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ondanks vorstelijke hulp 

Een der hoogtepunten van de regeringskrïzts : Harmei geeft aan de pers lezing 
van de koninklijke brief Doordat Boudewijn het ontslag weigerde, rekte de 
onmogelijke regering haar bestaan met een zestal dagen. Dagen gedwende 
dewelke iedereen wist dat de ploeg Harmei dood was, niemand echter durfde de 

officiële akte van overlijden opmaken. 
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ZIJ LIGT E 
Ze ligt er en ze ligt er goed ! 

Ze ligt er na een regenngskrizis die aan de unitaire ribben zal blijven 
plakken. Ze is gevallen in de meest idiote omstandigheden die men zich 
kan voorstellen. 

Ze kwam een dik half jaar geleden aan het bewind temidden van het 
algemeen wantrouwen. Haar weken en maanden waren gevuld met het 
wanhopig gekrassel rond enkele stekelige vraagstukken : het financieel | 
faljiet, de belastingverhogingen, de Waals Vlaamse verhoudingen, dei 

ziekteverzekering. Aan het einde van haar zielig bestaan werd ze mach-| 
teloos voortgejaagd door de storm die m Limburg opstak Een stro
halm was genoeg om haar wankelen om te zetten in een val I 

Niemand echter gelooft, dat alleen de ziekteverzekering de moeilijk
heid is waarover ze struikelde Het gevoel dat het land onregeerbaar ge
weiden is,^dat zijn strukturen ieder gezond bewind onmogelijk maken, 
IS algemeen België werd om de vijf jaar geschokt door krizes die telkens 
het politiek bazisprobleem scherper stelden : de koningskwestie, de 
schoolstrijd, de stakingen van '60 hadden diepe ooi zaken en gevolgen 
op het vlak van de Waals Vlaamse dualiteit De spasmen volgen mekaar 
thans vlugger op, we zijn m een stroomversnelling geraakt die de evolu
tie in een tempo doet verlopen dat niemand mogelijk had geacht 

De huidige krizis zal diepe sporen nalaten omwille van de dramatische 
gebeurtenissen aan de vooravond ervan • de opstand van Vlaamse ar
beiders in het « kalme en minzame » Limburg Ze zal een duidelijk litte
ken nalaten, omwille van de onbegrijpelijke tussenkomst van de koning. 
Boudewijn zal het zich bitter beklagen, dat hij zijn vinger m het politiek 
raderwerk heeft gestoken Het is ditmaal een dramatische krizis omdat 
de konmg het ontslag van een onmogelijk geworden regeiing weigerde 
en zijn eerste minister teiugstuurde met een briefje, waarvan iedereen 
wist dat het opgesteld was door Haimel's vriend en beschermer, tevens 
kabinetschef van de koning Molitor De kroon daalde af in de politieke 
arena omwille van een vriendjesdienst De vorstelijke brief was een mo
nument van onjuiste beoordeling der situatie t n van onjuiste praemis-
sen, het staat nergens geschreven dat regeringen moeten vallen in het 
parlement. Van de 19 regelingen tussen de twee wereldoorlogen vielen 
er minder dan de helft — negen — in het parlement Ook na de oorlog 
was de verhouding dezelfde De koning was in deze aangelegenheid meer 
dan onhandig «Maar dat is tenslotte zijn zaak, niet de onze ' 

En wat nu ' Er ziin met zoveel mogelijkheden De P Y-V heeft zich
zelf m een pozitie gebracht, van waaruit zij zeer lastig aan een regering 
kan deelnemen Trouwens, een twee of drieledige regering met de PVV 
zou op zeer korte termijn het probleem der staatsstruktuur nog scherper 
stellen ze zou overigens van meet at aan m Vlaanderen zeer onpopulair 
zijn Een nieuwe C V P E S P formule ondet een zogenaamd sterke man ' 
Maar waar zit die sterke man m een land dat zijn staatslieden vlugger 
verslijt dan wij onze schoenen ' 

De bazisproblemen op koite termijn blijven dezelfde struikelblokken 
te over op de weg van iedere rood gele kombinaue En op langere ter
mijn stelt zich het fundamenteel piobleem dat een C V P E S P koalitie 
uiteindelijk slechts leefbaar is met de aktieve steun van de Vlaamse 
C V P ers en de Waalse socialisten twee groepen die echter uiterst ge
voelig zijn voor de centrifugale krachten, die streven naar steeds grotere 
autonomie en die thans reeds een groot aantal beschaamde of onbe
schaamde federalisten in hun rangen tellen 

Een oplossing komt er natuurlijk Maar we geven het op een briefje ï 
het wordt een sukkel-oplossing En de huidige krizis zal een belangrijke 
datum blijven in de geschiedenis van ons land iedereen ziet met eigen 
ogen hoe de stroming de onhoudbare stroming, steeds sneller wordt. 

Wat ons betreft : heel graag verkiezingen! 
T van Overstraeten. 

NOOIT VERGETEN 
Dit is een beeld dat nooit vergeten 

mag worden : Vlaamse mijnwerkers 
dragen een vermoorde kameraad naar 
het graf België is in Vlaanderen al 
vaker over lijken gegaan — vanaf Coe-
cke en Goethals tot op onze dagen. Aan 
de slechte oneindigheid van het bloed
dorstig unitaiisme moet een einde wor
den gesteld De Limburgse doden ma
nen ons tot spoed bij onze strijd voor 
een ontvoogd, sociaal vooruitstrevend, 
nationaal Vlaanderen. 

Denk vandaag nog aan het 

SOLIDARITErrSFONDS 

L I M B U R G 

Stort uw bijdrage op per. 
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1. Over de ontvangen gel
den en hun bestemming 
wordt V dp de hoogte ge
houden door ons blad. 



WIJ 

BELGIË 

« Het is goed in België te 
leven » dixit Vanaudenhove en 
in die zegeroes laten de liberale 
ekstremisten (waaronder Vlaam
se volksverraders !) zich door
gaan als de echtste verdedigers 
van België dat een politiek 
werktuig moest zijn om de Vla
mingen te onderdrukken. 

Om de onmetelijke driestheid 
en pretentie van deze hoerapa-
triotten te temperen zou het 
goed zijn dat de Volksunistcn 
hen dit monopolium in zekere 
mate betwisten, door de verkon
diging dat het inderdaad « goed 
is in België te leven, als men 
er zich als Vlaming in zijn have 
en goed weet geëerbiedigd en als 
volk gelijkwaardig met de part
ner van de overzijde behandeld 
wordt ». Dan zouden hun scheld
woorden niet meer dezelfde 
klank, dezelfde zin en kracht 
hebben. 

Inderdaad, en het moet eens 
gezegd dat onverholen en recht-
streel>se aanvallen op België's be
staan mede de zwakheid en de 
mislukking was van de voor
gaande Vlaamse nationalistische 
bewegingen. 

M.A., Aalst. 

MOESKROEN 

De CVP-burgemeester van 
Moeskroen, de h. Robert Devos, 
is in de aktualiteit getreden door 
het verbieden van een Vlaamse 
betoging in zijn stad, maar het 
toelaten van een Waalse federa
listische meeting, kompleet met 
« A.larseillaise » en al. 

Deze ex-onderwijzer uit Kort
rijk is waarschijnlijk de tijd 
vergeten toen hij, als student aan 
de normaalschool te Torhout, 
een zeer flamingantisch KSA-er 
was. 

Hij behoorde ook tot de gene
ratie van het groot-Nederlandse 
« Jong Volsche Front », 0])g5-
richt door ex-adjunkt Berten De 
Clercq. Hij is waarschijnlijk 
ook vergeten dat hij, dank zij de 
stemmen van de Vlamingen, te 
Moeskroen Jjurgemeester gewor
den is. Laten wij hopen dat die
zelfde Vlamingen bij de volgen
de verkiezingen hem er definitief 
zullen uitgooien. 

B.D., Mechelen. 

OGEN OPEN 

Ik kom u als bouwvakarbeider 
geluk te wensen, omdat er nu 
eindelijk eens een partij is, de 
Volksimie, die aan de zijde der 
arbeidende klasse staat. 

Na de droevige gebeurtenissen 
te Zwartberg, heeft de Vlaamse 
arbeider zij ogen open gedaan ; 
er is slechts één partij en haar 
mandatarissen die de mijnwer
kers van af het begin gesteund 
hebhen en daarom proficiat. En 
nu willen de bedriegers van 
A.C.V. en A.B.V.V. (,de tweeling
broers) om de arbeiders te be
dotten de schuld in de schoenen 
der Volksunie schuiven. Maar dat 

pakt niet, zo dom zijn wij nu 
ook niet. Ik vroeg mij als werk
man af : wat zouden de pioniers 
van het socialisme zoal zeggen, 
moesten zij nu eens uit hun graf 
kunnen opstaan en zien dat in 
het jaar 1966 twee arbeiders door 
de rijkswacht worden doodge
schoten. En dat de regering 
bestaat uit socialisten en katolie-
ken ; zij ranselden ze onbarm
hartig builen. Hoe is 't mogelijk 
dat de socialist Vranckx als mi
nister van binnenlandse zaken, 
nog durft aanblijven, hij is toch 
de baas van de ordehandhavers. 
En nogmaals proficiat voor de 
Volksunie. 

T.K.L., .Antwerpen. 

SINDIKATEN 

De 2 grote sindikaten hebben 
bij mij alle krediet verloren. De 
sindikaten stonden achter 'Ie 
regering en de regering stond 
achter de rijkswacht die op onze 
arbeiders schoot. (De schietende 
rijkswachters, onder bevel, treft 
geen schuld). 

Xog meer dan vroeger moeten 
wij begrijpen dat de A.C.V.-sta
kingen in 195,5 en de ABVV-sta-
kingen in 1960 zuiver politieke 
stakingen waren. Ten andere, de 
gevolgen bleven niet uit : in 
beide gevallen viel de regering ; 
maar als het er werkelijk op 
aankomt de belangen van de ar
beiders te verdedigen, zoals 
thans, kruipen ze in hun scliclp 
voor de bazen te Brussel. 

Laat ons de gebeurtenissen in 
Limburg nu eens objektief be
zien. De sindikaten reageerden 
niet toen de regering de sluiting 
van de mijnen besliste en reeds 
vele arbeiders hun vooropzeg liet 
geven. Het was pas toen de 
Volksunie het voor de arbeiders 
opnam,' dat ze zich herpakten 
(om de schijn te redden) en dat 
de regering tot waarborgen 
overging. 

J.C., Erps-Kwerps. 

ZWARTBERG 

De Vereniging der Vlaamse 
Studenten verklaart zich soli
dair met de ten volle gerecht
vaardigde sociale eisen van de 
Limburgse mijnwerkers. De VVS 
verzet zich tegen de sluiting \an 
de mijnen, zolang niet overge
gaan is tot een duidelijke ge
plande rekonversie, en ziet in de 
huidige situatie een bewijs van 
de onverantwoorde en asociale 
ekonomische politiek van de 
verantwoordelijke privé-instan-
ties en van de Regering. 

De VVS klaagt de overdreven 
en provokerende houding van 
de rijkswacht aan en betreurt 
ten zeerste dat overgegaan werd 
tot het gebruik van vuurwapens. 
De toepassing van de wetten tot 
handhaving van de orde <ioen 
België meer en meer evolueren 
naar een politiestaat. 

De VVS laakt het inzetten van 
de regelmatige troepen bij socia
le manifestaties en ziet daarin 
eens te meer een duidelijk be
wijs van een verdere anti-demo-
kratische tendens bij de verant-
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woordelijke instanties. 
De mededeling \an de Rege

ring waarin vreemde arbeiders 
gewezen worden op het feil dat 
alleen een administratieve maat
regel voldoende is tot uitwijzing 
is hypokriet. Arbeiders die in 
België arbeiden dragen bij tot 
de welvaart van onze maatschap
pij. Tegenover deze maatschap
pij hebben zij dan ook en vooral 
het recht te manifesteren voor 
syndikale revendikalies. 

De VVS laakt de onvoldoende 
en onvolledige voorlichting langs 
pers, radio en TV, inzake de 
Limburgse gebeurtenissen. 

Tenslotte doet VVS een op
roep tot de verantwoordelijke 
vakbondleiders, hun leden daad
werkelijk te steunen in deze zeer 
essentiële strijd voor fundamen
tele rechten. 

VVS. 

ZWARTBERG 

De Vlaamse Volksbeweging 
betuigt met verslagenheid haar 
deelneming aan de naastbestaan-
den van de slachtoffers van de 
incidenten van maandag 31.1.1966 
te Genk. 

De Vlaamse Volksbeweging 
keurt elke jjrovokatie af, doch 
protesteert met de meeste kracht 
tegen het onverantwoord brutaal 
en uitdagend optreden van de 

Rijkswacht en laakt ten scherp
ste allen die dit optreden hebben 
bevolen tegen Vlaamse arbeiders 
die betoogden tegen het onrecht 
dat hen wordt aangedaan. Dit 
onrecht en niet de zogenaamde 
rustverstoorders * die van elders 
komen » is de allereerste oorzaak 
van de gebeurtenissen. 

De Vlaamse Volksbeweging 
eist dan ook van de regering de 
onmiddellijke opschorsing van 
de mijnsluitingen. 

De tragische gebeurtenissen her
wijzen nogmaals dat de unitaire 
staat geen oplossing vond noch 
vindt voor de noden van de 
Vlaamse gemeenschap en dat 
ook de gewone volksmens vol
ledig het vertrouwen verloren 
heeft in de unitaire instanties en 
onderlijnen de noodzaak van een 
diepgaande staatshervorming, 
waardoor Vlaanderen de eigen 
problemen zelf kan oplossen. 

ZWARTBERG 

Ik vind werkelijk geen woor
den voor de ploertige houding 
van .4CV en ABVV in de zaak 
Zwartberg. 

Ze hebben om te beginnen 
niets gedaan toen de mijnslui-
ting bekokstoofd werd, zonder 
dat sprake was van enige om-
schakelingsmaatregelen. Als de 
Volksunie reeds in haar kiespro-
paganda de nakende mijnslui
tingen kon aankondigen, dan 
lijdt het niet minste twijfel dat 
ook het ACV en het ABVV daar
van op de hoogte waren en 
waarschijnlijk zelfs eerder. 

Deze mijnsluiting, nadat in de 
Waalse mijnen 50 miljard werd 
gepompt hoofdzakelijk opge
bracht door Vlaamse werkmen-
sen, geschiedt uitsluitend om 
politieke redenen. Blijkbaar 
raakt het hun kouwe kleren niet 
dat 4500 mensen op straat wor
den gezet zonder uitzicht, als de 
« hogere belangen » van de rege
ringspartijen maar gevrijwaard 
zijn. 

En als die mensen dan, zoals 
gebeurd is, ook in de le'tterlijke 
zin, voor hun bestaan % echten, 
dan kunnen de \erenigde broe
ders van ACV en ABVV niet rap 
genoeg zijn om zich te desolida-
riseren. Én doen alsof ze vies 
zijn van een beetje straatgeweld. 

• Even helpen : koningskwestie, 
schoolstrijd, eenheidswet. 

Nu zijn er twee moorden ge-
•beurd. Door zich te desolidari-
seren hebben de sindikaten niet 
alleen een ongelooflijke laffe 
daad gesteld maar ook aan de 
rijkswacht schietvergunning ge
geven. Of denkt U soms dat de 
rijkswacht zo snel zal schieten 
op mensen die door de twee 
grootste vakbondsorganisaties 
gesteund worden ? 

J.V., Edegem. 

ZWARTBERG 

De beruchte Kop Van Eynde 
doet alsof hij ontploft van ver
ontwaardiging, wat . betreft de 
verantwoordelijkheid voor de 
ramp van Zwartberg. Zijn gelief
koosd scheldproza drijft weer 
boven. Maar dit alles zijn slechts 
afleidingsmaneuvers ; ze verra
den een slecht geweten. Of wa
ren de schietende rijkswachters 
misschien V.U.-militanten ? Of 
stonden de rijkswachters onder 
bevel van een V.U.-minister ? 
Was de verantwoordelijke mi
nister veeleer geen B.S.P.-er ? 
Zijn verder alle spontane protest
betogingen ten gevolge van de 
dubbele doodslag niet tegen de 
regering gericht ? Zijn het de 
stakende mijnwerkers zélf niet, 
die de bevoegdheid van de vak
bonden niet meer wilden erken
nen ? 

B.H., Erembodegem. 

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

van de redaktie 

Brusael, 10 febniwl 1966 • 
Bfttr» t caize foto (2), 

Verleden week vertelden we op deze plaata, 
hoe ve de regerlngseensuur een neus kosten set* 
ten door tjin de binnen- en bultenlAttise pers de 
foto te overhandigen die • tot en set bij mid
del Tan huiszoekingen - z o hardnekkig werd op
gespoord door ons beste gerecht ter wereld. ^ 

We bmnen er aan toevoegen dat de foto inadd-
dels i s versehenen in heel de wereldj^rs en dat 
se doorgaans gepaard ging van een voor de rege
ring en de rijkswacht weinig lovend konaentasr. 

We Boeten echter nog vertellen, wie en wat er 
eigenlijk op de foto staan (zie pag» 3), De fo
to verd genoBMi aan de aijn André Duaont, kort 
B adat daar rijkswachtversterking was aangekooen. 
De ooggetuigenverklaringeii zijn \jnaniea t het 
handvol rijkswachters dat daar voordien aanwezig 
was, kreeg het hard te verduren. Maar de verster
king ging er op los als bij een konijnenjacht | 
•r werd geschoten (en geaikt t) op alles wat be
woog. Op OËize foto l igt een zwaargekwetste op de 
groed. De man in donker pak die bij hem neer
knielt i s een priester (we kennen zijn naaa) die 
de gekwetste was ter hulp gesneld. Een arbeider, 
die 9vn^9na een helpende h&nd wou komen toeste
ken, werd oogenadig neergeschoten. Ctoze foto 
toont hea terwijl hij valt . 

Ven "zelfverdediging•» was er gedurende heel de-
se faze voor de rijkswacht geen spraak. 

to 

file:///erenigde
file:///jnaniea
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Verleden week donderdag te Zwartberg : wenende familieleden en bewogen 
werkmakkers brengen een laatste groet aan het graf van Jan Latos. Tot aan dit 

open graf voerde ons het beleid van de « priorité pour la Wallonië ». 

• Censuur en intimidatie 

leven wij reeds 
in een 
diktatuur ? 

(t v.o.) Een van de meest onheilspellende 
n t \ enverschijnselen van de tragische ge
beurtenissen in Limburg was de hardnek
kigheid waaimee de regering trachtte, de 
dcmokiatische viijh^id van meningsuiiing 
en meningsvorming te onderdrukken door 
radio, T.V. en pers aan de korte band van 
een ongenadige censuur te leggen. 

De opsommingf der feiten is indrukwek
kend 

Verleden weck woensdag veischeen de 
aangekondigde T.V.-reportage van Mau
rice de Wilde over de mijnsluitingen in 
Limburg niet op het scherm. De uitzen
ding werd op verzoek van minister De 
Clerck \erdaagd tot vrijdagavond. Maar 
tegen vrijdagavond was er een formeel re-
ge iingsbevel dat de reportage niet op het 
scherm mocht, alhoewel Maurice de Wilde 
zich akkoord had verklaard met de uitzen
ding van een « gekuiste » versie. Naar het 
schijnt paste de regering deze censuur-
maatregel toe, omdat in de reportage en
kele gepeperde en opruiende verklaringen 
^an sindikalisten, afgelegd ettelijke dagen 
voor de ontknoping van het Limburgs dra
ma, vooi kwamen. De reportage paste niet 
in het kader van de officiële versie volgens 
dewelke de Volksunie schuld van alles is. 

De dag nadien kwam de radio aan de 
beurt. Het verslag van de begrafenisplech-
tii^heid der twee Limburgse slachtoffers 
weid geweerd uit het radiomagazine « Ak-
tiicel ». Het bevatte immers enkele onge
zouten waarheden uit de mond van mijn-
wcikeis. 

De radio- en T.V.-joernaUsten en ette
lijke kranten protesteerden heftig tegen 
deze censuur. 

Inmiddels liet het parket van longeren 
huiszoekingen verrichten bij persfotografen, 
orij fotos op het spoor te komen die kom-
piomiterend waren voor het optreden der 
Rijkswacht Deze bemoeiingen ble\en ove
rigens zonder resultaat; ons blad wist de 
hand te leggen op een reeks gezochte fo
tos en publiceeide ze. De pers protesteeide 
kiachtig tegen het optreden van het par
ket 

in het pailenient verweet minister 
Vianckx aan sommige bladen, dat zij te 
veel plaatsruimte hadden durven besteden 
aan een perskonferentie van de Volksunie 
waarop het beleid van de minister van bin-
nen'andse zaken op de koirel werd geno
men 

Op een Volksunie-vergadering in het 
Waasland werden door de B O B . een aan
tal filmen, o.m. over Zwaitbeig, in beslag 

genomen. (Volksvert. Coppieters stelde 
hierover reeds een parlementaiie vraag.) 
De kranten meenden te weten, dat de til-

De Vlaamse betoging van 30 januari 

erewoord van 
een officier 

(r.m.) Het is nog niet te laat om even te
rug te komen op een gebeurtenis tijdens 
de Vlaamse betoging van zondag 30 janua
ri te Zwartberg-Genk, ze werpt immers een 
schril licht op de rijkswachtmetodes. 

Tijdens de betoging had de rijkswacht 
twee autobussen, die de betogers in het 
centrum van Genk hadden achtergelaten, 
in hun kazerne laten voeren. 

Dr. Goemans en Reimond Mattheyssens 
gingen met de bevelvoerende majoor Praet 
onderhandelen om de wagens los te krij
gen. De majoor bleek zeer bezet en stuur
de een adjudant-chef met de boodschap : 
de inzittenden van de twee cars moesten 
zich in de kazerne melden enkel voor iden
tificatie, een formaliteit die geen tijd zou 
vragen en dan konden zij vertrekken, sa
men met een twaalftal arrestanten. 

In een café waar betogers zaten, stond 
de rijkswacht voor de deur. 

Zij liet niemand veitrekken zonder iden-

»̂  

Verleden week maandagavond aan de mijn André Dumont te Waterschei : dit 
zijn de traangasbommen waardoor Sclep — die als toeschouwer ter plaatse was 
— werd gedood, volgens minister Vranckx « per ongeluk ». Deze traangasbommen 
worden afgeschoten vanop afstanden tot 200 m, in een wijde boog. Het is dui
delijk gebleken dat het echte moordwapens zijn. Wanneer verdwijnen zij uit 

het arsenaal van de rijkswacht ? 

men in beslag werden genomen omdat ze 
wel eens kompromiterend voor de rijks
wacht konden zijn. 

Aangemoedigd door dergelijke fraaie 
voorbeelden van hogerhand, zette ook op 
lager niveau een brutale onderdrukking 
van de persvrijheid in. Te Hasselt kregen 
joernalisten van een rijkswachter te horen 
« dat hij zijn voeten veegt aan de pers
kaart ». Twee medewerkers van « Het 
Laatste Nieuws » werden er met de kolf 
van het geweer bewerkt en werden toege
snauwd « dat zij hier van 't leer gingen 
kiijgen met hun spullen ». In de mijn-
stieek zelf kregen een aantal buitenlandse 
joernalisten een pak rammel van de rijks
wacht. 

Censuur op radio en T.V., druk op de 
kranten, jacht op fotografen, inbeslagne
ming van films en rammel voor de joer
nalisten : le\en wij nog in een demokra-
tie? 

Met haar brutale ond-ei drukking van de 
viije meningsuiting en -vorming heeft de 
regerin» echter met bereikt wat ze na-
stieefde. De waarheid kwam toch aan het 
licht en meteen weet iedereen, waar wij 
aan toe zijn met de officiële berichtgeving 
in dit land. En wat socialistische objekti-
viteit of chrislen-demokratische waarheids
liefde betekenen. 

De Goebbeltjes kwamen al met al van 
een kale reis terug. Maar het feit alleen 
dat ze de poging hardnekkig en steeds op
nieuw waagden, moet onze waakzaamheid 
scherpen \oor de toekomst. 

tificatie. Toen Reimond Mattheyssens en 
dr. Goemans in het café aankwamen, be
vonden zich daar benevens een twintigtal 
verbruikers ook een nagenoeg nederlands-

onkundige kapitein-kommandant en een 
luitenant van de rijkswacht. De luitenant 
deelde in het bijzijn van de veibruikers 
aan onze volksvertegenwoordigers mee, dat 
de majoor hem juist telefonisch had latea 
weten dat de inzittenden van de cars ver^ 
zocht werden zich in de kazerne aan te 
melden voor de identificatie. « Alleen om 
de passen te laten afschrijven », en hij 
voegde er uitdrukkelijk aan toe, « niet 
voor verbalisatie ». Een loutere formaliteit, 
waarna zij onmiddellijk zouden kunnen 
vertrekken. Reimond Mattheyssens vroeg, 
welke garantie er was dat het zo zou ge
beuren. « Het woord van een officier » 
zei de luitenant op besliste toon met man
nelijke trots. Onze parlementairen zegden 
aan de inzittenden van de cars hoe de za
ken stonden en hoe de majoor twee keer 
zijn woord had gegeven. Ruim 40 beto
gers geloofden in dat woord en gingen 
vrijwillig naar de kazerne. 

De identiteitsbewijzen werden afgeschre
ven, bovendien werden de goedgelovige 
vrijwilligers gefotogiafeerd en ondervraagd. 
Reimond Mattheyssens protesteerde hier
tegen bij de luitenant, die verveeld zei dat 
hij met de majoor ging praten. Beide par
lementairen zegden de (aanstellerige) ma-< 
joor dat er een gegeven woord was en dat 
het procédé zeer deloyaal was. Hij pro
beerde er zich uit te redden, door te ver
klaren dat er radio's uit de wagens van de 
rijkswacht werden gestolen. Zelfs indien 
dat waar was, dan was dat geen nieuw 
feit, vermits het reeds werd meegedeeld 
aan de 12 gearresteerden uren voor hij zijn 
woord gaf. 

Reimond Mattheyssens ging naar de zaal 
waar ée arrestanten en vrijwilligers waren 
ondergebracht; in het bijzijn van verschil
lende rijkswachters protesteerde hij scherp 
tegen deze oneerlijkheid. Hij zei dat deze 
mensen volkomen vrijwillig waren geko
men, gelovend in het uitdrukkelijk gege
ven woord van een officier van de rijks
wacht. Hij verklaarde dat de zg. extremis
ten een andere opvatting hebben over eer 
en gegeven woord en besloot, nu te weten 
wat het woord van een officier van de rijks
wacht waard is. De aanwezige rijkswach
ters zwegen en keken beschaamd Omstreeks 
22 uur 30 werden arrestanten en « vrijwil
ligers > vrijgelaten en hun cars begeleid 
tot in de buurt van Hasselt. 

• Op het achterplan, 
maar niet vergeten! 

de leuvense 
universiteit 

(n.) Prof. van Hee, de onvervaarde, heeft 
de stoot gegeven; een joemalist van « De 
Standaard » heeft de zondagrust gebruikt 
om eindelijk eens iets goeds te publiceren 
en op maandagmorgen kon men lezen wat 
de zaterdagavond tevoren te Leuven verteld 

(Zie vervolg blz. 4) 

De gebeurtenissen in Limburg hebben verleden week dè hele aktualtteit beheerst. 
Zij hebben belet, dat wij plaatsruimte konden besteden aan een aantal belang
rijke gebeurtenissen zoals de studentenstaking te Leuven en de studentenbetoging 
te Gent. Trouwens, deze studentenaktiviteiten werden op het laatste ogenblik 

goeddeels beheerst door de brede solidariteitsbeweging met Limburg. 
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deze week in het land 

In de Limburgse mijnstreek werd het werk hervat, alhoewel de oplossing 
der regering slechts een voorlopig karakter heeft. 

De koning bracht een officieel bezoek aan Denemarken. 

Harmei diende bij de koning het ontslag van zijn regering in. De koning 
weigerde, maar de krizis bleef voortslepen tot donderdagvoormiddag. 
Toen viel Harmei. 

(Vervolg van blz. 3) 
werd. Bovendien kon ook de preses van het 
Verbond vertellen dat hij op dezelfde 
plaats, van dezelfde autoriteit, heel gelij
kende dingen had gehoord. Mgr. De Smet 
van Brugge had de Vlaamse publieke opi
nie willen bewerken. De Vlamingen moch
ten eigenlijk heel gerust zijn; alles zou in 
orde komen en wel spoedig. Er zou een au
tonome Nederlandse universiteit komen te 
Leuven, de Walen zouden er uit trekken 
en met de financies zou het ook heel goed 
gaan. 

Toen is het tegenoffensief begonnen : 
« Libre », dekanen van de franstalige fa-
kulteiten en de nooit ontbonden Acapsul 
zijn beginnen schreeuwen over misdaden 
tegen de geest, bisschoppelijk gezag, de een
heid onder de christenen, de christelijke 
naastenliefde en de noodzakelijkheid dit 
alles te dienen door voorlopig maar on
middellijk prof. van Hee buiten te smijten 
of met verlof te sturen. Prof. Garitte, die 
Oosterse teksten kan ontcijferen en Mgr. 
Lemaitre die sterren bekijkt, verklaarden 
zelfs heel eenvoudig dat de Vlamingen 
?ich met hun eigen zaken moesten bezig 
houden. Dat is waarschijnlijk ajuinen plan
ten... 

Uit Mechelen kwamen echter geen straf
fen en evenmin duidelijke logenstraffingen 
en daardoor kon het Verbond in een zeer 
stevig opgezette mededeling aantonen dat 
het onmogelijk was de nu bestaande toe
stand te laten duren. Die mededeling was 
zo goed in elkaar gezet, dat voor een keer 
zelfs de « Libre » er niet bij kon : dit blad 
publiceerde enkel een nietszeggende < sa
menvatting » en hief terug haar klaag- en 
strijdliederen aan 1 Toen de vrijdag daarop 
een eerste waarschuwingsstaking werd ge
houden in drie fakulteiten, was die staking 
zonder veel moeite volledig, tot en met in 
de kursussen van de geachte heer Janneke 
De Meyer. 

De manier waarop door eindeloos aan
slepen van beslissingen ^n door de dwaze 
overheersersmentaliteit van de Walen de 
scheiding nu moet gebeuren, kan men be
treuren : het is eigenlijk een katholieke 
universiteit niet waardig dat redelijk over
leg en werkelijkheidsgetrouw inzicht het 
niet halen kunnen. Maar vermits dit nu 
eenmaal zo is, moeten naast de rivaliteit 
tussen Mgr. De Smet en kardinaal Sue-
nens de « grote middelen » het maar doen. 

Machtige medestanders zijn trouwens 
opgestaan : Terlinden, Garitte en Devi-
scher hebben hoogstaande stukken proza 
gepubliceerd in de niet minder hoogstaan
de « Libre ». Volledig onschuldig en met 
de grootste vanzelfsprekendheid hebben 
zij het alle drie klaar gekregen, hun ne-
derlandstalige kollega's te beledigen. En 
dat deze zich beledigd voelen, zal hen 
heel sterk verwonderen. 

Als men een vlaamsgezinde waarmee 
men van mening verschilt niet meer mag 
zeggen dat hij geen verstand heeft, geen 
enkel wetenschappelijk inzicht en boven
dien tot het heidense onchristelijk is, dan 
kan een Waalse universiteitsprofessor zich 
niet meer behoorlijk uitdrukken ! En dat 
is dan weer tegen de persvrijheid ! Natuur
lijk willen de « nazi's > (nietwaar Garitte, 
zo was het toch een paar jaar geleden te 
Weaver; nietwaar De Meyer, zo was het 
toch nog onlangs ?) ook die vrijheid af
schaffen. 

Er is voor de Walen maar één lichtpunt: 
de gendarmen en de politie (\olgens Van 
Eynde in de « Volksgazet » : moordenaars 
met zwarte helmen enige jaren geleden, 
maar toch nog niet verjaard !) hebben een 
heel goed strijdplan voor het neerslaan 
van studentenbetogingen. De studenten-
leiders zouden er heel goed aan doen, daar 
eens ernstig over aa te denken : het doel 
van een betoging is nooit, slaag te krijgenl 
En als een gendarm met sadistische fier
heid de beschadigde kolf van zijn geweer 
kan laten zien, dan is er hard geslagen, 
zeer hard 1 Daarom, jonge mannen : een 
stadsplan van Leuven kopen en er enkele 

nachten over dromen, dat is heel wat be
ter dan zich laten uit elkaar knuppelen. 
En dat heeft niets te maken met « verbo
den militievorming » 1 

• Traangas in de winkel 

waar blijven 
de bewijzen ? 

(red.) Volksvertegenwoordiger R. Mattheys-
sens stuurde op 9 februari onderstaande 

brief aan de heer Vranckx, minister van 
Binnenlandse Zaken : 

< In uw mededeling aan de Kamer van 
1 februari 1.1. in verband met de tragische 
gebeurtenissen te Zwartberg-Genk, heeft U 
verklaard in het bezit te zijn van een foto 
waanilt 'blijkt dat een betoger en niet een 
rijkswachter, een traangasgranaat in een 
winkel heeft geworpen. 

