 
Van Dyck Roger. 

In aanwezigheid van arr. afgov. 
dr. Delaiiaye viel de keuze van de 
aanwezigen op vijf van de zeven 
kandidaten. 

Na toelichting over de organisa
tie en propagaiula, door de heer 
Ccxldé ging het nieuwe bestuur 
over tot de bespn'king der drin-
gend-.le [luiilen \aii genTeeiUelijUe 
aard. 

mm 
TAAK EN KANSEN V.\N DE 
V.U. 

Over dit onderwerp spreekt volks-
vert. R. Mattheyssens in « Lange 
Wapper » nu maandag .̂ 1 januari 
a.s. te 20 uur. Al onze leden en 
simpatisanten worden verzocht «le
ze spreekbeurt bij te wonen. 

BRABANT 

Diegem 

Leuven 
(V.S.N.U.) 

V.N.S.l'.-Leuven heeft moeten 
vaststellen dat de ruit van het lo
kaal « Cristal » werd stukgegooid. 
Ken on<lerzoek is aan de gang. 

Ofwel komt de agressie \ an 
Waalse studenten. 

In dat geval stellen-wij vast dat 
de gastvrijheid zo wordt beant
woord. Ons besluit is meer dan 
ooit : V^'alen buiten. 

Of zijn de daders te zoeken in 
zg. vaderlandslievende kringen als 
reaktie tegen de Bormstentoonstel-
ling. Dat zou eens te meer hun on-
\erzoenlijke haat bewijzen tegen al 
wat Vlaams is en hun gebrekkige 
historische kennis. 
SPREEKBEURT 

De reeks van provinciale dagen, 
ingericht door V.N.S.l'. gaat ver-
<ler. Op 3 februari komt Oost-
Maanderen aan de beurt. De spre
kers zijn R. Van Leemputten en 
.lan Caudron. Toegang is gratis. Ie
dereen welkom ! 

LIMBURG 

Bilzen 
Ook in deze gemeente vinden 

binnen enkele weken statutaire 
verkiezingen plaats. Bovendien 
«erd een grote volksvergadering 
.gepland. Dag en uur van deze bei
de manifestalies zullen ten gepaste 
lijde medegedeeld worden. 

Eigenbilzen 
Op zondag 1(i januari kwam in 

Café « De Kroon », Brugstraat, het 
\oorlopig bestuur Wan de |)laatse-
lijke afdeling samen. Besloten werd 
op zaterdag 5 februari, om 20 uur, 
in het gewone lokaal de statutaire 
bestuursverklezingen in te richten. 
Alle leden zullen eerstdaags indi
vidueel uitgenodigd worden. 

Herk de Stad 
Zalerdag 2ïl januari groot win

terdansfeest van Vriendenband in 
(Ie zaal « .\rca », Markt, llerk-de-
Slad. 

("leen enkel VlaaMis-natlonalist 
uit de omgeving mag daai- onlbre 
ken. 

Ylljtingen 
In Vlijtingen hebben zich enkele 

medewerkers aangeboden. Deze 
gemeente, met een groots Vlaams-
nationaal verleden, was voor de 
Volksunie tot hiertoe totaal onont
gonnen terrein. Ken eerste aktie 
leverde reeds een twintigtal leden 
op. 

OOST-VLAANDEREN 

Denderleeuw 
Broederband- en Volksunie-leden 

uit alle Vlaamse gewesten wortlen 
l>ierme<le vriendelijk uitgenodigd, 
de zieU-dienst bij te wonen in de 
parocliiulc kerk - Dorp, te Dender-

Op zaterdag 29 januari 19(i(> groot 
Vlaams bal met medewerking van 
het railio- en T.V.-showorkest Slan 
Philips, in de Parochiezaal, Kos
terstraat 3 te Diegem. 

Ue-'eksrb 
Op zaterdag 19 en zondag 20 fe

bruari vanaf 19 uur in lok.aal « Ka
pelleken », Offerstraat 77 : grote 
jaarlijkse mosselkerniis. Tombola. 

St Gilles Dendermonde 
De afdelingen St Gillis - Dender

monde hebben de eer, op zaterdag 
5 februari a.s. de heer Hugo Schiltz, 
solksvertegenwoordiger, te mogen 
begroeten, die komt spreken over 
ontwikkeling van de hedendaagse 
politiek. 

Deze spreekbeurt gaat door in de 
zaal Ros Beiaard, Grote Markt, 
Dendermonde te 20 uur. 

Simpatisanten en leden van an
dere afdelingen zijn eveneens harte
lijk welkom. 

Zwijnaarde 
KOLPORTAGE 

Op () februari houdt de V.L'.-af-
deling Zwijnaarde een kolportage 
op de Pinte. 

