
AFREKENING... 
Op donderdag 3 februari voorspelde ik de val van de regering Harmei, toen 

ik in de Kamer mijn tussenkomst in het debat over de Rijksmiddelenbegro
ting eindigde met de overweging dat een debat over de politiek van een ster
vende regering nog weinig zin heeft, 's Anderendaags ging de eerste minister 
inderdaad het ontslag van de regering aanbieden aan de Koning, die de fout 
beging het niet te aanvaarden. Daardoor werd de doodstrijd van de regering 
alleen maar verlengd en de verwarring vergroot. 

Het was immers duidelijk dat het hoog tijd was dat de regering Harmei, die 
ieder gezag verloren had, heenging. De kortsluiting in de onderhandelingen 
over de ziekteverzekering was slechts de onmiddellijke aanleiding tot dit ont
slag maar niet de werkelijke oorzaak. Na zes maand was de regering Harmei 
tot op de draad versleten en het was volkomen nutteloos, haar aan het bewind 
te willen houden. De oorzaken van haar mislukking waren aanwezig van bij 
haar vorming : de persoon van de eerste-minister en de samenstelling van de 
regering veroorzaakten hare zwakke en wankele positie. 

De aanduiding van een kabinetsformateur is een prerogatief van de Koning, 
dio evenwel rekening moet kunnen houden met de mogelijkheden, met de 
machtsverhoudingen in het parlement. Het is een publiek geheim dat de heer 
Harmei door de Koning, onder invloed van zijn kabinetschef de heer Molitor, 
als eerste-mmister opgedrongen werd aan de partijen. De vorming van de 
regering liep dan ook van geen leien dakje. De heer Harmei hield koppig vast 
aa'i zijn opdracht : een regering samen te stellen die de grondwetsherziening 
ten allen prijze zou doorvoeren en de Walen verzoenen met de unitaire staat. 
Zijn regermg was dan ook een overwegend Waalse regering : zij telde meer 
Waalse dan Vlaamse ministers en de voorzitter van de B S.P., de heer Collard, 
gaf aan de regering als richthjn en programma « Prioneit voor Wallonië ». 

In feite echter steunde de regering Harmel-Spinoy op twee minderheids
groepen : de Vlaamse B.S.P en de Waalse C.V.P, die alleen akkoord gingen 
over een anti-federalistische, unitaire politiek. 

Op hel socialistisch partijkongres bleek de meerderheid van de Waalse so
cialisten tegen deze regering gekant en de Waalse vleugel van de B.S.P. heeft 
in feite de regering nooit gesteund. 

Onbegrijpelijk was eens te meer de zwakke houding van de Vlaamse C.V.P., 
die veel meer redenen had dan de Waalse B.S.P. om de regering haar steun en 
haar vertrouwen te weigeren, doch die haar tot op het einde is blijven steunen. 
De Walen konden immers van deze regering alle mogelijke tegemoetkomingen 
en voordelen verwachten : het was haar programma, de Walen te overtuigen 
dat zij geen federalisme nodig hebben, dat zij in de unitaire staat een bevoor
rechte positie gewaarborgd kregen 

De Vlamingen daarentegen hadden niets goeds te verwachten : geen enkele 
regeringsverklaring was zo ontgoochelend voor de Vlamingen. 

Daar waar het hoofddoel van de heer Harmei de grondwetsherziening was, 
werd zijn regering onmiddellijk geconfronteerd met zware financiële moei
lijkheden, waartegen de heer Harmei niet opgewassen was De minister van 
Financiën, de heer Eyskens, trad op het voorplan en stelde de eerste-minister 
in de schaduw. De noodzakelijkheid om de staatsuitgaven at te remmen bracht 
weldra ook sociale moeilijkheden. De heer Harmei en zijn vrienden behoren 
echter tot de conservatieve groep in de C V.P. en boezemden geen vertrouwen 
in aan de socialisten op het stuk van sociale politiek. 

Ook ten overstaan van de moeilijkheden in de sektor van de ziekteverzeke
ring was de eerste-minister onbevoegd en kon hij zijn rol van scheidsrechter 
niet vervullen. 

Daarbij kwam nog dat de heer Harmei zijn zwakke positie had pogen te 
versterken door zoveel mogelijk ministers in zijn regering op te nemen. Zijn 
regering was dan ook veel te talrijk en de struktuur ervan veel te ingewikkeld 
om een gesloten en eensgezind v<.team » te vormen. Het werd een lamentabele 
vertoning van verwarring en stuurloosheid. Na zes maand is er geen enkele 
begroting gestemd, zelfs de Rijksmiddelenbegroting niet. Alleen de belastings
verhogingen werden gestemd door de vastberadenheid van de minister van 
Financiën, de heer Eyskens. 

De gebeurtenissen in Limburg betekenden voor de regering Harmei een 
zware morele klap, waardoor zij haar laatste krediet verspeelde 

De vertwijfelde en bedenkelijke pogingen van de heren Harmei en Vranckx 
om de verantwoordelijkheid af te wentelen op de Volksunie kenden geen suk-
ses : ik heb er onmiddellijk en grondig mee afgerekend in de vergadering van 
de Kamer van 2 februari en na mijn tussenkomst was het voor iedereen 
duidelijk dat het manoeuver was mislukt. De verantwoordelijkheid van de 
regering was niet te ontkennen. 

Voor de socialisten was de schuld van -de B.S P.-ministers Spinov, Pierson 
en Vranckx voor het Limburgs drama bizonder pijnlijk en het voorval ver
zwakte dan ook de positie van de socialistische ministers en hun aanhangers, 
toen de Waalse socialisten een nieuwe aanval op de regering ontketenden. 
Daarmee was het lot van de regering bezegeld : de B S P. besloot haar ten val 
te brengen op het probleem van de ziekteverzekering, dat als electoraal gunstig 
beschouwd werd. 

De erbarmelijke mislukking van de regering Harmei is, na de formidabele 
verkiezingsnederlaag van vorig jaar, voor de CV P. en de B S P. een nieuwe 
zware slag. Het ziet er voor deze partijen zeer bedenkehik uit 
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WIJ 

ZWARTBERG 

Op vrijdag 4 februari werd 
door de sindikaten besloten het 
werk op de mijn te Zwartberg te 
her\atten. Na de hevige onlusten 
was dit een grote opluchting on
der de JJmburg.se bevolking. 
Nochtans blijft er een zeer af
wachtende en sceptische hou
ding. 

Dagelijks bevind ik mij onder 
de mijnwerkers, die de aange
boden oplossingen aanvoelen als 
té onzeker en lé weinig konkreet. 

Waarom wordt gezwegen als 
vermoord over het op rust stel
len van de mijnwerkers op pen
sioenleeftijd •? 

In de Limburgse mijn, waar 
ik werk, zijn er op dit ogenblik 
4Ü.3 pensioengerechtigde werkne
mers, waaronder een 40 opzich
ters. 

Wanneer gelijkaardige toestan
den bestaan in de andere mijnen, 
lietekent dit, dat er een 2.400 
mijnwerkers reeds hun verdien-
<le rust konden nemen. Maar om
wille van hoge wedden, blijven 
deze mensen. 

Deze toestanden bestaan, mede 
omdat men een te weinig sociaal 
aantrekkelijke en vooruitstreven
de mijnpolitiek heeft gevoerd en 
ook door de weinig moedige 
houding der sindikaten. Het ware 
interessant, de mijnwerkers zélf 
eens te onder\ ragen over wat zij 
denken van deze toestand. 