« Volgens een persmededeling zou U bo
vendien hebben verklaard, over een film 
te beschikken waaruit deze versie zou blij
ken. Intussen heeft reeds een projectie van 
de film over genoemde gebeurtenissen 
plaats gevonden voor de Kamerleden van de 
Commissie van Binnenlandse Zaken. 

« Ik ben in het bezit van vijf getekende 
verklaringen van ooggetuigen, volgens de
welke niet een betoger maar een rijks
wachter de traangasgranaat in de winkel 
wierp. 

« Door uw verklaringen komt de geloof
waardigheid van de ooggetuigen in het ge
drang. Mag ik U derhalve verzoeken een 
nieuwe projectie te gelasten, in aanwezig
heid van genoemde ooggetuigen en mijzelf, 
en tevens de bezwarende foto voor .te leg
gen. 

« Vertrouwend dat U zal willen bijdra
gen tot een volledige en objectieve voor
lichting van de openbare mening, verblijf 
ik inmiddels met hoogachting. > 

We zijn vanzelfsprekend uiterst benieuwd, 
welk antwoord onze volksvertegenwoordi
ger zal krijgen 1 

fons vranckx 
Leuven was tot op 31 januari 1966 een der gewijde steden van hel Belgisch 

socialisme : daar vielen in 1902 de martelaars van het algemeen enkelvoudig 
stemrecht, naar wier graf nog ieder jaar een socialistische pelgrimage gaat. Op 
1 februari 1966 had de universiteitsstad opgehouden, een rode bedevaartplaats 
te zijn. Want wie kan nog aan het graf der vermoorde rooie rakkers staan, zon
der daarbij te bedenken dat enkele honderden meter verder de socialist huist 
die als minister van binnenlandse zaken de rijkswacht liet schieten op stakende 
arbeiders 7 

< Vranckx, moordenaar ! > prijkte dezer dagen op ontelbare Leuvense schut-
tingen.Maar we geloven, dat deze aanklacht van de schilderende studenten de 
minister te veel eer én te veel schande aandoet. 

In zijn jonge tijd die samenviel met de periode van het Demanisme in de 
B.W.P., speelde Fons Vranckx zijn bescheiden rolletje als socialistisch huisfilo-
soof en rozerode denker. Dat was het begin van een carrière; het is niet van van
daag dat de partij haar zeldzame geëngageerde intellektuelen in de watten legt. 
Vranckx werd door het arrondissement Leuven naar de Wetstraat gestuurd, maar 
hij aardde er niet. Toen de Raad van State werd opgericht, gaf hij de voorkeur 
aan een veilig en komfortabel holletje in die kaas en verdween hij voor ettelijke 
jaren uit de politieke cirkulatie. Hij dook weer op, nadat in 1962 zijn stads- en 
partijgenoot Tielemans het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld. De B.S.P. 
beschikte in het Leuvense over geen enkele figuur meer en zo zag ze zich ge
noodzaakt, raadsheer Vranckx uit zijn kaas te lokken waarschijnlijk met de be
lofte van een ministerportefeuille. 

De vette jaren die hij als partijtrouwe rond-de-cuir sleet, hebben van Fons 
Vranckx een pafferige bourgeois gemaakt, een man van de afgeronde hoeken en 
de plooibare ruggegraat. 

In de zomer van vorig jaar loste de partij haar toezegging in : Vranckx werd 
minister van Binnenlandse Zaken en wij geloven, dat hij zich dat voor de reü 
van zijn leven beklaagt. 

In het half jaar dat sindsdien verstreken is, sloeg hij nooit een schitterend 
figuur. Wel maakte hij herhaaldelijk een rotbeurt, bijzoverre dat zelfs zijn acht
bare kollega's in de regering ternauwernood hun binnenpretjes konden verber
gen. Toen de kommissie met de lange naam die daarom gemakshalve naar hem 
genoemd wordt, boven de doopvont moest worden gehouden, verscheen hij met 
een tekst op de proppen waarvan hij fier als een gieter verklaarde dat hijzelf 
hem helemaal alleen, zonder de hulp van zijn kabinet in mekaar had gegooid. 
Had hij maar gezwegen ! In de openbare Kamervergadering werd de tekst zon
der veel omhaal terug naar de kommissie gezonden, omdat hij krioelde van de 
fouten, onnauxi'keurigheden en tegenstrijdigheden. Op het tableau de chasse van 
een Raadsheer met hoofdletter kan een dergelijke bok nogal tellen! 

Het absoluut dieptepunt van zijn carrière bereikte hij vorige week, toen de 
omstandigheden van hem de eerste gendarm van de kapitalistische staat mieken. 
Hij stond achter zijn rijkswacht, toen te Genk de fatale schoten vielen. En hij 
bleef er staan. Voor een man met ruggegraat en rood fatsoen was er een weg 
geweest : ontslag. Maar de plooibare bourgeois koos de andere oplossing. Hij 
verscheen in het pailement met de argumenten van een negentiende-eeuwse kon-
servatieve katoliek : de arbeiders waren het slachtoffer geworden van opruiers en 
woelmakers. Men stelle zich dat voor : een socialistisch minister die in zuivere 
Woeste-stijl de tot het uiterste gedreven stakende arbeiders degradeert tot ach-
temahollers van duistere onruststokers. 

Zelfs in de rol van opgeschrikte en verontwaardigde bourgeois kende Fons 
Vranckx geen succes. Zijn aanvankelijk met zoveel lef uitgebrachte beschuldi
gingen tegen de Volksunie schrompelden in een paar parlementszittingen ineen 
tot een zielig pro domo, waarnaar hoogstens nog een in verlegenheid gebrachte 
partijgenoot geambeteerd luisterde. * 

Fons Vianckx een moordenaar? Och kom, een welgedane en volgevreten 
bourgeois verafschuxvt immers alle geweld, dat van stakers zowel als dal van or
debewakers. Het drama van Fons Vranckx is het drama van hel hedendaags so
cialisme, dat bereid is tot alle kompromissen met de macht. Zelfs als die macht 
moet geschraagd worden door de bajonetten en gered door moord op arbeiders. 

Dat is erger en tragischer dan het geval van Fons Vranckx alléén. Tiendui
zenden socialisten hebben zich dezer dagen met een schok gerealizeerd dat het 
reeds zo ver is : zij stonden aan de zijde van de gendarm. Tégen de arbeiders ! 

dio Genes. 

• Deze week in de Senaat 

voll(sunie in 
het offensief 

(t.v.o.y Nadat verleden week dinsdag en 
woensdag in de Kamer alle unitaire duivels 
tegen de Volksunie ontbonden werden (met 
gering succes trouwens, na de indrukwek
kende tussenkomst van mr. F. Van der Elsty, 
was het vanaf verleden week donderdag de 
beurt aan de Senaat. 

Het was een uiterst woelige zitting, met 
tal van onderbrekingen waarbij de steeds 
temperamentvolle Wim Jorissen zich niet 
onbetuigd liet. Aan de andere kant van de 
barrikade liet kemphaan Housiaux zich 
gelden. Hij vond dat onze fraktie te aktief 
was, dat voorzitter Struye ofwel Jorissen 
de mond moest stoppen ofwel hem tot de 
orde moest roepen en dat de vijf V.U.-se
natoren zich even fel lieten opmerken als 
alle 173 overige samen. We geloven niet 
dat onze vijf « ouden > dat als een beledi
ging hebben opgevat. 

Een paar onvoorzichtige socialisten kre
gen de mond gesnoerd. De Geeraardsbergse 
feniks Vanderbruggen meende geestig te 
zijn door Jorissen toe te roepen : « Gij 
spreekt zeker wel heel goed Duits ». De 
repliek duwde hem definitief in z'n zeteL 
< Inderdaad >, zei Jorissen, « en socialisti
sche ministers van onderwijs hebben me ja-
renlarig betaald om het aan de jeugd te le
ren >. 

Temidden van die heksenketel hield dr. 
Elaut kalm en onbewogen zijn interpella
tie over de wetsverkrachtingen in de Voer
streek, waarbij hij o.m. handelde over het 
feit dat daar gewapende benden opgericht 
werden. 

Iedereen verwachtte, dat de interpellatie 
Jorissen over het optreden van de rijks
wacht te Zwartberg de senatoriale stoom
ketel zou doen barsten. De interrupties en 
verwijten — waarbij het zeer originele 
« fascist > in alle toonaarden klonk — be
reikten kort voor deze interpellatie een kli-
max. Wim Jorissen zorgde voor de verras
sing : een zeer kalme, weldoordachte en 
sluitende interpellatie met een patetische 
aanhef die echter grote indruk maakte. 

De repliek van minister Vranckx was 
zeer zwak. Hij dierf het niet meer aan, de 
beschuldigingen die hij in de Kamer geuit 
had te herhalen; hij krasselde over heel de 
lijn terug, gaf de goede trouw van de Volks
unie toe en weet dan maar — bij gebrek 
aan een nieuwe zondebok — het hele Lim
burgse drama aan een reeks toevallen. Zo 
strandde de poging van de regering om 
haar eigen verantwoordelijkheid af te wen
telen jammerlijk in het zand van tegen
strijdigheden, onnauwkeurigheden en ijde
le bedreigingen. 

Deze week kwam onze fraktieleider in 
de Senaat trouwens terug aan de beurt met 
een Zwartberg-interpellatie, ditmaal echter 
over de ekonomische en sociale aspekten 
van de sluiting. Goed gedokumenteerd, met 
een indrukwekkende reeks cijfers en statis
tieken in de hand, ging hij Pierson te lijf. 
Hij ontlokte de minister een zeer belang
rijke bekentenis. Pierson had in de Kamer 
nl. beweerd, dat hij minder mijnen geslo
ten had dan het Kolendirectorium hem 
had gevraagd. Dat is juist, althans wat de 
Waalse mijnen betreft. Het Kolendirecto
rium had echter voorgesteld, dat tot 1967-
1968 geen enkele Limburgse mijn zou ge
sloten worden. De bekentenis dat hij zich 
aan deze vrome leugen had schuldig ge
maakt, kwam er uit toen Pierson door Jo
rissen in de hoek geduwd werd. 

In de Wetstraat hing al volop de reuk 
van ontbinding. Terwijl de Kamerleden 
verleden dinsdag zenuwslopende uren sle
ten en hun oren spitsten om de bons te 
horen indien de regering zou vallen, deed 
de Senaat plichtsbewust verder of er geen 
vuiltje aan de lucht was. Senator De Paep 
interpelleerde over de industrializering van 
de Schelde-Linkeroever, waarbij hij het op
nam voor de rechtmatige belangen van de 
landbouwers. Het bezorgde hem de dag na
dien in « Volksgazet > het gelogen verwijt 
« dat de Volksunie tegen de industrialize
ring is ». Senator Roosens kwam tussen
beide bij de begroting van Arbeid en So
ciale Voorzorg, terwijl ook Ballet en Jo
rissen zich daarbij niet onbetuigd lieten. 

file:///olgens


WIJ 5 

nazijn 
' « "« IF^ L IT' 

1 ^ -

ARBEIDERSPARTIJ 

Verleden week maandag 
vergaderde het bureau van de 
B.S.P., nadat er in Limburg, 
reeds een dode was gevallen. 
Het bureau vond niet eens de 

Baron « Jean » Van den Bosch, 
de nieuwe (en onwettige) Bel
gische ambassadeur van België 
te Londen, overhandigde verle
den week zijn geloofsbrieven 
aan de Queen. De baron ziet 
er stralend uit ondanks zijn 
narrenpakje ancien régime en 
ondanks het Vlaams verzat te
gen zijn benoeming. 

tijd om het probleem Zwart
berg te behandelen; in de na 
de vergadering uitgegeven 
persmededelmg al thans was 
er geen sprake van de Lim
burgse mijnstreek. 

De heren hadden andere 
katten te geselen dan zich 
bezig te houden met een om-
vergeschoten arbeider en met 
de dreiging die boven heel de 
zwarte driehoek in Limburg 
hmg. 

TU QUOQUE 

Ook te Asse zal het begin
nen. 

De Vlaamse burgemeester 
Van Wijnendaele gaf toela
ting aan een Brusselse onroe
rende vennootschap om een 
paar hektaren vol te bouwen 
en franstalige Brusselaars 
naar Asse te lokken. 

Tot nog toe was de verf ran-
sing van Brussel in de rich
ting van Asse blijven steken. 

Het is intreurig dat een 
Vlaamsgezinde burgemeester 
zoals de heer Van Wijnendae
le thans de verfransing vrij 
spel wil laten. 

LANDBOUW

VOERTUIGEN 

Het eerste van de 19 wets
voorstellen die onze senatoren 
indienden, handelde over de 
afschaffing van de belastin
gen op vrachtwagens, bestel
wagens en andere voertuigen 
voor landbouwgebruik. Het 
stelde voor, die belasting (in
gevoerd op 14 april 1965 — 
Staatsblad 1 mei '65) opnieuw 
af te schaffen. 

Een maand na ons wets
voorstel diende de C.V.P. een 

« Werk in eigen streek ». Onze propagandisten hebben een dozijn jaren aan een stuk geplakt, ge

kalkt en gekolporteerd om deze eis er in te krijgen bij de Vlaamse arbeiders, bij de tienduizen

den pendelaars en kandidaat-pendelaars. Dat is de verantwoordelijkheid van de Volksunie tegen

over de Limburgse mijnwerkers en tegenover alle arbeiders in Vlaanderen : een jarenlange, nooit 

aflatende kampanje voor werk in eigen streek. Die verantwoordelijkheid draagt de Volksunie 

niet alleen graag, ze draagt ze met fierheid. Aan anderen, hun eigen verantwoordelijkheid te dra

gen. Aan de opeenvolgende regeringen en vooral aan de regeringsploeg Harmei, de volle verant

woordelijkheid te dragen voor een beleid dat er op gericht was, eens te meer duizenden Lim

burgers te doen pendelen na de sluiting der mijnen. Maar Limburg nam het niet en rond het 

« werk in eigen streek » ontbrandde de strijd. 

soortgelijk voorstel in. Beide 
voorstellen werden vorige en 
deze week besproken in de 
kommissie voor financiën. 

De regering kwam deze 
voorstellen gedeeltelijk tege
moet in die zin dat de belas
ting zal afgeschaft worden 
voor de voertuigen gekocht 
tot 1 juli 1965. Niet diegene 
die nadien gekocht werden. 
Evenmin degene zwaarder 
dan 5 ton (het C.V.P.-wets-
voorstel sloot die eveneens 
uit) . Deze vrijstelling zou gel
den tot in 1969. Nadien zou 
de belasting weer geheven 
worden. 

Senator Jorissen verklaar
de dat dit onbetwistbaar een 
verbetering was, maar toch 

onvoldoende. Hij stemde in 
met de verbetering maar 
vroeg toch de stemming over 
zijn ontwerp. Daar we in de 
senaat niet stemgerechtigd 
zijn in de kommissies, was er 
geen enkele stem vóór. Toch 
was niet iedereen tegen. Se
nator Lagae, indiener van het 
C.V.P.-wetsvoorstel, onthield 
zich. 

BETERE INFORMATIE 

Voor haar informatie put 
het buitenland steeds meer 
aan Vlaamse bronnen. Zo was 
de Amerikaanse radio voor 
de tweede maal op korte tijd 
bij senator Jorissen op bezoek, 

terwijl ook de Zwitserse 
« Weltwoche » senator Joris
sen opzocht om de zienswijze 
van de Volksunie over de in
cidenten te Zwartberg te ver
nemen. De Nederlandse T.V. 
interviewde F. Van der Eist 
en een aantal buitenlandse 
agentschappen verzochten 
onze redaktie om kopij en 
foto's 

Wat telkens opvalt is, dat 
de buitenlanders voor inlich
tingen steunen op de frans
talige pers, wat blijkt uit hun 
vragen. 

Vroeger gaven ze echter 
uitsluitend de versie van de 
franstaligen; thans proberen 
ze echter ook de andere klok 
te laten horen. 

KWAKKELS EN KOFFIEDIK 
( t \o) Wij hebben de jongste dagen een 

aantal krasse staaltjes van berichtgeving 
over de Volksunie kunnen meemaken. 
Wat er allemaal beweerd, geschreven en 
gezegd werd, vormt een fraaie en om
vangrijke bloemlezing die alle genres om
vat, van domme onwetendheid over idiote 
overdrijverij tot smerige hetze. 

Erg druk hoeven we ons daarover niet 
te maken. Onze tegenstrevers slaan de 
toon aan die hén bevalt en wij de onze. 
Te oordelen naar de rezultaten van hetze
kampanjes in het verleden kunnen wij 
gerust op beide oren slapen : de over
drijvingen en de leugens vallen doorgaans 
terug op de kop die ze uitgedacht en uit
gesproken heeft . wat bhjft is het feit, dat 
de Volksunie mede door de overdrijvingen 
en de leugens volop in de aktualiteit 
•wordt gerukt, waarvan zij alleen maar 
voordeel te verwachten heeft. We gaan 
ons dus niet moe maken met het achter-
nahüUen van iedere leugen die onze kort
zichtige tegenstrevers de w ereld hebben 
ingezonden. 

We willen in dit kort artikeltje echter 
een ander soort informatie over de 
Volksunie op de korrel nemen, de zgn. 
objektieve voorlichting aan de hand van 
wat de lezers als inside-information 
wordt voorgeschoteld. 

Een prachtig voorbeeld van dit soort 
kwakkels vonden we verleden vieek in 
« Spécial •». Het franstalig Brussels week
blad wist uitvoerig te vertellen wat men 
in « les milieux informés » over de Volks

unie weet. En dat is niet weinig. Gedu
rende de maanden november en decem
ber van vorig jaar hebben er te Antwer
pen een reeks vergaderingen plaatsgevon
den, waaraan van Volksunie-zijde werd 
deelgenomen door mr. F. Vanderelst en 
Mik Babyion. De gesprekspartners van 
beide Volksunie-parlementairen waren 
(even zitten, a.u.b.) professor IMon Derin-
ne, professor Frans Van Mechelen en Ge
rard Vandendaele, alle diie grote meneren 
van de Vlaamse C.V.P. De « milieux in
formés •» hebben aan « Spécial » zelfs 
verklapt, wat er tijdens deze vergaderin
gen op de dagorde stond. Het ging er -
niet minder en niet meer - om hel af
sluiten van een akkoord tussen de VMaam-
se C.V.P. en de Volksunie. De Vlaamse 
C.V.P. zou op verzoek van de Vlaams
nationalisten een autonome partijvleugel 
oprichten en zich uitspreken voor fede
ralisme. Dat zou dan de prijs zijn voor 
een akkoord, dat o.m. het indienen van 
gemeenschappelijke lijsten bij de eerst
komende verkiezingen omvat. Op deze 
gemeenschappelijke lijsten zouden de 
huidige parlementairen van de Volksunie 
een verkiesbare plaats krijgen. Voor wat 
hoort echter wat ; de Volksunie zou in 
ruil daarvoor het separatisme moeten af
zweren, breken met « de in Holland ge
vestigde clan Elias » (sic) en het een 
beetje kalmer-aan doen bij betogingen. 

Volgens « Spécial > wacht hel akkoord 
alleen nog maar op twee dingen. Ten 
eerste op een bekrachtiging door de 

Vlaamse C.V.P.-vleugel. En ten tweede 
op het einde van de machtsstrijd in de 
Volksunie. De « autoritaire en fascistische 
vleugel » is het namelijk niet eens met 
deze plannen van Vanderelst die als « ie 
gematigd » wordt beschouwd. Als de 
groep Vanderelst het haalt in de Volks
unie, dan staat het sein op groen voor 
spoedige verkiezingen. Want de Vlaamse 
C.V.P.-ers zullen dan de regering doen 
vallen en de eenheidslijsten zullen wor
den ingediend. 

Tot daar « Spécial », dal er voorzich
tigheidshalve aan toevoegt : « Lijken deze 
kombinaties op een roman ? Maar men 
heeft in dit land al zo veel tegennatuur
lijke dingen meegemaakt, dat men zich 
over niets meer hoeft te verwondeien ». 

Aan onze lezers, te oordelen hoe goed 
« les milieux informés » waar « Spécial » 
ziin licht gaat opsteken, op de hoogte zijn 
van de verhoudingen in en om de Volks
unie. 

Niet alleen « Spécial » trouwens. Even
eens verleden week verscheen in het 
Westvlaams weekblad « De Nieuwe Dag » 
een hoofdartikel dat geschreven bleek te 
zijn aan de hand van al even degelijke 
inside-information. Het artikel venscheen 
onder de titel « Wat gebeurt er in de 
V.U. ? :̂  ; dit vraagteken was trouwens 
veruit hel beste en het voorzichtigste dat 
er in stond. De publikatie van dit artikel 
vormde op zichzelf reeds een journalis
tieke krachttoer : het .verscheen na de 
dramatische gebeurtenissen te Zwartberg, 
op het ogenlilik dat vlaamsgezinde jour
nalisten o.i. andere dingen te doen had
den dan luizen te zoeken in mekaars pels. 

Ook dit artikel, voorgesteld als komen
de uit « weiingeriLlite kringen > en - net 

als het stuk in « Spécial s> - niet getekend, 
houdt zich uitvoerig bezig met de tegen
stellingen in de V.U. Het artikel is waar
schijnlijk geschreven met méér goede be
doelingen dan juiste informatie ; de publi
katie ervan zal echter slechts voor gevolg 
hebben gehad dat een aantal Vlaams-natio
nalisten zich ontmoedigd hebben afge
vraagd : « Wat gebeurt er toch in de 
V.U. ? ». Want daarop gaf het artikel 
geen antwoord. 

We wensen met de steller ervan geen 
polemiek aan te gaan. Hij heeft zijn 
mening en wij de onze. Hij draagt geen 
politieke verantwoordelijkheid en wij 
wel. Hij heeft volkomen het recht, ons 
via ieder persorgaan dat binnen zijn 
bereik valt een verlanglijstje voor te leg
gen en indien we daarbij iets kunnen 
opsteken, zullen we hel doen ook. Maar 
hij heeft daarnaast de plicht om juiste 
informatie te brengen en daarin is hij q.i. 
toch wel hard tekort geschoten. 

Slechts dit éne voorbeeld : het kan heel 
fraai klinken om van de Volksunie een 
standpunt inzake de Z.I.V. te vragen . het 
klinkt echter minder fraai, daarbij te 
verzwijgen dat de Volksunie bij monde 
van haar woordvoerder Bahjlon enkele 
dagen voordien dit standpunt zeer uit
voerig had uiteengezet in de Kamer. 

Wij wensen niet te minimalizeren of te 
dramatizeren. AUeeo vast te stellen dat 
wie - zij het met de beste bedoelingen 
van de wereld - een boompje opzet over 
spanningen, verdeeldheid, misverstanden 
en onenigheid in de Volksunie, twee din
gen doet. Ten eerste onwaarheid vertellen 
En ten tweede met die onwaarheid de 
zaak van Vlaauderens vijanden dienen. 
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£>E SAEGER 

/ Wie in verband met de Lim-
jburgse mijnsluitingen^ een 
peel trieste sinjeur is geble-
fken, was niemand minder dan 
^minister De Saeger. Van zo
dra bleek dat de « kalme en 
minzame» Limburgers niet 
bereid waren om de giftige 
regeringspil te slikken, kroop 
Uos De Saeger te Mechelen op 

, he t podium om het regerings
beleid te verdedigen. Hij be
vestigde dat er aan de slui
t ing van Zwartberg niet te 
ontkomen was, maar dat de 
nodige maatregelen voor de 

'rekonversie waren getroffen. 
!Hij somde de infrastructurele 
maatregelen uitvoerig op, 
doch vergat « toevallig » er bij 
te voegen dat zijn hele re-
konversie-lijstje niets anders 
bevatte dan werken, waarvoor 
de kredieten in 1964 en 1965 
reeds werden toegezegd maar 
niet ter beschikking gesteld. 

Een fraai voorbeeld van de
magogie, misleiding en volks
bedrog ! Maar zó doorzichtig 
en plomp op z'n De Saegers, 
dat niemand er in liep en dat 
de Mechelse redevoering van 
da Grote Vlaamse Leider een 
averechts effekt had : in 
plaats van de gemoederen te 
bedaren, goot ze olie op het 
vuur. 

Vn'IÏEf^DS ARSEFDERS 

De vreemde arbeiders in 
Limburg die deenamen aan de 
staking en de betogingen, 
werden bedreit'd met uitv/ij-
z n g uit Be'gië. wat neerkomt 
op boadraof. 

Wie waren de verdedigers 
van deze rac stische en reak-
tionaire maatregel ? De so
cialisten Vranckx en Pierson 

Het is inderdaad duidelijk, 
dat buitenlandse arbeids
krachten zich niet te mengen 
hebben in onze politieke aan
gelegenheden. Maar het is 'n 
zuiver reakt'onair standpunt, 
hen het recht op sindikale ak-
tie en op verdediging van hun 
beroepsbelangen te ont7egc;en. 
Als zij goed genoeg zijn om 
voor ons ko'en te delven dan 
zijn zij ook goed ge.ioeg om 

op te komen voor hun be
roepsbelangen. Tenslotte zijn 
zij naar hier gekomen in het 
kader van het wilde, chaoti-
iSche en kapitalistische rege
ringsbeleid. 

D e dreigementen v a n 
Vranckx en Pierson hebben 
eens te meer aangetoond met 
wat voor socialisme we hier in 
België opgescheept zitten : 
een socialisme genre de bord
jes « interdit aux nord-afri-
cains * aan sommige dansten
ten. 

GELD EN « STUDIE » 

Minister Pierson kreeg ver
leden week donderdag te Luk-
semburg van de E.G.K.S. de 
lening van 750 miljoen fr 
waarom de regering ten be
hoeve van Centrum en Bori-
nage had verzocht. Het « ver
heugende » nieuws werd aan 
het land bekend gemaakt sa
men met de aankondiging 
dat er een « diepgaande stu
die » voor de omschakeling 
van de Limburgse mijnstreek 
zou ter hand genomen wor* 
den. 

Daar centen en hier belof
ten • zo krijgt ieder zijn deel. 
Het leeuwenaandeel eens te 
meer voor Wallonië, natuur
lijk. 

De lening van 7^0 miljoen 
ten bate van Wallonië kwam 
net op tijd : zij maakte het 
de regering gemakkelijk om 
« toe te geven » in Limburg en 
tegelijkertijd de Walen ge
rust te stellen Want mense
lijke oplossingen zijn m Bel
gië onmogelijk geworden : de 
enige regeringsbekommernis 
is steeds opnieuw, de beide 
«gewesten» tegen mekaar 
uit te balanceren. Waarbii de 
schaal traditioneel doorslaat 
naar het zuiden .. 

WILDE GERUCHTEN 

De meest fantastische ge
ruchten over massale aan
houd ngen, huiszoekingen 
en ondervraeingen van Volks
unie mensen deJen de joug-
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I! // mallen in liet hiiiieiilaiid weer een sdiillefiTie }>r\nt ' « De -Jehe 
ste imam. En op de Belgisclie ambasiode te kolicnhagen aeid de konin 
ptotesi « anefteer de ai beideist7iooidenn/iis ». 

man Tan Einnpa » )•; onze nienw-
" welkom oeiielen met hel Deens 

ste dagen de ronde. Al deze 
geruchten herleiden zich tot 
een paar feiten : het in be
slag nemen van een film over 
de betoging' te Zwartberg en 
een paar ondervragingen. 

Het ziet er naar uit a'sof 
de g e r u c h t e n en valse 
nieuwtjes bewust gelanceerd 
werden om een « klimaat» te 
scheppen en om de V ü m een 
vals en verdacht daglicht te 
stellen Zo ve'"^"'^'^'^" 'n i^^el 
de pers een bericht, dal trou

wens door de T V. eveneens 
werd omgeroepen, over huis
zoekingen bij onze Antwerpse 
provincieraadsleden Van de 
Putte en Slosse. Eens te meer 
was dit bericht volkomen uit 
de lucht gegrepen. De beide 
mandatarissen stuurden trou
wens een rechtzetting naar de 
pers, waarin ze aanstipten dat 
dergel'jke berichtgeving " af
breuk doet aan hun goede 
naa ' " en aan d"=> van hun 
pariij , de Volksunie *. 

m 

In de nacht na de dodelijke schoten te Zwartberg en Waterschei stuurde een koploze regering 
parakonimando's naar de Limburgse mijnstreek. Met deze noodmaatregel erkende ze, eindelijk 
te beseffen dat de rijkswachtuniformen werkten als een rode lap op een stier. Meteen echter 
begaf ze zich volop op de weg van het avontuur : wat moesten dienstplichtigen, waaronder er 
waren met een vader op de mijn te Zwartberg, in het sociaal konflikt komen doen 7 Schiepen 
op de arbeiders, op hun verwanten ? Of op de rijkswacht ? Gelukkig bespaarde de evolutie deze 

jongens het tragische dilemma. 

Dit is hij dnn in zijn voUe eloiie, hij het voorlezen vnn liet iege<inp,s-
akkoo)d aan de loonu ond van de begiafenis der twee Lirnbiiigie 
slarhlojten : Botiatid, mnuster van x'olksgezondheid, Limbtiiger en 
toewezen mijnweiker. Alleen bimkbaar om de seimoenen xmn Ha)mei 
in het limbings te veitalen. Voor de rest niet te beieiken, zeker niet 
wanncei het stinkt ui zijn pioviucie en tri zijn vioeger weikmiUeu. 

N S D E R L A N D S - L I M B U R G 

In Nederlands-Limburg 
steeüc men duchtig de handen 
uit de mouwen om de rekon-
vers e van de mijnstreek te 
doen slagen. De opdracht is 
nochtans met gering : in de 
komende tien jaar zal men 
voor circa So.OOü gewezen 
m-]awerKers nieuwe werkge
legenheid moeten scheppen. 
De normale bevolkingsaanwas 
vraagt daarenboven 15 000 
nieuwe arbeidsplaatsen ter
wijl men de 6.0U0 pendelaars 
eveneens in de provincie wil 
tewerks ellen. We hebben een 
paar weken geleden een uit
voerig artikel gewijd aan de
ze plannen en hun uitvoering. 

Op 1 maart a.s. worden de 
ondergrondse vakscholieren-
opleidingen samengevoegd. 
Daardoor komen de totnogtoe 
daarvoor bestemde gebouwen 
bij de Maurits- en Wilhelmi-
namijnen vrij; zij zullen on
middellijk worden ingenomen 
door centra voor omscholing 
van mijnwerkers tot metaal-
beweikers, elektriekers enz. 

HET « BEWIJS » 

De regering trok begin van 
vorige week hard van leer te
gen de Volksunie, die de zon
debok voor het Limburgs dra
ma moest worden. «Minister 
Vranckx beweerde, dat hij het 
bewijs in handen had dat een 
rraangasbom op zondag 30 ja
nuari *in een wmkel op de 
Genkse wijk Hoevezavel bin
nengegooid was door een 
Vlaams betoger. Ons blad re
plikeerde daarop vorige week 
door de geschreven verklaring 
van een ooggetuige te publi-

;en. 
Het « bewijs » van minister 

\ anckx was, volgens zijn ei-
L, n verklaring in de Kamer, 

1 foto Hij toonde ze echter 
1 1 ;t. Achteraf beweerde 
V anckx in de 'senaat dat het 

bewijs» een f'lm was Hij 
t )nde die film verleden 
duisdag in de Kamerkommis-
sie van Binnenlandse Zaken. 

De parlementairen d e de 
film zagen, w^ren het er roe
rend over eens dat het een 
uiterst öanaal dokument was 
waardoor niets wordt aange
toond laat staan bewezen. 
Over het incid'^nt aan de win
kel bevat de film geen enkel 
beeld Bij de .«ware ijic;;denten 
op'zondagavond 30 januari 
toont de film slechts mijn- , 
werkers en rijkswachters. 
Over de fatale episode van de 
schoten aan de mijn André 
Dumont geeft de film niets. 
Dit laatste verwondert ons 
geen zier; wat op dat ogen
blik te filmen viel, kon slechts 
bezwarend zijn voor de rijks
wacht 

Maar waar blijft nu het 
« b e w i j s » van minister 
Vranckx ? 

SMERIG « VOLK » 

De regering gaf de toon aan 
bij de hetze tegen de Volks
unie en sommige kranten 
volgden gretig. Het moet ge
zegd dat niet de hele pers in 
de val trapte : •? Standaard » 
en « Gazet van Antwerpen » 
waren vrij behoorlijk en zelfs 
Jos Van Evnde deea in 
« Volksgazet» een loffelijke 
poging om zich ie beheersen. 