Voor alle belangstellenden : sa
menkomst om 9 uur aan de kerk. 
Sim|>atisanten en vrienden van tie 
Pinie, wij rekenen <)|) u ! 

WEST-VLAANDEREN 

Ledegem - Dadizele 
Op zaterdag 29 januari om 20 

uur te Ledegem, in de zaal van 
Café « Het Kanon u. Menenstraat 
!,>, stichtingsvergadering van de af
deling, met als spreker volksverle-
genwoordiger Mik Babxlon. 

Daarna verkiezing van ons afde
lingsbestuur. Alle Volksunieleden, 

simpatisanten en belangstellenden 
uit Ledegem en Dadizele worden 
verwacht. 

Personen die willen lielpen hij 
het uitbouwen van onze alckling, 
zijn steeds welgekomen. 

Meulebeke 
\ i e r t karna\a l nu l de N'laamse 

Wiendeiikring op zaterdag 19 fe
bruari 19(;() om 20 uur M) « Zaai 
Relais », Brugsesleenwe;;, .Meulebe
ke. 

N'ierde privaat dansfeesl in karna-
\alsteniming met de befaamde en 
bij ons reeds zeer geliefde orke.st-
formatie « Pol Rutger o. Toegang 
,)0 fr. Tombola en talrijke plezante 
\errassingen. Prijzen vooi- onze 
tondwia worden met dank aan
vaard. Kaarten te verkrijgen bij 
.Milo Vanseveren, Berlje Sanleiis-
weg 5, Meulebeke. 

Wervik • Geiuwe 
liet giiie weer en de overvloe

dige sneeuw waren er de oorzaak 
\an dat de groots opgevatte kolpor
tage te Wervik slechts gedeeltelijk 
kon doorgaan. Niettegenstaande de 
gevaarlijke wegen waren toch en
kele mannen uit Kortrijk, Kuiune 
en Menen op post. Er werd gekol-
porteerd in een vijftal straten. Met 
3 man in een dergelijke weer 78 
nrs verkopen in minder dan één 
uur tijd mag zeker een sukses wor
den genoemd. 

Proficiat aan alle medewerkers. 

leeuw op zondag G februari 1966 re 1 
9 uur 30, opgedragen ter nagedach
tenis van ons overleden lid Octaaf 
Vanden Broeck. 

Na de dienst wordt er een kroon 
neergelegd op het graf van onze 
dierbare vriend. 

Kruibeke 
N'ergadering voor leden en be

langstellenden O)) vrijdag 4 februa
ri in de zaal « Ciné Klite », Lange-
straat 75. Volksvertegenwoordiger 
Drs. M. Coppieters spreekt over 
« ^^'at wil de Volksunie ?». Daarna 

worden films gedraaid over de niar-
schen op Brussel, Antwerpen en 
over de betogingen in de Voer. 

Houd deze avond vr i j ! 

lebbeke 
Op 19 februari a.s. gaat ons 2de 

Vlaams bal door in de zaal « Ro
sa », Leo du Boisstraat. Het is on
ze betrachting dit bal zo goed mo
gelijk te doen slagen. Verletien jaar 
hebben we een uitzonderlijk sukses 
';eboekt. Wij vragen nu reeds deze 
datum vrij te houden. Het orkest 
van Luk Van Hoesselt speelt ten 
dans. Inkom 40 fr. en mogelijkheid 
lot plaatsbespreking. 

Oudenaarde - Ronse 
HERNIEUWING 
LIDMAATSCHAPPEN 1966 

De afdelingen Oudenaarde en 
Ronse zijn volojj met de hernieu
wing bezig. Zij gelieven zo spoedig 
mogelijk met het arr. af te rekenen. 
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VOLLEDIGE 
S F K R E T A R I \ A T -
K r i i S L ' S LN 2 JAAR. 

Steno- en 
dak ty logra f ie 
in viei la len. 
Boekhouden 
Sociale wetgeving. 
M >derne talen. 
Handels 
c o r r e s p o n d e n t i e . 

Dag- en avondlessen . 

De «rhool waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordel iger . 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrljr vandaag nog om 
kosteloze oroctiure fo
ton isten en ledenlijsten 
In daKbladfnrmaat met 
verschillende duizenden 
kennlszoekenden v a n 
beide «eslachten, naar : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Po.stbus 149 Oent; 
of naar 
Postbus 11 Delnze: 
of naar 
Postbus 381 Antwerpen; 
of naar : 
Postbus 231 Brussel 1. 

Het l a n g s t bestaande 
(jrootste betrouwvolle ern-
3tit?e moderate Vlaams-
Eerste ran RS Huwelljks-
werk ! Verloving huwelijk 
voor Iedereen 1 Alle» ge-
helm ! Medewerking van 
priester Dagelijks 4 tot 5 
verlovingen. 