Wanneer de incidenten van 
maandag en dinsdag 31 jan. en 1 
febr. door de sindikaten en de 
regering in de Volksunie-schoe
nen worden geschoven, wordt dit 
door de mijnwerkers en door de 
bevolking van de mijnstreek niet 
aanvaard. Integendeel ! 

De binding van de sindikaten 
met, de regerende partijen wordt 
als een grote zwakheid aange
voeld en èen der grote oorzaken 
waarom er geen strijd door de 
sindikaten werd gevoerd. Ieder
een hoopte daarom des te meer 
op fle Volksunie, die van in den 
beginne mee in het verzet had 
gestaan en duidelijke eisen had 
gesteld. 

De mijnwerkers van Limburg 
buigen diep het hoofd voor de 
gevallen slachtoffers, waarvoor 
de slechte leiding van de sindi
katen en de onverantwoorde be-
sissing van de regei'ing de grote 
oorzaak is. 

K.M., Genk. 

L.B.C.-A.C.V. 

Ik heb niet langer lid wensen 
te blijven van het L.B.C.-A.C.V. 

De houding van de politieke 

en gij 
.sindikaten in het algemeen en 
die van het .\.C.V. in het bij
zonder in het konflikt in Lim
burg is inderdaad zo weerzin
wekkend geweest dat dit de 
druppel is geweest die de maat 
heeft doen overlopen. 

Niet alleen bleef het vakver
bond reeds sedert jaren schro
melijk in gebreke om \oldoende 
arbeidsgelegenheden in Lim
burg te eisen, maar bovendien 
vindt zij het nodig de stakende 
mijnwerkers in de steek te 
laten. Meer nog : ze tracht een 
spontane sociaal-gerechtvaardig
de staking te breken door een 
overeenkomst te sluiten die als 
een kaakslag mag beschouwd 
worden aan de met broodroof 
bedreigde arbeiders. Om de za
ken rond te maken, geeft het 
A.C.V. - om haar eigen tekort
komingen te verdoezelen - dan 
nog de Volksunie de schuld van 
de tragische gebeurtenissen in 
Limburg en doet dit, zoals in het 
hoofdartikel van de Volksmacht 
van 4 februari, op een manier en 
met een woordkeuze die beledi
gend is voor elk fatsoenlijk lezer. 

Dat de Volksunie aanwezig 
was te Zwartberg, waar Vlaamse 
mensen in nood zijn, is niet al
leen recht, maar plicht. Dat de 
Volksunie haar best doet om de 
mensen aldaar een beetje minder 
« braaf » en een beetje minder 
« mak » te maken, kan alleen 
maar als resultaat hebben dat 
de Limburgers krijgen wat hen 
toekomt. 

Men kan inderdaad te braaf 
zijn om te deugen. 

N.L., Oostende. 

GEZAG 

De gewezen eerste-minister 
deed langs de T.V., doorheen de 
woorden van de koning, beroep 
op ons om het gezag te herwaar
deren en te her-aanvaarden. Die 
weeklacht beduidt : we hebben 
geen gezag meer ! Iloe kan het 
anders. Wij kijken op naar de 
leiders van het volk en we zien 
dat niet het volk het gezag af
breekt, maar de regering het zelf 
doet. Dag na dag, feit na feit, 
breekt de regering voor onze 
neus en zonder blozen haar eigen 
gezag af. De regering vertikt het 
gezag van de wetten. Nemen we 
maar even de taalwetten, de 
evenwichtswetten in het open
baar ambt. Het reuzedeel blijft 
men tóch maar geven en nog 
eens gfven aan de Walen, met al 
de interessante gevolgen van 
beste postjes, hoogste pensioen, 
toekomst voor de Waalse jeugd. 
We lezen elke week in « WI.I » 
en andere bladen aan de hand 
van statistieken, de onwettelijke 
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bezetting van wat normaal aan 
Vlaamse mensen toekomt. Ja, we 
zijn een « bezet volk ». een kolo
nie. Maar het vreemd gezag in de 
koloniën krimpt geleidelijk. De 
wereld vindt dat een normale en 
goede evolutie. Ook in de Vlaam
se kolonie is het goed dat het 
vreemd gezag verzwakt en dat 
de oorzaak ervan ligt aan de top 
zelf. Zeker, ons doet het toch 
plezier (naast de wrevel om het 
gepleegde onrecht) dat de eerste 
afbrekers de gezagdragers zélf 
zijn. Dat de regering de wetten 
volge die er zijn tot welzijn van 
ons volk, en... wij zullen dan 
daardoor de regering meer waar
deren. Dan is ze iets waard voor 
Vlaanderen. Nu niet. 

E.r., Mariakerke. 

GENEESHEREN 

Met de meeste aandacht heb 
ik uw standpunt gelezen, met 
betrekking tot de Z.I.V. Ik meen 
te mogen vaststellen dat U heel 
voorzichtig niemand tegen de 
schenen hebt willen stampen en 
zeker niet de dokters. 

Het is waar ; de Volksunie en 
de Vlaamse C.V.P. hebben hun 
uiterste best gedaan, om zoveel 

mogelijk Vlaamse intellectuelen 
op hun lijsten te hebben en de 
dokters onder hen, waren de 
meest populairen. Zo was het' 
vroeger toch. 

Op dit ogenblik hebben de 
dokters echter veel verloren. Zij 
hebben zich inderdaad verlaagd 
tot het peil van de gewone werk
man, door hun staking voor een 
hoger loon, en secundo halen ze 
zich de haat op de hals van de 
gewone mensen, door hun een
zijdige en ongemotiveerde ver
hoging van de honoraria. 

Ik juich de Volksunie ten zeer
ste toe, dat zij zich gekant heeft 
legen de verhoging van de hono
raria, maar... dat de Volksunie 
er dan eerst en vooral voor zorgt 
dat haar kandidaten geen verho
gingen toepassen. Konsekwent 
ook in hun persoonlijke aange
legenheden. Geen politiekers 
voor de profijten, die voor de 
rest de standpunten der partij 
aan hun laarzen lappen. 

J.P., Herdersein. 

LEOPOLD I 

In een paar franstalige dag
bladen werd onlangs een neder-
landstalige gids aangevallen, die 
belast is met de begeleidingen 
op de tentoonstelling «Leopold I 
en zijn Tijd » te Brussel. 

Onder de titel « guide fla-
mand », kan men lezen dat 
Vlaamse bezoekers zich zouden 
beklaagd hebben omdat deze 
gids « niet genoeg had uitgewijd 
over de grote verwezenlijkingen 
van de vorst ; « ce curieux 
guide » had daarentegen de na
druk gelegd op het feit dat Leo
pold I geen Nederlands kende, 
dat de Grondwet in het Frans 
was opgesteld en overwegingen 
naar voren gebracht die inbreuk 
deden aan de nagedachtenis van 
de stichter van de dynastie. 

Verder verneemt men dan nog 
dat een onderzoek werd inge
steld en dat zo nodig ernstige 
maatregelen zouden getroffen 
worden tegen deze gids. 

Wanneer deze gids beweert 
dat Leopold I geen Nederlands 
kende, dan onthult hij hiermee 
zeker geen staatsgeheim. En dat 
ons aller Grondwet alleen in het 
Frans was opgesteld, welke sim
pele ziel zou daar aan twijfelen? 