De smerige uitzondering in 
Vlaanderen was « Het Volk ». 
De Gentse christen-demokra-
tische krant verscheen verle
den week dinsdag met een 
hoofdartikel van Mieleke van 
Cauwelaert. We citeren daa i -
uit : «De Volksunie-opruiers 
zullen vandaag hun handen 
in onschuld trachten te was
sen Wij vrezen echter (hoe 
delikaat. die vrees I n.v d.r.) 
dat het niet gemakkelijk zal 
vallen er het bloed van de 
Limburgse mijnwerkers, die 
zij tegen de rijkswacht heb
ben opgejaagd, af te wassen». 

De en:ge handen die moe
ten gewassen worden zijn die 
van Mieleke In onschuld, in
derdaad. Omdat zijn kra.sse 
en smerige beschuldiging, die 
vandaag door niemand meer 
wordt rechtsehouden.in druk 
verscheen : scripta manent. 
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:« VEILiGHEIDS-

KOGELS » 

« De Standaard » heeft ein
de van vorige week zijn grote 
ekspert in kriminaliteit, de 
heer L.D.L., naar Limburg 
gestuurd om daar eens de-fi-
ni-tie-ve vaststellingen te 
doen. L.D.L. kwam terug met 
groot nieuws : de rijkswacht 
vuurde in het geheel «slechts» 
125 kogels af en deze kogels 
waren « veiligheidskogels s>. 

Dat is dan voor de dode La-
tos en voor de gekwetsten een 
héle troost. 

SINDIKALE AGITATIE 

Op zondag 30 januari — de 
dag van de Vlaamse betoging 
te Zwartberg — reden ge-
luidswagens van het A.C.V. 
lond in de mijnstreek om de 
arbeiders op te roepen naar 
een betoging in de namiddag. 
Dit feit, dat door ettelijke ge
tuigen kan worden bevestigd, 
lazen we in geen enkel pers-
yerslag. 

Lagen deze A.C.V.-oproepen 
mede aan de bazis van het 
feit dat in de namiddag zo
veel mensen in de buurt van 
de mijn waren en dat het 
daar tot een zware uitbarsting 
van geweld — met o.m. het in 
brand steken van twee rijks-
.wachtwagens — kwam ? 

De , A.C.V.-agitatie viel 
slechts stil, nadat het ak
koord A.C.V -A.B.V.V. zon
dagavond bekend gemaakt 
werd. 

Verschillende persverslagen 

De « grote > sindikale leiders Cool (links) en Major (rechts) hebben zich veileden donderdag dan toch 
vergewaardtgd om naar Limburg te komen. Ze werden er allesbehalve feestelijk ontvangen, ti]dens een 
uiteist woelige sindikale vergadering — waarop de pers geweerd werd — kregen ze de ongezouten mening 
van de mijmverkers te horen. De heren hebben de les blijkbaar wel gesnapt : ze waren — met maanden 
fatale vertraging — eindelijk wakker geschoten en ze lieten zich met pramen om toezeggingen en verdui
delijkingen. Toen Cool zijn lesje begon op te zeggen met de klassieke « vertrouwelijke » aanhef « beste 
Limburgse vrienden •», schieeuwde de zaal hem toe dat de mijnwerkers allerminst zijn vrienden waien. 
Major zat er bij alsof hij liever een dagje op zijn luxe-jacht had doorgebracht dan in Limburg. Cool en 
Major : de naam van deze welgedane sindikale burgermannetjes mag met vergeten worden, als men het 
treurig Limburgs bilan opmaakt. 

hebben er de nadruk op ge
legd dat de mijnwerkers die 
zondagavond woedend waren 
ook en vooral omwille van het 

feit dat hen de dag tevoren 
door burgemeester Meyers de 
toegang tot Hasselt was ont
zegd. 

STERKE MANNEN! 
De Coburgers hebben, naar het schijnt, 

een heel sterk geheugen. Een olifanten
geheugen wordt dat ook wel genoemd. 
Het zou natuurlijk totaal onjuist zijn, dit 
gelijk te stellen met « dankbaarheid ». 
Want dat dit niet zo is, hebben de Vlaam
se burgers te dikwijls ondervonden. Toch 
zou men een tegengestelde indruk kun
nen krijgen : het Coburgse geheugen 
schijnt te verzwakken, want Baudouin I 
herhaalt als het ware de politiek van 
Leopold III van voor de laatste wereld
oorlog. Nü evenmin als toen zullen de 
partijen wel heel tevreden zijn over het 
openlijk aanklagen van hun kuiperijen 
waardoor zij, super-demokraten, het par
lement praktisch hebben uitgeschakeld 
bij het bestuur van het land. 

Gezien de toestand inderdaad ernstig 
is en gezien het gezag van de dinastie - in 
zover dit bestaat - toch wel nuttig kan 
zijn, zal voorlopig de beschuldiging van 
autoritaire gezindheid niet aangeklaagd 
worden. Dit blijft in voorraad, nuttig kan 
het later nog wel eens zijn. Het is boven
dien niet onmogelijk dat de vorige gene
ratie van de Coburgers aan de huidige 
toch wel iets heeft geleerd. Waarom zou 
« men » deze keer de sterke mannen die 
men nodig heeft niet gaan zoeken in de 
grote partijen zélf. Ten minste voorzover 
deze sterke mannen op het publieke fo
rum verschijnen. 

Verder is het niet onhandig dat het 
nationaliteitenprobleem stilzwijgend als 
een weinig belangrijk punt wordt be
schouwd. Door alle aandacht te vragen 
voor inderdaad zéér belangrijke twist
punten kan het misschien mogelijk wor
den, volmachtswetten te doen goedkeu
ren, die dan tegelijk ook nog de kans 
ge\en andere zaakjes op te lossen. Bv. 
het te% reden stellen van Luik met het 
nodige « Voer ». 

In Frankrijk hebben de machtigste 
bankgroepen, voornamelijk de Rotschilds, 
steeds het gaullistisch bewind gesteund. 
Dit be^Mnd heeft uiterst pijnlijke natio

nale problemen weten « op fe lossen >, 
vb. Algerië. Het moet o.i. niet betwiifeld 
worden, dat én aan het Hof én evenzeer' 
in grootkapitahstische kringen in Brussel 
voor een gelijkaardig regiem in België 
heel wat belangstelling bestaat, een zwak 
woord voor navolgingsdrang ! Hoe fijn 
zou het niet zijn, een «stevige ekonomie» 
te kunnen organiseren in alle rust en tege
lijk al die « valse problemen » (die door 
voldoende vaderlandsliefde zonder meer 
worden opgelost) opzij te zetten ! Blijkt 
dat trouwens niet uit de overeenkomst in 
de P.L.P.-P.V.V. ? 

Na de eerste berichten over het ontslag 
van de regering dook onmiddellijk het 
proefballonnetje op : een regering van 
de drie Van's : Van den Boeynants - Van 
Acker - Vanaudenhove... Maar het ver-
kiezingsenthousiasme van de liberalen zal 
ons daarvoor wel behoeden 1 De twee 
andere « Van's » zouden in de Belgische 
konstellatie nog niet zo slecht staan. 
Trouwe Belgen zijn het wel, maar hebben 
ze nog voldoende volgelingen ? En dan is 
er nog de ongeduldig trappelende Struye 
(men heeft toch niet voor niets 107 te
rechtstellingen gepleegd in dienst van het 
vaderland !) . . . 

Het hele handige plannetje om achter 
het scherm van de ziekteverzekermg en 
sociale moeilijkheden het gehele Belgische 
geval te opereren, en dit zonder de par
tijmannen al te rechtstreeks te kwetsen, 
hangt af van de mogelijkheid om « sterke 
mannen » te vinden ! M. De Corte, de 
filosoof van het vrije België en misschien 
ook van het Hof, vraagt al lang om 
« mannelijke daden » ! Maar waar Bel
gische mannen vinden, als er zelfs geen 
Belgen zonder meei zijn ? 

De aankondiging is echter bekend ge
maakt, de plaats is vrij. Maar zelfs de 
mannelijke kandidaten zullen blijven 
aarzelen, want zij zijn geen Belg. En dat 
is ongeneeslijk I 

Nemrod. 

HET AKKOORD 

Het akkoord dat door de re
gering aan de vooravond van 
de begrafenis der 2 slacht
offers werd bekendgemaakt, 
heeft — zoals te voorzien was 
— geleid naar een ontspan
ning en naar werkhervatting. 

De onrust en het wantrou
wen in de mijnstreek 'zijn 
daatmee echter niet geweken. 
Zelfs de Limburgse C.V.P.-
jongeren hebben in een motie 
deze week aan die onrust nog 
uiting gegeven. Ze blijkt ver

der uit het feit, dat de stroom 
van werkzoekenden naar Ford 
en naar Nederlandse fabrie
ken in de streek van Maaseik 
blijft aanhouden. 

PAPIERFABRIEK' 

De aankondiging dat de 
Koninklijke Nederlandse Pa
pierfabriek te Lanaken eea 
bedrijf zal beginnen, waar 
ongeveer 500 mensen werlc 
zullen vinden, werd m grote 
opmaak bekend gemaakt. 

« Men » verwachtte kenne
lijk van dit nieuws, dat het de 
goegemeente er van zou over
tuigen dat de rekonversie van 
Limburg met méér dan be
kwame spoed wordt ter hand 
genomen. 

« Men » verzuimde natuur
lijk te vermelden, dat de 
K.N.P. deze vestiging te Lana
ken al jaren op haar pro
gramma had staan. En devoot 
werd eveneens verzwegen da t 
Limburg op wat anders recht 
heeft dan op spontane bui
tenlandse investeringen. 

DRUPPEU 

OP GLOEIENDE PLAAT 

Het is juist dè,t wat de 
Volksunie, en met haar tallo
ze andere Vlaamse organis
men en verenigingen, hebben 
aangeklaagd : dat de rekon
versie van Limburg totaal 
overgelaten werd aan de goe
de wil van buitenlandse be
drijven en van de orivé-sek-
tor. 

Daarbij moet nog opge
merkt dat de oprichting van 
de fabriek te Lanaken een 
druppel op een gloeiende 
plaat is : ze zal nauwelijks 
één vierde tewerkstellen van 
wat er in één jaar in Limburg 
aan nieuwe arbeidskrachten 
bijkomt. Gezwegen van de 
4.300 mensen uit Zwartberg. 

En over de verhouding tus
sen mannelijke en vrouwelij
ke werknemers in het nieuwe 
bedrijf weten we ook nog 
niets. 

Toen minister Vranckx verleden wefk donderdag in de Senaat de 
inteipellatie Joiissen over het optreden der Rijkswacht in Limburg 
beantwoordde, meende hij geestig te moeten zijn. Hij gaf een brutaal 
staaltje van totaal ongepaste zwarte humor weg toen hij de dood van 
de betreurde Sclep, veroorzaakt door een traangasbom, toeschreef aan 
een « ongelukkig toeval '», waarna hij vervolgde : « Moest een derge
lijke traangasbom tegen het hoofd van senator Joiissen of van mij te
recht gekomen zijn, wij zouden geen letsel opgelopen hebben >. De 
minister meende, met dergelijke dubieuze uiting van « esprit » de 
zaak opgelost te hebben : aan het gebruik van uiterst gevaarlijke en 
dodelijke iraangasbommen verspilde hij verder geen woord. 
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VANWAAR ZIJ KOMEN 
i»««««i i i i f i 1.1» ' i"ip" 
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« Op, werkers, op en klinke 't lied 
WIJ blijven niet des luiaards knechten 
Wij willen vrijheid, brood en rechten. 
En moet het zijn door dinamiet 
Wij schrikken niet ». 

Dit is niet de aanhef van een recent Limburgs hei-
matlied. Het zijn de sinds lang vergeten woorden 
van een socialistisch strijdlied uit de periode van 
eind der vorige eeuw. 
,Als een wildeman is Jos Van Eynde vorige week 
fn de Kamer te keer gegaan tegen de Volksunie, 
("oepend en tier-end : « Zijt ge niet beschaamd ». 
Blijkbaar zijn slecht geweten afreagerend omwille 
i>an dit grote keerpunt in de arbeidersgeschiedenis, 
die nieuwe bloedige mijlpaal : voor het eerst zijn 
stakers doodgesciu>!ten onder een socialistisch 
minister. 

SMERIG RATTENPROZA 

Dat zal de grootste schande blij\en in deze 
Limburgse tragedie. Maar bijna even schandig is 
de houding die de B.S.P.-kranten er tegenover 
aangenomen hebben. Deze maal geen vastberaden 
titels, aansporend tot ongenadige strijd. Geen 
schelle « moordenaars ! »-verwijten toen het re-
pressie^apparaat was doorgeslagen. Integendeel! 
Zelden zagen we smeriger rattenproza, onderkrui-
pender stakingbrekersgeschrijf dan in « Le Peu-
ple » en de « Volksgazet » van die dagen. Een 
staaltje van die Volksgazetpraat (over de dag dat 
er doden vielen) : « Maandagmorgen werden aan 
de mijnen van Winterslug en Waterschei vlug
schriften uitgedeeld door koinmunisten uit Brus
sel, waarin deze aanstuurden op algemene staking. 
Enkele uren later deed de Volksunie ook haar duit 
in het zakje. Het eerste gevolg was dat de sindi-
kale delegaties op de mijn te Zwartberg niet meer 
erkend werden en dat een honderdtal oproerlin-
gen een eigen « komitee » vormden. Zij kregen on
middellijk steun van buitenlanders, in hoofdzaak 
Turken ». 

Zo wordt de massale volksbeweging doodgc\'erfd 
in een socialistische krant. « La Libre Belgique » 
kan het met \erbeteren. Het franstalig B.S.P.-bJad 
« Le Peuple » ging op dezelfde manier teueik. On
beschaamd trok het partij voor de gendarmen te
gen de stakers die de betiteling «émeutiei s » 
(muiters) kregen. Het deed ons denken aan het 
omkeren van de waarden 10 jaar geleden, toen de 
Hongaarse metaalbewerkers \an Csepel en de 
mijnwerkers op de Russische tanks losstormden 
en ze door « kommunist » Janos Kadar % oor « fas
cisten » werden uitgescholden. 

V E R G E T E N V A N W A A R ZIJ K O M E N 

Ik heb deze dagen de geschiedenis van het Bel
gische socialisme nog eens doorgenomen. Een 
prachtverzameling Rode band, verguld op snee. 
Het is de aanklacht geworden van een bloedrood 
verleden tegen een verguld heden; van de bloed
getuigen, de beschrevenen, tegen de vergulde profi
teurs van het regime, de schrijvers. Het weder-
dienstgeschrijf van de gearriveerden die langs het 
partijapparaat gecasseerd zijn in rijksuniversitei
ten of biblioteken. Maar die zoals de partijbonzen, 
hun broodheren, met de geest van het eerste so
cialisme nog zoveel te maken hebben als Woeste 
met het evangelisch kristendom. 

De ruimte laat ons niet toe al te ver te gaan. 
Maar toch! Ontroerendst blijft misschien het 
epos van de ongeorganiseerde arbeiders-hongerlij
ders, nog vóór de eerste socialistische aktie. Zij 
doen ons het sterkst denken aan de mensen, die 
we in Limburg leerden kennen, dat « komitee » 
waar « Volksgazet » zo op smaalde. Die van Lim

burg werden in de steek gelaten dooi hun sindi-
katen. Die van toen nioesten het nog zonder doen. 
Het was in 184é. De grote krisis in de Vlaamse 
tekstiel. De mislukte aardappeloogst en de grote 
hongersnood. Vlaams en sociaal ging toen samen. 
De « Volksmaatschappij Jacob van Artevelde » te 
Gerat en de « Agneessenskring » te Brussel zouden 
een hongei lij dersmars op Brussel inrichten. Be
waard is hun oproep aan de soldaten : « Wij vrae-
gen slechts werk en brood. Verzet u dus niet 
tegen bet Volk en zegt : Wy soldaeten wij zyn ook 
het volk ! Wy willen ons eygen zelve niet vermoor
den ». De Mars is nooit doorgegaan; nauwelijks 
waren de eerste pamfletten verspreid of de aan
voerders werden aangehouden. Talloze huiszoe
kingen, aanhoudingen. De Vlaamse hongerlijder 
weid terug in ziin «kalme en minzame» rol ge
dreven. 

1864 wordt de stroomversnelling. De oprichting 
van de eerste Internationale. De staking wordt het 
geduchte, want het enige efficiënte arbeiderswa-
pen in die tijd waar het stemrecht is voorbehou
den aan de rijken. Steeds opnieuw, meestal het
zelfde schema : mislukt de staking dikwijls, het 
arbeidersbewustzijn groeit .. Niet in het minst 
door de bloedige repressie waaraan de «orde-
strijdkrachten » zich te buiten gaan. 

Staat en kapitaal zijn machtig. Zij beschikken 
over regering, parlement, rijkdom, werkverschaf
fing (broodroof), gendarmerie, leger en politie. 
Huiszoekingen, aanhoudingen, gevangenis, geval
lenen. 

DE EERSTE DODEN 

April 1868. Onze eerste foto, links boven. Een
zijdig beslissen de mijnbazen, de lonen te druk
ken. Staking breekt los bij de radeloze honger
lijders, die hun toekomst nog méér bedreigd zien. 
De rijkswacht wordt op de vlucht gejaagd. Te 
Montigny botsen de mijnwerkers op de troepen; 
men schiet. Zes stakers gedood. « The Belgian 
massacres » heet het tot in Amerika. De BelgiscTie 
slachtingen. Februari 1966 : honderd jaar later 
schildert men in Denemarken op de Belgische 
ambassade « Arbeidersmoordenaars ». De slachters 
zijn nu socialistische ministers. 

1886 : Het grote jaar. De socialistische beweging 
heeft zich uitgebouwd, vooral in Wallonië. De 
arbeidersmassa was bewust geworden. Het poeder 
was droog en een vonk zou volstaan. Het begon 
met een gewone uiteengeknuppelde betoging te 
Luik. De brand sloeg over naar heel de industrie
streek. Fabrieken werden geplunderd, kastelen 
van kapitalisten in brand gestoken. De weerslag 
is verschrikkelijk. De socialistische historicus 
Professor J. Dhondt beschrijft het als volgt : 

«De gebeurtenissen van 1886 zijn van geheel 
uitzonderlijke betekenis. In de onmiddellijk vol
gende jaren zullen er nog heel wat heftige stakin
gen komen, maar de beweging van 1886, door haar 
plots opbarstend geweld, haar brede geografische 
verspreiding, de intensiteit van de haat en de 
wanhoop, heeft een indruk gelaten waarmee niets 
tot heden toe in de geschiedenis van de sociale 
strijd ^ten onzent kan worden vergeleken. Thans 
voor het eerst ziet iedereen wel in, en dat betreft 
in de eerste plaats de burgerij, dat er met de ar
beidersbeweging niet meer te spotten valt ». 

Nog reageert de heersende klasse fel. Het is de 
tijd dat Eedje Anseele zes maand gevangenis 
krijgt om in « Vooruit » zijn gekende oproep ge
richt te hebben aan de moeders « om hun zonen 
soldaten aan te zetten niet op de arbeiders te 
schieten ». Zoon-Anseele, de Gentse franskiljonse 
bourgeois, laat nu van in zijn mmisteizctel geen 
teken van protest horen. 

1886 is een keerpunt. Het is ook het jaar van de 
opnchtmg van de B.W.P. (Belgische Werklieden 
Partij). Het einde van het wilde socialisme (zoals 
men het genoemd heeft), liet begin van het poli
tieke socialisme. 

Nu begint de strijd voor het arbeidersstemrecht. 
Naast de grote betogingen, de grote stakingen met 
een afgelijnd politiek doel. 
1893 wordt een bloedig jaar. Te Borgerhout wor
den aan de « Bougie » vijf doden « neergelegd », 
zoals dat heette in gendarmentaai. 

Bevend geeft de regering toe. Het « algemeen 
meervoudig » stemrecht is er door. Voor het eerst 
doen dit jaar 28 socialistische volksvertegenwoor
digers hun intrede in de kamer. 

De strijd gaat verder. 1902 brengt opnieuw de 
stakingsbeweging voor het enkelvoudig stemrecht. 
« Eén man, één stem » Weer werd er met scherp 
geschoten. Leuven : zes doden kan de weermacht 
op haar schietkerfstok snijden. Maar langzamer
hand begint nu de verburgerlijking. Tegenstander,* 
spreken van « het getemde socialisme ». 

H E T M O O R D E N D SOCIAi_ISME 

Langs het achterpoortje van de patriottische golf 
onder de eerste wereldoorlog komen de eerste so
cialisten op ministei'zetels terecht. Ze zullen er 
na 1918 nog zelden uitkomen. Eedje Anseele breekt 
in de jaren twintig nog wel simbolisch het geweer, 
maar Spinoy en zoon Anseele hebben het sindsdien 
reeds lang gelijmd. Koningskwestie en eenheids-
wet. Zwijgen we liefst over. Die doden vielen wel
licht voor een zaak die ze hoger meenden dan de 
gekwetste trots van een Spaak en de minister-
honger van de B.S.P.-opposanten van 1960. 

« Bergop » titelde Julien Kuj-pers zijn geschie
denis van het socialisme. Ieder eerlijk mens wordt 
ontroerd bij de lezing ervan. Maar Zwartberg 1966 
luidt een nieuwe periode in van het Belgisch so
cialisme. Hopelijk het versnelde bergaf, reeds be
gonnen op 23 mei 1965 Het tijdperk van het moor
dend socialisme, maar dan niet in de «lutte finale» 
doch met B.S.P-ministers als verantwoordelijken 
voor de gendarmen die weer eens de moordende 
trekker heblien overhaald. 

In 1886, na de bloedige botsingen, titelde 
« Vooruit » : « Bloed 1 Bloed ! Thans rijzen lijken 
tussen ons en hen ». 

Sinds Zwartberg 1966 staan er vermoorde sta
kers tussen de Vlaamse sociale beweging en de 
B.S.P.-bourgeois, die vergeten zijn vanwaar zij 
komen. 

Walter Luyten 
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ISIEVWS VAN DE VOLKSlJ?iIE-PARLEMENTSFRAKTIES 

P.V.B.A. 

De oprichting van Personen
vennootschappen met Be
perkte Aansprakelijkheid 
werd mogelijk gemaakt door 
een wet van het jaar 1935. 
Sinds die datum is het kapi
taal dat voor de oprichting 
van een p.v.b.a. vereist wordt, 
vastgesteld op 50.000 fr. 
Volksvertegenw. Schiltz stip

te dit aan in een parlemen
taire vraag en voegde er aan 
toe, da t zulks verwarring kan 
scehppen bij het publiek : de 
mensen laten zich vangen 
aan firma's met ronkende na 
men en beseffen niet, dat er 
slechts een zeer onooglijk ka-
pitaaltje achter dat fraaie 
uithangbord steekt. Meester 
Schiltz wenste van de mini
ster te vernemen, welke maat 
regelen er konden genomen 
worden om dan die toestand 
te verhelpen; hij suggereerde 
o.m. ook een verhoging van 
het vereiste kapitaal. 

De minister gaf in zijn ant 
woord een overzicht van de 
maatregelen die terzake wor
den overwogen; één dezer 

mogelijkheden zou inderdaad 
zijn, het verplichte minimum-
kapitaal te verhogen tot 
250.000 fr. 

BOTER EN MARGARINE 

In eerï parlementaire vraag 
heeft senator Wim Jorissen 
de minister van Landbouw 
gewezen op de uiterst lastige 
konkurrentiële pozitie waar
in onze landbouwers zich be
vinden t.o.v. de margarinefa
brikanten. Hij wees er o.m. op 
dat de landbouwer per kilo 
geproduceerde boter alleen 
reeds aan voeder, stro, graan 
enz. 4,75 fr betaalt; de grond
stof voor vervaardiging van 
margarine geniet van een be
voorrechte taxatie. Unilever, 
een der grootste margarine
producenten, verwezenlijkte 
in 1963 een winst van 16,5 
miljard franken. 

De minister gaf in zijn ant 
woord een overzicht van de 
gunstmaatregelen die — vol
gens hem — de konkurrenti
ële pozitie van de landbou
wers versterken. Zo somde hij 

op : het feit dat de invoer van 
veevoeders niet onderworpen 
is aan douanerechten; het 
feit dat sinds november van 
verleden jaar gesmolten bo
ter op de markt wordt ge
bracht. 

De minister voegde er aan 
toe « dat het probleem van de 
plantaardige vetten door de 
E.E.G. wordt onderzocht». 

Over de eigenlijke kern van 
de margarine-zaak weet de 
minister dus eigenlijk niets te 
vertellen. 

N.M.B.S.-PERSONEEL 

Op de treinen Charleroi-
Antwerpen en Luik-Oostende 
wordt de dienst vaak waarge
nomen door nederlandson-
kundige treinwachters. 

Senator Jorissen wenste 
van de minister van Verkeers-
zen te vernemen, hoe en wan
neer aan deze toestand zal 
worden verholpen. 

De minister gaf toe, dat de 
betrokken treinwachters 
tweetalig dienden te zijn en 
dat zij er toe gehouden zijn 

WETSVOORSTEL 

PENSIOEN DER ZELFSTANDIGEN 
Op 21 januari jl. diende de V.U.-se-

naatsfraktie een voorstel van wet in 
houdende wijziging van de wet van 31 
augustus 1963 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen. 
We geven hieronder de tekst van de 
toelichting en van het eigenlijk wets
voorstel, dat van de hand is van Wim 
Jorissen. 

Artikel 40, par. 1 van de wet van 31 
augustus 1963 bedingt dat bij het on
derzoek naar de bestaansmiddelen in 
het pensioenregime der zelfstandigen, 
voor de onroerende goederen waarvan 
de eigenaar het genot heeft in principe 
het kadastraal inkomen als bestaans
middel wordt aangerekend. 

Nochtans wordt het kadastraal inko
men verminderd met twee derden voor 
het woonhuis door de aanvrager als 
hoofdverblijf betrokken. 

De aldus verleende vermindering 
mag niet minder bedragen dan 6.000 fr, 
8.000 fr of 12.000 fr, noch meer daa 
7.500 fr, 11.000 fr of 20.000 fr, naarge
lang het huis gelegen is in een gemeen
te met minder dan 5.000 inwoners, met 
5.000 tot minder dan 30.000 inwoners 
of met 30.000 inwoners en meer. 

Deze bedragen worden verhoogd raet 
1.000 fr voor de echtgenoot en voor elk 
kind waarvoor de aanvrager kinderbij
slag geniet. 

Als gevolg van deze bepalingen wordt 
in sommige gevallen niets aangerekend 
voor het door de pensioenaanvrager 
betrokken woonhuis. 

Nochtans, indien dit woonhuis na de 
datum waarop de pensioenaanvraag 
uitwerking heeft, wordt afgestaan, 
wordt een inkomen van 4 % aangere
kend op de volledige verkoopwaarde, 
behoudens dat voor de afstanden om 
niet aan descendenten een som aange
rekend wordt gelijk aan de huurwaar
de van het goed, forfaitair berekend 
eveneens op het totaal kadastraal in
komen van het goed. 

Bij afstand van het woonhuis is dus 
geen enkele vrijstelling of verminde
ring zodat men tot de onlogische toe
stand komt dat iemand een volledig 
pensioen als zelfstandige kan genieten, 
zolang hij het door hem betrokken 
woonhuis in eigendom bezit, doch dit 
pensioen ziet verminderen of wegval-
Vn wanneer hij dit woonhuis om een 

of andere reden — vrijwillig of ge
dwongen — afstaat. 

De indieners menen dat bij een der
gelijke afstand van het woonhuis Qen 
vermindering moet worden toegestaan 
op de inkomsten aangerekend ingevol
ge die afstand en wel in dezelfde mate 
als verleend werd vóór de afstand. 

Anderzijds gebeurt het thans meer
malen dat gepensioneerde zelfstandigen 
hun pensioen zien verminderen of 
wegvallen na onteigening te algemenen 
nutte, om reden dat na dergelijke af
stand als inkomsten 4 % wordt aange
rekend, op de ontvangen vergoedingen, 
terwijl vroeger het bedrag der in
komsten uit de afgestane onroerende 
goederen wettelijk op een lager bedrag 
werd bepaald. 

Het gaat niet op pensioengerechtig
den te bestraffen wegens afstand van 
onroerende goederen waartoe ze ge
dwongen worden in het belang der ge
meenschap. 

De indieners stellen daarom eveneens 
voor dat de vrijwillige afstanden inza
ke openbaar nut of de gerechtelijke 
onteigeningen, waartoe wordt overge
gaan na de datum waarop de pensioen
aanvraag uitwerking heeft, zonder in
vloed zouden büjven op het toegestaan 
pensioenbedrag. 

Enig artikel. 

Aan artikel 42 der wet van 31 augus
tus 1963 betreffende het rust- en over
levingspensioen der zelfstandigen wor
den een par. 4 en een par. 5 toegevoegd 
luidende als volgt : 

« Par. 4. Op het inkomen dat in re
kening gebracht wordt, overeenkomstig 
de vorige paragrafen, wegens de af
stand van het woonhuis door de aan
vrager als hoofdverblijf betrokken en 
welke afstand tot stand kwam na de 
datum waarop de pensioenaanvraag 
uitwerking heeft, wordt een verminde
ring toegepast in dezelfde verhouding 
ais degene die verleend werd op het 
kadastraal inkomen ingevolge artikel 
40 par. 1, tweede lid ». 

« Par. 5. De afstanden in der minne 
voor openbaar nut en de gerechtelijke 
onteigeningen die plaats hebben na de 
datum waarop de pensioenaanvraag 
uitwerking heeft, hebben geen invloed 
op het toegekend pensioen ». 

de taal te gebruiken van het 
gebied waardoor het trajekt 
loopt. 

Over de eigenlijke vraag 
van Wim Jorissen zweeg hij 
in\^ zijn antwoord als ver-
moora. 

GEEN UITWEG 

Bij de aanleg van de nieu
we weg Breendonk-Temse 
werden verschillende land
bouwers in de omgeving van 
de Spierbroekpolder afgesne
den van hun velden. Senator 
Jorissen wenste te vernemen, 
hoe daaraan zal verholpen 
worden. 

De minister antwoordde 
dat «sommige landbouwers 
over geen uitweg meer be
schikken ». Hij zegde echter 
toe dat, zodra de weersom
standigheden het toelaten, 'n 
verharde exploitatieweg ten 
gerieve van de landbouwers 
zal worden aangelegd. 

OORLOGS
GESCHIEDENIS 

Er bestaat een «Nationaal 
Centrum voor wetenschappe
lijke navorsing op het gebied 
der geschiedenis van wereld
oorlogen I en II ». Mr Van der 
Eist wenste te vernemen, wat 
er eigenlijk schuil gaat achter 
deze wel zeer lange naam. De 
minister-staatssekretaris, ad-
junkt bij de minister van Na
tionale Opvoeding (oef) ant
woordde dat het Centrum een 
V.Z.W. is, die sinds 1964 gesub
sidieerd wordt door het Fonds 
voor koUektief fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek. 
In 1964 ontving het Centrum 
298000 fr en in 1965 562.000 
fr, bedrag dat nog kan ver
hoogd worden met een even
tueel saldo. 

Het Centrum wordt voorge
zeten door een Raad van Be
heer, samengesteld uit pro
fessoren yan de vier universi
teiten en de univers-taire cen
tra. Directeur is de (natuur
lijk franstalige) heer Jacques 
Willequet van de universiteit 
van Brussel. Het Centrum be
zoldigt drie wetenschappelij
ke medewerkers. 

E-39 

Volksvertegenwoordiger Goe-
mans wenste te vernemen, 
hoe het nu eigenlijk zit met 
de aanleg van de E-39, de voor 
Limburg zo belangrijke ver
binding Lummen-Genk-
Maastricht-Aken. De aanleg 
van deze verbinding behoort 
sinds lang tot het Limburgs 
eisenprogramma. 

Het antwoord van de mini
ster van Openbare Werken is 
allesbehalve hoopgevend : de 
studie van de E-39 werd nog 
niet ondernomen en er zijn 
dus ook nog geen onteige-
ningsplannen voorhanden. 

De minister achtte het 
daarenboven « weinig realis
tisch, te menen dat de E-39 
spoedig zal kunnen gereali
seerd worden ». 

Wachten maar, Limburg ! 

DE GAULLE EN HARMEL 

Op 3 oktober 1965 verscheen 
in een Franse krant de mede-
delins- dat de heer Duhamel, 
«président de l'Association 
pour Ia Métropole régionale 
Nord », een boodschap gericht 
had tot de heren de Gaulle en 
Harmei met betrekking tot de 

taaitoestanden in België. De 
boodschap was voor de Vla
mingen uitermate kwetsend 
en ze vormde een onaan
vaardbare inmenging in onze 
binnenlandse aangelegenhe
den. Eerste-minister Harmei 
antwoordde aan dhr Duhamel 
dat hij diens schrijven had 
ontvangen, dat hij er met 
aandacht en belangstelling 
kennis van had genomen en 
dat hij er « het best mogelij
ke gebruik zou van maken >. 

Vooral deze laatste toezeg
ging intrigeerde volksverte
genwoordiger Maurits Coppie-
ters, die wenste te vernemen 
welke gebruik Harmei er dan 
wel van gemaakt had of dacht 
van te maken. 