Archief en 
Dokumentatie-dienst 
Vlamingen van alle leeftijd maar 
vooral oudere nationalisten, wij 
doen een beroep op u om mee 
te werken aan de uitbouw van 
onze nationale archief- en do-
kumentatiedienst van de Volks
unie. U hebt wellicht nog heel 
wat boeken en brochuren; ook 
tijdschriften zijn welkom. Over 
Vlaamse en andere problema
tiek die nog vele diensten kun
nen bewijzen voor kadervor
ming en historisch archief. 
Kijk eens na en verwittig Wal
ter Luyten, Lierse steenweg 140, 
Berlaar, die werd aangeduid als 
nationaal verantwoordelijke 

voor archief en dokumentatie. 
Schriftelijk of telefonisch 03-
706193. 

Aanbevolen 

Huizen 

H E R B E R G E N 

B e z o e k het « V e e r h u i * » 
te St-AMAJMUS a.d Schelde 

Mosselen Paling 
Uitbater Jan Brugmans 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant > 
In het Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 
Franri.iklei 8 ontwerpen 

BIEREIN ATLAS 
Alle specialiteiten 

Fruitsap Putrl 
CARPENTIER 

Guido Gezellestraat 39 
ZWIJNDRECHT T 52.70.70 

VLAAMS HUIS 
IJzerlaan 82 T. (051)507.49 

DIKSMUIDE 
Uitbater, : Leo De Vreese 

Feestzaal voor groepen. 

El.ec. APPAR. 

Vermindering vr lezers VU 
Hulsh App Radio-T V -

bandopnemers . 
31 92.57 El A(iRO .ÏS 74 68 
De Damhourierstr 23 Ant. 

B O U W E N W O N E N 

De specialist dei 
standaardOeuren 

J L E E M A N S D e u r n e 2 . 
Van Havreiei 70 1 15 ö3 17 
Agent De (::oene Kortrijk 

Plastic vloer en traobedek 
kingen Dellflex raplflex 
enz [nllchtlngen 
CTaessens-Cornells Schut-
str 18 Oeiirrif r tfi H 12 

HOTEL R E S T A U R A N T 

BLANKKNBtRGt 
n R u b e n s h o f n 

Weslstr 79 T (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

« V l a a m s Hui s » K n o k k e 
Kamer.-» voi oension -

gezellige sfeer 
Vermindering » groepen 
KlisabPthl 10.5 Tel «32 70 

Vlaams Huls "Breughel 
de Smet de Naeverlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon (0o0141637 

Vol Pension 30 kamers 

MIDDELKERKE 
" V l a a m s huis W e r e Di " 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr 11 üudergem 
T 72.45 43 Terminus tr 35 
1» % korting v leden V ü-
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OOK U KAN BOUWEN UI 

SLECHTS EEN ADRES : 

MET EEN KLEINE SOM IN HANDEN.. 

,>^ Mooie landelijke villa, ekonomische stijlvolle halve villa, ruime standingvolle meesterwoningen op 
de nieuwe verkaveling te KONTICH - EDEGEM - GROOT-BIJGAARDEN - GENK - GENT - enz ... 
Een bedrijf in dienst van DEGELIJKHEID - SCHOONHEID AAN WERKELIJKE SOCIALE PRIJZEN 

V A N A F F 500 .000 , - A k t e in handen. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
ANTWERPEN 

Meir 18 

(03)32.92.18 

GENT 

Onderbergen 43 

(09)25.19.23 

' GENK 

Molenstraat 39 

(011)344.42 

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

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

BECO 

brandstoffen 
TEL. : (03) 32.04.77 

32.02.10 

WIE helpt mee ? 
Gans Vlaande ren in he t 

leken ^an de L E E U W 
Op 11 jul i 1966, gans 

Vlaanderen van d e Noordzee 
tot de Maas. 

EEN LEEUW 
Aktie . aOO.000 L E E U W E N 

Vraag dadel i jk pe r i j r iefkaar t 
of ^telefonisch i n h c h t i n g e n 
l)ii L. V e r h o e \ e n . Liefkens-
hoek 23, Hal le ( K e m p e n ) . 

Tel . : (0;i) 79.01.24. 