Indien dergelijke waarheden 
niet mogen uitgesproken worden, 
dan had men beter de oude ge-
tuigstukken in het archief ge
laten. 

Voor wat de grote verwezen
lijkingen van de regering van 
Leopold I betreft, kan men gelijk 
welk Belgisch geschiedenisboek
je openslaan om daarover volko
men ingelicht te zijn, maar an
dere eveneens historische feiten 
zal men er tevergeefs in zoeken. 
Zo bv. dat de stichter van onze 
dynastie een Luthers protestant 
was en gebleven is, ondanks de 
pogingen van kardinaal Sterckx ; 
dat hij bovendien lid was van de 
Vrijmetselaarsloge ; dat hij na 
de dood van zijn eerste vrouw 
(Charlotte van Engeland) een 
verbintenis had aangegaan met 
een Duitse toneelspeelster, waar
van hij scheidde om te huwen 
met Louise-Marie van Orleans ; 
dat zijn laatste levensjaren opge
vrolijkt werden door mej. Claret, 
die hem twee zonen schonk, die 
de titel van baron van Epping-
hoven kregen ; dat hij in zijn 
jongelingsjaren een onljemiddel-
de prins was, maar bij zijn dood 
een aanzienlijk vermogen naliet, 
waarvan alleen al het erfdeel 
van zijn zoon Leopold II een 
kleine toenmalige 15 miljoen fr. 
bedroeg. 

B.T.V., Brugge. 

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. 

6 0 M I L J O E N Ir. in loten ""^iti^i^^ï HET TIENDE: 21 «r. 

von de redaktie 

Brussel, 17 februari 1966. 
^w 

Betr. t buitenlandse pers. 
r" 

De gebeurtenissen in Liaburg en de regerings-
krizis hebben in gans de wereldpers een zeer 
grote ueerklank gevonden» Men vergisse zich ' 
niet I slechts uiterst zelden geniet België de 
eer van overvloedige buitenlandse kommentaren. 
Wij lezen beroepshalve iedere week een nogal ^ 
groot aantal buitenlandse bladen en tijdschrif
ten t de hoeveelheid "belgian information» die 
we er de jongste dagen iff aantroffen, was in 
drukwekkend. Onze dossiers werden daarenboven 
verder aangevuld door onze lezers die OÖS - zo
als steeds bij grote nationale gebeurtenissen 
en krizei - een massa krantenknipsels toestuur
den. Het i s merkwaardig hoeveel b ekende en on
bekende buitenlandse bladen lezers in Vlaanderen 
blijken te hebben. 
Ditmaal ontvingen we knipsels uit bladen van meer 
dan een dozijn verschillende landen. Daaronder 
een engelstallg blad uit India en een knipsel 
uit een Israëlische krant. Daar de tekst in het 
Hebreeuwé gesteld i s , hebben we zeer tot onze 
spijt het raden naar de inhoud. -̂-̂ ....,s*̂ > 
Maar voor de rest deden we uit a l deze intema-
t ia ia le knipsels de wetenschap op, dat men Bel
gië* inderdaad beschouwt als de zieke man van 
West-Europa of als een Westeuropees Kongo. En 
dat men overal de oorzaak daarvoor v ia i t bij de 
Waals-Vlaamse dual i te i t . «»* 
Met dank aan onze knipselkorrespondenten I 

1.3 
\ 
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WIJ 

Onze taal en de publiciteit 

een arendsveer 
voor 
j.w. thompson 

'(n.v.b.) J. Walter Thompson is 's werelds 
grootste reklame-faureau, waarvan de Ant
werpse vestiging behoort tot de Belgische 
gTOten. En al was er — mede door de on
wil van een aantal kliënten — in het ver
leden wel wat aan te merken op de taai-
toestanden in het bureau, nu zijn er hoop
volle veranderingen op til die wij graag 
tot stichtend voorbeeld vermelden. 

Het agentschap stelt buiten Amerikanen 
en Britten ook een aantal eentalige Brus
selaars (rara, welke taal spreken zij ?) te 
werk. Dus liet de Amerikaanse direktie een 
personeelsnota rondgaan waarin aangekon
digd werd dat zij, die onze taal niet vol
doende beheersen, tijdens de werkuren ge
durende twee uur per week Nederlandse 
les kunnen volgen. 

Hopen wij nu maar dat deze dwangloze 
maar duidelijke vingerwijzing enig sukses 
zal kennen. 

Al lijkt een kennis van het Nederlands 
\oor elke reklame-executive vrij normaal 
daar 60 % van zijn publiek nederlandsta-
lig is, toch is de Belgische reklame-wereld 
een van de meest gesloten en ergerlijkste 
franskiljonse bastions in onze ekonomischc 
oiganisatie. Vandaar méér dan een pluim 
voor JJV.T. : een arendsveer. 

• De Waals-socialistische bril 

\ 

anseele's 
beschermelingen 
in de post 

(maur. copp.) Hier volgt nog een strofe 
van het eentonig lied der « minorizering J> 
en der Waalse « prioriteiten » : de taai
toestanden bij het Bestuur van de Poste
rijen. Een eksklusieve realisatie Edouard 
Anseele. 

Een overzicht ervan zal eenieder duide
lijk maken dat, spijts het uiterlijk vertoon 
van taalwetten, taaikommissies, enz., het 
steeds mogelijk is de staatsdiensten een 
eenzijdige franstalige riditing uit te stu
ren, ja zelfs, niettegenstaande de depoliti
sering van het staatsambt, ben een wel 
bepaalde politieke strekking op te leggen. 

Het Bestuur der Posteiijen is onder dat 
opzicht een passend voorbeeld. 

Onder oogpunt van het aantal tewerk-
gestelden is, dat Bestuur een van de be
langrijkste van het land. Het telt 35.000 
personeelsleden, waarvan ongeveer 20.000 
nederlandssprekenden en 15.000 fianstali-
geu. 

Onnodig te zeggen dat de socialisten er 
eeds op gebrand zijn geweest de Poste-

"rijen onder hun beleid te hebben, om in 
hoge mate aan benoemingspolitiek — of 
beter nog — aan vriendjespolitiek te kun
nen doen. Trouwens : minister Anseele, 
die als een ware technieker van P.T.T. in 
de regeringskringen werd versleten, heeft 
tci/ake zijn partij zeker niet ontgoocheld. 
Daaivan getuigen de menigvuldige poli
tieke benoemingen welke hij heeft door-
ge\oerd. Als lecent voorbeeld kan tussen 
de vele andere worden aangehaald de 
jongste benoemingen van 6 nieuwe direk-
teuis, waarvan 5 uitgesproken socialist 
zijn. 

Hoe ziet nu de indeling en de leiding 
ei zoal uit ? 

Vooreerst heeft men de Algemene Di
rektie, met aan het hoofd de direkteur-
geneiaal, een Vlaming en gewezen kabi-
netssekretaris van minister Anseele. Hij 
wordt bijgestaan (in werkelijklieid gescha
duwd) door een franstalig adjuukt, die 
uitgesproken socialist is. 

Daarnaast heeft men de Direktie < Be
trekkingen en Opleiding > die onder lei
ding staat van een franstalig bestuursdi-
rekteur, gewezen kabinetsattaché van An
seele en aktief socialistisch propagandist. 