De eerste-minister an t 
woordde kennelijk verveeld 
dat zijn antwoord « slechts 
een beleefde kennisgeving van 
ontvangst was geweest», dat 
de nota overigens slechts in 
aanmerking kwam «voor ken
nisneming en klassering » en 
dat het «vanzelf ons alleen 
toekomt, onze binnenlandse 
problemen op te lossen ». 

PINTEN ZELF BETALEN 

Enkele maanden geleden 
werden te Antwerpen een 
aantal ambtenaren er op ui t 
gestuurd om in de' herbergen 
een bijzonder toezicht te ver
richten op de kansspelen en 
de zgn. « elektrische biljarts». 
De kontroleurs zagen zich ge
noopt, tijdens deze bezighe
den een aantal pinten te nu t 
tigen en ze meenden terecht 
te mogen verwachten dat de 
administratie hen deze be-
roepsonkosten zou vergoeden. 
Na aanvankelijk geweigerd te 
hebben, aanvaardde de admi
nistratie uiteindelijk dit 
standpunt; tot op heden kre
gen de biljart-kontroleurs 
echter niets uitbetaa'd. Volks
vertegenwoordiger Goemans 
boog zich over hun beklagen-
waardig lot en stelde de mi
nister een parlementaire 
vraag. 

Tot algemene opluchting 
blijkt dan toch, dat de ver
teervergoeding op komst is. 
Moeilijkheden van boekhou-
digkundige aard hebben t i j 
dens het dienstjaar 1965 be
let, dat de pale-ale en de pils 
een plaatsje kregen op 's 
lands begroting. Thans echter 
kan het wél. 

Zodat de betrokken ambte
naars binnenkort een extra te 
verwachten hebben. 

STATION WEG 

Enkele weken geleden werd, 
zonder enige voorafgaandelij-
ke verwittiging, het station 
van de N.M.B.S. wijk Wildert 
te Essen, gesloten. De treinen 
blijven er echter nog stoppen, 
met als gevolg dat de reizi
gers thans in alle weer en 
wind buiten moeten wachten. 
Volksvertegenwoordiger Goe

mans vroeg de minister, 
waarom deze sluiting moest 
gebeuren en waarom de rei
zigers daarvan op voorhand 
niet in kennis werden gesteld. 

De minister antwoordde dat 
het station sinds 1 september 
veranderd werd in een onbe
waakte stopplaats. Reizigers 
voor de richting Antwerpen 
kunnen in de wachtzaal 
schuilen. Er zal binnen af
zienbare tijd een schuilhuis-
je worden gebouwd voor de 
reizigers in de richting Essen. 
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Op het eerste zicht lijkt het sukses van premier Wilson te mooi om waar te zijn. 

Men kan het feit, dat hij nu reeds vijftien maanden in Downing Street zetelt, 

inderdaad een sukses noemen. Hij heeft het eerste-ministerambt moeten aanvaar

dden met een minieme meerderheid en hij heeft in vijftien maanden tijd die meer

derheid (die men als onvoldoende beschouwde) nog zien inkrimpen tot een meer

derheid die, wat haar mogelijkheid tot regeren betreft, eerder tot het domein 

van het ongelofelijke moet gerekend worden. Wilson heeft moeten balanceren 

als een danser op de slappe koord, en toch is hij er nog niet vanaf gevallen. En 

nochtans, gelegenheden daartoe waren er alle dagen van deze vijftien maanden. 

Het is nu eenmaal zo dat een regering die gebaseerd is op een zo nipte meerder

heid, haar bestaansreden van dag tot dag in twijfel getrokken kan zien. 

Wilson heeft vijftien maanden lang, 
dag na dag, een overwinning behaald. 
Nu is wellicht het moment gekomen 
dat hij van de koord moet springen... 
om er opnieuw op te klimmen na ze 
even aangespannen te hebben : wan
neer hij de jongste bijkomende verkie
zingen in het stadje Huil (waarbij een 
socialist de overwinning behaalde) 
gaat interpreteren als een aanduiding 
dat hij het mag aandurven om alge
mene verkiezingen te houden, dan kan 
hij uit die proef met een versterkte 
meerderheid naar voren komen, een 
meerderheid die hem wellicht zal toela
ten met minder hoofdbrekens en min-

In de linksgerichte kringen van La
bour begint echter de kritiek op Wilson 
te groeien. En dat is eigenlijk een tra
gisch feit, want men kan al bij al niet 
zeggen dat Wilson persoonlijk geen 
inspanningen levert om een serieus pro
gramma te verwezenlijken. Laten we 
even opsommen wat de voornaamste 
verwezenlijkingen tot nu toe zijn. 
Het gat in de deïicitaire handelsbalans 
is voor de helft gedicht en er bestaat 
werkelijk hoop dat de handelsbalans 
op adem zal gekomen zijn tegen einde 
van dit jaar. Er moet bijgevoegd wor
den dat dit trouwens gebeurd is zon
der deflatoire maatregelen en zonder 

WILSON OP DE SLAPPE KOORD 
der kompromissen te regeren tot 1970. 
Hij kan ook helemaal uitgespeeld zijn. 

Het is des te meer verwonderlijk en 
bewonderenswaardig dat premier Wil
son die vijftien maanden is doorgeko
men zonder kleerscheuren, wanneer 
men de zelfverzekerdheid waarmee hij 
dat deed niet zo vanzelfsprekend vindt 
als het lijkt. 

Er waren heel veel redenen om te 
struikelen : in het begin van zijn rege
ring was er de krisis van het Engelse 
pond, het probleem van de manke be
talingsbalans. Daarna was er het bud
get dat aan de natie moest verkocht 
worden en tenslotte kwam de Rhode-
sische krisis. Premier Wilson heeft het 
allemaal overleefd en dat met een stijl 
alsof het niet eens ongewoon \yas dat 
hij niet struikelde over zo broze pro
blemen als deze. Wilson heeft in deze 
vijftien maanden een indrukwekkend 
aantal maatregelen op het binnenlandse 
vlak genomen, ondanks zijn zo nipte 
meerderheid. Maar het blijft wel spijtig 
of ergerlijk, dat hij vele van deze maat
regelen heeft moeten nemen op een 
nogal smalle basis. 

Het is een eenvoudige vaststelling : 
het woord « socialisme » en men mag 
ve l zeggen ook het woord « Labour », 
zijn praktisch uit de mond van Wilson 
en zijn ministers verdwenen. Is er in de 
Britse politiek van vandaag nog sprake 
van nationalisering van het staal ? Wei
nig of niet. Daarentegen zien we dat 
er nogal veel sprake is van de rol van 
de private onderneming in een gemeng
de ekonomie. «De omgekeerde wereld», 
zou men kunnen zeggen ? '^ 

Er is een verklaring voor deze zwak
ke dogmatische basis in Wilson's poli
tiek. 

Het is een feit dat premier Wilson 
in zijn wisselvallige positie, meer wel
willendheid heeft ondervonden en meer 
steun heeft gekregen dan wanneer hij 
niet in zo'n onzekere positie was ge
weest. Hij heeft niet alleen zijn politiek 
op de middenberm moeten houden, 
maar hij is er tegelijkertijd in geslaagd 
om zijn eigen partij binnen die perken 
te houden, die nodig waren om steun 
te krijgen van de middengroepen. 

grote werkloosheid die het gevolg is 
van zulke maatregelen. Er is een kom-
pleks apparaat van prijzen- en inko
menspolitiek gevestigd en er is een tref
felijk Nationaal Plan naar voren ge
bracht. Er is een klimaat van ekono-
misch overleg geschapen, dat bevorderd 
werd door een vooruitgang op verschil
lende doch bepaalde ekonomische ter
reinen : o.a. de reorganisatie van de 
luchtvaartindustrie, een massieve huur
wet waardoor het evenwicht van pri
vate naar publieke huisvesting gebracht 
werd; een belangrijke verschuiving van 
de klemtoon in de landbouwpolitiek 
en last but not least een bijzonder be
langrijke aanvaarding van 'n sociale ka
pitaalwinst- en vennootschapsbelasting. 

De «Observer» zei ergens in een 
hoofdartikel dat het heel goed moge
lijk was geweest dat Wilson tot zo'n 
midden-van-de-weg-politiek zou gedwon
gen geweest zijn, wanneer hij over een 
meerderheid van vijftig man had kun
nen beschikken. Zelfs dan wanneer hij 
wellicht in een volgende algemene ver
kiezing een treffelijke meerderheids
marge zou halen. 

De vraag is, of in dat geval mensen 
als Michael Foot het nog zo braaf zou
den nemen dat de nationalisering van 
het staal niet meer op het programma 
staat. Of dat mannen als Frank Cou
sins, de syndikalist, nog een inkomens
politiek zouden voorstaan die aanlei
ding zou geven tot een direkte botsing 
met de sj'ndikaten. 

De linkse Labour zou zeker meer op 
haar stuk staan; zij zou haar stem ver
heffen en het woord « socialisme » zou 
zeker weer in de lucht zijn; maar niets 
laat voorspellen dat het voor Wilson 
gemakkelijker zou zijn om verregaan
der maatregelen erdoor te halen. Want 
de linkse vleugel zou wel van zich laten 
horen, maar bij een eventuele stem
ming zou het er niet gemakkelijker toe
gaan. Wanneer Wilson nu vlugger 
steun vindt bij de gematigde liberalen, 
zou hij veel minder op de steun van 
die liberalen kunnen rekenen, wanneer 
hij een uitgesproken linkse politiek zou 
gaan voeren. 

De voor hem zo prettige steun van 

liberale zijde zou vlug verdwenen zijn 
wanneer de Labour-regering tot meer 
radikale hervormingen zou willen ko
men. 

Een blad als de « Economist», dat 
liberaal getint is doch niet partij-ge
bonden noch -gezind, pleitte ervoor in 
het voorgaande nummer dat de Labour-
regering een radikaler politiek zou voe
ren : « ...vanuit menig standpunt ge
zien, zouden wij wensen dat de volgen
de regering in Groot-Britannië meer 
linksgericht zou zijn en meer durvend 
zowel wat de binnenlandse politiek als 
de Europese politiek betreft... ». 

Het blad ziet het feit dat de Labour-
partij vooral op het defensieve is in
gesteld en dat bijgevolg haar regering 
tot middelmatige hervormingen ge
dwongen is, als een zeer ongelukkige 
tendens in de Britse politiek. 

Het blad ziet een sterke regering als 
een essentiële voorwaarde voor het be
houd van een geest van vernieuwing 
die zo nodig is in een land waar zovele 
oude gebruiken en onefficiënte meto
des nog voortleven, waar een histori
sche beslissing voor de deur staat, na
melijk of Groot-Britannië er eens zal 
toe kunnen besluiten resoluut op Euro
pa toe te stevenen. 

Daarom is de « Economist» voor
stander van zo vlug mogelijk, in maart 
dan, te houden algemene verkiezingen. 

De zo onstabiele positie van de huir 
dige regering is inderdaad blijkbaar 
van beslissende betekenis geweest in 
de vrij onzekere houding van Groot-
Britannië wat betreft de kwestie Rho-
desië. Er zijn heel wat stemmen in 
Groot-Britannië opgegaan tegen het feit 
dat premier Wilson (op een handige 
wijze trouwens) gebruik maakt van de 
algemene belangstelling die een tema 
als Rhodesië krijgt bij de bevolking, 
om te kamoefleren dat hij op het eko
nomische terrein al bij al niet zo schit
terende zaken presteert. Bij de volgen
de verkiezing zal het tema van de al
gemene stijging van de levenskosten, 
die nu reeds de jongste vier jaar op 
meer dan gewone wijze aan de gang is, 
ongetwijfeld het belangrijkste diskus-
siepunt worden. Men verwijt Wilson 
dat hij eerst heeft geprobeerd met de 
kwestie Rhodesië, die hem in de schoot 
werd geworpen, de algemene aandacht 
van het probleem der steeds stijgende 
levenskosten, af te wenden en dat hij, 
toen hem dat niet helemaal meer mo
gelijk was, geprobeerd heeft de erger
nis van de bevolking af te wenden op 
de syndikaten zelf. 

Men moet toegeven dat de behande
ling van de Rhodesische krizis voor 
Wilson persoonlijk een prachtige gele
genheid is geweest om zich voor te 
doen als een werkelijke nationale lei
der. Men kan erover van mening ver
schillen of zijn metodes wel de juiste 
waren, maar ondertussen heeft hij zich, 
via een goede beheersing van alle tot 
zijn beschikking staande middelen van 
publiciteit en public relations, van een 
partijleider tot een nationale figuur op
gewerkt. De Rhodesische krisis heeft 
Wilson zeker geen kwaad gedaan wat 
zijn «image» bi] de publieke opinie 
betreft. 

E.H.M. 

deze week in de wereld 
• Prezident Johnson ontnioette op Honoloeloe de Zuid-Vielnamese leiders. 

• Kanselier Erhard bracht te Parijs, in het kader van de Frans-Duitse ak
koorden, een routine-bezoek aan generaal de Gaulle. 

• Loena IX slaagde in een zachte landing op de maan en zond sensationele 
foto's naar de aarde. 

• Fidel Castro beschuldigt China van impet ialistische drijverijen. 

• Een opperofficier van de Franse (;ontraspionnage bekent, dat hij van meet 
af aan op de hoogte was van de ontvoering van Ben Barka. 
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N I E T IN U W KRANT ! 

Kolonel Bokassa, die dank zij 
de geladen geweren van zijn 
soldaten de Centraal-Afri-
kaanse Republiek bestuurt, 
heeft beslist dat de veelwij-
verij opnieuw wordt inge
voerd; dat het dragen van 'n 
das verplichtend, is voor de 
ministers; dat meisjes die 
studeren niet mogen huwen 
voor hun 20e jaar; dat de 
prijzenkontrole valt onder het 
ministerie van Landsverdedi
ging (minister is kolonel Bo
kassa-..). 

Al deze Afrikaanse maat re
gelen verdienen onze har te
lijke toejuichingen ! 

Wie niet toejuicht, zou on
der sterke verdenking komen 
te staan dat hij kolonel Bo
kassa niet voor helemaal 
ernstig aanziet. Dat zou zeer 
ernstig zijn : hij draagt im
mers een fraaie das. 

De Amerikanen zijn druk doende met de voorbereiding van een reis naar de maan, vrij naar 
Jules Verne. Hierboven : zo stelt men zich in de States het projekt « Apollo » — de landing op 
de maan — voor. Voorlopig echter blijft het bij tekeningen. Tekeningen die daarenboven mis 
blijken te zijn. Want de Russen zijn al een eindje verder; zij beschikken tenminste reeds over 
heuse maanfoto's. En daarop is geen maanstof te bespeuren. 

ALFREDO COVELLI 
Alfredo Covelli is volksvertegenwoordi

ger en leider vati de Ilnliamise monarchis-
lische partij. 

Maar het is niet als monarchist dat hij 
een plaats krijgt in deze wekelijkse gale
rij van buitenlandse koppen. Covelli kwam 
in het nienws (wat nog niet wil zeggen : 
in de Belgische kraulen) als auteur van 
een zeer eigenaardig wetsvoorstel dat on
langs door hem werd ingediend. 

Alfredo Covelli stelde x>oor, dat de Ita
liaanse staat een jaarlijkse schadeveigoe-
ding van vijj iiiiljard lire zou betalen 
< aan de slachtoffers van de massale ver
krachtingen die plaats grepen in de streek 
van Cassino en in de provincie Trosinone 
en die uitgevoerd werden door de tabors 
van generaal Alphonse Jiim ». 

Men zal toegeven dat dit inderdaad 
een op het eerste zietiiiéér merkwaardig 
iietsvoorstei is, waarover de ItaliaaJise par
lementairen zich dienen te beraden. Doch 
wanneer men de uitvoerige toelichting van 
de hand van Covelli gelezen heeft, worden 
de zakoi meteen een heel stuk duidelij
ker. 

Toen de geallieerde troepen gedurende 
de jongste wereldoorlog iangzaam opruk
ten in Italië, xverden ze herhaaldelijk op
gehouden door Duitse verdedigingslijnen 
die slechts ten koste van veel inspannin
gen en offers konden ingenomen worden. 
Eén dezer verdedigingslijnen — trouwens 

•de meest beruchte — ivas de zogenaamde 
Gustav-lijn, die door de provincie Frosi-
none en m de buurt van het weredlbe-
roemde klooster va7i Monie Cassino liep. 
Dit klooster weid door de Amerikaanse 
itichtmacht in .puin gegooid — naai later 
bleek zonder enige militaire noodzaak.,^ 

Tot de troepen die de Gustav-lijn moes
ten bestormen, behoorden ook de Marok
kaanse tabors van de Franse maarschalk 
(toen nog generaal) Juin. Aanvankelijk 
kwamen de Marokkanen geen. stap voor
uit en op korte tijd verloren zij 8.000 man. 
Toen de geallieerden, bestolen dat de Duit
se verdedigingslijn 4 met alle middelen 
en ten om hel even welke prijs » moest 
worden ingenomen, gaj juin er zich re
kenschap van dat zijn Marokkanen niet 
bereid -.ouden zijn om opnieuw storm Ie 
lopen en bloedige koppen te halen. 

Om het moreel van zijn troepen aan te 
wakkeren, greep Juin terug naat een mili
taire praktijk die men in hel Westen sinds 
de dagen van Napoleon niet meer had ge
zien : hij beloofde de Marokkanen drie da
gen « vrij kwartier », indien zij er in 
slaagden de Gustav-ljin in hun sector te 
doorbreken. Hij legde zijn voorstel voor 
aan het geallieerde opperbevel dat er mee 
instemde, na de drie dagen herleid te 
hebben tot een termijn van 50 uur. 

De term « vrij kwartier > klinkt voor 
met-deskundige oren vrij onschuldig. Het 
is dan ook nodig, hem even nader Ie om
schrijven; dat is trouwens niet zo lastig 
omdat Juin zelf voor een omschrijving 
zorgde in de legerdagorder waarmee hij 

zijn Marokkanen het bevel tot de aanval 
gnj• : 4 Als de nachl gekomen is en de 
vijand gedood, zal er voor u aan de over
kant der bergen een land openliggen dat 
rijk is aan vrouwen en aan wijn. Uw ge
neraal belooft liet u plechtig : als de vij
and zal vernietigd zijn, zullen de huizen 
én de vrouwen én de wijn gedurende 50 
uur van u zijn. Vijftig uren gedurende de
welke gij kunt doen wat u bevalt ». Over 
de autenticiteit van deze legerdagorder 
bestaat geen twijfel. Sommigen beweren 
dat hij niet door Juin zelf werd opgesteld, 
maar door diétis stafofficier en intieme 
medewerker Goislard de Montsaberl; dal 
is echter in het bestek van dit artikel van 
ondergeschikt belang. 

De 20.000 Marokkanen die onder hel 
bevel van Juin stonden, kweten zich uit
stekend'van hun taak en overrompelden 
de Gustav-lijn, Ze maakten — naar blijkt 
vit de gevolgen en uit de statistieken — 
een da?ikbaar en gewetensvol gebruik van 
hun 50 uur « vrij kwartier » ; het aantal 
geschonden vrouwen liep in de 60.000. Al
fredo Covelli vermeldt m de toelichting 
tol zijn wetsvoorstel een aantal verschrik
kelijke feiten. Kinderen, jonge meisjes en 
vrouu'en van alle leeftijd ondergingen de 
wet van het « vrij kwartier s. De focht 
spaarde ruels en niemand : de leeftijd van 
de vrouwen liep uiteen van 11 tot 84 jaar. 
Twee zusters ondergingen het geweld van 
200 Marokkanen : de ene stierf en de an
dere werd krankzinnig. De pastoor van het 
dorp Esperia, die verschillende van zijn 
vrouwelijke parochianen tn de sakristij had 
verborgen, werd afgrijselijk verminkt en 
stierf tijdens de fotleringen. Mannen die 
hun vrouw of dochters wilden beschermen, 
werden neergeslagen, geboeid en verplicht 
om het spektakel bij te wonen. Negen 
maanden later werden in de streek hon
derden halfbloedjes geboren, waarvan een 
groot deel de gevolgen van geslachtsziekten 
meesiepen moest. Hun moeders bleven of
wel goedaeels ongehuwd of werden een
voudigweg door hun achtzenool in de 
steek gelaten. 

Het wetsvoorstel van Alfredo Covelli wil 
vooral deze vrouwen en kinderen lei hulp 
komen. In de Italiaanse publieke opinie 
heeft de stap van de monarchist nogal wat 
beroering verwekt; de episode -van het 
« vri] kwartier > is er inderdaad nooit ver
gelen. Enkele jaren geleden werd ze trou
wens terloops behandeld in de film « La 
Cioeiaria ^, waarin Sophia Loren een rol 
vertolkte. 

Het meest eigenaardige van de zaak is, 
dat men in onze « goed-geinformeerde » 
Belgische pers over deze en andere dingen 
weinig of niets leest. Men zou nochtans 
mogen veronderstellen dat, nu de belang
stelling voor een historiek van de tweede 
wereldoorlog terug aangescheipl is, het 
wetsvoorstel Covelli toch eigenlijk ook wel 
< nieuws » ts. 

A.N. Tovano. 

B I E R P O T 

Ook de achtbare Afrikaan
se heer Banda. eerste-mini-
ster van Malawi, heeft een 
aantal interessante maat re
gelen getroffen. De heer Ban
da omgeeft zich reeds sinds 
geruime tijd met een lijf
wacht van fraaie inlandse 
amazones, die hem tegen ie
dere aanslag moeten bescher
men. De vrouwelijke lijfwach
ters voldoen hem blijkbaar 
echter niet helemaal; hij stel
de bovendien nog een aantal 
blanke gorilla's aan. 

Onlangs liet Banda een zij
ner politieke tegenstrevers, 
een zekere Silombela, aan
houden. Het parlement van 
Maliwa stemde op verzoek 
van de premier een speciale 
wet over de terechtstellingen. 
Banda verklaarde : « we zul
len Silombela een eerlijk pro
ces maken, waarna we hem 
zullen ophangen. Hij zal ben
gelen tot zijn laatste adem
tocht ». 

Een van Banda's parlemen-

n 
tairen was het met zijn eerste 
minister daarover oneens. 
Hij was van mening dat de 
gevange levend, « als een ko
nijntje », moest worden ont-« 
hoofd en dat zijn schedel na 
dien als bierpot kon gebruikt 
worden. 

N I E T U ITGEWISSELD 

Onlangs pleegde de Amerl-' 
kaanse staatsburger Newcomb 
Mott zelfmoord in Russische 
gevangenschap. Mott was 
aangehouden geworden toea 
hij de Noors-Russische grens 
overschreden had. Hij werd 
tot een zware gevangenisstraf 
veroordeeld, wat hem tot de 
zelfmoord dreef. De gebeurte
nis wekte grote beroering bij 
de Amerikaanse publieke opi
nie. 

Slechts nu is bekend ge-" 
worden, dat de Russen ge
t racht hebben zaakjes te doen 
met Mott. Zij stelden de 
Amerikanen voor, hun gevan
gene vrij te laten in ruil voor 
een gevangen Sovjet-agent; 
Washington wees dit voorstel 
af en stelde Mott daarvan in 
kennis. Nadien kwam uit Mos
kou het voorstel, Mott vrij te 
laten tegen een losgeld van 
50.000 dollar Ook dit voorstel 
werd niet aanvaard. 

T O C H N O G ? 

Alhoewel de Amerikanen 
hun bombardementen op 
Noord-Vietnam hervat heb
ben en het er dus naar ui t 
ziet dat beide oorlogvoerende 
partijen zich neergelegd heb
ben bij het vooruitzicht van 
een lange strijd, schijnen alle 
vredesdraden tussen Was
hington en Hanoi nog niet 
afgebroken. 

Een der bemiddelaars 
schijnt de Algerijnse leider 
Boemedienne te zijn die, in 
overeenstemming met prezi-
dent Nasser, een zwak lijntje 
tussen de beide oorlogsvoe
renden tracht in stand te 
houden. 

Dit is een Britse foto, genomen door een Russisch toestel op de 
maan. Om deze foto is er heel wat herrie geweest. De Britse 
radiotelescoop van Jodrell Bank ving de beelden op en de 
Britten haastten zich om hun foto's te publiceren vóór de Rus
sen. Helemaal beleefd enkorrekt was dat inderdaad niet. Daar
bij kwam nog, dat de Russen de kwaliteit van de foto aanvech
ten : de Britten zouden nl. niet in het bezit geweest zijn van alle 
elementen om de opgevangen signalen behoorlijk te decoderen. 
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Hoe denken Volksunie-vooraanstaanden in Limburg, wat denken de mijnwerkets 

over hetgeen er gebeurd is en dan vooral over de ongehoorde beschuldigingen van 

de regering in verband met de Volksunie? Dat zijn wij verleden vrijdag gaan 

onderzoeken toen wij ons naar Niel-bij-As begaven voor een vraaggeprek met Drs 

Joris De Graeve, fiaktieleider van de V.U.-groep in de provinciale laad van Lim

burg, iemand die van het kolenvraagstuk op de hoogte is en die vroeger daarover 

trouwens heelwat lezingen voor de radio gaj. Een goed idee van de meningen ten 

overstaan van de V.U. kregen wij ook bij enkele vraaggesprekken m,et mijnwer

kers en mijnwerkersvrouwen in de betrokken streek. De rit naar het huis van de-

heer De Graeve bezorgde ons nog een klein avontuur : de rijkswacht stond opge

steld op enkele meter van het huis en op de grote baan er vlak bij om de wagens 

die uit Genk kwamen te kontroleren. Wij hebben — als medebetoger van zondag 

•— het veilige voor het onveilige genomen en zijn langs omweggetjes door de bos

sen ongemerkt tn de woning van <ie familie De Graeve beland. 

Vanuit de woonkamer van Drs De 
Graeve kijkt men op êen brede en 
plompe toren die in de verte boven de 
lijn der bossen uitsteekt. Dat is de twee
de uitgang van de mijn van Waterschei 
die op vijf kilometer daarvandaan ligt. 

'S i l 
f 

•i iPIllJ 1 n 

Mijnwerker Scliildermans : dank U 

maar die zich genoodzaakt zag een vijt-
tal ]aren geleden een tweede schacht ie 
bouwen oindal het te moeilijk werd de 
kolen die men op een grote afstand van 
de hoofd toegang won, ondergronds te 
vervoeten Deze werkschacht heeft meer 
dan tweehonderd miljoen gekost en de 
bouw er \an bracht heehsat moeilijk
heden met zich Toch getroostte men 
zich de nodige inspanningen om deze 
bijkomende put te bouwen wat onte
genzeggelijk aantoont dat men een viif-
tal jaar geleden nog leefde met toe
komstvooruitzichten. Zo meent Drs De 
Graeve te mogen aantonen. 

Hij IS de mening toegedaan dat men 
met zo pessimistisch zou mogen zien 
wat betreft de bloei van de kolennijver-
heid Hij/elf, samen met verschillende 
bipnen en buitenlandse deskundigen en 
tijdschriften zeggen dat de kolennijver-
heid een blijvend — zij het beperkt — 
afzetgebied kan behouden. Als het sane-
rpgsp lan zoals de regering het wil door-
\peren, verwezenlijkt is, dan zal België 
maar 30 % van de energie die men no
dig heeft zelf vooitbrengen Voor de 
lesterende 70 % zal men aangewezen 
zijn op andere eneigiebronnen Dit on
danks het feit dat men steeds meer be
hoefte aan energie zal hebben Men leeft 
dus alsof men steeds kolen zal te veel 
hebben en dat is volgens Dis De Grae
ve dezelfde fout als deze die gemaakt 
vserd tien of vijftien jaar geleden, toen 
het geheel van organisaties, wetten, in
stellingen enz... opgebouwd werd in een 
cptiek van : « wij hebben nooit kolen 
genoeg », vooral toen men de E G.K S. 
opgelicht heeft Nfen heeft toen verge
ten een gemeenschappelijke bescher-
niingsoordel te maken omdat men meen
de dat die er nooit nodig zou zijn. 

Aldus was het mogelijk dat men —• 
in navolging van Italië, dat met zijn 
gebrek aan kolen het voorbeeld gat —• 
steenkool ging invoeren uit Amerika te
gen prijzen die ondanks de vervoerskos
ten lager waren dan de Europtese of in
landse. Waar men in andere landen kon 
overschakelen op andere middelen ter 
vervanging van de steenkool voor he t 
vooitbrengen van energie (bijvoorbeeld 

in Nederland op aardgas van eigen bo
dem) daar zullen wij over korte tijd 
voor een groot gedeelte op het buiten
land aangewezen, zijn. 

Beschermingsmaatregelen heeft men 
wel getroffen in andere takken, bijvoor
beeld in de metaalnijverheid die tot 
voor kort haast uitsluitend Waals was. 
Drs De Graeve laat opmerken dat t r 
een gevaarlijke toestand is geschapen : 
zoals Amerka hier kolen invoert tegen 
zeer goedkope prijzen, zo kan dit nu en 
in de toekomst ook op grote schaal ge
beuren met ruw ijzer, wat een klap zou 
meebrengen voor de metaalnijverheid. 
Ook voor Sidmar en Oost Vlaanderen 
dat op dit ogenblik volgens de heer De 
Graeve, de provincie van de toekomst 
is. Limburg is de provincie van de ge
miste kansen. 

WAT KAN GEDAAN 

Hoe kan er nog iets gedaan worden 
om -hetgeen aan kolenwinning m ons 
land rest, te behouden of niet volledig 
te loor te laten gaan ? Piovinciaal raads
lid De Graeve schetst ons dat als volgt : 
de invoer van .Amerikaanse kolen dient 
stopgezet of beperkt. Rationalisering van 
de mijnen die het minst verlieslatend 
zijn en die dus nog toekomstmogelijk
heden hebben door het vefstiekken van 
hogere subsidies. Toen er in Wallonië 
enkele jaren geleden mijnen verliesla
tend werden, heeft men daar nodeloos 
15 miljard in gegooid, nu men ook in 
de Kempen moeilijkheden heeft, wordt 
er slecht 1,8 miljard per jaar aange
wend en verdeelt men de financiën fif-
ty-fifty. Wanneer er in ons land nog 
mijnen zijn met toekomst, dan liggen 
deze in Limburg en dan moeten die 
ook ruim geholpen worden. Een derde 
zeer belangrijk punt — en o.m. voor
gedragen door de voorzitter van de 
Kempische mijnfederatie, de heer Ves-
ders — is de bouw van een grote elek
triciteitscentrale in Limburg die bij de 
mijn zelf de minstwaardige pr '-dukten 
van het Kempens kolenbekken zou kun
nen verwerken, terwijl die produkten 
thans de kostprijs van het vervoer niet 
kunnen opleveren. De initiatiefnemer 

heeft met cijfers en voorbeelden kun
nen aantonen dat di t realiseerbaar is 
en dat hierdoor een groot afzetgebied 
zou gevormd worden voor het Kempens 
bekken. 

TEGENSPRAAK 

Het is trouwen zo dat de elektrische 
centrales bij de grootste afnemers zijn 
van de Kempische steenkool. Dit plan, 
dat dus voorgedragen werd door een 
van de gezaghebbenste mensen op di t 
gebied in aanwezigheid van mensen van 
het kolendirektorium, werd niet aan
vaard. Men moet sluitingen hebben, 
geen oplossingen, om de Walen voldoe
ning te geven. 

Onmiddell i jk nadat de sluiting van 
de mijn van Zwartberg bekend geraak
te, werd er een vergadering gehouden 
van gezaghebbende mensen in Limburg 
in het provinciaal gebouw. Nadien 
heeft Knaepens, lid van de G.V.P.-be-
stendige deputat ie verklaard • « Na al 
hetgeen ik hier gehoord heb, moet ik 
zeggen dat de sluiting van Zwartberg c p 
zeer zwakke gronden berust ». O p die 
vergadering waren De Saeger, Pierson, 
Servais en andere vooraanstaanden aan
wezig. Men heeft er moeten toegeven 
dat de mijn van Zwartberg de minst 
verlieslatende was en dat het uiteinde
lijk om de afzet ging... De afgevaardig
de van het kolendirektorium, dhr Fra
ters voerde aan dat het direktorium niet 
aangedrongen had bij de regering voor 
de sluiting van Zwartberg, wat wel een 
zeer zwaarwegende verklaring is. 

O p een vergadering met minister 
Pierson, die door de heer De Graeve 
bijgewoond werd, verklaarde de minis
ter : « Voor ons moet het de mijn van 
Zwartberg niet zijn die gesloten wordt, 
wij hebben dat gedaan op voordracht 
van het kolendirektorium ! ». Dus vol
ledige tegenspraak. 

Men heeft zomaar een mijn genomen 
om een kompensatie te hebben voor 
Wallonië en men heeft in het wilde weg 
Zwartberg gekozen, waarschijnlijk om
dat deze inijn tussen twee andere inligt. 
Vermits Cockerill Oiigrée twee ovens 
heeft die onklaar werden en deze maat

schappij een gedeelte van haar ruw ij,er 
in Tertre koopt, kon de afzet van Zwa.t 
berg voorlopig niet volledig lope i 
T e r t r e wordt bediend door Zolder en 
Waterschei, maar Ougrée heeft aande
len in de eerstgenoemde.. 