^ 

Ü 
bj 

ZWEMBADEN E.S. 
DE MOOISTE • DE BESTE • DE GOEDKOOPSTE 

EXCLUSIEF VOOR BELGIË 
VRAAG INLICHTINGEN : 

Tuinen DEMEYERE 
VIJFWEGENSTRAAT, 13, IZEGEM 
Telefoon : (051)316.33 . werkuren (051)303 44 

BEZOEKT HET TUINSALON 1966 - BRUSSEL 
Vertegenw. voor de provinciën Antwerpen en Limburg : 
p.v.b.a. LAMBRECHTS — Bestuurder Feyaerts - Beerzel 

Interfonie 
Gelu idsvers te rk ing in de per fekt ie voor 
zalen - r ek la raewagens - ke rken • hu is 
kamer s enz . . . 

DE GELUIDSBRON' 
Lange L e e m s t t 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 vei tegen woord igen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — B a n d o p n e m e r s vanaf 2.200 F 
tot 117.000 F . 

Op veiloon van deze aankondiging geniet 
V speciale voorwaarden. 

ONS ANTWOORD AAN BRUSSEL! ! 
Frans VAN HOOF 

Lic Hand <fe 
Fin Wet. 

Verzekeringen 
Spaargelden 

Leningen 

Postrek 42 09 88 
Tel 016/65 243 
KAMPENHOUT 

Brouwerijstraat 14 

Vlamingen houden voortaan hun geld 
In EIGEN HANDEN ! ! ! 

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

(JITSLUITEND naar VLAAMSE niaatsehappljen 
Alle mlictitnigen vrijblijvend, ook biJ V tliuis 

VEILIG VOORDELIG VLAAMS 

Koop üw Appartement 

rechtstreeks aan eigenaar 
2 - 3 slaapkamers 

KLAAR tegen JUNI 1966 
Ligging Oostende-Maria-
kerke, Nieuwspoortsteen
weg 250-254 
op 300 m. van 't STRAND 

z.w. Centra - afgev. 
A. Devreese 

40 pyck de ten aerdelaan 
STENE 

W l M M A E S 

DIANALAAN, 10, BERCHEM • Antwerpen. • Te l . : (03) 39.69.34. 
— s te l t zijn kand ida tuu r bij alle Vlamingen in de 

provinc iën Antwerpen , Braban t en Oost -Viaan-
de ren , voor alle verzeker ingsvormen : Brand -
Leven • Persoonl i jke - Fami l ia le - Auto - Wet • 
Burg Aansprake l i jkhe id 

— Komt op het eers te verzoek voor : 
O v e r n a m e van bes taande verzeker ingspol i ssen . 
N ieuwe zaken bij huwel i jk opr ich ten zaak, enz. 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
wanr... 

EPIDA 

Dunlopillo 
STAR 

• •. ik koop bij 

MATTHieWS BiPDSNBSOniJF 
TURNHOUTSEBAAH 1 0 2 , • O R G É I I H O U T - TEL 35.17.83 

B:JHUIZEK; öl.p.sr.-..i-»«.t6, Aniw..tti. 3i.o;?i£; 
•egljn.nslr».) 3t-«l/Anlw. T<l. j3.4y.24 ;• C»Hi(«rrfl^i: • p ; o 

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 l e e n 2e rang 

Jan Van Rijswiicklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38 

http://j3.4y.24


24 W U 

^t 

HANNES EN WANNES 

W- — Die atoombom, dat zal ook wel overdre
ven zijn. 

H. — Denk je ? 

W- — Ze hebben verleden keer toch ook geen 
gas gebruikt, alhoewel ze het hadden. 

H. — Ze gooiden atoombommen op Japan. 

W- — Ja maar, dat was alleen om te proberen. 

PANORAMA 
— Vanwaar heb je het 

mooiste zicht op Brus
sel? 

— Vanop de baziliek van 
Koekelberg. Bat is de 
enige plaats, vanwaar je 
de baziliek niet ziet 
staan. 

REDDER 
« Ik zwalpte », vertelde de 
zeeman, « al 16 dagen alleen 
op mijn vlotje over de oce
aan, toen ik plots in het wa
ter een man zag die zich 
vasthield aan een halfleeg 

whiskyvat». «En heb je hem 
kunnen redden ? », vroeg 'n 
luisteraar gespannen. « Na
tuurlijk ! Maar ik moest die 
vent met mijn roeispaan 
toch drie ferme tikken op 
het hoofd geven voor hij 
losliet ». 

BELEDIGING 
Een man die van de Gaulle 
gezegd had dat hij een idi' 
oot is, kreeg twintig jaar 
gevangenisstraf. Vijf jaar 
voor majesteitsschennis. 
Vijftien jaar voor hét ver
klappen van staatsgeheimen. 

MADE IN HOLLAND 

Een boer uit de gemeente Made 
verschafte zich een nieuwe spade. 
Toen hij « made in Japan » 
las, verklaarde de man : 
« Dat had ik nou nooit kenne rade ! >. 

folio. 

juan de anarchist 