Ook het Postcheckambt is bij het hoofd
bestuur ingedeeld. Aan het hoofd van de 
4.500 personeelsleden bevindt zich < toe
vallig > een eveneens uit Anseele's kabi
net gesproten franstalig bestuursdirekteur. 

De drie bedoelde franstalige ambtenaren 
vertikken het steeds, ook maar één woord 
Nederlands te spreken. 

Voeg daar nog aan toe dat de Direk-
ties Personeel, Technische Diensten en 
Komptabiliteit allen onder de leiding van 
franstalige ambtenaren staan en dat even
eens twee van hen uitgesproken socialist 
zijn. Aldus komt men tot de slotsom dat 
er slechts bij de zeer ondergeschikte Direk
tie Exploitatie een nederlandstalige be
stuursdirekteur is. 

Het spreekt van zelf dat de aangeklaag
de toestand zijn weerslag heeft op al wat 
bij de Postdiensten omgaat en inzonder
heid bij die, gevestigd in het Brusselse. 
Alles wordt er door een Waals-socialistische 
bril bekeken en in de leidende kringen is 
het Nederlands van geen tel. 

Ik heb dan ook besloten, over deze wan
toestanden zo vlug mogelijk in de Kamer 
te interpelleren. 

• Beeldhouwkunst en imperialisme 

wordt esneux 
aangehecht 
bi] Vlaanderen ? 

(n.v.b.) In Charleroi verschijnt « La Nou
velle Gazette », een liberaal krantje dat net 
als zijn Antwerpse gelijknamige pers-kolle-
ga in hoofdzaak afhankelijk is van twee-
dehandsnieuws. 

In een Luiks dagblad ondekte L.N.G. dat 
er te Esneux een beeld zal opgericht wor
den ter nagedachtenis van de in het Frans 
schrijvende Vlaamse Maurice Maeterlinck 
die in Esneux'even verbleef. 

Hoewel Maeterlinck als literator ge
vormd werd door Villiers de l'Isle Adam 
in de groep der Parijse symbolisten en 
daarna slechts een tiental jaren te Gent en 
Oostakker verbleef om zich vanaf 1900 de
finitief in Frankrijk te vestigen waar hij in 
1949 te Nice overleed, geldt hij voor de 
franstalige Belg natuurlijk als een van de 
hunnen. Niets is minder waar; Maeterlinck 
leefde tussen Vlaanderen en Frankrijk en 
noch Brussel, noch Wallonië hadden in 
zijn leven ook maar enig belang. Typisch 
is trouwens dat nadat Maeterlinck Gent 
verlaten had, hij ook alle mistieke kontakt 
met Vlaanderen verloor waardoor het peil 
van zijn werk aanzienlijk daalde tot hij na
genoeg niets n^er produceerde en nog en
kel teerde op zijn faam. 

Hoe dan ook, Maeterlinck is nog 
steeds een « heilige koe » van de « Belgi
sche » kunst en dat onze franstalige land
genoten hem absoluut als een pluim op 
hun hoed willen steken, is begrijpelijk... 
wie niets heeft, moet iets vinden. 

In dit licht gezien is het Waalse beeld 
ter nagedachtenis van een voorbij wande
lende Vlaming een ontroerende bekentenis 
van onmacht. Kulturele onmacht die al 
vlug een minderwaardigheidskompleks 
wordt wanneer de Luikse krant en L.N.G. 
gezamenlijk protesteren : « Il est scandaleux 
de faire appel k un sculpteui flamand... ». 
Want ja beste lezer, het Maeterlinck beeld 
zal gehouwen worden door de Vlaamse 
beeldhouwer Jean-Paul Laenen. U begrijpt 
natuurlijk meteen welk een onheil dit zal 
brengen over het geliefde AVallonië. 

Lezen wij verder : « Deze keuze is een 
schandalige uitdaging aan Wallonië en zijn 
kunstenaars en dit dan nog wel door een 
komitee dat gepatroneerd wordt door offi
ciële autoriteiten ten dienste van de Fran
se Kuituur. > 

« Is het echt nodig dat zelfs te Esneux aan 
de oevers van de Ourthe een zo zichtbare 
Vlaamse aanwezigheid de Walen er steeds 
aan zal herinneren, hoe onwaardig ze zijn 
om zelf deel te hebben aan de uitbouw 

van het eigen streekschoon ? Gelooft u dat 
onze buren uit het noorden dikwijls beroep 
doen op Waalse kunstenaars ? >. Op te mer
ken valt hier dat de liberaal-Waalse unita-
risten ons niet meer landgenoten of histo
rische bloedsbroeders noemen, maar wel 
« buren uit het noorden ». 

Nog een fragment willen wij u niet ont
houden : « Dit schandaal zal het monu
ment van onze miskenning worden >. 

€ Dit is nog het ge\al voor de oprichting 
van een monument voor een groot (welis
waar Vlaams) spoitman dat, hoewel het 
niet ver van Esneux geplaatst wordt, ge
beeldhouwd werd door een Brusselaar \an 

Vlaamse afkomst, dezelfde beeldhouwer di« 
de opdracht kreeg het beeld te maken dat 
op 17 april ter nagedachtenis van de Poli
tieke Gevangenen onthuld zal worden te 
Court-St-Etienne, in het hart van het ap-
me Wallonië dat, op geen enkel gebied, e» 
niet meer toe kan komen zich te verdedi-j 
gen ». 

U ziet, objektieve lezer, hoe de Vlaams* 
imperialisten met de beeldhouwkunst ali 
5de kolonne aan de verovering van hel 
weerloze Wallonië begormen zijn. Laten 
wij tranen op onze borst en as op hel 
hoofd storten, bij het aanschouwen van za< 
veel leed en onrechvaardigheid. 

^ 

afrekening met regering harmei 
(vervolg van bladzijde één) 

De na la tenschap van de regering Harmei ver toont een schr ikwekkend 
passief. H e t financieel bankroe t VMI 1965 was reeds in grote ma te een 
gevolg van de langaanslepende regeringskrisis en de stuurloosheid waar
in het land zich bevond. Voor 1966 ziet de toes tand er niet be te r uit : 
wel we rden belast ingsverhogingen gestemd, doch daarmee is n ie ts op
gelost wannee r men er niet in slaagt bezuinigingen door te voeren en de 
stijging van de s taatsui tgaven af te r emmen. Op dit s tuk is de regering 
volledig in gebreke gebleven en opnieuw is he t land s tuur loos . 

De financiële toes tand word t nu allerbedenkelijkst . He t is immers een 
illuzie, te denken da t men nog veel verder kan gaan met belastingsver
hogingen. Voor de onrechts t reekse belast ingen werd de maximumgrens 
bereikt , me t he t oog op de konkurrent ië le positie van onze industr ie . 
In de indust r ie en de handel is de wins tmarge ingekrompen zodat m e n 
e r reeds heeft moe ten van af zien, de belast ingen op de vennootschappen 
te verhogen. Hogere belastingen op de hoogste inkomsten brengen ten 
slotte m a a r weinig op. E r blijft alleen de massa van de belastingsbeta
lers, die e r zeker niets voor voelen op dit ogenblik nog nieuwe fiskale 
offers te brengen. Zij vormen echter ook de massa van de k i eze r s ! 