UITSPRAKEN 

Le)nen, die beheerder is van de imjn 
in Zolder, heeft zich onmiddellijk bij 
de sluiting \ a n Zwartberg neeigelc^d, 
maar verzocht om waarboigen vooi de 
andere mijnen. Uit een en ander is in 
middels wel gebleken dat de brede opi 
me overtuigd is v a n ' h e t feit dat Lim 
burg door mijnsluitingen getroffen 
werd om Wallonië te voldoen Zelfs 
vooraanstaanden heten dit doorschciiie 
ren. Zo haalde de heer de Graeve en 
kele voorbeelden aan. Ingenieur De 
Groeve voorzitter van de Koninklijke 
Vlaamse ingenieursvereniging zegde op 
een vergadering : « kijk het woicit ec li 
tijd dat men in België gaat rekening 
houden met het mijn en het dijn » 
waaruit men kan samenvatten dat iu] 
doelde op een soort federalisering De 
reeds hoget vermelde heer Vesders /ei 
het nog duidelijker op de vergadering 
met de ministers : u Is het dan misschien 
dat de mijn van Zwartberg moet dienen 
als tegengewicht voor de mijnen ni 
Wallonië ? ». En zelfs goeveineur Roppe 
stelde op een vroeger gehouden verqa 
dering, waarbij dhr De Graeve ook 
aanwezig was als fraktieleider van de 
V.U. in de provincieraad : « In de BÜ 
rinage zijn er testgebieden waarvan het 
doel twijfelachtig is ». Hij wees verder 
op het feit dat de centrale macht zeer 
uitgebreid is, dus dat ze de subsidieiing 
in handen heeft, met als gevolg dat ve 
Ie bedrijven verloren gegaan zijn voor 
Limburg. 

Een aspekt van de sluiting van de 
kolenmijnen dat men meestal vergeet, 
is het feit dat vele gemeenten die in het 
koncessiegebied liggen, finantieel gC' 
troffen worden. Zij ontvangen een be
lasting op de voortbrengst (1,5 fr per 
ton). Voor Zwartberg betekende dit f» 
miljoen per jaar, wat dus een zeer na
delige invloed zal hebben op de we-
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in Vlaanderen 

vanachter zijn T.V.-toestel, waar hij 
rustig te kijken zat, uithaalde en wreed 
afranselde op de straat om hem daar
na in een vrachtwagen te schoppen ». 
« Ik heb ook gezien hoe de rijkswacht 
bij het terugtrekken van de V.U.M.-be-
toging traangas naar de mijnwerkers 
schoot die vanop een dak de betogers 
toejuichten », ik ken de mijn van 
Zwartberg, daar is een ventilatieschacht 
bij het gebouw met het platte dak en 
langsdaar is traangas in de mijn, van
onder bij de stakers gekomen en die 
zijn erdoor geprikkeld geworden, zui
ver door de schuld van de rijkswacht 
die vreedzame mijnwerkers en vrouwen 
met gasbommen te lijf ging ». « Als er 
iets gebeurd is, dan is het de schuld 
van de rijkswacht, de Volksunie had het 
recht te komen betogen en te komen 
solidariseren, ik zeg zelfs meer, ik be
dank deze mannen dat zij gekomen zijn. 
De stemming is op dit ogenblik in de 
mijn zo dat, als het moest kiezing zijn. 

• PRO-VOLKSUNIE 

DE SLAG 
stand van de gemeenten. Nieuwe nij
verheden kunnen dit met Compenseren 
omdat zij meestal • grote vrijstellingen 
genieten gedurende een aantal jaren. 

Anderzijds kan men de gevolgen van 
de dreigende sluiting reeds merken aan 
sommige verschijnselen. Een grote bouw
onderneming had een projekt voor het 
optrekken van drie grote üatgebouwen 
te Genk. Een ervan is atgewerkt. maar 
men vindt weinig gegadigden, de tun-
damenten van een tweede blijven on
aangeroerd liggen en het derde zal ze
ker niet in een nabije toekomst ge
bouwd worden. Een firma die een aan
tal luxe-apartementen optrok heeft tot 
nog toe slechts één enkel ervan kunnen 
kwijtgeraken. Ook de huurprijzen voor 
goede deelwoningen kunnen in deze 
omstandigheden geen gegadigden meer 
aantrekken. Men vraagt zich af wat de 
regering gaat doen met de mensen die 
aldus onrechtstreeks gedupeerd worden 
en ook wat zij gaat doen met dezen die 
van de mijn een woning hebben ge
kocht tijdens de laatste jaren. 

• BESCHULDIGINGEN VALS 

Wij vroegen de heer de Graeve ook 
naar zijn mening in verband met de 
beschuldigingen van de regering als zou 
de V.U. de aanleiding geweest zijn tot 
de bloedige rellen. Hij ontkende dit teti 
stelligste. Er is geen enkel rechtstreeks 
kontakt tussen de betoging die s voor-
middags begon en de massa van de 
mijnwerkers die in de late namiddag 
door de schuld van het onbeheerst op
treden van de rijkswacht, tot een harde 
aanpak overging. Trouwens dient er op 
gewezen dat zondagnamiddag rond vijf 
uur een luidspreker-auto van het A.C.V. 
de mensen opriep om te betogen, dat 
die betoging onder de vorm van een 
autokaravaan inderdaad ook plaats 
vond, de streek doorkruiste en dat zij 
•n alles behalve zachte termen het doel 
Weergaf. 

Een mijnwerker, bestuurslid van het 
A.C.V. verklaarde vrijdag dat men de 
Limburgse mijnwerkers verkocht heeft. 
Hij was deze mening toegedaan on

dank de ronkende verklaringen van 
Cool en Major, die dezelfde dag naar 
hun « vrienden » in Limburg waren ge
komen. 

Een mijnwerkersvrouw te Niel (de 
man werkt in de mijn te Waterschei) 
zegde ons op onze vraag of zij meende, 
zoals de regering verklaarde, dat de V.U. 
de grote schuldige was : «̂  O nee zeker 
niet, ik denk dat de Volksunie gelijk 
heeft, de meeste mensen denken er zo 
over. Zij hebben gezien hoe de rijks
wacht te keer gegaan is, als de Volks
unie niets gedaan had dan was er eigen-
lijks helemaal niets van in huis geko
men, dan was de mijn nu gesloten )•>. 
<i De mensen hebben hier gezien wat '.r 
gebeurd is, ze zijn nu nog meer Volks
unie dan vroeger ». Wat denken de 
mijnwerkers in Waterschei ervan ? zo 
vroegen wij « Wel ze zijn nu nog meer 
Volksunie-gezind dan vroeger al het ge
val was, mijn man zegde nog dat er een 
Volksuniesindikaat moest opkomen, dat 
ze daar mei heel veel zouden toetre-
aen ». 

IK BEDANK DE V.U.M. 

Mijnweiker Schildermans (mijnwer
ker te Waterschei maar woonachtig te 
Opglabbeek) zegde : « De mijnwerkers 
die het meegemaakt hebben zeggea 
vlakaf dat de verklaringen van de rege
l ing onjuist zijn, zij hebben vyel geluis
terd naar de verklaringen van Mr Van 
der Eist dinsdagavond geloof ik, en die 
waren juist. Hij gat ook goed weer wat 
er juist gebeurd was ». De mensen die 
het allemaal beleefd, meegemaakt, on
dervonden hebben zeggen : « de rege
ring liegt en de Volksunie zegt de waar
heid ». « Natuurlijk, diegenen die het 
niet beleefd hebben, worden wel beïn
vloed door de pers maar men" mag niet 
vergeten dat men hier toch veel luistert 
naar Nederlandse zenders en ook Ne
derlandse kranten leest en die hebben 
vrij goed de toestand weergegeven en 
die hebben ook veel beter laten zien hoe 
beestig de rijkswacht te werk ging ». De 
man haalt nog enkele voorbeelden aan : 
« Wij hebben hier gezien hoe de rijks
wacht eeB jongen, een zekere Cuppeqs, 

dan wordt de C.V.P. weggevaagd door 
de V.U., zo zeggen het de putters, e Het 
is een geluk dat de V.U.M, gekomen is», 
maar ik moet nog zeggen dat de verbo
den geldinzameling te Hasselt de ge
moederen heeft doen opkoken. Ik ge
loof dat de Volksunie nu een radikale 
en sociale politiek moet voeren, geen 
geaarzel meer ». 

Een mijnwerkersvrouw te Opglabbeek, 
wier man te Zwartberg werkzaam is, 
vertelde ons dat de stemming onder de 
mijnwerkers als onder de bedienden op 
dit ogenblik praktisch onverdeeld 
pro-Volksunie is. « Hier in Glabbeek 
zelf zijn ze allemaal voor U en als er 
kiezing moest komen dan zal het niet 
meer C.V.P. of B.S.P. zijn, er zijn er die 
nog liever kommunist zouden stem
men ». 

Een melkboer herkomstig uit Dorne 
— een wijk van Opoeteren — verklaar
de aan de heer De Graeve dat het bij 
hem in 't dorp al V.U. was dat de klok 
sloeg. Een mijnwerker vroeger propa
gandist van de C.V.P., zei radikaal dat 
zij op hem niet meer moesten rekenen. 
Een andere zegde : « 't Is te hopen dat 
de mensen het onthouden, hoe de rege
ring ons beet heeft gehad ». 

Zo is de stemming in het mijngebied. 
De regering dacht door haar leugen-
kampagne de Volksunie te kunnen dood
verven, te kunnen uitschakelen en tot 
zondebok te maken voor wat zij zelf 
heeft gedaan. 

ZIJ vergeet echter een ding : diegenen 
die het hebben meegemaakt en dat zijn 
er duizenden, weten wat zi] gezien heb
ben : een bende razende gendarmen die 
op de mipiwerkers schotelt alsof hel ko' 
nijnen waren, stakende mijnwerkers die 
op de straat zouden gezet worden zoiv-
der enige hoop, zonder enige toekomst. 
En diegenen die het niet gezien hebhen, 
kunnen nog redeneren . het lag er te 
vingerdik op en waar er eerst niets ging 
gedaan worden (zie de eerste « overeen
komst » met de sindikalen, kon er plot
seling na de betogingen opnieuw onder~ 
handeld worden en kwam er een geheel 
nieuwe regeling (zij het dan veel te 
weinig afdoende) uit de bus 

' iilaj De Lie. 

Drs De Graeve : rol van steenkool niette pessimistisch zien. en zoeken naai oplossingen 



haar 

Is het u ook al opgevallen dat de 
mode zich niet enkel beperkt tot de 
dames- en eventueel ook herenkledij ? 
Ik vind het eigenlijk niet meer dan 
normaal dat wij op dit gebied de mo-
de, d.i. de algemeen geldende (en in 
vele gevallen ook geldige) opvatting 
over de stijl en de uitvoering van 
onze « stoffelijke omhulsels » zouden 
volgen. Of die opvatting spontaan 
ontstaat of integendeel door de Pa-
rijse en andere groten wordt opge
legd, laat ik over aan uw gezond oor
deel. Het zou toch geen gezicht zijn 
als onze dames nu nog met krinoli-
nes rondliepen, of onze heren op 
straat zouden paraderen met wijde 
wapperende mantels en grote veren 
op hun ronde hoeden. Hoewel voor 
romantische zielen, heeft deze kledij 
nog altijd haar charmes... 

Wat ik echter niet meer begrijp is, 
dat er ook op alle andere gebieden 
een mode heerst die slaafs wordt na
gevolgd, en dan gewoonlijk nog door 

BEZOEK 
]Vu!ter zvas zijn naam, hij u'as 

een g)ole jongen van het proven-
caals type, met donkere, heldere 
ogen, zwart haar en een zachte stem. 
Hij sprak nooit luid en zelden veel. 
Men kon van hem zeggen dat hij 
xvat schuchter was, maar dat was niet 
zo, alleen maar zacht, beleefd en ang
stig om iemand te kwetsen. Hij was 
zeldzaam in zijn tijd, waarin zijn 
leeftijdgenoten hard en duidelijk 
spraken, alle fi ustraties met geluid 
oveisrhreeuwde?i. « Oprecht en eer 
lijk zijn ze > schreef een jeugdmin-
naar, « onbehouwen en schaainle-
loos » beweerde Walter, maar nooit 
hardop. Zijn vrouw was zeer moot en 
hield van hem met heel haar ma
ger eterisch lichaam, haar vreemde 
lach, haar doorziclitig hoekige aan
gezicht. Zij streelde hem vaak met 
liefkozende, lichte handen. Hij hield 
er van en was heel goed voor haar. 
Omdat Waller moot was had hij voor 
hij Lauren huivde, veel meisjes ge
kend. 

i\i,l dat hi] een vtouwenloper 
was, maar hij hield er van zich met 
zoete, bevallige dingen te omringen. 
Voor elk van die meisjes koesterde 
hij een vreemde, warme liefde. Dit 
tastte geenszins de oprechtheid van 
zijn huwelijksgeluk aan. De liefde 
VOO) zijn vrouw stond sterk en groot 
als een overkoepelende boom over 
zijn leven heen. Zijn andere liefden 
waien te vergelijken met de precieu-
se beminnende eerbied voor het 
SI hone, zoals deze die de antiekhan
delaar bezit voor een gotisch beeld
je, de kunstenaar voor zijn gedicht, 
de wetenschapsinens voor het ele
mentaire leven onder zijn miki os-
koop. 

Een van die onwezenlijke liefdes 
betrof Georgy. « Wolf » zei Walter 
altijd omdat ze scherpe tanden had. 
Toen Walter en Lauren op een 
avond na een toneelpremièie hel 
Noorse restaurant aan de Meir ver
lieten, kwam Wolf daar nel voorbij. 
Eigenlijk had ze willen dooi lopen en 
Waller zou dat fijn gevonden heb
ben maar ze schrok wat en hie'^d 
zich even in. Om het stille, onbe
weeglijke ogenblik niet te pijnlijk te 
maken zei Walter « dag Wolf ». Wolf 
die even naar Lauren keek, praatte 
verivonderd en haastig, dat ze geen 
lijd had en u'eg moest en dal hij 
maar eens moest aanlopen, beiden, 
zaterdagavond, ja ? Eer Walter zich 
kon verontschuldigen was Wolf weg
gevlucht... takatak, de hakken. Toen 
zij zaterdagavond aanbelden — het 

mensen die prat gaan op hun onaf
hankelijke geest. 

Neem nu bijvoorbeeld eens antiek. 
Het gaat er bij mij niet in dat alle 
mensen die zich nu ten koste van zeer 
veel offers antiek willen inrichten, 
daar ook zouden aan gedacht hebben 
als het niet tot de « bon ton » behoor
de. (Ik hoop maar dat niemand van 
u ooit bij mij op bezoek zal komen, 
want ik heb ook zeer veel 'oude din
gen staan, en ik roep ook altijd en 
overal dat er niets boven antiek gaat, 
maar dat behoort u natuurlijk niet te 
weten...). 

Kijk ook eens naar de huizen in een 
bepaalde wijk — liefst de zogenaam
de «rijke wijk» — van uw stad of 
dorp. Herinnert u zich nog de tijd 
toen huizen met een strooien dak 
werkelijk « in » waren ? Men gebruik
te toen natuurlijk nog niet die uit
drukking, maar het rezultaat bleef 
hetzelfde : iedere gegoede burger die 
zichzelf respekteerde (en dat deden 
ze allemaal nog in die tijd) en die 
een huis wou laten bouwen, was het 
aan zijn eer en prestige verplicht zo 
een woning met lichtontvlambaar dak 
te laten oprichten. Zij dragen daar 
nu nog de gevolgen van, want gevoe
lige en emotionele echtgenoten dur
ven nu natuurlijk niet meer de zolder 
op, vermits die krioelt van grote, dik
ke, akelige spinnen. Tenminste, dat 
heeft men mij verteld, want u mag 
mij van zeer veel dingen verdenken, 
ik heb géén huis met bamboerokje ! 

Laten de mannen nog maar eens 
beweren dat vrouwen gek zijn en 
meedoen aan alle grillen die ko-
ning(in) mode dikteert, ze doen het 
zelf ook, en dan nog op (financieel) 
veel belangrijker terrein. Want ook 
die huizenmode evolueert, net zoals 
andere grillen. De bamboerokjes zijn 
en hebben inmiddels immers al lang 
afgedaan! 

Maar goed, dat is tenslotte nog al
tijd een kwestie van persoonlijke 
smaak, of is het alleen maar aanpas
sing ? 

Maar de onderwerpen van gesprek
ken en artikels in kranten en tijd
schriften, zijn die ook afhankelijk van 
de persoonlijke (goede of slechte) 
smaak ? Nee, dat is doodgewoon een 
rage, waaraan dit keer de volwasse
nen zich vol overgave overleveren ! 
En laat ze dan maar vloeken op de 
jongere generatie die zo dwaas is zich 
door een orkest je van halfgare t ie
ners te laten opzwepen, ze doen intus
sen lekker hetzelfde, zij het dan op 
intellektueel (!) vlak. Tenminste, zij 
noemen het intellektueel... 

Hebt u al eens opgeteld hoeveel ar
tikels er tegenwoordig handelen over 
het «probleem van de vrije-tijdsbe
steding » ? Nee ? Probeer het dan 
maar niet, u houdt het toch nooit vol ! 

Persoonlijk meen ik dat dit « pro
bleem » weer eens overduidelijk de 
tegenstrijdigheid in de mens bewijst. 
Eerst moet er ijverig nagedacht, ge
arbeid en betoogd (in de twee bete
kenissen) worden om de noeste werker 
ook eens wat vrije tijd te bezorgen. 
Wij hebben daar niets tegen, integen
deel, en zolang men ons ook nog bij 
die noeste werkers rekent... Maar is 
dat uiteindelijk bereikt, dan zou elk 
normaal denkend mens toch veron
derstellen dat al die noeste werkers 
nu wellustig zouden zwelgen in die 
zee van vrije tijd en er eens grondig 
van genieten ! Maar nee, dat zou té 
eenvoudig zijn : de vrije tijd die zo 
broodnodig was en die iedereen zo 
goed kon gebruiken, blijkt opeens 'n 
onoverkomelijk probleem te vormen. 
Want hoe moet je die in 's hemels
naam doorbrengen ? Het zou al te 
gemakkelijk zijn er doodgewoon van 
te genieten, in het volle besef dat je 
die rust een hele week lang op over
tuigende wijze hebt verdien^. Hij 
moet gebruikt worden, want anders 
wordt de « vrije » tijd ih ieders ogen 
gedegradeerd tot « verloren » tijd. En 
dat mag niet ! Nu, meer dan ooit, 
geldt ook bij ons de zo vaak bespotte 
slogan van de grote Amerikaanse fir
ma's « time is money ». 

HIER IN, DAAR UIT 

(avb) Westers georiënteerde Japanners ruilden hun broze « bangasa», 
Japans voor regenscherm, tegen stoere, zwarte modellen van Amerikaanse 
makelij. Geen mode-lievende Jap zal zich in Tokyo bij regenweer zónder 
vertonen. Amerika mag zo'n exotisch tintje wel, dus wordt de bangasa 
daar « in ». Verbeterde « made in Japan »-versies van de traditionele pa
rasol kan men er overal kopen. Het materiaal is oliepapier en bamboe, de 
bedrukking geometrisch of gebloemd in tere kleuren. Menig inheems 
scherm moet het qua degelijkheid afleggen tegen de schijnbaar zo broze 
bangasa. 

HITMODE 

(avb) Reraud, Real en Lapidus, Parijse ontwerpers voor een bij uitstek 
jong publiek (waaronder BB, Sylvie Vartan en Marie Laforêt) breken 
eensgezind met een showtraditie : bij hen geen mannequins met afgeme
ten pasjes, wel leuke meisjes die ritmisch voorbijflitsen op hitmuziek. 
Lijkt ons toch vermoeiend, én voor de showende meisjes, én voor het pu
bliek dat in de vlucht een naadje hier, een knoopje daar noteren wiL 

Laat ik u maar dadelijk bekennen 
dat ik hoegenaamd niet met dit pro
bleem worstel (ik worstel overigens 
helemaal niet). Voor mij is het ge
woon een probleem om aan vrije tijd 
te geraken ! Denk nu niet dat ik zo 
buitengewoon aktief ben. Ik heb een 
hartsgrondige hekel aan die akelig-
aktieve mensen, van wie je de fut zo
maar met kilo's kan afscheppen. Voor 
mijn part kunnen ze al die fut er 
maar ineens afscheppen en dan uit
delen aan mensen die hem beter kun
nen gebruiken. Mijn gebrek aan fut 
en aan vrije tijd (echter niet aan goe
de wil, die heb ik altijd voorradig) is 
er trouwens de oorzaak van dat ons 
huis er nog altijd uitziet zoals het er 
uitziet. 

Maar daarover vertel ik u volgende 
week wel wat meer, want mocht u 
ooit eens op bezoek komen, dan bent 
u best toch wat voorbereid... 

free beck 

rode knopje dat Walter kende — 
had hij haar aan Lauren beschreven 
als een goede, oude vriendin die hem 
vroeger geholpen had met zijn ver
talingen en die hij sindsdien'vol
maakt vergeten was. Toen Wolf 
opende zag Walter meteen hoe mooi 
ze zich gemaakt had en hoe verveeld 
ze was. Net als hij. 

Walter had zich voorgenomen rus
tig en kalm te praten over dingen 
waarvan hij wist dat ze Wolf hooien 
zouden en Lauren nooit konden 
kwetsend Wolf lachte hem toe en toen 
hij haar hand drukte stierf bij hem 
alle hoop. Vroeger had hij bij iedere 
ontmoeting Wolf gekust op het voor
hoofd. Nu niet met Lauren er bij. 

Er zou. tti^ts aan gescheeld hebben, 
het was (iltijd hun eigen hoofse be
groeting geweest. Misschien zou Lau
ren het best begrepen hebben, zij be
greep veel en toch had hij het niet 
over zijn hart kunnen krijgen Walf 
te zoenen. Dit domme feit had iets 
gebroken, heel de lieve relatie met 
Wolf was plots anders geworden... hij 
zou niet rustig kunnen praten, wat 
kon hij haar vertellen. Het zouden 
leugens zijn of tHllse verontschuldi
gingen. Wolf voelde het net zo. Toen 
hij probeerde iets luchtig te zeggen 
klonk haar anlxoaord als het kraken 
van een deur. En Walter zei ntets 
meer. Er werden platen gedraaid en 
stugge opmerkingen gemaakt over 
de uitvoering en de opnamekwaliteit. 
Tee gedronken. Later kwamen de 
dichters en de schilders aan de beurt. 
Zij namen afscheid als bureauperso
neel op een vrijdagavond, opper
vlakkig, haastig om weg te komen. 

Er was niet eens « tot kijk » of 
« het ga je goed » gezegd, alleen 
maar « slaapwel ». Het kreeg een 
vreselijke betekenis. Walter nam geen 
taxi, hij wou tijd winnen aleer thuis 
te komen, je kon xo plots niet op
nieuw « gewoon > voortdoen. Hij 
zt'ou praten met Lauren, een verkla
ring vinden, maar na een avond koud 
zwijgen ga je niet zo maar aan het 
praten. Hij zocht vergeefs naar woor
den en dacht hoe mooi ze geweest 
xoas, zwart stond haar goed, hij keek 
naar Lauren en zoende haar. Zij 
spraken geen woord- Haar gevoelig
heid kon hem niet meer volgen. Zij 
voelde zich plots naast hem lopen, 
niet bij hem of met hem, duidelijk 
naast hem. Zij lagen uren naast el
kaar, parasieten van zenuwen en 
woordeloze onrust groeiden tussen-
hen. Morgen als zij geslapen hadden 
zou het wel beter gaan. Zij konden 
niet slapen. De ramen stonden open 
en de lucht ivas niet te ademen. Er 
was zrind en het raam sloeg. Het huis 
stond in zijn eentje te kraken en de 
kt aan druple oorverdovend. 

Kic. 



TONEEL TE BRUSSEL: INDE K.V.S. 
Over het thans in de K.V.S. opgevoerde werk « Marat» van Peter Weiss, Dutts 
roman- en toneelschrijver en filmregisseur, zou. men lang kunnen uitweiden^ 

\T»>ant — voorgesteld als de schokproduktie van het jaar en, naar onze mening, 
• ook van de laatste jaren — is het een cjeuvre dat overwegingen oproept, die 
"bladzijden zouden in beslag kunnen nemen. Men kan gerust spreken van een 
meesterwerk, een triomf voor de veelzijdige auteur. 

j« Marat» vertoont ons de « vervolging van en de moord op Jean-Paul Marat, opge-
^poerd door de verpleegden van het krankzinnigengesticht van Charenton, onder 
I leiding van Markies de Sade». Zoals men ziet, een gegeven dat uitzonderlijk is, 
j dat inslaat en dat dadelijk laat aanvoelen — zowel door de voorgestelde figuren : 
f^tdarat. Markies de Sade en Charlotte Corday, als door het feit dat het geestes-
ttieken zijn, die het werk zullen opvoeren — dat men zal geconfronteerd worden 
met een opzienbarende voorstelling die u tot in de ziel zal beroeren. Het loont 
dus de moeite de drie hoofdpersonages even te belichten. 

Wie was Markies de Sade ? Een ge
kende figuur uit de Revolutietijd. Ro
m a n - en toneelschrijver (werken zon-* 
öe r literaire waarde). Naar hem 
spreekt men van sadisme, maar meer 
de inhoud van zijn boeken dan zijn 
gedragingen hebben zijn naam met 
deze perversie verbonden. Hij leidde 
een zeer losbandig leven, werd terdood 
iveroordeeld wegens giftmengen en 
Bodomie, de meeste abnormale en t e 
gennatuurlijke perversie; kon on t -
ivluchten, maar vertoefde toch gedu
rende 27 jaar in gevangenissen en 
krankzinnigengestichten. Eerst revo
lutionair, werd nihilist door de chaos 
en de brutaliteit van zijn tijd en ein
digde krankzinnig. Zeer omstreden fi-

FEM RUTKE 

guur, die soms nog aangezien wordt 
als een groot twijfelaar, een vertegen
woordiger van het tot het uiterste 
doorgevoerde individualisme. 

Wie was Charlotte Corday ? Jonge" 
vrouw die zich voor de vrijheid pas-
sioneerde en oorspronkelijk een geest-i 
driftige aanhangster van de Revolutie 
was; beïnvloed door de ekstatische 
beschouwingen van het kloosterleven, 
besloot ze, na de val van de Girondlj-
nen, bij wie ze zich had aangesloten, 
Marat te vermoorden, die ze als de 
grote schuldige aanzag van de uit
spattingen en overdrijvingen; met het 
voorbeeld van de bijbelse Judith voor 
ogen beging ze haar daad gans al
leen en deed zelf geen poging tot ont

vluchten; werd geguillotineerd, Til-
dens het proces vroeg ze om geschil
derd te worden en poseerde voor het 
Tribunaal.-

Wie was Marat ? Vinnig bestrijder 
van Voltaire, een radikaal volksmens, 
genadeloos polemist, konsekwent rek-
list, met een ziekelijk wantrouwen, 
waardoor hij overal samenzweringen 
zag, en met een diepe haat voor alle 
Ideologie In de politieke strijd. Hij 
had een klare kijk op het burgerlijk 
klassekarakter van de revolutie en 
voorzag dat de demokratie inoppor-
tuun zou blijken In het toenmalig 
tijdbestek, zodat hij een populaire 
diktatuur eiste; spoorde in 1792 het 
gepeupel aan tot hektatomben onder 
de aristokratie en Is (maar hij niet 
alleen) verantwoordelijk voor de Sep-
tembermoorden. Na de verplettering 
van de Girondijnen, werd de Terreur 
gesticht, tijdens dewelke de guillotine 
een jaar lang dagelijks heeft gewerkt. 
Stond terecht voor het Revolutionair 
Gerechtshof, werd met klank vrijge
sproken, maar kort na de zegepraal 
op zijn vijanden, door Charlotte Cor
day in zijn bad doodgestoken, waar 
hij op dat tijdstip de meeste Mjd in 
doorbracht om de jeuk te stillen, 
waaronder hij leed ingevolge een 
huidaandoening. 

II DE N E S T H O N D " 
•« De nesthond » is de tweede roman van de in 1934 geboren Noordnederlandse 
schrijfster Fem Rutke. Zij heeft echter meer op haar literair palmares dan deze 
twee romans. Zij studeerde wiskunde, literatuur en dramaturgie en werkte mee 
aati radio- en tv-pro gramma's. Ze gaf reeds verscheidene verzenbundels uit, die 
a.h.w. een kompromis zijn tussen moderniteit, oorspronkelijkheid en begrijpelijk
heid in de formulering van haar getuigenis. Achtereenvolgens verschenen « Het 
fchuim op de lippen » — « Blauw Gras n — « Eenmaaltweemaal ». 

Een vierde bundel « Om een oog
appel niets » is aangekondigd om in het 
begin van dit jaar te verschijnen. Bij 
haar debuut als romanschrijfster mocht 
Fem Rutke zich reeds verheugen in een 
kritiek die zeer positief was, vaak zelfs 
nogal aan de overdreven-lovende kant. 
In zijn dagboek zegt Pieter van de Meer 
de Walcheren over de roman « Dakloos 
worden » dat het « een afrekening » is, 
en dat hij er iets in weervindt van de 
kosmische hunkering, van de dronken
heid naar het onbekende en het abso
lute der grote Russen, zonder hun gro
te zwaai, klein nog, maar reeds aanwe
zig. 

Het nogal gewaagd en aan de moder
niteit zijn tol betalend onderwerp — 
met echte en pseudo-filosofische en re-
ligieuse bedenkingen, met beklemtoning 
van het sexuele, ook het abnormaal-
sexuele, dit alles werd uitgebeend door 
de bevoegde kritiek, die er dan ook in 
vond wat zij zocht : schuldbekentenis 
en religiositeit, psychologsche diepte en 
konfrontatie met de moderne proble-
maüek. 

En inderdaad is dat allemaal aanwe
zig in Fem Rutkes eerste boek, hoewel 
nog niet volledig gerijpt. In haar twee
de loman « De nesthond » vinden wij 
d i t alles weer : psychologische ontleding 
en problematiek, religiositeit (met een 
kapelaan als « Dritte im Bunde » tus
sen twee vrouwen : een wel eigenaardige 
driehoeksverhouding), het klimaat en 
de sfeer, en zelfs de personnages uit de 
eerste roman, zodat « De nesthond » bij 
« Dakloos worden » volkomen aansluit. 

Een samenvatting van de inhoud ge
ven in een paar regels is praktich on
mogelijk. Niet omdat er in deze roman 
zoveel gebeurt. Integendeel, juist omdat 
de intrige veeleer aan de dunne kant is 
en er, buiten gesprekken, ontmoetingen, 
soms een wandeling, niets « gebeurt », 
omdat er geen climax is in dit verhaal, 
althans geen uiterlijke, geen in de fei
ten zelf, is het zo moeilijk een samen
vatting te geven in uiterst-gekonden-
seerde vorm. 

Er zijn twee duidelijk onderscheiden 
delen ; het eerste, onder het motto 
« met geheel uw ziel » dat ongeveer 
150 blz. van de 190 beslaat, het tweede 
« met geheel uw lichaam », van een 40-
tal bladzijden. 

In het eerste deel verhaalt de cen
trale figuur Jeffie Valk, leerlinge-jour-
naliste, haar verhouding tot een ont
moeting met diverse mensen. Flash
backs, innerlijke monologen, moeten 
meehelpen om een beeld te geven van 
haar houvast-zoeken. De voornaamste 
figuren die in dit eerste deel als het 
ware rond haar convergeren zijn haar 
vriendin Tanja, met wie ze samen
woont, en de kapelaan Storm. Het troe
bele in deze verhoudingen, de desperate 
positie tussen sexualiteit,en religiositeit, 
met een onvoldaan heimwee naar bei
den, de neven-figuren zoals de fotograaf 
Theo en de vrouw Tony, het is alles 
vanuit het subjektieve beleven van de 
verhalende Jeffie gezien. Ze noemt zich 
een nesthond : een mens die verdwaald 
is in zijn heimwee, een mens voor wie 
heimwee een valstrik werd. 

In het — korte — tweede deel be
vindt zij zich met die andere « nest
hond », Nol Strand, in.een hotel ergens 
in de Vogezen. Zij hebben eikaars hon
ger lichamelijk — « met geheel uw li
chaam » heet dan dit gedeelte •— be
vredigd maar dit heeft de hanger naar 
geestelijke houvast niet kunnen veizadi-
gen. Ook dat is geen uitweg uit de gees
telijke onmacht, de menselijke begren
zing, de onmogelijkheid. 

Het is het zoeken naar deze uilweg, 
dat a.h.w. de enige intiige is in deze 
roman. Het eerste deel is, in zijn desin
tegratie, daarom veeleer een achter-el-
kaar-stellen van zeer diverse en slechts 
in de hoofdpersoon als eenheid gevoel
de fragmenten. Een dergelijke uitwer
king, een dergelijke kompositie vraagt 
van de auteur een vaste hand, die de 
draden nergens loslaat. 