Onder tussen heeft de regering Harmei , door h a a r poli t iek van ver
hoging der onrech ts t reekse belastingen, de prijssti jgingen in de h a n d 
gewerkt en s taan wij voor een onrus twekkende stijging van de pri jzen 
en van de levensduurte . Dit kan leiden tot sociale onrus t , waarbi j het de 
vraag is of de s indikaten de arbeiders en bedienden nog in de hand 
hebben. 

De eers te en de zwaars te t aak van een nieuwe regering zal dan ook 
zijn, de staatsfinancies te redden en daardoor ook gans ons bedrijfsleven. 
Ook in het bui tenland begint men zich rekenschap te geven dat België 
een zware krisis doormaakt . De verantwoordel i jkheid voor deze toestand 
ligt ui ts lui tend bij de « grote », « t radi t ionele » par t i jen die h e t land zo
ver gebracht hebben. 

De vraag word t gesteld of België onregeerbaar wordt . Het is inderdaad 
tijd, de struisvogelpolitiek te la ten varen en de moed op te brengen om 
naa r de diepere oorzaken te zoeken. 

Het is t hans de vraag of de uni tar i s ten na de erbarmel i jke mislukking 
van de regering Harmei hun pogingen zullen opgeven. E r werd een grote 
inspanning gedaan om te t rachten , de P.V.V. in de regering te brengen. 
Het moet voor de Vlamingen duidelijk zijn wa t dit be tekent en wat de 
pr i js zou zijn. Een zware verantwoordel i jkheid ru s t op de Vlaamse 
C.V.P. Zal zij zich laten minoriseren, zal zij he t spel meespelen ? In de 
Kamer is de Vlaamse C.V.P. verui t de belangri jkste homogene groep : 
indien zij wil, kan zij een beslissende rol spelen. Samen met de Volks
unie vormt de Vlaamse C.V.P. in de Kamer een groep die s terker is dan 
gans de B.S.P. Het komt er op aan, deze machtsposi t ie om te zetten in 
polit ieke munt , wa t in he t verleden nooit gebeurd is. 

De Vlaamse C.V.P. kan, indien ze wil, met de Waalse B.S.P .-vleugel de 
t radi t ionele uni ta i re en central iserende politiek ombuigen en een nieuwe 
koers geven aan de Belgische politiek- Dergelijke politiek zou echter in 
de leiding van de C.V.P. op s terk verzet stuiten. De Vlaamse C.V.P. mis t 
leiding en eensgezindheid om een eigen politiek door te zetten. 

De fundamentele oorzaak van de diepe krisis die België doormaakt , 
moet gezocht worden in de s t r uk tuu r zélf van de Staat . De uni ta i re s taat 
heeft afgedaan omda t hi j gefn reële grondslag meer heeft. Geen gezonde 
s taat zonder gemeenschapsbewustzi jn . Waar dit ontbreekt , overwoeke
ren weldra de part i jpoli t ieke bekommernissen alles en verdwijnt de 
d iens tbaarheid aan de gemeenschap die boven de par t i jen s taat en die 
door iedereen moet gediend worden. Het Belgisch gemeenschapsbewust
zijn werd verdrongen enerzijds door een ru imer , Europees bewustzijn, 
anderzi jds door een meer reëler, s terker aangevoeld Vlaams, respectie
velijk Waals bewustzijn. Het federaliseringsproces heeft zich reeds 
doorgezet in de geesten : vrijwel iedereen (behalve dan te Brussel) rede
neer t en reageert in funktie van een Vlaamse en een Waalse gemeenschap. 
Het gaat zelfs zo ver da t de Walen niet langer aanvaarden door een 
Vlaamse minister , al is het een part i jgenoot, geholpen te worden. Dit 
verwijt werd de heer Spinoy naar het hoofd geslingerd toen hij zich 
beriep op al wa t hij reeds gedaan heeft voor Wallonië. 

Deze ontwikkeling is niet tegen te houden : de d rang naar autonomie, 
het verzet tegen de voogdij en de hegemonie van Brussel worden zowel 
in Vlaanderen als in Wallonië steeds s terker . 

De Belgische Staat moet op een nieuwe grondslag ges t ruktureerd wor
den : niet meer op de Belgen en de Belgische natie, m a a r op de Vlaamse 
en de Waalse gemeenschap. Op de realiteit van vandaag. In een federale 
s taa t zullen de Vlaamse en de Waalse gemeenschap in hun gemeenschaps
bewustzijn de s tuwkrach t en de geestdrift pu t ten om gestalte te geven 
aan een nieuwe en vernieuwende politiek, om iets op te bouwen en te 
verwezenlijken hun volk ten bate . Dit levend en s tuwend gemeenschaps
bewustzi jn is de b ron waarui t vernieuwing mogelijk is. Het is steeds 
een zware fout, zich vast te klampen aan verouderde s t ruk tu ren en in
stellingen in een hopeloos verzet tegen wat komen moet. De uni tar is ten 
bewijzen het land geen dienst door hun verwoede achterhoedegevechten, 
zoals de heer Harmei bewezen heeft. Zijn verantwoordeli jkheid is zwaar. 

En het zal ook niet zijn door de Volksunie uit te s toten en te misken
nen, dat men er zal in slagen de ontwikkeling tegen te houden waarin 
wij vooraan gaan. 

F. Van der Eist 
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<• De Leuvense universiteit. 

l 

persherrie 
rond 
blondel 

gn.) Rond het nagelaten werk en de no
ta's van de Franse wijsgeer Blondel is tus-
•en de « Libre » en « De Standaard » een 
jlleine polemiek ontstaan. De zaak op zich-
Eclf is eigenlijk alleen maar de moeite 
waard voor wie belang stelt in filosofie, 
maar daavrond zijn enkele interessante din
getjes duidelijk geworden. 

De oudste zoon van Blondel had een 
brief geschreven die eventueel mocht gepu
bliceerd worden, waarin hij nogal opge-
•chioefde en sentimentele meningen uit
sprak over de toestand te Leuven en de 
toekomst van de universiteit. Natuurlijk 
publiceerde de « Libre » dit epistel. « De 
Standaard » wou deze blaas leegprikken, 
maar prikte wellicht wat te hard en niet 
helemaal op de juiste plaats. 

En nu komt het interessante : prof. Don-
deyne heeft een rechtzetting gestuurd, 
waarin een toewijding en een begrip tot 
uitdrukking komen die geen enkele Vlaam
se zaak ooit van hem mocht ondervinden. 
Wel heeft deze monseigneur ooit een op
roep tot amnestie en rechtvaardigheid in 
de repressie ondertekend, maar nooit heeft 
hij tijd gevonden daarover zelf uitvoerige 
open brieven aan de pers te schrijven. 
Maar in dit geval moest een zeer belang
rijke waarheid over kleinigheden verde
digd worden en de houding van de oudste 
roon van Blondel, die zich als buitenlan
der in onze zaken komt mengen, goedge
praat. En dus kon de prof niet zwijgen. 

Deze i zelfopenbaring » is eigenlijk zeer 
nuttig : wie dacht enkele maanden gele
den ook weer dat men aan deze Mgr. ge
rust de hele zaak van de omvorming van 
Leuven in handen kon leggen ? Dat alle 
Vlaamse belangen bij hem veilig waren ? 
Veilig bewaard wordt alleen de eigen faam 
in het buitenland I 

Om het beeld van de verhoudingen te 
Leuven te vervolledigen is het misschien 
nog nuttig te noteren dat zelfs deze « man 
van de samenspraken » bekent, dat er geen 
dialoog meer is tussen de Leuvense profes
soren, tenzij langs de kranten om. Maar 
dan rekent deze alles begrijpende Mgr. 
daar beslist ook de scheldartikels van Ga-
ritte b i j ! Wanneer ook daarover een milde, 
begrijpende, uitvoerige brief? 

Nog de incidenten te Zwartberg. 

minister 
vranGl(x 
antwoordt naast 
de kwestie 

'(red.) Volksvertegenwoordiger Mattheys-
sens heeft deze week antwoord gekregen 
op de brief die hij vorige week richtte aan 
minister Vranckx. Dit antwoord is abso
luut onbevredigend; daarom heeft de heer 
Mattheyssens er op gereageerd met een 
< open brief » aan Vranckx, die we hier
onder afdrukken : 

« Dat ik onderhavige zaak in het open
baar behandel, komt doordat U dezelfde 
zaak in de openbaarheid bracht door een 
mededeling van uw Departement in de 
B.R.T. en door uw persoonlijke verklarin
gen in de openbare vergaderingen van 
Kamer en Senaat. » 

« U verklaarde in het bezit te zijn van 
een foto en een film, waaruit zou blijken 
dat een betoger, en niet een rijkswachter, 
een traangasgranaat in een winkel wierp te 
Waterschei op 30.1.66. Ik ben in het bezit 
van 5 ondertekende verklaringen van oog

getuigen, waaruit blijkt dat een rijkswach
ter de granaat in de winkel wierp. Met 
mijn brief van 9.2.66 verzocht ik U, een 
nieuwe projectie van de film te gelasten, 
in het bijzijn van de ooggetuigen en mij-
•elf, alsmede ons de foto voor te leggen. > 

< In uw antwoord van 15.2.66 schrijft U 
dat de projectie van de film aantoont «hoe 
een betoger een traangasgranaat opneemt 
en ze wegwerpt >. Waarheen, dat schrijft 
U niet. In geen geval wierp hij ze in de 
winkel, want dat had U zeker geschreven, 
vermits het precies daarom gaat. Over de 
foto rept U zelfs met geen woord meer. > 

< Ik stel vast dat U niet het bewijs heeft 
geleverd van uw beweringen, terwijl wij 
reeds 14 dagen geleden een fotocopie van 
de verklaringen der ooggetuigen aan de 
pers hebben overgemaakt. > 

< In uw schrijven heet het nu dat U 

deze week in het land 
• De koning moest zijn reis in Denemarken inkorten om te Brussel het ontslag vem 

een reeds gevallen regering te komen < aanvaarden >, 

• Nadat de vorst in snel tempo een indrukwekkend aantal politieke personaliteiten 
had gej-aadpleegd, duidde hij Kamervoorzitter Van Acker aan als informateur. 

een klankopname bezit van de dneast, die 
de Volksuniemilitanten vergezelde, volgens 
welke een betoger de granaat in de winkel 
deed belanden. Bedoelde cineast ontkent 
formeel deze versie. Hij heeft alleen de 
mening geopperd dat de granaat door een 
rijkswachter in de winkel werd geworpen, 
of via een betoger erin beland is. Dat was 
geen getuigenis, louter een veronderstelling 
Hij kon trouwens niets getuigen want hij 
heeft het niet zien gebeuren. > 

JACQUES GRIPPA 
Met een lichte va>iante op wijlen de heer Julius Caesar zouden lue kunnen 

zeggen dat « onder alle Chinezen de Belgen de dapperste zijn ». België heeft on
der alle Westeuropese landen inderdaad de luidruchtigste, de strijdvaardigste 
« Chinese » minderheid : een kommunistische scheurpartij die haar opdrachten 
vanuit Peking en Tirana krijgt en die bij de jongste Belgische parlementsverkie
zingen zowat 0^ % van het kiezerskorps (en zowat 10 % van de stemmen der 
€ Russische » kommunisten) wist te veroveren. 

Deze weinig talrijke groep, bestaande uit een paar apparatschiks en enkele 
dozijnen inteliectuele maar vooral halfintellectuele dwepers zonder enige band 
met de arbeidersbazis, beschikt blijkbaar over aanzienlijke geldmiddelen. Hij ont
wikkelt een grote aktiviteit en de enkele propagandaploegen die. hij telt, sparen 
zichzelf blijkbaar al evenmin als hun vijanden. Het weekblad van de « Chine
zen » is een orgaan van 16 bladzijden, zelfde formaat ongeveer als onze eigen 
< Wij », volgestouwd met het meest onverteerbare scheldproza en dialektisch 
gezanik dat men zich kan inbeelden. Zeer tot ongenoegen van de « Russen > 
draagt deze « Voix du Peuple » als ondertitel « fondateur Joseph Jacquemotte », 
wijlen Jef-met-de-pet die inderdaad destijds zijn eigen « Voix du Peuple > uit
gaf en die niet kon voorzien dat deze titel zijn partijgenoten later zou afge
snoept worden door scheurmakers. Velen drukken er hun verwondering over 
uit, dat naast « fondateur Joseph Jacquemotte » niet vermeld ivordt « credi
teur Mac Tse Toeng ». 

De onbetwiste leider van deze rumoerige « gele 7> minderheid is Jacques 
Grippa, een kloeke vijftiger op wiens identiteitskaart vermeldt staat dat hij 
technisch ingenieur is. Dat moet een vergissing zijn van de burgerlijke stand; 
kameraad Grippa zou er wel niets op tegen hebben dat zijn werkelijk beroep 
— revolutionair-in-pocketuitgave — zou vermeld worden. 

Jacques Grippa, die voor de oorlog wat rondzwierf in de uiterst-links in-
tellektualistische klubjes, geraakte verzeild in de kommunistische partij toen hij 
gedurende de oorlog in het verzet stond. Na de oorlog — en vooraleer de Com
munistische partij uiteenscheurde in < Chinezen > en « Russen > — speelde hij 
in het apparaat een niet onbelangrijke rol. Hij deed aan jeugdwerk, was een 
betrouwbaar Stalinist en ging, naar de gebruiken van die dagen, regelmatig eens 
over en weer naar Oost-Europa. 

Na het grote schisma nam Grippa de leiding op zich van de « Chinese > 
kommunisten. De luidruchtige geschiedenis van zijn partij(tje) heeft reeds her
haaldelijk aan een vaudeville doen denken. Een paar maanden geleden nog werd 
het « Chinees » hoofdkwartier overvallen door een ex-Rus, ex-Chinees en —• 
volgens de laatste berichten — neo-trotzkyst : de stationschef Maurice Massoz die 
een tijdlang aan het partijtje een zeer geringe aanhang van arbeiders bezorgde, 
erfenis uit de dagen dat hij militeerde bij de spoorwegmannen van het A.B.V.V. 
De « Russen > vertellen aan ieder die het horen wil, wat voor een idiote bende 
die « Chinezen » eigenlijk wel zijn; zij illustreren hun verhalen doorgaans met 
een reeks anekdoten waaruit blijkt dal de stoottroepen van Mao 's nachts af en 
toe veriuikkeld geraken in andere en scabreuzer avonturen dan plak- en kalk-
tochten. In het voorbijgaari weze even aangestipt dat de « Russen » in hun strijd 
tegen de « Chinezen > plots de bij kommunisten zo zeldzame gave van de humor 
schijnen teruggevonden te hebben : ze noemen één van Grippa's prominentste 
volgelingen, de U.L.B.-student en gewezen Jezuietenleerling Graindorge in de 
wandeling Grain-de-rtz. 