Fem Rutke heeft dit gedaan. Nocli-
tans kunnen wij ons van de indruk niet 
ontdoen dat het verhaal — juist om de 

zeer dunne intrige — erbij zou gewon
nen hebben indien het rechtlijniger 
ware geweest. De intrige in deze roman 
is hoofdzakelijk van geestelijke aard en 
het uiteenrafelen ervan in diverse ach-
ter-elkaar-ges telde konfrontatie be
dreigt de innerlijke, meer dan de uit-
terlijke eenheid. « De Nesthond » bete
kent echter een hele stap verder dan 
« Dakloos worden » — en wij durven 
het daarom niet zozeer een in alle op
zichten geslaagd dan wel een belang
wekkend boek noemen : én om de per
soonlijkheid van de schrijfster én om 
de originele wijze waarop zij problemen 
benadert die in de moderne literatuur 
honderdmaal en meer werden behan
deld, maar heel dikwijls op een veel 
minder zuivere en krachtige wijze. Ten
slotte weze er dit nog aan toegevoegd : 
het is een boek voor gevormde lezers. 

J.D. 

Fem Rutke : « De Nesthond » 

clee - De Brouwer, 191 blz. 

96 fr., geb. 135 fr. 

Des-
ingen. 

De uitbeelding van deze drie figu
ren heeft Peter Weiss toevertrouwd 
aan geesteszieken, onder de dementi-* 
ele leiding van de Sade zelf, die t e 
vens het door de zieken opgevoerde 
stuk schreef, en te midden van de an 
dere krankzinnigen die allen een rol 
te vervullen hebben : een adembene
mend idee, dat leidt tot hallucinante 
tonelen In een sfeer die beklemmend 
is en bij ogenblikken de adem afsnijdt 
en voor mensen met zwakke zenuwen 
niet aan te raden is. Slechts een 
eerste-rangsauteur kan dergelijk werk 
aanvaardbaar maken. Met de tegen
stelling Marat, die he t individu ne 
geert, en de Sade, de vertwijfelde en 
zich kwellende individualist, beiden 
dweepzleke revolutionairen, waarvan 
de eerste vermoord wordt en de twee
de krankzinnig sterft, brengt Weiss 
een schokkende ontleding van de 
menselijke roerselen in twee figuren 
die, hoe men er ook moge over den
ken, buiten het gewone te beschou
wen zijn. Hij heeft door de keuze van 
het milieu en door het aanwenden van 
< teater in het teater » alle mogelijk
heden van het toneel gebruikt om het 
«totaal teater> te benaderen, door 
het gebruik van pantomine, zang, 
dans, akrobatie, muziek, dialogen en 
monologen, een uiterst afwisselend 
gezamenlijk en afzonderlijk spel, ge
weldige massa-scènes, dit alles slui
tend als een bus. Hij bedacht zijn 
tekst daarbij met zo talrijke mise-
en-scène-adnwijzingen dat ze 15 t.h. 
van het geheel uitmaken ! Zijn gor
gonisch stuk werd een « politiek pan
demonium » genoemd, hetgeen een 
veelzeggende en juiste benaming is. 

*** 
Gezien de overgrote bezetting werd 

he t gezelschap van de K.V.S. versterkt 
met gasten, studenten en leerlingen 
van het konservatorium. Onder de 
regie van Jo Dua, die wel tal van 
aanwijzingen van de schrijver ter be
schikking had, maar toch een goede 
visie had op de door Weiss nagestreef
de bedoelingen en tal van schitteren
de en zelfs daverende taferelen wist 
t e bereiken, heeft de bent van de 
K.V.S. voor een totaal homogene ver
tolking gezorgd : zelden zagen we zo'n 
hecht sluitend geheel, waarin elk spe
ler zijn taak — die een dubbel aspekt 
had : de geesteszieke en de hem toe
vertrouwde rol — vervulde met een 
totale overgave : hartelijk bravo ! Als 
de fanatieke Marat : Senne Rouffaer; 
als de gekwelde de Sade : Anton Pe
ters; als de erotomaan Duperret : 
Alex Cassiers; als Jacques Roux, de 
gewezen priester, pacifist en agitator : 
Martin Van Zundert : allen dienen 
onvoorwaardelijk geloofd om hun in
drukwekkende prestaties. Ook Yvonne 
Lex, als Charlotte Corday leverde 
knap werk; alleen haar zegging was 
minder aangepast, maar deze kleine 
te'kortkoming werd overspeeld door 
de glood van het geheel. 

Het was voor allen een zeer zware, 
inspannende avond, maar met een 
schitterend rezultaat. De bomvolle 
zaal bij de première bracht spelers en 
regisseur een ovatie zoals we slechts 
zelden hebben meegemaakt. 

J.V. 

met grote «K» zogezegd.,. 
(nvb) Volgens de vele Ameiikanen die zich zelf in steeds grotere mate in het 
oude Europa importeren, is het wel pikante maar niet minder smaakvolle 
maandblad Playboy Amerika's trendsetter nummer een. Tussen de foto's van 
— naar het schijnt en wij geloven het graag — Amerika's verleidelijkste schoon, 
publiceren de grootste auteurs hun korte verhalen, bouwt uitgever Heffner aan 
een mondaine Playboy-filosofie en worden nieuwe teken-, reklame-, humor- en 
modestijlen gelanceerd. Het maandblad (65 fr.) is echter slechts een klein on-
deideel van het giote Playboy-programma, dat in de Playboy-clubs zijn konkrete 
toepassing vindt. Deze dure clubs omvatten een restaurant en een bar, waar 
naast aantrekkelijk amusement, een meer estetische dan etische entertainment 
en een feilloze bediening door als konijnen verklede meisjes (bunnies), rust en 
sfeer geboden wordt voor zakengesprekken. In 1966 zal in Londen de eerste Eu
ropese Playboy club geopend worden. In 1967 krijgt Amsterdam zijn club en 
later komen Rome, Parijs en Madrid aan de beurt. Over Brussel als vestigings
plaats waren de Playboy-managers niet zo te spreken : te banaal, niet sophisti
cated genoeg en geen sfeer. 

(fb) Als Lilli Palmer niet filmt, schildert ze. 's Morgens sluit ze zich op in haar 
atelier, om er de hele dag niet meer uit te komen. Onlangs hield zij haar eerste 
tentoonstelling, in een Londense galerij. De tentoonstelling omvat portretten en 
«tillevens, maar ook abstrakt werk. 
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WARD RUYSLINCK 
f9 DE PAARDEVLEESETERS n 

Ward Ruyshnck ts een der belangrijkste — misschien wel de belangrijkste — 
auteur die na de ooilog aan het woord kwam Dit weze gezegd zonder enige klei
nering voor anderen Hij heeft formaat, hij heeft tets te zeggen en hij doet het 
of. een ooispronkehjke wtjze in een keurige taal. Zijn werk kent trouwens in het 
buitenland evenzeer waardering, en wij lazen o.m. over het door Hermanowski 
veitaalde « Dal van Hinnom » zeer gunstige kritieken in de Duitse pers. Een en
quête, een f>aar jaar geleden m W Duitsland gehouden, bewees reeds de bekend-
netd van het publiek met zijn naam. 
Wat opvalt btj hem, m zijn veihalen zowel als in zijn romans, is de maatschappe-
itfke oriëntatie, de bekommernis om de mens, met alleen m zijn individuele posi
tie maar ook en vooral tn zijn verhouding tot zijn omgeving, tot de maatschappij 
waann htj leeft, tot de omstandigheden en gebeurtenissen rondom hem. In zijn 
romans — « Het dal van Hinnom » en n Reservaat » — maar ook m zijn novellen 
en kortr verhalen blijkt deze sociale belangstelling, deze bekommernis om de 
menselijke situatie in, de maatschappij en zijn reakties tegenover maatschappe
lijke verschijnselen 

Deze (! sociale » gesteldheid is anders 
dan die welke wij vóór de oorlog bij 
auteurs van de <( neue Sachlichkeit » zo
als Kesten en Doblin bv of dichter bij 
ons, bij Zielens, Van Aken Boon of Li
bera Carhcr hebben ontmoet Het ver 
schil ligt met zozeer m d e situaties, al 
i!> het onderscheid daar reeds duidelijk, 
maai wel m het verleggen van de klem
toon op een ander vlak dan het zuiver-
sociologische Bij alle tijdskritiek ont 
doet Ru)slinck zijn situaties en mensen 
van l>et al te milieu en tijdsgebondene, 
projekteert mensen en dingen op een 
scheiin van tijflloosheid 

Hierbij komt hijzelf vaak achter de 
dingen en de mensen kijken en spreekt 
zich uit, langs jiun bedenkingen, hun 
dialogen geschriften enz om Zo wor
den o m in « Het Reservaat » zeer per
tinente dingen gezegd over demokratie, 
massa, d ikta tuur enz 

In zijn jongste bundel verhalen « De 
paardevleeseters » moeten wij dergelijke 
pert inente uitspraken of stellingen met 
al te zeer verwachten Deze bundel, de 
derde na « De madonna met de buil » 
en « De stille zomer » is meestal aan de 
luchtige kant Meestal hoewel met al 
tijd Het langste verhaal dat aan de 
verzameling zijn naam gaf is weliswaar 
een satii~e op de levenswijze van vele 
landgenoten op bouwwoede en status-
zoekerij Het blijft echter in zijn satire 
nog speels Dit speelse kan echter niet 
de indruk wegnemen van een bijna 
wreed afstand nemen, een genadeloos 
blootstellen van menselijke zwakheden 
en domheden, zonder humor, zonder 
enige glimlach Dit is trouwens opval
lend buiten enkele « beroepshumoris
ten » IS onze naoorlogse l i teratuur zo 
doodemstig •— zwaar op de hands, zo 
weigerig tegenover dat romantische ge-
^oel van humor, dat het als een tijds
verschijnsel lijkt, een generatieziekte 
Ook het stukje over de moeder en het 
jongetje m de dokterswachtkamer is, m 
al zijn sublieme eenvoud van tekening 
en scherpte van waarneming, in zijn 
verwantschap met het beste dat er m 
onze l i teratuur aan zulke schetsen be
staat, evenzeer in de typisch Ruyshnck 
se feer, met dit bijna wrede afstand 
nemen geschreven Ruyshnck is tegelijk 
de geëngageerde die onrecht en leugen, 
pose en onoprechtheid, raachtsmis 
bruik en holle leuzenkramenj scherp 
aanklaagt, en de objektieve waarnemer, 
de harde moralist met het « je ziet wel, 
wat er van komt », zonder echter een 
l ichtpunt aan de hoi izont aan te dui
den, zonder echter het milde begrip 
voor menselijke tekorten zoals dat in 
het romantische verhaal wel naar vo 
ren trad 

Daarom wordt zijn aanklacht donker, 
wolden de situaties zo beheerst door een 
zwaarmoedige fataliteit Zelfs een « di
vertimento » als hel titelverhaal ont 
komt m al zijn vlotte en speelse satire 
hier met aan Er is geen deernis met de 
mens, geen weemoed om zijn bedreigd 
of verloren geluk 

Deze deernis met de verworpene 
klinkt wel op ui t^het luisterspel « De 
Corridor » dat samen met de titelno 
veile de meeste plaats inneemt in deze 
bundel De ingrediënten ervan zijn ech 
ter reeds zo dikwijls aangewend om on 

ze deernis of onze verontwaardiging op 
te wekken, zij werden reeds zo dikwijls, 
ook m luisterspel en toneel, gebruikt 
dat er wel een bepaalde rationele over
tuiging, maar geen sterk gevoel meer 
van uitgaat, en het sentiment tot sen
timentaliteit wordt door het teveel ge
bruikmaken van steeds dezelfde feiten, 
types, enz 

Ruyshnck heeft in deze bundel zijn 
vakmanschap getoond als prozaist ; 
luchtiger dan we van hem gewoon zijn, 
IS hetgeen hij verhaalt toch steeds be
langrijk genoeg, tot in de kleine schet
sen toe. 

JD 

Ward Ruyshnck • « De paardevlees
eters » Manteau, Brussel - 65 fr. 

TONEEL TE BRUSSEL 
BEURSSCHOUWBURG 

In de Beursschouwburg is het 
tempo waarin de stukken werden 
vertoond, merkelijk trager geworden, 
met dien verstande dat elk stuk voor 
verscheidene weken op het pragiam-
ma blijft er ts thans hiervoor vol
doende publiek 

Zo wordt tot 6 maart « De Kleine 
Hut » gespeeld door « Domoedia », 
dan volgt vanaf 17 maart • « De 
Bromberen » van Goldoni (door de 
KNS), vanaf 7 april « Ontbijt met 
Julia » van Martha Graham (door 
het Nederlands Kamertoneel), vanaf 
28 april . « Een man voor alle ge
tijden » van Robert Bolt (door 
RVr Nat Toneel) 

« De kleine Hut > van de sitkses 
volle Franse boulevardter Andre 
Roussin, dze reeds een twintigtal 
u erken op ztjn aktief heeft, wordt 
door de auteur, vertrekkend van een 
vaudeville situatie, als een komedie 
betiteld, met de oprechtheid van de 
personages als hoofdeigenschap Op 
recht ztjn ze zeker, tot het verbluf
fende en het ongelooflijke toe, even
als de situaties die ons met ren lach 
en een kwinkslag voorgeschoteld 
wonden, want zegt Roussin, « de 
Kleine Hut » is geen filosofisch werk 
(het uitdiepen is dus nutteloos), 
maar een fantazie, een sprookje uit 
de 20ste eeuw, met erg vrijpostige 
inhoud en dialoog en een moraal die 
op zijn minst scabreus te noemen '? 
Maar hij heep de lachers op zipi 
kant, waardoor de nogal bittere per 
siflage gemilderd wordt Knap werk 
als boulevard genre . laten we het 
dus als een luchtig en plezierig nie
mendalletje beschouwen 

Nadine Glaser, Robert Vanderve-
ken en Jacky Morel, de eerste als de 
vronw tussen de twee mannen op 

een verlaten eiland, hebben dit ont 
spanningsstuk — het zoveelste met 
een driehoeksgeval — goed verdedigd 
en beleefden zelf pret aan het kod
dige geval, vooral } Morel, die moei
lijk zijn plezier kon verbergen. 

BRUSSELS 

KAMERTONEEL. 

Met een keuze als « Iphigeneia m 
1 auris » van Goethe, verkeert het 
Brussels Kamertoneel m hogere sfe
ren O i is het met zo zeer de rol 
van het kamertoneel dergelijk werk 
op te voeren, maar de hoge kunst-
hetrachting waarmee deze groep be
zield ts, zal kieraan niet vreemd ztjn 
— en tevens de kleine bezetting, ie 
meer dat er een personage geschrapt 
nerd Ook m tekst toerden coupures 
aangebracht, een gelukkige idee van 
regisseur Vander Bi acht 

« Iphigeneia in Tauris » steunt op 
werken van Sophokles en Euripides 
Door deze schepping — eerst als rit 
misch proza, later in versvorm om 
de meest verheven uitdrukking te 
bekomen — heeft Goelhe a hw een 
samensmelting bekomen van het 
Duitie wezen met de geest van ie 
Griekse Oudheid Het ts een uitge
lezen werk waarin de hooghartige 
Barbaar, de komng van Tauris, zich 
uiteindelijk buigt voor de kuituur 
van de Grieken, verzinnebeeld door 
de edele en reine Iphtgeneia — dte 
in ballingschap « het land van de 
Heitenen met de ziel zoekt » — en 
zelf een enige verpersoonlijking ts 
van het menselijk ideaal haar u oor
den en innerlijke houding behoren 
tot de reinste menselijke klanken 
Niet alleen had Goethe hierbij het 
door von Winckelmann ontdekte 
apollinisch wezen van de Griekse 
kunst voor ogen « Edle Einfalt und 

stille Grosse *, maar was zijn oeuvit 
een spiegel van innerlijke belevenis 
sen, dat hij de g> ote Iphigeneta fi 
guur zo dichterlijk wist te scheppen, 
dankt hij grotendeels zijn geliefde, 
Charlotte von Stem, wier sterke, rei
ne persoonlijkheid ten zeerste op 
hem heeft ingewerkt. 

Terloops kunnen we er nog op 
uIjzen dat Goethe door het gebruik 
van de drie klassieke eenheden van 
plaats, tijd en handeling en door de 
streng klassieke vorm, zich het meest 
van Shakespeare verwijderde om het 
vooi beeld uit ztjn jeugd, Ractne, 
te volgen 

Sterk aangevoelde vertolking van 
iphigeneta door Nicole Delvaux . op 
merkelijk rijke prestatie zowel wat 
yenuanceerde zegging als sober spel 
betreft Ook Jos Houben, als Orestes 
leverde eerste rangswerk, terwijl Jo-
han Vander Bracht, als de koning, 
en Rene Verheezen, als Pylades, een 
goede repliek gaven Over de kostu-
mes van de heren verschillen we _ 
nochtans van mening 

We verheugen ons zeer over het 
hoogstaande optreden van het kleine 
maar moedige gezelschap van het 
Brussels Kamertoneel 

Dr L Simons, de grote Nederland 
se toneelkenner, heeft eens geschre
ven « Naar de stand van het To 
neel tn een land zal men de kuituur-
hoogte van een volk kuflnen afme
ten » 

Met de KVS, de Beursschouwburg 
tn het Brussels Kamertoneel te Brus 
sel alleen — naast de verheugende 
opgaande en zeer opmerkelijke pres
taties te Gent en te Antwerpen, kun
nen we bevestigen dat zijn gezegde 
ook op ons volk tn de goede zin toe
passelijk IS 

We hofjen dat dit bij alle beuuste 
Vlamingen hoe langer hoe meer zal 
doordringen en dat ze het Neder
lands toneel m Vlaanderen en m 't 
biezonder te Brussel met alle macht 
uilen steunen 

}V 
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AUTO 

Wanneer een auto-fabriek haa r 
nieuwe modellen gaat onlweipen, 
komen er heel wat moeili jkheden 
om het hoekje kijken. Vooral d a a 
en in de eerste plaats bij het uit
werken en vervaardigen \ a n de 
matrijzen die moeten dienen om 
de verschillende onderdelen te 
gieten of te persen. Belangrijk zijn 
vooial deze laatste omdat zij de 
lijn \ a n het koetsweik bepalen. 

T o t nu toe werden dergelijke 
matrijzen haast uitsluitend me t 
de hand gemaakt, een moeilijk e n 
langzaam werk, da t dikwijls d e 
oorzaak was van vertraging in he t 
bou^ven van de nieuwe modellen. 

In 1957 begon men bij Fo id 
het « Numerische Kontrolesis-
teem » te bestuderen, wat in fei
te neerkomt op het in toepassing 
brengen \ a n komputers en andere 
numerische kontrole-apparaten in 
het vervaardigen van matrijzrii 
voor automobielonderdelen. T e 
genwoordig worden komputers op 
velerlei gebieden ingezet om het 
%verk dat normaal door mensen
handen werd gedaan, o \e r te ne
men. Deze machines worden « ge
voed » door ponskaarten, waarop 
vooraf allerlei gegevens werden 
aangebracht. Zij brengen vervol
gens hun « bevelen » over op ma
chines die het werk uitvoeren. 

Voor de auto-ingenieurs bij 
Ford bestond aanvankelijk het 
vraagstuk een middel te vinden 
om de wijkende en vrije lijnen 

van koetswerkondel delen zuiver 
mathematisch om te zetten. Ver
volgens dienden nieuwe fommles 
bedacht om de wiskundige gege
vens te verwerken in een « gids » 
voor de snijwerktuigen. 

Na veelvuldige proeven in de 
loop van het jaar 1960 werd niet 

'alleen een afdoende oplossing ge
vonden, maar kon men ook een 
N K sisteem op pun t stellen dat de 
matrijzen .vlugger en nauwkeuri
ger kon maken dan vroeger het 
geval was met mensenhanden. 

( 
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Kort gezegd werkt het sisteem als 
volgt : de mathematische kooidi-
naten der omtreklijnen van een 
onderdeel worden in een kompu-
ter gebracht. Deze maakt op zijn 
beurt een magnetische band die 
vervolgens aan de machines « mee
deelt )) hoe zij moeten snijden en 
die ook de werktuigen tegen een 
optimale snelheid leidt. 

In feite begint het werk met 
klei-modellen die door de ont
werpers vervaardigd werden. Een 
T.V.-kamera neemt hiervan de 

tekening op. De operaster zoekt op 
zijn apparaat vooraf bepaalde 
punten, die vijftien maal vergroot 
worden. De gegevens door de ka
mera opgenomen, worden overge 
bracht op een kaart die vervol
gens, in de komputer geplaatst, 
de magnetische band produceert. 

Zoals men op de foto hierbij 
ziet omvat het hele sisteem een 
weliswaar uitgebreide apparatuur, 
maar komt er uiteindelijk nog 
slechts weinig menselijke aibeid 
aan te pas. 
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TOERISME 

KARNAVAL IN 

DUITSLAND 
(S.D.L.) Karnaval behoort ontegenzeggelijk nog tot de feesten die grote massa's 

aanspreken en die in binnen- en buitenland danig gevierd worden. Vermits 

Duitsland op dat gebied een grote traditie heeft en jaarlijks talloze « vierders » 

utt ons land naar de in karnaval-stemming verkerende boorden van de Rijn trek

ken, wdlen wij er in deze rubriek vandaag aandacht aan besteden, terwijl wij in 

deze van volgende week de schijnwerper zullen plaatsen op hetgeen in eigen land 

plaatsvindt op het gebied van Vastenavondpret. 

Karnaval gaat in Duitsland tot einde 
februar i onder de roep van « Alaaf » en 
« Helau », de oeroude s t r i jdkree t van 
de vastenavondvierders . Het is er haas t 
een instelling van openbaar nu t gewor
den, met een poli t ieke betekenis en 
een ekonomische belangrijkheid. 

De zit t ingen van karnavalgenoot-
schappen vinden plaa ts in een ru ime 
zaal, waa r de feestvierders, aan lange 
tafels en bij een goed glas gezeteri, de 
luimige voordrachten komen beluiste
ren. De « Büt tenreden » — zo genoemd 
n a a r de Büt te of ton waarop de rede
naa r s p laa tsnemen — hebben veelal een 
poli t iek karak ter , d.w.z. men steekt de 
d r a a k met de politiek of met de be
oefenaars ervan, net zoals dit t rouwens 
vaak en met veel bijval gebeurt in de 
karnavaloptochten zelf. 

De ekonomische kan t van karnaval 
in Duitsland ligt vooral in de verkoop 
van d ranken en toebehoren. Eigenlijk 
begint de zogeheten « nar ren t i jd » reeds 
half november en hij duu r t tot vasten
avond, de dag voor Aswoensdag dus. 
De voor tbrengers van alkoholische 
d ranken en de voor tverkopers ervan, in 
he t bi jzonder de herbergiers , boeken in 
deze tijd het grote deel van hun jaar
lijkse ontvangsten. 

Anderzijds is karnaval voor het mo
derne toer isme van grote betekenis . 
Honderdduizenden Duitsers en buiten
landers bezoeken de Rosenmontag-stoe-
ten in de grote Duitse steden als Düs-
seldorf, Keulen, Mainz, Frankfur t of 
Munchcn. De verschil lende stadsbestu
ren besteden dan ook heelwat aan 
deze manifestat ies . 

Wat is er in die tijd zoal te doen ? 
Daar is niet alleen de feestelijke aan
stelling van het karnaval-pr insenpaar , 
er zijn de « Kappenabende » waarop 
elke deelnemer moet verschijnen voor
zien van een potsierl i jk hoofddeksel, de 
« Weiberfastnacht » (di t j a a r op 17 fe
b r u a r i ) die vooral in de Ri jnstreek po
pula i r is en waarop de vrouwen overal 
de touwtjes in handen nemen. In stre
ken waar de ski-sport beoefend word t 
kan men de ski-fasching meemaken en 
in tal van s teden en dorpen worden 
karnavalbals gegeven. 

Het hoogtepunt word t echter ge
vo rmd door de « drie dolle dagen » nl. 
de Zondag, de Rosenmontag en de 
Fastnachtsdienstag, die dit j a a r op 20, 
21 en 22 februari vallen. Op die dagen 
ligt in de grote karnavals teden alles 
stil wa t niet met de vastenavondviering 
te maken heeft : kantoren en winkels 
blijven gesloten, overal zijn er bals, 
«z i t t ingen » en vermakel i jkheden, 's 
maandags t rekken de Rosenmontag-
stoeten uit met origineel-opgevatte wa
gens, muziekkapellen, erewachten te 
paard , pr insenkoetsen en talloze andere 
dingen. De voornaamste stoeten vindt 
men te Düsseldorf, Keulen, Mainz, 
Frankfur t , Mannheim, Ludwigshaven, 
Wiesbaden enz.. . 

Wie dacht dat na dinsdag alles ge
daan is, heeft he t mis voor want dan 
volgen nog vakkundige « opruimings
feesten » en « begrafenissen ». In Mainz, 
bij u i t s tek de karnavals tad, komeo de 
feestvierders nog een laatste maal sa

men aan de Rijn om hun — overigens 
lege — geldbeugels uit te spoelen. Op 
donderdag en vri jdag na karnaval ko
m e n ten laats te zij bijeen die geduren
de de ganse ti jd ha rd hebben moeten 
werken : herbergiers , hotelhouders , 
kellners, obers enz.. . en dan is pas al
les werkeli jk voorbij to t volgend jaar . 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

Wie meer wil vernemen over Karna
val in Duitsland wende zich tot de 
Duitse dienst voor toerisme, Luksem-
burgstraat 23 Brussel 4 (telefoon (02) 
12.77.66) of tot de kantoren van de 
V.T.B. 

De Vlaamse Toeristenbond richt een 
reis per autocar in naar het karnaval-
feest te Boppard en de Rosenmontag-
zug te Mainz van zaterdag 19 tot dins
dag 22 februari en een autocarreis naar 
het karnavalfeest te Keiden van zondag 
20 tot dinsdag 22 februari. 

K A L E N D E R 

Te Brussel heeft van 13 tot 20 febru
ari de internationale landbouwweek 
plaats op de Heizel. Van 13 februari tot 
6 maart karnavalfeesten te Aalst; op 13 
februari openbare karnavalviering te 
Brugge; dezelfde dag karnavalstoet te 
Niel; op 20 februari vastenavondstoet 
te Aalst, Blankenberge, Genk, Herent
hout en Tongeren terwijl in de Ant
werpse Polder de gans gereden wordt. 

HET OVERSCHOTJE VOOR 
DE VLAMINGEN 

Ook al.s toeristen liiiiken de Vlamingen dikwijls achterna en moeten zich dan 
met wat rest tevreden stellen. De Vlaamse Toeristenbond, de grootsle Vlaamse 
reisvereniging, spant zich voortdurend in daaiin verandering te brengen, maar 
heeft daarbij uw hulp nodig. Hij biedt u voor 1966 een uitgebreid programma van 
uitgelezen groepsreizen (\liegluig, trein, autocar, boot) aan. Zonder enig riziko 
kunt u nu uw reis kie/.en en uw plaats laten voorbehouden. Maar stel niet uit 
en boek Nl ' ! 
Alle inlichfiiiffen : liet V.T.B.-sekretaiiaat. S(-Jakobsmarkt 45, Antwerpen 
(tel. 31.09.05), de V.T.B.-kantoren en bij alle vertegenvvoordiijers. 

file:///liegluig
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In een tijdspanne van amper twaalf dagen kwamen twee jonge voetballers hij 
een ongeval om het leven. De ene een schier onbekende in onze brede voetbal-
kringen, de andere een voetballer van Europese klasse en vermaardheid. Twee 
tragische verkeersongevallen, twee uit de eindeloze reeks. Maar de dood van een 
sportbeoefenaar lijkt ons steeds van meer belang dan het einde van een « ge
woon » sterveling .. 

VAN TWEE 
VOETBALLERS 

WALTER NOELS 
De Antwerpspeler Walter Noels was 

een bescheiden, hardtrainende voetbal
ler, die op het punt stond op 22-jarige 
leeftijd definitief zijn plaats te verove
ren in het elltal van de « Great Old ». 

In 1960 kwam Walter van de provin
ciale klub S.K. Kalmthout over naar de 
oudste Belgische klub. Hij studeerde 
toen nog en was zo verstandig zijn stu
dies niet te verwaarlozen voor de voet
balsport. 

Hij behaalde het diploma van tech
nisch tekenaar, maar gaf er nadien de 
voorkeur aan een sportartikelenzaak te 
openen. De jonge Noels bleek uit het 
goede handelaarshout te zijn gesneden, 
want zijn zaak bloeide voorspoedig op. 

Vorig jaar was hij in het huwelijk 
getreden en zijn vrouwtje zou hem wel
dra een kindje schenken. Een voetbal
ler, zoals papa . 

Het noodlot besliste er heel anders 
over : op het ogenblik dat het leven 
Walter Noels langs alle kanten uitbun
dig toelachte, vond hij de dood. 

,« LORENZO » VERBIEST 

3 februari 1966, 21 u 30. 

De auto van Laurent Verbiest rijdt 
te pletter tegen de borstwering van een^ 
brug aan het emde van de autosnelweg 
Brussel-Oostende. Laurent werd uit de 
wagen geslingerd en bleef roerloos op 
de stoep van de brug liggen. 

Een half uur later overleed hij in het 
ziekenhuis van Oostende. 

Anderlecht en de Rode Duivels had
den een groot speler verloren . 

Want Verbiest was een voetballer van 

internationale klasse, een oertalent. 
Voetballen was deze robuuste kustbe
woner werkelijk aangeboren : met de 
bal aan de voet deed hij al wat hij 
maar wilde. 

Zijn harde jeugd als zoon van een 
visser had hem in de overtuiging ge
sterkt, dat hij iemand moest worden in 
het leven. In hem groeide de ambitie 
om beroemd te worden en hij werd het 
ook. 

Maar Laurent wachtte niet — zoals 
Noels — geduldig tot hij zijn kans 
kreeg in het eerste elftal. 

Toen Assa Oostende — zijn oorspron
kelijke klub — er ernstig aan dacht de 
oude stopper Legon te vervangen door 
de Engelsman Starkey, kwam Verbiest 
bij de trainer en zei doodbedaard : 
« Stel mij op, trainer, ik ben toch de 
beste ! ». 

Lang heeft Verbiest niet moeten 
wachten om in het fanionelftal van de 
« As » te debuteren, want ook Pol Ger-
naye — doelman van Oostende en van 
het nationaal elftal — was overtuigd 
van de kwaliteiten van de jonge Lau
rent. 

Verschillende klubs van eerste af
deling hadden vlug ontdekt welke zeld
zaam begaafde balspeler A.S.0. bezat 
en de aanbiedingen stroomden binnen. 
Natuurlijk was het uiteindelijk Ander
lecht dat hem in 1960 aan de haak 
sloeg. Datzelfde jaar begon reeds de 
internationale loopbaan van Verbiest, 
die men weldra Lorenzo ging noemen 
wegens de spektakulaire, Zuid-Ameri
kaanse inslag van zijn spel. 

Was de loopbaan van Lorenzo tot op 
dat ogenblik steeds crescendo gegaan, 
het zou later helemaal veranderen. 

De «grote mulle mè het goeden hert» 
zoals ze hem te Oostende noemden, zag 

Wilfiied Pais droeg het kruis in de trieste sloet te Oostende 

zijn carrière als Rode Duivel voortdu
rend onderbroken door kwetsuren. 
Toch verzamelde hij 22 « caps » en won 
drie titels met Sporting Anderlecht. 

Hij was een man met een bruisend 
Noordzee-temperament : hij hield er
van het publiek de stuipen op het lijf 
te jagen door gewaagde dribbelings 
voor zijn eigen doel of door in een bos 
van tegenstrevers de bal terug te spe
len op zijn doelman. Vorig jaar werd 
hij door zijn temperament verraden 
toen hij het oneens was met scheids
rechter De Mol en deze als een perelaar 
door elkaar schudde. Dit kostte hem 
ettelijke maanden schorsing. 

Maar achter dit soms hooghartig 
glimlachende gelaat, de spottende 
mondhoeken, de radde tong, verborg 
Lorenzo de onzekerheid van een een
voudig man, die de top heeft bereikt 
maar er zich onwennig voelt... 

Hij wilde nergens anders wonen dan 
in Oostende, omdat hij zoveel van de 
zee hield. Omdat hij de zee en de voet
balsport zo hartstochtelijk liefhad, heef t 
hij de dood gevonden : van Brussel te
rugkerend naar zijn geboortestad, ge
haast omdat hij graag de tweede helft 
van de wedstrijd Manchester-Benfica 
op het TV-scherm wilde volgen... 

Het noodlot achtervolgde Laurent de 
laatste maanden tot het onverbiddelij
ke einde : na zijn lange schorsing liep 
hij een teenbreuk op. Hij was er het 
hart van in, omdat hij de heenwedstrijd 
tegen Real Madrid zou moeten missen. 