Jacques Grippa, die zonder het geld van Mao en de stommiteiten van zijn 
tegenstanders zelden of nooit tot de aktualiteit zou doordringen, slaagt er thans 
af en toe eens in zich en zijn groep in het nieuws te hijsen. Dat was verleden 
weck weer het geval, toen het Belgisch gerecht besloot, « La Voix du Peuple > 
uit de circulatie te nemen. Dit besluit kwam vrij laat : het « Chinese T> weekblad 
was reeds verspreid bij de aborinenten en het « onherstelbare kwaad » van de 
majesteitsschennis — want dat was de reden voor de inbeslagnetning — reeds 
geschied. 

We kunnen ethter met de beste wil van de wereld niet snappen, waarom 
men Grippa door deze beslagname zo'n gratis publiciteit heeft gegund. De (voor 
f Chinese •» begrippen althans) onschuldige anti-Boudwijntekst in de onlees
bare en oveiigens in zéér beperkte oplage verschijnende « Voix » rechtvaardigt 
o.i. dat nauiuelijks. 

Oordeel trouwens zelf : « (Boudewijn is) ...een vertegenwoordigd van een 
familie die een der giootste geldmachten van het land is »... « Na de kroon ont
bloot te hebben werpt gij het masker af en toont ge uw ware gedaante : een 
bourgeois, verdediger van uw klasse en vastbesloten om het fascisme in te voe
ren teneinde de gemeenschappelijke belangen van het Belgisch grootkapitaal en 
het Amerikaanse imperialisme te verdedigen. Al de glimlachjes van de kleine 
princessen en van de kleine prinsen, al de toiletten en de charmes van de prin
sen, al Ëe liefdadigheden van de princessen en van een koningin zullen voor
taan niet meer in staat zivi, het beeld uit te wissen dat gij uiteindelijk van de 
koninklijke persoon hebt gebracht. Sire Boudeiuijn, laatste der Saxen-Koburg-
Golha's, uw geliefde eerste-minister en al zijn soortgenoten zullen voortaan niet 
meer in staat zijn om u de ineerstorting van uw klasse te besparen. Dat zal de 
onafwendbare ontknoping zijn van de volksstrijd in België ». 

Wij hebben inderdaad wel al eens onderdaniger en koningstromuer proza 
gelezen. Maar aan de andere kant ook straffere kost, anno de koningskwestie. Zo
dat wij in al onze onschuld menen dat men Grippa een door hem dankbaar 
aanvaarde piibliciteit heeft gegeven êmniiUe van een drol in een puntzak. 

' dio Genes. 

< Verder laat U doorschemeren dat ü 
op deze zaak niet wenst in te gaan, omdat 
het om een gebeurtenis gaat « die totaal 
kan vergeten worden. > 

< Waar het echter wel om gaat, is de ge
loofwaardigheid van de versie van de Mi« 
nister en deze van de 5 ooggetuigen. De 
openbare mening zal hierover oordelen, 
alsmede over andere nauwelijks verholen, 
zware ministeriële beschuldigingen, die ech
ter reeds door een vooraanstaand lid van 
uw partij in de franstalige partijpers wer
den afgewezen. > 

We zijn benieuwd, of Vranckx nog zal 
reageren I 

• Rond de regeringskrizis. 

van aoker 
vraagt 
volmachten 

(t.v.o.) In tijden van regeringskrizis benij
den wij allerminst onze kollega's van de 
dagbladpers. Zij hebben de droeve en on
ontkoombare plicht, hun lezers dagelijks te 
vertellen hoe de krizis evolueert, wie de 
kandidaat-eerste-ministers en -ministers 
zijn, welke formules ineengeknutseld wor
den en wat er achter de deuren van de 
Wetstraat en op de politieke hoofdkwar
tieren gebeurd. Doorgaans zijn deze ver
slagen, kommentaren en vraaggesprekken 
reeds achterhaald door de evolutie, op het 
ogenblik dat ze in de krant verschijnen. 
Het v(^sta^t, biei e^en te herinneren aan 
het rwekenlange geschrijf verleden zomer 
over de « zelfmoordkandidaat > Harmei, 
over de < certitude > P.W. Segers en dies 
meer, om duidelijk te maken wat we be
doelen. 

Laat het ons dus bij feiten en zekerhe
den houden. Een dier feiten is, dat Achiel 
Van Acker (na enkele jaren politieke fri-
go omwille van de tegenkanting der Waal
se B.S.P.-ers) reeds van bij het begin zij
ner informatie-opdracht de mening ver
kondigde dat < iedere toekomstige rege
ring slechts zal opgewassen zijn tegen haar 
taak, voor zover zij de beschikking krijgt 
over volmachten >. 

Dat is een gevaarlijke en daarenboven 
onjuiste teorie. Regeringsvolmachten bete
kenen, dat het parlement uitgeschakeld 
wordt, dat de regering de bevoegdheid 
krijgt om het parlement als wetgevende 
instantie voorbij te gaan en te regeren bij 
middel van koninklijke besluiten. 

Een dergelijke handelwijze is absoluut 
ondemokratisch en ze lost daarenboven 
niets op. Inderdaad, de moeilijkheden 
waarvoor de vorige regering geplaatst was, 
werden niet veroorzaakt door het parle
ment. Zij zijn het gevolg van het rege
ringsbeleid zelf, van de zwakheid der be-
windsploeg, haar onderlinge verdeeldheid, 
haar onbekwaamheid, haar onmogelijk
heid om werk te verrichten binnen de 
grens van verouderde strukturen. Het is 
niet door het parlement uit te schakelen 
dat dergelijke moeilijkheden omzeild of 
onmogelijk gemaakt worden. Volmachten 
zijn een gevaarlijke fiktie voor een op hol 
geslagen regime, dat zijn toevlucht gaat 
zoeken bij kwakzalverpraktijken : een 
vlucht voor de werkelijkiieid. 

En andere zekerheid tijdens de huidige 
krizis is het feit, dat de C.V.P. zich steeds 
meer en meer ontpopt heeft tot de schom
melmeid van de B.S.P. De sterkste partij 
van het land neemt er vrede mee, dat zij 
op sleeptouw genomen wordt door de par
tij die, omwille van haar hopeloze inner
lijke tegenstellingen, de regeringskrizis 
heeft uitgelokt 1 Dit weinig verheffend 
schouwspel op zichzelf is allerminst van 
aard, iets te wijzigen aan de algemene in
druk dat de huidige krizis niet acciden
teel is, maar struktureel : het faljiet van 
twee decennia bewind der drie « groten >. 
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PROTEST 

Volksvertegenwoordiger dr. 
R. Van Leemputten heeft bij 
de minister van Justitie 
schriftelijk geprotesteerd te 
gen de behandeling die twee 
te Zwartberg aangehouden en 
nadien uitgewezen Nederland
se fotografen hebben «geno
ten » vanwege de Rijkswacht. 
Over deze zaak bracht de Ne
derlandse televisie een aktua-
liteitenprogramma dat aller
minst vleiend was voor ons 
land en zijn politie-metoden. 