Hij zal nu alle wedstrijden missen. 
Want hij, die de veilige trein verkoos 

boven zijn auto, kon de grillige speling 
van het menselijk lot niet ontlopen : 
hij werd uit die auto geslingerd en zijn 
vreselijk gekneusd lichaam bleef onbe
weeglijk liggen op het kille beton van 
de autosnelweg... Een uur later kondig
de de speaker van de televizie aan, dat 
Laurent Verbiest overleden was tenge
volge van een auto-ongeval. 

De « grote mulle » zou voor eeuwig 
zwijgen... 

Twee jonge voetballers liggen nu be
graven onder de winterse aarde. 

Twee mensen die zielsveel van hun 
sport hielden : de ene zich schikkend 
naar de wensen van zijn dirigenten, de 
andere, die zijn lot in eigen handen 
nam en hield tot de laatste snik. 

Twee voorbeeldige sportlui, elk op 
hun eigen manier en volgens hun eigen 
geaardheid. Wij mogen hen nooit ver
geten... 

Cyriel Temmerman. 
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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.1 

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

GELD VANAF 3 , 2 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F ; zelf
standigen, landbouwers tot 500.000 F. 
Auto, grond, eigendom, tot 100 %. 
Krediet, geen voorschot nodig. 

20.000 = 60 X 376 
50.000 = 60 X 940 

100.000 = 60 X 1880 
100.000 = 120 X 990 

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

ALLES VOOR UW TUIN 
Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
A n t - w e r p s e s t e e n w e g 9 6 - 9 8 , K o n t i c h . T e l . 5 3 . 1 2 . 1 1 

D O R T M U N D E R 

Thierbrauhof I 
te Leuven. 

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

D O R T M U N D E R 

Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoonste bierkelder 
van het land. 

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

DORT PHIKKBRALHOF III 
langs autosnelweg Antwer-
pen-Aken Tessenderio 

DORT THIERBRAUHOF IV 

Autosnelweg Aalst, 

Caférest (1000 pi.) 
Ruime parkeergelegenheid. 

^.p^t^,.^ VAN HEUKELOM P V B.A. 0€!y/«tf>«<t< 

Schrijf reken- adress.- duplicator- boekhoudmachines 

OP EENVOUDIG VERZOEK DEMONSTREREN WIJ. 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.uiicnsiei38.SCHOTEN 

HERSTELLINGEN 

ONDERHOUD 

H E T 

De enige objektieve geschiedenis van de Icollaboratie 

die tot nog toe gesclireven werd : 

T W E E D E A K T I V I S M E 
Een uitgave van de Volksunie. 

88 biz JO fr — Te verkr i ieen op on* «ckrefarïaaf door 

storting op onze postcheckrekenin<i 1476.9Ï Volksunie 

Brussel l. 

V E R Z E K E R I N G E N 
L E V E N 
A U 1 O 
H U I S 
I N B O E D E L 

VAN DEe PAAL - IfOORBRAECK EN C' 
Jan Van Rijswijcklaan 62 
r E l E F O O N 03/37 54.38 

ANTWERPEN. 

WENTELPOORTEN 
in hout, staal, aluminium 
ot plastiek. 
Standaarduitvoertng ot 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
>ard van het bouwwerk. 

Hand- of elektrisehe bedlenlnK. 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

NS & ZONEN PVBA 

flOLLUIKEN 

ROIXUIKEN 
in Iiout, staal, alumi
nium ot plastiek 
Hand» ot elektrische 
bedlening. 
AUe systemen, 
VENETIAANSE 
ZONNEBUNDEN 
Bediening met 
koorden " of met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE-BjLl NOEN 

A. JEÜRISSEN - CLOOSTERMANS ̂  ZONEN 
- ^ TEL 132 31 

PyBA .(.-ZONHOVEN' 

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

L. VANDEVELDE. 

S in t D a m i a a n s t r a a t 17. Wommelgem - Tel. : (03)53.67.27 
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persspi egel 

JZwartberg-Wïnterslag : twee namen die in 
de geschiedenis van de Vlaamse sociale be
weging een diepe klank zullen behouden. 

De winterse veldslag die een berg van 
zwarte rouw naliet. 

Met één zekerheid reeds : het is een keer
punt geweest. De Vlaamse mensen laten zich 
niet meer intimideren. De regeringsleugens 
pakken geen verf. Integendeel het is al te 
duidelijk dat aartsengel Harmei over enkele 
dagen wellicht een gevallen engel zal zijn. 
Gevallen door schijnheiligheid en onbenullig
heid. 

DE POST 

Naast een zeer pakkencïe fotoreporta§:e en 
gepaste kommentaren, krijgen we er een zeer 
degelijke sintese van de gebeurtenissen te 
Zwartberg door de steeds even scherpzinnige 
Wout Wellinck. 

<t Discriiiiinatie — dnt is ook Zwartberg. 
Want al dat bekvechten <Aer de schuldvraag 
bij wat daar sebetird is, kan eenvoudig her
leid worden tot de aloude Belgische kwaal : 
discriminatie van Vlamingen en Vlaamse be
langen. Er is geen enkel steekhoudend argu
ment te vinden voor het feit, het onomstote
lijke feit, dat de sluiting van Waalse mijnen 
met de langst mogelijke adem door alle denk
bare voorzorgen wordt omringd, terwijl men 
voor die Vlamingen daar in Zwartberg zoiv 
der meer het rode potlood door hun bestaan 
heeft gehaald, op de korist mogelijke termijn. 
Met naluurliik, zoals altijd als het om N'laan-
deren gaat, beloften van « even geduld, het 
tornt in orde ». 

En wat nu die uit Antwerpen gekomen mi
litanten betreft : dat is diep te betreuren. 
Het is diep te betreuren, dat zoiets nodig is, 
omdat men met redelijk praten en pleiten 
voor N'laamse belangen nooit ergens komt en 
omdat men in Brussel alleen wakker pleegt 
te schieten, wanneer de kas.seien vliegen en 
de geweren knallen. Of dacht u, dat Kamer 
en Senaat in rep en roer zouden zijn ge
raakt, wanneer het daar in Limburg gebleven 
was bij vreedzaam voortbabbelen en nederig 
smeken? Dacht u, dat de sluiting %an de 
mijn zou zijn uitgesteld ? 

« Ik ben pijnlijk verrast » heeft premier 
Harniel gezegd en daar kunnen we alleen 
maa r meewarig om glimlachen. Leeft zo"n 
man dan op de maan ? Heeft hij als eerste 
rninister nog niet ontdekt, dat de geruisloze 
discriminalie van Vlaanderen op h a a r l a a t -
ste benen loopt ? ». 

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

Is fel gebeten op de censuur die in radio 
en TV en zelfs tot in de pers tot uiting kwam. 
De huiszoekingen van fascist Vranckx moe
ten het ontgelden samen met deze minister 
zelf die zich totaal onopgewassen tegen de 
toestand heeft getoond. 

« A propos \ an dc/e bewindsman ten
slotte, hij lijkt ook al een beetje de kluts 
kwijt. In het parlement natigt hij z.ich het 
recht aan ons voor te schrjj\en welke plaats
ruimte wij mogen geven aan een perskonle-
rentie, waar zijn beleid op de korrel is geno
men ! 

Als de h. Vranckv de funktie van redak-
teur-steen bij ons blad ambieert moet hij een 
regelmatige aanvraag indienen met cuiricu-
lum vitae en kwalifikalies. Indien de/e niet 
beter zijn dan degene welke hij tot dusver 
voor het ministerambt getoond heeft, maakt 
hij weinig kan.s. 

Men richt zich niet tot het dagblad dat de 
o]«Iracht geeft aan haar fotograaf, maar gaat 
zijn huis doorzoeken met al de onaange-
naandiedcn die daaraan voor een vreedzaam 
gezin verbonden zijn. 

De grond van de zaak is kennelijk dat het 
gerecht zich de macht toeeigent of toto's van 
wanordelijkheden die gebeurliik de orde-
machten in het gedrang kunnen brens>en, uit 
de cirkulatie te doen verdwijnen. Men han
delt alsof het ongeoorloofd zou zijn als pers
fotograaf beelden op te nemen die de over
heid om bepaalde redenen niet welgevallig 
zouden kunnen zijn. » 

Diezelfde krant ziet ook duidelijk de dis
criminatie, de politiek van twee maten en 
twee gewichten tegen de « harde » Walen 
en de a minzame » Vlamingen. 

« Niet overal echter. Als Leuvense sluden^ 
ten betogen uit solidariteit met Zwartberg, 
dan rukt de rijkswacht uit. Maar als Waalse 
mijnwerkers hetzelfde doen. op dezelfde dag, 
dan worden zij door politie be.geleid... Als 
Vlaamse studenten van de tolkenschool lie-
togen, rammelt men ze af, maar als wallin-
ganten te Moeskroen een verboden betoging 
houden, dan laat men ze rustig hun Marseil
laise brullen. Wie kan ons dit verschil in 
behandeling verklaren ? » 

DE STANDAARD 

In zijn overzicht van de parlementaire 
week zegt ook Manu Ruys waar de oorzaak 
lag. a La priorité a la Wallonië n. 

o Doordat de nationale partijen echter 7.0 
geweldig zijn tekeer gegaan tegen het nieu
we « nazisme », hebben zij hun doel voorbij
geschoten. Niemand gelooft dat de weekeind-
manifestanten uit Antwerpen de onlusten 
hebben doen uitbarsten. De krisis is veel 

meer het gevolg van een overheidsbeleid dat 
faalde, en van de agitatie die de professione
len van de politieke en syndikale aktie daar
op konden ontketenen. 

De diepere oorzaak van de onlusten is te 
zoeken in de Brusselse bovenlaag die het 
land regeert. Daar leeft men voortdurend in 
de angst voor Wallonië. De regeringen die 
elkaar in de Wetstraat opvolgen, zijn als ko
nijntjes gehypnotizeerd : wat zullen de Wa
len morgen doen ? Daarom worden waar
borgen uitgedacht en wordt over « priorité » 
gesproken. Hoe dikwijls hebben wij het niet 
moeten horen van excellenties en partij-voor-
aanslaanden : \\ 'allonië is de zieke plek ! 

DE VOLKSMACHT 

Het blad van de hoofdverantwoordelijken 
Cool en Cox (voorzitter ACV-Limburg) zong 
het anti-Volksunieliedje nog voort op het 
ogenblik dat zelfs minister Vranckx in de 
senaat al flink was teruggekrabbeld in zijn 
anti-Volksunie-hetze. Goebbels kon handiger 
en origineler liegen dan deze sindikale rege-
ringss laven. 

« De ophitserij van de Volksunie-knokploe
gen uit Antwerpen werd al breedvoerig aan 
de kaak gesteld. Vorige woensda.g hield de 
Volksunie te Brussel een persconferentie om 
haar verantwoordelijkheid te verminderen, 
om uit te leggen dat het allemaal zo niet 
bedoeld was. « Dat heb ik niet gewild... » 
Waar hebben wij dat nog gehoord ? 

De verantwoordelijkheid van de P.V.V. is 
echter niet geringer dan deze van de N'olks-
unie. D 

D E SOCIALISTISCHE STEM 

Het blad van Kamiel Huysmans gaat zijn 
oud-partijgenoten fel te lijf. 

c< Het is de eerste maal sinds het ontstaan 
van de arbeidersbeweging in dit land dat een 
socialistisch minister van Binnenlandse Za
ken de verantwoordelijkheid draagt van de 
moord op stakende arbeiders. 

Dit is het resultaat van vijf jaar socialisti
sche deelname aan een bourgeois-regering. 

Dit is het resultaat van het socialistisch ak
koord met de anti-stakingswetten. 

Dit is het resultaat van de modernisatie 
van het hele lepressieapparaat, goedgekeiud 

en gestemd met de medewerking van chris-
ten-demokraten a la Bertrand en socialisten 
a la Spaak en Spinoy. 

Meji wil het nu algemeen doen voorkomen 
dat het de ongeveer driehonderd betogers 
van de Volksiniie zijn, welke zondag bij ge
brek aan andere uitstappen te Genk zijn ko
men roepen, die de lont aan het vuur heb
ben gestoken. 

De schuld ligt elders. Indien de Burge
meester van Hasselt zaterdag aan de fami
lies van de stakers niet het recht had ontzegd 
in zijn stad een solidariteitsoproep te doen; 
indien hij de hulp van de rijkswacht niet had 
ingeroepen om deze families uit zijn gemeen
te te houden; indien verder de rijkswacht 
geen gebruik had gemaakt van traangasbom-
men tegen vrouwen en kinderen dan hadden 
de gemoederen hun kalmte bewaard. Dan 
hadden er nog drieduizend Volksuniemannen 
mogen komen opdagen zondag, dan nog was 
alles kalm gebleven. Maar men heeft de 
voorkeur gegeven aan geweld. Wij weten 
niet of de katolieke Heer Meyeis en de Has
seltse Rijkswachtcommandant een geweten 
hebben... doch twee doden wegen zwaar. 

Vandaag dinsdag werden de rijkswachters 
door para's vervangen. De enen hadden zich 
reeds in 1960-1961 getraind in het schieten op 
stakers, de anderen zijn zich gaan bekwamen 
in Stan, en het koolstof brengt niet veel ver
schil in huidskleur. » 

L E S O I R 

Die fanatieke Brusselse Vlamïngenvreters-
krant tapt uit het vaatje van de ophitserij. 

In feite een mooie bekentenis en kompli-
ment wat dat « werken » betreft. 

« Men moet bij dit sluimerend ongenoe
gen, bij die vrees voor de toekomst, bij dit 
gevoel van verlatenheid, nog toe voegen de 
schandalige politieke ek.sploitatie die er ge
voerd is. Niet enkel zondag met de inval van 
de kommandos van de Volksunie maa r reeds 
van bij de afkondiging van de mijnsluiting. 

Inderdaad de Volksunie heeft « gewerkt » 
bij die .geobsedeerde massa. Gedurende we
ken hebben de lokale flaminganten gezaaid 
en die zondag zijn hun kommandos het vuur 
in de oogst komen werpen, met de-tragische 
gevolgen die men kent. » 

L A D E R N I E R E H E U R E 

Deze Brusselse vaandeldrager van Het an
ti-Vlaamse patriottisme is ook woest op Prof. 
Périn van de Waalse arbeiderspartij die in 
de kamer uitriep dat het het volle recht was 
van de Volksunie om de aktie in Linmburg te 
voeren. 

« Maar men moet zich toch niet vei gis

sen. Dit ekstremisme kan zich maar ontwik
kelen op een gunstige voedingsbodem. 

De Antwerpse kommandos van de Volks
unie hadden kunnen bridlen zo hard ze wil
den aan de voet van de Limburgse terrils, 
ze zouden geen enkel gehoor gevonden heb
gen als de mijnprovincie niet wanhopig was 
door de onbekwaamheid van de regering om 
de problemen op te lossen. 

Ook Prof. Périn zou vruchteloos uitvaren 
en geen enkel Waal zou hem beluisteren, die 
kleine hoogmoedige egoist, indien hij geen 
gelijk kreeg door de veroudering van de 
Waalse ekonomische strukturen en door de 
afwezigheid' van ernstige pogingen om ze te 
verjongen. » 

V O L K S G A Z E T 

En om te weten hoe stevig de krukken 
nog zijn van kreupele Harmei moeten we ta 
raden gaan eerst bij zijn socialistische vleu
gel.Een dag voor het kamerdebat eindigt 
Van Eynde als volgt. Voor een goed luiste
raar lijkt dit te zijn : Harmeï en enkele « ge
tekenden T> (Vranckx ?) aan de dijk en dan 
nieuwe gezichten aan de pompen van het
zelfde lekke CVBSP-bootje. 

cc Niemand zal het goedvinden dat wordt 
voortgeploeterd zonder baat, integendeel tot 
verdere schade van de twee partners. 

Men moet integendeel werken, in gemeen
schappelijk overleg, om de vruchten van een 
gezamenlijke inspanning te plukken. 

Méér en méér wint de opvatting veld da t 
het beter ware op een nieuwe kerf te begin
nen, wellicht met minder ministers, doch 
niet méér gezag. 

DE NIEUWE GIDS 

Zelfs de eeuwige CVP-BSP paladijn Van 
Haverbeke laat nu minder blije klanken ho
ren. 

« Indien werkelijk het minimum vertrou
wen dat nodig is om daadwerkelijk te rege
ren, ontbreekt dan is liet wenselijk dat de 
regering Harniel zonder verder dralen zou 
uiteengaan. 

Maar wij willen daarin niet geloven, om
dat wij niet zien welke andere regerings
formule en in Vlaanderen en in Wallonië 
meer vertrouwen zou kunnen genieten. En 
daarom hopen wij nog dat de verantwoor
delijke leiders aan beide zijden een laatste 
poging zullen doen om tot een eerlijk be
stand te komen en vooral dat de regering 
door een vaster beleid zal bewijzen dat zij 
werkelijk wil regeren. 

Walter Luyten. 

•KOHSTRUKTIEWERKHUIZEN S T O K O T A 
Stookolietanks in alle afmetingen. 

VERZORGDE AFWETiKING. 
GINSTIGE PRIJZEN. 
'Iel. : Antwerpen 03/ 37 95 89. 

Gent 09/ 26 49 41. 
Dendennonde 052/ 470 60. 

G E V R A A G D 
voor jonge, zich uitbreidende 
ZOETWAREN-GROOTHANDEL 

Dynamische vertegenwoordiger in vast dienstver
band voor groot-Brussel. Deels- bestaande klanten
kring. Wagen van de firma (kombi). 
Geen aflevering van goederen. Vijfdaagse werkweek. 
Vaste vergoeding, R.M.Z. en procent op de verkoop. 
Ervaring in de branche strekt tot aanbeveling. 
Sollicitaties met inlichtingen te richten aan kantoor 
blad onder de letters D35. Volstrekte geheimhouding 
verzekerd. 

ELECTRA 

Boneputstraat 28 
BREE 

SCHUIMRliBBEUMATRASSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

SPECIAAL 
BREVET 

Ne..SIZ%6t 

STAK̂  
(Brevet : 512767) 

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

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

VOOR EEN PRACHTIG LANDHUIS 
AAN HET NATUURREZERVAAT TE KALMTHOUT 

Inlichtingen : J. Bosmans 
Korte Heuvelstraat, 35, Kalmthout 

Gfole Ve . s : 
GLAZEN en MONTUREM 
GrAliï voor ve^ielerden. 
Herileüingen in c g e n werttiuii. 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Optreker — 

Kerkstraat, 56 — Antwerpen 

(Utl «.u b. op h«t ttuimummcr !] 

T«tefoon: 3S.t&.62 

10 % lorting op vertoon Jei«r. 
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bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen > 
LUSTRUMBAL VAN 
to DE SCHELDE > 

O p vrijdag 18 februari ïn zaal 
!» Burgerkring », Hoogstraat 12, om 
20 uur 30 (nabij het Antwerps stad-
buis). 

Ter gelegenheïd van de vijfde 
iaargang van ons Vlaams-Nationaal 
maandb lad van Antwerpen, dat 
vanaf februari 1966 arrondissemen
teel blad der Volksunie wordt. 

Het V.U.-dansorkest speelt ten 
dans . Grote tombola met prachtige 
prijzen. 

Deelname in de onkosten ; 25 
Ir. 
A N T W E R P EN-ZUID 

27 februari : grote kolportage 
me t het blad c Wij » en « De 
Schelde », me t radio-wagen door
t e e n 8ste en 9de wijk. 

Propagandisten uit Noord, vertrek 
lokaal Tijl, St-Jansplein 22 te 10 
uur . 

Propagandisten uit Centrum, ver
t rek lokaal Tvrol, Nationalestraat 
22 te 10 uur. 
V.UJVi. 

Tijdens_ de betoging van zondag 
BO januari te Genk werden er door 
d e 1 ijkswachters allerlei muziekin
s t rumenten naar de bliksem ge
klopt. Andere instrumenten werden 
aangeslagen als wapendracht (trom
petten). Wij doen een dringend be
roep op het thuisfront om ons gel
delijk te steunen en alzo deze in-
srumenten te kunnen vervangen. 
Stort op de P C R 54918 van de Kie-
dietbank voor rek. nr 37.305 van de 
V.U.M. 

DIENSTBETOON 
ARRONDISSEMENT 
A N T W E R P E N 

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, 03-493257, 
na afspraak op zijn adres. 

R. Mattheyssens, volksvertegen
woordiger, Liersestw. 326, Mortsel, 
03-51.35.99, na afspraak op zijn 
«dres en in Peter Benoit, Antwer
pen. De 2de maandag van 19 tot 
20 uur in Lange Wapper, hoek J. 
Moretuslei en Heistr. Wilrijk. 

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

W. Rolus, provinciaal raadslid 
en schepen, Kapellelei 15, Mortsel, 
«3-495594 alle dagen 10 uur 30 tot 
12 uur 30, gemeentehuis Moitsel. 

Dr. Roosens, senator, Markgrave-
lei 28, Antwerpen, 03-37.0137, 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, 03-5310 27, 2de en 4de 
woensdag Café Alcazar ,Mechelse-
stw. 22, Kontich. 

P . Van de Putte , provinciaal 
raadslid, Gouvvdreef 16, Schilde, 
03 791144. 2de zondag 9 uur tot 
10 uur, Puttehof, Oelegemsestw. 

H. Wagenians, provinciaal raads
lid, Stefaniestr. 14, Antwerpen, 03-
38 22.33, maandag 16 uur tot 19 
uur, dinsdag, donderdag, vrijdag 
van 16 uur tot 18 uur. 

Burcht 
De maanclclijkse ledenvei gade-

ringen /uilen zoals v ooi heen plaats 
vinden in ons lokaal « De Ster », 
kaai, te Burcht elke derde dinsdag 
van de maand. Dus alle leden wol
den talrijk verwacht op dinsdag 
15 de/er te 20 uur 30. 

Voor een tlinke opkomst hield 
on/e plaatselijke Vlaamse vrouwen
vereniging haar eerste jaarvierin? 
met een fijn eetmaal en een ge/el-
lig samenzijn. 

Zaterdag 26 de/er te 20 uur : 
gioot <c Rapenbal » in de feest/aal 
De Vrede, St Martinus, Dorpstiaat 
34, ingelicht door de vrienden- en 
oudervereniging van het V.B.V.-
y.V.M., vendel Scheldemeeuwtjes. 

Deurne 
STEUNAKTIE 
Koken kost geld, propaganda ook. 
De propagandisten van Deurne 
zijn steeds zeer aktief. Wij doen een 
beroep op uw geldbeugel. Hebt ge 
eens een briefje te veel, zend het 
dan onder gesloten omslag op naar 
het sekretariaat : HILVEN, gene
raal Slingeneyerlaan, 117 Deurne. 

MEDEWERKERS 
Wij danken alle simpatisanten 

die zich opgegeven hebben om ad
ministratief werk te verrichten. Het 
zijn er meer dan twintig. In de 
loop van deze maand zullen zij hun 
eerste opdrachten ontvangen. 

KOLPORTAGE 
Onze volgende kolportage heeft 

plaats in Deurne-Zuid op 27 feb. 66. 
Verzameling om 10 uur aan de 
hoek Herentalsebaan en Boter-
laa ibaan (Mestputteke). Deze kol
portage gaat door zonder microwa-
gen. 

Edegem 
KULTURELE KRING 

Vrijdag 18 februari 1966, te 20 
uur spreekt Bernard Kemp, beter 
gekend als presentator van het 
T.V.-programma « Vergeet niet re 
lezen ». 

Hij zal handelen over « De mo
derne roman ». 

Deze avond heeft plaats in de 
zaal C.B.A. (Sportterrein), Pr ins 
Boudewijnlaan 311. 

Niet-leden 20 fr. Leden 15 fr. 

Hove 
Het jaarlijks Bal van de V.V.B, zal 
l)laats vinden zaterdag 12 februari 
1966 in de zaal "REINAERT", 
Mortselsesteenweg 21, Hove. Het 
orkest «The R o c k e t s van Jef DER-
WEV speelt ten dans en KOR VAN 
DER GOTEN verieent zijn mede
werking. 

Mechelen 
SPROKKELBAL 

O p 12 februari te 21 uur in de 
salons « Van Dijck » bal met het 
orkest Franky Moreno. Plaatsbe
spreking in ff Opsinjoorke », Nieuw-
werk 1, te Mechelen. 

DOSFEL-AVOND 
Vrijdag 25.2.1966 te 20u. in het lo
kaal „SALAMANDER" Adegem-
DOSFEL-AVOND, ingericht door 
W E R E DI-MECHELEN. Gastspre
ker : Arthur DE BRUYNE. Voor
dracht met gedichten en fragmen
ten uit het werk van Lodewijk 
DOSFEL. 

V.U.M. 
Na een kontaktvergadering te 

Mechelen en de V.U.-kaderdag te 
Lier op 15.1.66 werd tot de oprich
ting van een V.U.M. arr. Mechelen 
besloten. 

Er zal deelgenomen worden aan 
alle nationale akties in samenwer
king met de andere V.U M.-afdelin-
gen onder verantwoordelijkheid van 
Wim Maes. Verder /al er een af
zondei lijke arrondissementele wer
king zijn in samenwerking met de 
drie kantonale groepen : Lier, Me
chelen en Klein Brabant . 

Alle gewenste inlichtingen zijn te 
verkrijgen bij Wim Maes, Diana-
laan 10, Berchem-Antwerpen. Een 
uitgebreide stichtingsvergadering 
staat op het programma van fe-
bi uai i. 

Turnhout v 
Op 4 2 06 heeft de inhuldiging 

plaats gehad van ons lokaal « In 
de Zwarte Ruiter », Zegej^lein 16. 

Onze leden en symjiatisanten 
hebben er een daverende avond 
van gemaakt. Ons nieuw gemeente
raadslid. Pol Van Eyck, bood het 
ge/elschap een gratische drink aan. 
Godli ied De Greef, aftredend ge 
meenteraadslid, bleef niet ten ach
ter en volgde spontaan het voor
beeld van Pol Van Eyck. Onze 
dank gaat ook naar Mare Muy-
laert, uitbater, die entousiast zijn 
medewerking verleende en zorgde 
voor een gezellige sfeer. De feest
stemming weid nog veihoogd toen 
we de tijding ontvingen dat Har-
niel en Co hun ontslag hadden 
aangeboden. 

Het was een piachtige avond, die 
bewezen heeft dat vriendschap en 
samenhorigheid geen ijdele woor
den zijn. Volksunie-Tui nhou», doe 
zo voort. 

WilrijK 
ï S R A A F H E I D O F RADICALISME 

Over dit onderwerp komt Walter 
Luyten ons spreken in de « Lange 
Wapper » op maandag 14 februari 
a.s. te 20 uur. Aangezien Wal ter 
Luyten nooit vergeet in zijn betoog 
enkele humoristische noten te kra
ken, belooft zijn spreekbeurt «hart
versterkende te worden I 

VLAAMS 
SOLIDARITEITSFONDS 
Opnieuw vallen er allerlei boe
ten te betalen : Kust, Voer, 
Leuven, Brussel, Mijnstreek. Wij 
doen dan ook een < warme i 
oproep om onze kas te spijzi-
gen. Laat de mannen en vrou
wen uit de eerste linies niet in 
de steek : stort op P C R S4918 
van de Kredietbank voor rek. 
n r 36.971 van het Vlaams Soli
dariteitsfonds. 

BRABANT 

Brussel 
O p zaterdag 12 dezer heeft te 

Brussel in de zaal Walt ra te 15 uur 
de tweede werkvergadering van 
het arrondissementsbestuur en alle 
kantonale gevolmachtigden plaats. 
De dagorde vermeldt o.m. : 

de organisatie van de dr iemaan
delijkse kantonale vergaderingen; 

de propagandawerking van de 
eerstkomende weken; 

mededelingen vanwege het par
tijbestuur. 

De aanwezigheid van alle kan
tonale verantwoordelijken is on
ontbeerlijk. 

Essene - Hekelgem - Teraifene 
Op zondag 27 februari te 19 uur 

30 gaat ons groot Volksuniebal door 
in de zaal « De Keizer », Ternatstr. 
56, Essene. Orkest Ronny en The 
Scarlets. Inkom 25 fr. 

Géén enkel vlaamsgezinde uit de 
streek mag ontbreken. 

Groot-Leuven 
O p zondag 26 maar t te 20 uur 30 

houden wij in de gemeentelijke 
turn/aal (het Bad), Martelarenlaan 
te Kessel-Lo, onze jaarlijkse dans
avond. Ditmaal treden op orkest 
Sky Combo van André Coucke en 
de vedette Kalinka. 

Dit moet weer een reuze-avond 
worden. Wij verwachten dat de 
zaal te klein zal zijn. Neem nu 
reeds uw kaar ten bij de bestuurs
leden. 

Kessel-Lo 
De eerste werftocht van 1966 is 

zeer goed verlopen. 
Hoewel in de minst goedgezinde 

wijken van Kessel-Lo gehouden 
ging de veikoop zeer vlot. Er moe
ten echter nog meer propagandis
ten mee op werftocht zodat we op 
een vooi middag een hele gemeente 
kunnen « afwerken ». 

Liedekerke 
HULLEBROECK-
HERDENKING 

In het kader van de week van 
het Vlaamse lied, wordt door de 
Vlaamse Volkskunstbeweging te 
Liedekerke, in het boom St Rafael 
een grootse HuUebroeck-herden-
king ingericht op zondag 20.2.1966. 

Een gedenkplaat zal woiden ont
huld in het huis waar de groot
meester van het volkslied verleden 
jaar oveileed en, ter vervulling van 
/ijn laatste levenswens, zal een 
volkszang-namiddag plaats vinden 
met op het progiamma het optre
den van verschillende gekende ko
ren maar vooral met veel samen
zang onder de leiding van Willem 
De Meyer en de meeste gekende 
Vlaamse toondichters. 

Wij aan/ien het als een plicht al
le Volksunieleden en siinpatizanten 
aan te zetten oj) de/e Vlaamse ma 
nifestatie aanvve/ig te zijn. 
EETMAAL 

Op de/elfde datum, /oals trou
wens ook reeds de dag vooidien, 
krijgt U de gelegenheid de afdeling 
Liedekerke uw simpatie te betui 
gen en tegelijkertijd wat materiele 
steun te verlenen door eens lekkei 
te komen smullen in het V U-lo
kaal t( Kapelleken », Opperstraat. 

Smakelijke warme en koude 
sjiijzen, schotels voor ieders smaak, 
en tevens hartverstei kende dran
ken worden er opgediend tegen 
zeer demokratische prijzen. 

Leuven 
Gezien onze Vlamingenvriend ïn 

Nederland Dr. P.C. Paardekooper 
steeds op het spreekverbod stuit 
van de Belgische StaatveiKgheid, 
brengen de Vlaams-Nationale stu
denten hem een bezoek in Neder
land nl. te Reusel. Deze reis vindt 
plaats in samenwerking met de an
dere V.N.S.U. afdelingen. 

Zijn spreekbeurt vindt plaats op 
16 februari. Bussen vertrekken van
uit Leuven en de prijs is vastgesteld 
op 50 fr. Inschrijvingen kunnen 
steeds gebeuren in café Cristal en 
bij leden van het V.N.S.U.-bestuur. 

St Kwintens-Lennik 
Vieide groot karnavalnachtbal 

op zaterdag 19 februari 1966 in de 
zaal ff Select », Schepdaal (statie) 
met de 2 gekende orkesten : « The 
tune Stars » en ff The vengers ». 
Karnavalkledij of stadskledij. Eer
ste dans : 21 uur. Deelname in de 
kosten : 50 fr. 

Sint-Jans-Molenbeek 
BAL 

De Volksunie afdeling Sint-Jans-
Molenbeek verwacht U stellig op 
ons "WIJ Vlaams Vriendenbal" 
met het orkest Al Van Dam en de 
T.V.- zangeres Rina Pia in de feest
zaal "De Groene Poort", Steenweg 
op Gent 12, Brussel 8. Datum: 26 
maar t 1966 te 20u 30. Inkom: 40fr. 
Tombola met waardevolle prij/en. 
Alle inlichtingen te verkrijgen bij 
Gust Knaepen, Vanden Bogaerden-
straat 78, Brussel 2 Tel. (02) 25.50.94 
en Nele Beeris, Priester Cuylits-
straat 4, Brossel 7. 

Tienen 
Op zaterdag 12 februari te 20 uur 

in de zaal van « Central », Grote 
Markt, wordt een gezellig samen
zijn gehouden. 

Alle leden en sympatisanten zijn 
hartelijk welkom. 

Tervuren 
O p zaterdag 26 februari 1966 

gaat ons eerste Vlaams bal door in 
de zaal Marik, Hoornzeelstraat, 
Tervuren, met het orkest Stan Phi
lips. 

Inkom 50 fr. en eerste dans om 
20 uur 30 

Geen enkel Vlaamsgezinde uit de 
omgeving mag ontbreken. Het wel
slagen van dit bal betekent meteen 
de doorbraak van de Volksunie in 
deze zo bedreigde gemeente. 

LIMBURG 

Limburg 
MASSALE PROPAGANDA 

Gezien de grootscheepse aanval 
die door de grote partijen en de 
vakbonden tegen de Volksunie 
werd ingezet i.v.m. de jongste ge
beurtenissen in de mijnstreek, heeft 
de Volksunie-Limburg met zware 
steun van andere propagandaploe-
gen uit alle arrondissementen, ver
leden zondag een massale bedeling 
gehouden over de hele provincie 
van een pamflet. 

Met simpathie en dank werd dit 
aangenomen. Limburg dankt allen 
voor deze prachtige steun en me
dewei king. 

Beringen 
BESTUURSVERGADERING 

Op woensdag 2 febr. jl. had er 
een bestuursvergadering plaats van 
de afdeling Beringen 

De toekomstige werking, het soc. 
dienstbetoon, de nieuwe bestuuis-
veikiezing en de oprichting van een 
nieuwe afdeling Koersel-Heusden 
weid besproken. 
BESTUURSVERKIEZING 

Op donderdag 17 februari zal de 
bestuurs\eikie/ ing plaats hebben 
van de afdeling Beringen. 

De lidmaatschapskaarten dienen 
dl iiigend binnen gebracht te wor
den om de uitnodigingen te kunnen 
veistuien. 

Maaseik 
Viijdag 4 februari had ei een al

gemene ledenvergadering plaats 
van de afdeling Maaseik onder het 
V ooi zitterschap van E. Raskin. 

Het nieuwe bestuur werd verko
zen met als voorzitter E. Theelen. 
Proficiat en een flinke werking. 

De heer E. Raskin gaf een kort 
overzicht over de toestand in het 
ai rondissement Tongeren-Maaseik. 
I Cuppens voerde het woord over 
het mijnprobleem en de jongste ge
beurtenissen. 

De heer A Jeurissen wenste de 
afdeling Maaseik goed heil en ver
gastte allen op een aangenaam goo-
cheluurtje, waarvoor hartelijk dank. 

Zonhoven 
VOLKSVERGADERING 

O p zaterdag 19 februari is er een 
grote volksvergadering gepland i a 
de toonzaal van Alfons Jeurissen,, 
Zonhoven. VolksvertegenwoordigeïS 
Mattheyssens zal er het woord voeJ 
ren. De ganse gemeente ZonhoveQ 
zal uitgenodigd worden. J 
WERVING VAN NIEUWE 1 
ABONNEMENTEN ^ 

Er kwamen reeds heel wat n!eu« 
we abon. voor 1966 binnen. Maar 
de afdelingen geheven zich in i« 
spannen om de abormementenslaj 
van februari volledig te doen sla< 
gen. i 

DRINGEND OVER TE NEMEN 
wegens liekte — 

Vlaams huis « TYL » 
feestzaal met 100 plaatsen. 
Bredabaan 298 - MERKSEM. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERiyi 
Z O N D A G I 
11 00 : H Mis — 14 00 : Voor Ijoer 
en tuinder — 14 45 : De Flmtstones 
— 1510 : Jeroom en Benzamien 
(laatste afl ) — 16 20 : San Bemo 
groet Zurich. IXe Festival van he t 
Italiaanse Lichte Lied in Zwitser
land dat vorig jaar in het Kongress-
haus te Zurich werd gehouden — 
17 40 : Motorsport — 18 10 : Repor
tage van de trial die te Leuven 
wordt gehouden — 18 30 : Klem, 
klein kleutertje — 18 55 : Het ge
heim van de grot, avonturenfilm 
voor de jeugd — 20 00 : TV-nieuws 
— 2015 : Sportweekend — 20 40 : 
BibUoteca di Studio Uno. Grand 
Hotel, naar de gelijknamige roman 
van Vicky Baum — 21 50 : De dode 
vogels, exploratlefilm over de pri
mitieve Danivolksstam in West-
Nieuw-Gumea — 23 10 : TV-nleuwa 

M A A N D A G 
14 05 • Schooltelevisie — 19 00 J 
Zandmannetje — 19 09 • Teletaal-
les • Engels 20e les : At the Wax
works — 19 20 • Internationaal 
jeugdmagazme — 19 30 : De Flint-
stones 121e afl. : Koninklijk be
zoek — 19 55 : De Weerman —• 
20 00 : TV-nieuws — 20 30 • Da 
regenmaker, een romantisch blijspel 
door N. Richard Nash — 22 00 : 
Amateurs Toneel als vrijetijdsbe
steding — 22 30 : TV-nieuws. 

D I N S D A G 
14 05 : Schooltelevisie — 19 00 ï 
Zandmannetje — 19 05 : Filmmu
seum van de schaterlach Avontuur 
-e middernacht — 19 20 : Tiener
klanken — 19 55 • Hier spreekt men 
Nederlands — 19 59 : Weerbericht 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Da 
Dick van Dyke-show. 3e afl : Do 
schilderachtige meid — 20 50 : Fies
ta Gitana Zang. dans en muziek 
door Spaanse zigeuners — 21 15 : 
Bestemming : Zuidpool, documen
taire van Rüdger Proske — 22 00 : 
Gastprogramma De katholieke ge
dachte en actie — 22 30 : TV-nleuw3. 

W O E N S D A G 
15 00 : Televisum — 19 00 Zand
mannetje — 19 05 : Speurtocht In 
het verleden Vierde afl : Lodewijk 

'XIV, de Zonnekoning — 19 35 : 
Arena — 19 55 : De Weerman — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 't Is 
maar een woord — 21 00 : Filmtri-
bnne Eeerste voorstelling in ons 
land van de Braziliaanse film De 
geweren Drama van Ruy Guerra — 
22 25 • TV-nieuws 

D O N D E R D A G 
14 05 : Schooltelevisie — 19 00 : 
Zandmannetje — 19 05 • Het ge
heim van de verlaten mnn 7e afl : 
Stuurloos — 19 20 Kijk omhoog. 
Sterrenkunde voor iedereen — 19 35-
Film en wetenschap Joseph Plateau 
(1801-1883) — 19 55 • Hier spreekt 
men Nederlands — 19 59 • Weerbe
richt — 20 00 TV-nieuws — 20 25 : 
Dit IS het emde, eenakter door Ken 
Taylor — 20 55 • Premiere-magazine 
— 21 45 • Penelope De kunstmatige 
bevalling — 2215 • TV-nieuws 

V R I J D A G 
19 00 • Zandmannetje — 19 05 : 
Teletaalles Engels 20e les At 
the Waxworks — 19 20 • Tiener
klanken — 19 45 • Zoeklicht —-
19 55 • De Weerman — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 • De Undine von 
Medvey-show, m m v Louis Neefs, 
Douglas Squires en zijn dansers. De 
Pred Tomlmson Zangers en Undme 
von Medvey — 2105 Praag op 
zondag, documentaire — 21 45 • TV-
nieuws — 21 50 Jeugd m onze tijd 
Een reeks speelfilms van jong» 
kineasten over de jeugdproblemen 
in verscheidene landen Hongarije : 
De leeftijd van de illusies 

Z A T E R D A G 
17 00 Schooltelevisie — 18 55 : 
Zandmannetje — 19 00 : Luceat : 
katholiek-godsdienstige uitzending 
19 30 • Dierenwereld Het transport 
van dieren uit de dierentuin — 
19 55 Hier spreekt men Nederlands 
— 19 59 : Weerbericht — 20 00 • TV-
nieuws — 20 30 • Intergezin — 
21 40 Echo — 22 10 De man van 
Ü N C L E 4e afl : In het hol van 
de leeuw — 23 00 : TV-nicuws 



bevyegi 

LIMBURG 

Moelmgen 
Donderdag 3 februari werd Me

vrouw Walpot te Moelingen ten 
grave gedragen. Deze uitvaart werd 
door meerdere Vlaams nationalis
ten bijgewoond. 

Haar Vlaamse levenswijze en de 
vele offers die Mevrouw Walpot 
hiervoor bracht dragen onze grole 
eerbied. De deelnemingskroon van 
« Les Produits Chémiques de Tes-
senderlo » werd als een grove on
beleefdheid aangevoeld. 

De Volksunie-Limburg betoont de 
familie Waloot hiermee haar inni
ge deelneming. 

St Truiden 
."Mge ni e n e voorlich tihgs vergad e-

ring in lokaal Moyaerts, Station-
str. .5, op zat. 12 te 20 uur over het 
« probleem Limburg ». 

Eigenbilzen 
De afdehng Eigenbilzen organi

seerde op 5 februari in café De 
Kroon de statutaire bestuursverkie-
zingen. Dit in aanwezigheid van J. 
Cup|)ens, provinciaal vrijgestelde, 
en R. Vanheusden, lid van het pro
vinciaal comité. Tot bestuursleden 
werden aangesteld : Pierre Gerits, 
Jan Appermans, Clement Keppers, 
Pierre Uitkop, Laurent Stulens en 
E. Ruskin. 
BAL 

Zaterdag 12 maar t zM er een 
N'laams bal gehouden worden in 
de gemeentezaal te Eigenbilzen. 
Orkest : Bert Minten. 

ledereen in Zuid-Limburg gelie-
\ e deze datum vrij te houden. 

Koersel 
Op woensdag 16 februari zal de 

bestuursverkiezing van de nieuwe 
afdeling Koersel-Heusden plaats 
vinden. Een flinke insjianning 
wordt geleverd om dit nog moge-
lijl< te maken. 

N'eel sukses voor deze werkers. 

OOST-YLAANDEREN 

RECEPTIE 
Het arr. bestuur nodigt alle ka

derieden en simpatizanten uit op. 
een receptie in lokaal « De Vriend
schap X op zaterdagavond 26 februa
ri. Mr. Frans Van der Eist en dr. 
Vic. Anciaux zullen de aanwezigen 
toespreken. Die dag mag niemand 
te Aalst ontbreken. 
DIENSTBETOON 

Dienstbetoon Jan Coudron, pro-
slncie- en gemeenteraadshd. 

Elke zaterdag van 10-11 uur in 
a De Vriendschap », Kerkstraat % 
Aalst; van 11-12 uur in « De V/er » 
\ laanderenstraat, Aalst. 

Elke eerste zaterdag van de 
ni:iand : van 14-15 uur in « Bij den 
Bok », Gentsesteenweg 9.3, Oorde-
gem; van 15-16 uiu' in « Re\naer t », 
Kasteeldreef, Lede; van 16-17 uur 
in « Mascotte », Nieiiwstraat 22, 
Mere; van 17-18 uur in « Oscar De 
Boeck (Kapet) », Dorp 10, Moor-
sel. 

Erembodegem • Welle 
Op zaterdag 5 maart e.k. in de 

zaal « Animo »(Denderbrug) te 
Erembodegem, het bal der Dender
streek, ingericht door de V.U.-afde-
lingen. 

Begin 21 uur 30. Geen voorbehou
den plaatsen. Het trefpunt der 
\ .l'.-ers der Denderstreek. 

Kaarten aan 50 fr. te bekomen 
bij alle bestuursleden van beide af
delingen. 

Gent 
Op donderdag 3 februari hield 

\ UJO-Gent een eerste spreek
beurtavond. Volksvertegenwoordi
ger Vic Anciaux gaf inleidend een 
paar beschouwingen nopens de 
gebeurtenissen van Zwartberg ten 
beste. 

VUJO-Gent verklaarde zich soli
dair met het getroffen Limburg. 

Daarna leidde onze volksvertegen
woordiger ons op gevatte en hel
dere wijze door het duistere laby
rint van de commissie Vranckx en 
de taalwetgeving om Brussel. De 
publieke belangstelling getuigt dat 
onze groep groei t! Jonge Gente
naars, uw plaats is bij o n s ! 
KOLPORTAGES 

Zaterdag 19 febr. : Bevrijdings
laan; 

Zaterdag 26 maart : Lange Munt, 
Vrijdagmarkt, Koornmarkt ; 

Zaterdag 2 april : Veldstraat; 
Zondag 24 april : Drongen. 
Bijeenkomst 's zondags te 9 um-

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

KAMERADENBAL EN 
KARNAVALBAL 

Zaterdag 19 februari 1966, in de 
« Roeland » te Gent. 

Deuren te 20 uur 30. 
Orkest : Waltra (van Stan Phi

lips). 

Mater 
Zaterdag 26 februari te 21 uur 

gaat in de « Witte Hoeve » het Ie 
lustrumbal van de Vlaamse Vrien
denkring (Oudenaarde-Ronse) door. 
Alle Vlaamse vrienden worden er 
verwacht, want die 1ste lustrum 
wordt stellig een sukses. Het orkest 
van Stan Philips speelt ten dans. 

Ninove 
Inhuldiging van nieuw lokaal 
"RAADSKELDER", Graanmarkt , 
Ninove. Verkoop van de eerste pint 
te 20 uur (in speciale bierpot, ex
clusief enig model, getekend door 
etser De Coonian). Korte toespra
ken van volksvertegenwoordiger 
Dr. Van Leemputten en provincie
raadslid Roland Eeckhout. Dit 
wordt de start van een aktief 
Vlaams-nationaal gewest. 

Oudenaarde - Ronse 
De arrondissementsraad komt 

voor de 2de maal samen op zater
dag 19 februari te 16 uur. De leden 
worden afzonderlijk uitgenodigd. 
HERNIEUWING 
LIDMAATSCHAPPEN 

De afdelingen worden verzocht 
uiterlijk tegen einde februari af te 
rekenen. 
ABONNEMENTEN 

Heel wat nieuwe abonnementen 
kwamen reeds voor 1966 binnen. 
De afdelingen zullen echter hun 
werving in de maand februari 
krachtdadig voortzetten. 
AKTIVITEITEN 

Nu de verkiezingen van de bestu
ren in het arr. achter de rug lig
gen, hebben de aktiviteiten volledig 
hernomen. Het nieuw bestuur 
kwam reeds tweemaal bij mekaar. 
Ook de afdelingen Oudenaarde °n 
Ronse vergaderden reeds tweemaal. 
Te Wortegem werd een nieuwe 
afdeling gesticht; de 5 bestuursleden 
werden er, in het bijzijn van arr. 
voorzitter Gico Eeckhoudt en arr. 
propagandaleider Juul • Hallewaert, 
tloor de leden verkozen. 

De nieuwe afdehng wierf reeds 
een tiental nieuwe abonnementen 
en een15-tal nieuwe leden. 

Twee nieuwe afdelingen zijn in 
wording : Kruishouten! en Neder-
brakel. 

De arr. voorzitter legt daarvoor 
de nodige kontakten. 

Binnenkort zal opnieuw gestart 
worden met de kolportages. 

St Niklaas 
In de geboorteplaats van dr. Aug. 

Borms wordt op 26 en 27 februari 
1966 een Bormstenlooustelling ge
houden, met vooraf een spreek
beurt door K. Am. Verbruggen. 

Op zondag 23 januari II. startte 
de kaderscholing-Waasland. 

Om de vrienden uit de jongste 
- - en reeds zo bloeiende — afde
ling, onze simpatie te betuigen, had 
de eerste bijeenkomst plaats te 
Tem.se. 

De opkomst was meer dan be-
\ redigend. 

Maurits Coppieters belichtte de 
VU als moderne partij. 

Trouw aan de traditie is niet in 
tegenstrijd met een openstaan t.o.v. 
heden en toekomst. 

Werner Vandenabeele, arr. ver
antwoordelijke voor propaganda, 
trok uit deze ideologische steUin-
gen de praktische besluiten. 

Op deze beide inleidingen volgde 
een zeer vruchtbare bespreking. 

waarin het verdere aktieplan werd 
besproken en de mogelijkheden om 
tot een betere koördinatie te ko
men. 

Zo zal o.m. de ganse arr. ploeg 
aanwezig zijn — met vier of vijf 
mikroWagens — op de grootse kol
portages te St Niklaas (half februa
ri) en Lokeren (half februari). 
LEDENWERVING 

De aktie, door het nieuw bestuur 
op touw gezet, leverde zeer schitte
rende resultaten. Onze afdeling 
mag trots zijn op haar ledenaantal 
en dit in een zo korte periode. 
V.O.S. 

Wij vernamen dat ook te Won-
delgem de VOS opnieuw werd op
gericht. 

Langs deze weg doen wij een op
roep aan alle oud-leden en ook aan 
niet-leden, Vlaamse oud-strijders; 
aarzel niet, maar sluit ook aan bij 
uw groepering. Alle inlichtingen bij 
R. De Cock, Kerkstraat 3. 

Zwijnaarde 
Op 2 april 1966 viert de V.U.-af-

deling Zwijnaarde haar 5-jarig be
staan met een uitzonderlijk dans
feest, opgeluisterd door Bert 
Brent, met zijn hamondorgel en 
zijn ensemble. 

Wij nodigen alle leden, vrienden 
en sympatizanten ten dans om 20 
uur in zaal « Flora », Hutsepot-
straat 31, Zwijnaarde. 

Deelname in de onkosten 40 fr.; 
voorbehouden plaatsen 50 fr. Kaar
ten kunnen nu reeds besteld wor
den op het V.U.-sekretariaat Hutse-
potstraat 78 of op P.C.R. nr 894145 
per adres van Anna De Clercq, 
Hutsepotstraat 78, Zwijnaarde. 

Eregasten : alle Oostvlaamse 
V.U.-verkozenen in Kamer, Senaat 
en Provincie. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 
PROPAGANDA-WERKING 

De gebeurtenissen elders te lan
de hebben onze propagandisten 
uit hun winterslaap gehaald. Alle 
aftlelingen tintelen van aktiviteit. 
Een 15-koppige ploeg trotseerde op 
zondag 6 feb. 11. de regen om te 
Oostkamp op nauwelijks één uur 
'n voorraad van 125 bladen aan de 
man te brengen. De volgende mor
gen (maandag 7 feb. 11.) vanaf 5 uur 
ageerden 6 ploegen opnieuw aan 
stations en fabrieken om te ant
woorden op de leugenkampagne te
gen de Volksunie en om aan te 
kondigen dat ook West-Vlaande-
ren uit z'n sloffen schiet. 
VERGADERING 

Donderdag 17 feb. a.s. te 20 uur 
30 komt de V.U.-arr. raad samen 
in het arr. sekretariaat, Breydel-
hof, Brugge. Er dient een uiterst 
belangiijke agenda te worden af
gewerkt, alle raadsleden dienen 
aanwezig te zijn. 
ZITDAG 

In de lokaal « Breydelhof i> 
wordt zitdag gehouden iedere za
terdag van 11 uur 30 tot 12 uur; 
het sekretariaat is er open van 10 
tot 12 uur 30. Nieuwe kiezerslijsten 
zijn er ter beschikking van de af
delingsbesturen. 
VLAAMSE VROUW 

Op donderdag 24 feb. a.s. te 20 
uur zaal « Breydelhof », Brugge, 
houdt binnenhuisarchitekt Jan De 
Bruyne een voordracht, geïllus
treerd met dia's, over « sfeer bin
nenhuis »; gelijktijdig ook herkie
zing van het bestuur. 

Juffrouwen en dames worden 
talrijk verwacht. 
V.U.-JONGEREN 

Terwijl gans de franstalige pers 
de V.U. voor « neo-nazi's » uitkrijt, 
dokteren onze V.U.-jongeren reeds 
enkele weken aan een reglement 
van inwendige orde dat een toon
beeld van demokratisch vereni
gingsleven moet zijn. Op vrijdag 18 
feb. zetten zij kroon op het werk 
met de keuze van een nieuw be
stuur. Vele nieuwe gezichten wor
den verwacht. 

Jabbeke 
V.U.-afd. Jabbeke geeft een ge

zellig samenzijn op zaterdag 19 feb. 
a.s. te 20 imr, in het lokaal « De 
Zwaan », Dorpstraat. 

Voor deze « hutsepot-avond » 
schrijft men in bij sekr. F. Collier, 
Stationstr. 44, Jabbeke. 

Kortrijk 
Op zondag 13 maart a.s. te Kor

trijk, Sporthalle van Vrij Technisch 
Instituut, Oudenaardestwg. : pro
vinciaal zangfeest A.N.Z.; houd de
ze datum vrij ! 
Op vrijdag 25 februari spreekt de 
Heet Szondi (C.V.P.-gemeenteraads-
lid van Eterbeek) over "Brussel, 

onze trots en onze schande" voor 
het V.N.S.U. Aanvang te 20 uur 
stipt in lokaal "Astor" Grote Markt 
31, Kortrijk. 

Menen 
Louis Neefs en het orkest de Fa-

lado's luisteren het pi-achtig bal op, 
georganiseerd door VAB-Davids-
fonds, op vandaag 12 febr., te 20 
uur 30 in de Legia, St-Jansmolen-
str. 11. 
DE VLAAMSE VRIENDENKRING 

Nodigt u uit op vrijdag 18 febr. 
te 20 uur, in de Royal Palace, 
Schoolstr. 20. Voordracht met dia-
projektie in kleuren over « Frans-
Vlaanderen », door dhr. Jozef De
len, hoofdredakteur van « Ons Erf
deel ». Toegangsprijs : 10 fr. 

Wingene • Pittem 
Zoals verleden jaar en over twee 

jaar richt de vriendenkring ook dit 
jaar een avondfeest in. Ditmaal 
gaat het door in de nieuwe zaal 
« Vijverhof » te Tielt. Wie vroeger 
met ons heeft meegevierd, zal ook 
ditmaal willen aanwezig zijn. 
Kaarten o.a. bij Joost Vromman te 
Wingene en Geert Deman te Pit
tem, die ook voor ver\'oer zullen 

St Kruis 
V.U.-afd. St Kruis geeft een ge-

zelhg samenzijn op vrijdag 18 feb. 
a.s.; men kan inschrijven voor die 
mosselmaaltijd bij sekretaresse. 
Mevr. J. van Vlaenderen, Dam-
poortstr. 73, St Kruis. 

Zedelgem - Torhout 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Volksvertegenwoordiger P . Leys 
houdt zitdag te Zedelgem op de 
3de vrijdag van de maand, dus 19 
feb., van 19 tot 20 uur, bureel vee
arts Leuridan, Torhoutsteenweg, en 
op zelfde avond te Torhout, ten 
huize van ap. Vlieghe» Holstraat 9, 
van 20 tot 21 uur. 

ZOEKERTJES 
De persoon uit Lier welke tij

dens de betoging op zondagvoor
middag te Zwartberg zijn jas in de 
auto van provincieraadslid J. De-
graeve. Stationsstraat, Niel bij As, 
gelegd heeft, kan deze terugbeko-
men mits schrijven of telefoneren 
(nr 011-57063). 

Meisje gevraagd in Vlaams dok-
tersgezin (2 jongens) hulp in huis
houding en schrijfwerk. Tel. 054-
42665. Dokter Bracquené, Zarlar-
dinge (O. VI.). 

Jonge man, diploma wetenschap
pelijke humaniora zoekt passende 
betrekking (kantoor of handelsrei
ziger) bij voorkeur Brabant , Lim
burg of Antwerpen. Schrijven W i m 
Jorissen, Beethovenstraat 16, An-
derlecht. 

Hoofd redak teu r 
T . van Over s t r ae t en . 

Redak t i e sek re t a r i s : 
S. de Lie 

Alle b r ie fwisse l ing v o o r 
r edak t i e n a a r 
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Beheer : 
Maur ice L e m o n n i e r l . 82 
Brussel I. - Te l . : 11.82.16. 
Alle k l ach ten voor n ie t 
on tvangen van b lad op d i t 
ad res . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F. 
Halfjaarl i jks : 160 F. 
Dr iemaande l i jks : 90 F. 
Abonnemen t bu i t en l and : 

4,50 F . 
S t e u n a b o n n e m e n t : 750 F . 

( m i n i m u m ) . 
Losse n u m m e r s : 8 F . 

Alle s to r t ingen voor ne t 
b lad op p o s t r e k e n i n g : 
1476.97, Vo lksun ie - Brus . L 

V e r a n t w . ui tg. Mr. F . Van 
de r Eist , Be izegemst raa t 20 
Brussel 12. 

HERMES 
54 Zu id laan 

S l l M. L e m o n n i e r l a a n 
Te l . 11.00.33. 
Brusse l . 

VOLLEDIGE 
SEKRETABIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

S teno- en 
dak ty logra f i e 
i n vier ta len . 
Boekhouden . 
Socia le wetgev ing . 
M o d e r n e t a l en . 
Hande l s 
c o r r e s p o n d e n t i e . 

Dag- en avond le s sen . 
De school w a a r Vlamingen 
zich t hu i s voeleo . 

Boter en voorde l iger . 

Aanbevolen 
Huizen 

HERBERGEN 

B e z o e k h e t « V e e r h u i s » 
te S t -Amands a.d. Sche lde . 

Mosselen - Pa l ing 
U i t b a t e r : J a n B r u g m a n s . 

Genie t van de l ekke re 
koffie « De Olifant > 

in het Vlaams Huis 
« P E T E R B E N O I T » 

F r a n k r i j k l e i 8 - A n t w e r p e n 

B I E R E N ATLAS 
Alle spec ia l i te i ten 

Fr i i i fsao Piifri 
C A R P E N T I E B 

Guido Gezel les t raa t 39 
Z W I J N D R E C H T . T. 52.70.70 

ELEC. APPAR. 

V e r m i n d e r i n g vr lezers VU 
Hui sh . App . - Radio-T.V.-

b a n d o p n e n i e r s . 
37.92.57 ELAGRO 38.74.68 
De D a m h o u d e r s t r . 23, Ant. 

BOUWEN • WONEN 

De specia l is t de r 
s t a n d a a r d d e u r e n 

J. L E E M A N S , D e u r n e z. 
Van Havre le i 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene - Kor t r i jk 

P las t ic v loer en t r a p b e d e k -
k ingen Deliflex - Tapi f lex 

Inl ic i i t ingen : 
Claessens - Corne l l s , Schu t -
s t r . 18 - D e u r n e . T . : 36.13.12 

HOTEL.- RESTAURANT 

B L A N K E N B E R G E 
« R u b e n s h o f » 

Wes ts t r . 79. - T. : (050)41571 
L o k a a l Volksunie 

Kamers -pens ion . 

a V l a a m s H u i s » K n o k k e 
K a m e r s - vol pens ion -

gezell ige sfeer . 
Ve rminde r ing voor g r o e p e n . 
E l i sabe th l . 105. Tel . 632.70. 

Vlaams Hu i s Breughe l 
de Smet de Naeve r l aan 141 

B L A N K E N B E R G E 
Telefoon : (050)41637 

Vol Pens ion - 30 k a m e r s . 

M I D D E L K E R K E 
« V l a a m s h u i s W e r i D i » 
de Smet de N a e v e r l a a n 19 

Telefoon : 059/211.88 
Gezell ige Vlaamse sfeer . 

UURWERK - JUWELEN 

bij de mees te r u u r w e r k m a k e r 
S L A E T S 

D e w i n t e r s t r . 11 - Oude rgem 
T. 72.45.43 T e r m i n u s t r . 35. 
10 % k o r t i n g v. leden V.U. 

http://Tem.se
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OOK U KAN BOUWEN !!! 

SLECHTS EEN ADRES : 

MET EEN KLEINE SOM IN HANDEN. 

H ^ ^ L M J ^ I ' ' ^ I ' ' l=lmiiMw4ÜJI«l-i-Li4 

Ay»*"*" 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 , - Akte 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)544.42 

LET 

S. De Lie. 
Ook de 
zoekertjes 

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

«Papenhoek», Berendrecht TeL (03)73.66.59 

kunnen naar dit adres gezonden worden. 

Elektriciteitshandel 
DETLOFF WILLY 
110 D r i e k o n i n g e n s t r a a l 
B E R C H E M 

• 
V e r k o o p van al le 
e l ek t r i c i t e i t sbenod igdheden . 

VOOR H E T SEIZOEN GEVRAAGD : 

goede kokin, plus jonge 
hulp in keuken. 

Te be%r. : W E R E Dl , Midde lke rke . 

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

EXCLUSIEF VOOR BELGIË 
VRAAG INLICHTINGEN : 

Tuinen DEMEYERE 
VIJFWEGENSTRAAT, 13, IZEGEM 
Telefoon : (051)316.23 . 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 idsve r s t e rk ing In de perfekt ie voor 
zalen • r e k l a m e w a g e n s • ke rken - hu is 
k a m e r s enz . . . 

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

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

Radio - T.V. • d r a a g b a r e radio toes te l len 
p l a t e n d r a a i e r s . Wij ve r t egenwoord igen 
enke l merken van de hoogste hoedanig
he id — B a n d o p n e m e r s vanaf 2.250 F 
to t 117.000 F . 
Op verloon van deze aankondiging geniel 

V speciale voorwaarden. 

ONS ANTWOORD AAN BRUSSEL!! 
Frans VAN HOOF 

Lic Band ie 
Fin. Wet 

Verzekeringen 
Spaar gelrten 

Leningen 

Postrek 42 99 88 
Tel 016/65 243 
KAMPENHOUT 

Brouwerijstraat 14 

Vlamingen houden voortaan hun geld 
in EIGEN HANDEN ! ! ! 

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

UITSLUITEND naar VLAAMSE maatschappijen 
Alle inlichtingen vrijblijvend, ook biJ U thuis 

VEILIG VOORDELIG - VLAAMS 

WIE helpt mee ? 
Gans V laande ren in he t 

teken van de L E E U W 
Op 11 jul i 1960, gans 

V laande ren van d e Noordzee 
tot de Maas. 

EEN LEEUW 
Aktie : 300.000 L E E U W E N 

Vraag dadel i ik pe r b r i e fkaa r t 
of te lefonisch in l i ch t ingen 
bij L. Verhoeven . Liefkens-
hoek 23, Hal le ( K e m p e n ) . 

Te l . : (03) 79.01.24. 

ben 
ui^gesl^peri 

. . . ik k o o p bi] 

MA 7THI€UT HPOSMBJ^ORIJmi 
T U R ti H ÖU T S E • A A N I O 2, i ö « GE R H6tli,^JU.:^&^fP 

• l ïHÜlZEN : Di ipesiraal 14 -16 , Antw. I e l . 31.01.11 . ' j , J^'z 
" • . S i j n e n i t r i j l 3«-4J, Aolw. Tel. 33.47:24, . C#li;|o'>le; » 0 , •Ccu>Ti»r.aT.l(,31^25.-!2 

W I M M A E S 

DIANALAAN. 10, BERCHEM • Antwerpen. • Te l . : (03) 39.69.34. 
— s t e l t zijn k a n d i d a t u u r bij alle Vlamingen in de 

prov inc iën Antwerpen , Braban t en Oost -Vlaan-
de ren , voor alle ve rzeke r ingsvormen : Brand • 
Leven Persoonl i jke Fami l ia le - Auto • Wet -
Burg Aansprake l i jkhe id 

— Komt op het eers te verzoels voor : 
O v e r n a m e vao bes taande verzeker ingspol i s sen . 
N ieuwe zaken bij huwel i jk , op r i ch t en zaak, enz. 

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

- L E N I N G E N 

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

Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 
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w. 
H. 
W. 
H. 
W. 

— Ik geloof het. 
— Waarom ? 
— Omdat iedereen het zegt 
— Waarom ? 
— Omdat zij het geloven. 

(a<pPf^s-

^ \ . 

^<^ ^"^ / - N 

VALS GERUCHT 
Wat is een vals gerucht ? 
Een gebeurtenis die schaam
teloos uitgevonden wordt 
door de Volksunie^ krachtig 
gelogenstraft door de rege
ring en toevallig gefotogra
feerd te Genk. 

EKSAMEN 
De jonge rijkswachtluite
nant legt eksatnen af. « Hoe 
moet », luidt de vraag, « het 
optreden der manschappen 
zijn bij stakingen? » - « Doel
treffend, kolonel». 

SOCIALISME 
« Voor zerk in eigen streek, 
stem B.S.P. onder nummer 
drie ». 

BIJNA DOOD 
Een Limburgs kapelaan 
kreeg verleden week maan
dag een kogel door zijn 
hoed. Toen de gendarmen 
mikten naar de stakersbe
nen. Zó klein was die ka
pelaan ! 

BEROEPSKEUZE 
Jantje uit Hasselt komt met 
een blauw oog naar de 
school. « Wel », vraagt de le
raar, « heb je gevochten ? • 
- « Nee meester » - « Heb je 
dan slaag gekregen » - « Ja 
meester » - « Dan ben je 
toch stout geweest? » - « Nee 
meester. Ik heb alleen maar 
aan mijn vader gezegd wat 
ik later wil worden » - « En 
wat is dat dan ? » - « Rijks
wachter, meester ». 

ROUWBEKLAG 
« 't Is jammer dat hij dood
geschoten is », zei de sindi-
kalist. « Zo jong! Hij had 
zeker nog tien keer voor 
onze partij kunnen stem
men ». 

BEROEPSBEKWAAMHEID 
De B.R.T. zoekt medewer
kers voor het nieuwsmaga
zine «t Aktueel». Vereiste 
bekwaamheid : beschaafd 
en vlot kunnen zwijgen. 

juan de anarchist 