LIMBURG 

Hebt ü reeds uw steun ge
stort voor het « Solidariteits
fonds Limburg > ? Indien niet, 
doe het dan nog vandaag. 
Stortingen op per. 1476.97 van 
Brussel 1; vermelding op 
keerzijde' van « Solidariteits
fonds Limburg ». 

Vanaf volgende week ver
schijnt in ons blad een eerste 
lijst van stortingen. 

De Volksunie arrondisse
ment Antwerpen had onmid
dellijk na de tragische ge
beurtenissen te Genk het ini
tiatief genomen, een solida
riteitsfonds op te richten. Het 
is vanzelfsprekend dat dit ini
tiatief — waarvoor trouwens 

schitterend wordt gewerkt — 
gekoordineerd werd met het 
onze en dat de inwoners van 
dit arrondissement, die aan
gesproken worden namens 
het Antwerps fonds, hun gift 
in alle vertrouwen kunnen 
doen. De bedragen zullen 
trouwens samengevoegd wor
den voor hun aanwending in 
Limburg. 

Mogen we een beroep doen 
vooral op de V.U.-afdelingen, 
opdat zij een solidariteitsstor-
ting zouden doen ? 

STANDPUNT 

Het partijbestuur van de 
Volksunie, te Brussel verga
derd op 17 febr. 1966, onder
zocht de politieke toestand en 
publiceerde volgend perskom-
munikee : 

De beslissing van de heer 
Vanaudenhove om een infor
matieopdracht te weigeren, 
heeft eens te meer bewezen 
dat het programma van de 
P.V.V. ongeschikt is als re
geringsprogramma en dat de 
houding van deze partij be
paald wordt door louter elek-
torale en partij-politieke mo
tieven. De bevestiging van de 
P.V.V. dat zij bereid is rege
ringsverantwoordelijkheid te 
dragen, kan thans niet ern
stig meer opgenomen worden. 

De modernizeringswerken aan het Centrumkanaal (hierboven het vak Obourg-Nimy) zullen twee 
en half miljard kosten, vervanging van kunstv^erken, bruggen enz. niet meergerekend. Zoveelste 

bewijs van de minorizering van Wallonië. 

Het partijbestuur van de 
Volksunie uit anderzijds zijn 
bezorgdheid over de voorstel
len die worden geformuleerd 
in de richting van de vorming 
van een regering die met vol
machten zou worden bekleed; 
dergelijke regeringsformule 
zou de aftakeling der zoge
naamde traditionele partijen 
en hun onmacht om de huidi
ge problemen op demokrati-
sche wijze op te lossen, op 
schrille wijze in het licht stel
len. 

VERZUILING ! 
In Nederland worden radio en tele

visieuitzendingen beheerst door georga
niseerde belangengroepen, die in dit land 
met traditioneel scherpe religieuze oppo
sities, de gehele zendtijd onder elkaar 
verdeeld hebben. De maatstaf voor het 
verdelen van die tijd is niet zonder meer 
de macht van de politieke partijen ge
weest die zich achter de meeste van deze 
zuilen verbergen, maar wel voornamelijk 
de vrije ledenwerving voor de omroeps-
verenigingen. Door dit systeem heeft 
Nederland een vrijwel unieke plaats in 
liet geheel van de Europese radio- en 
televisieuitzendingen. 

Sinds meerdere jaren is tegen deze 
verzuiling heel wat kritiek losgekomen. 
En het zou wel een wonder zijn als ook 
aan deze schikking niet enige nadelen 
zouden vast zitten. Maar daarnaast staat, 
dat de berichtgeving die rechtstreeks 
door het Algemeen Nederlands Persbu
reau wordt verzorgd een voorbeeld is van 
een bondige, zakelijke en in ruime mate 
objektieve nieuwsdienst. Ook daarvoor 
hebben de zuilen gezorgd die een tijd
lang deze nieuwsdienst zorgvuldig heb
ben beluisterd en door voortdurende be
merkingen een goede scholing hebben 
gegeven. Het resultaat is dat sinds enige 
tijd de zuilen praktisch nooit meer be
merkingen hoeven Ie maken. 

Daarbij komt nog dat de « zendtijd door 
de regering ter beschikking gesteld van 
de politieke partijen •» met een mildheid 
verdeeld Vî ordt waarover wij hier nau
welijks durven dromen. Want hier heb
ben we een officieel volledig onafhanke
lijke omroep, vrij van alle politieke en 
religieuze binding, en diis - de objektiefst 
mogelijke uitzendingen. Dat is het deun
tje dat Julien Kuypers jaar na jaar bij 
de officiële ont\ angst van de dagblad-
schrijvers tracht te zingen... 

Aandachtige en kritische luisteraars en 
kijkers die uiteraard zeldzaam zijn, 
\\eten eigenlijk al heel lang wat er van 

die objektiviteit terecht komt. Daarop 
schelden is zelfs een hele tijd in CVP-
kringen heel normaal geweest : Wie 
herinnerde zich niet hoe op 26 maart 
1955 om 13 uur, terwijl heel wat straten 
te Brussel boordevol betogers waren, de 
dienaar van de waarheid en van de vrije 
gedachte. Pierre Vermejlen liet verkon
digen dat alles heel gewoontjes was in 
onze hoofdstad ? 

Sindsdien is er echter niets veranderd. 
Alleen de gelegenheden om zo duidelijk 
als toen te tonen wat onze BRT-bericht-
geving werkelijk waard is, ontbraken ! 
De krisis rond Zwartberg was zo een ge
legenheid en al onmiddellijk kwam de 
proef op de som. « Humo » bracht een 
heel degelijke en nauwkeurige beschrij
ving van wat er "zoal in het BRT-gebouw 
gebeurde ! De titel ? Gewoonweg in grote 
titelletters : Censuur ! Wie dit \ erslag 
leest walgt \an de schijnheiligheid van 
de verantwoordelijken, heeft medelijden 
met de moedige enkelingen die trachten 
naar objektiviteit maar toch ook wel min
achting voor de talrijke gewillige zwak
kelingen. Want geen mens doet het ooit 
aanvaardbaar klinken dat de groep joer-
nalisten inderdaad machteloos zou zijn ! 

Zo zitten wij hier zonder zuilen (in het 
meervoud !) met een enkele zuil : de 
regeringszuil ; of de zuil van de machtig
ste van het ogenblik. De radiojoernalis-
ten zorgen er al altijd voor dat hun namen 
niet genoemd worden, wat normaal is 
vermits zij naamloze spreekbuizen zijn, 
geen échte mensen. Waarom zouden de 
sprekers voor de televisie dit voorbeeld 
niet navolgen : het moet niet zo moeilijk 
zijn een aantal maskers van de regerende 
eerste-minister, of van Cool of Major be
schikbaar te houden I Dan hoeven zij ook 
daar alleen maar geluid te produceren. 
En voor de oppositie zou dit masker een 
voortdurende steun zijn ! 

Nemrod. 

De onaanvaardbare censuur 
van de regering in radio en 
T.V., in verband met de in
formatie over de toestand van 
de Limburgse mijnen en het 
drama van Zwartberg, is trou
wens een aanwijzing voor de 
aanwezigheid van ondemo-
kratische tendenzen in de lei
dende kringen van het land. 

BAANVERVOER 

Een zich « nationaal Bel
gisch » noemende federatie 
van baanvervoerders hield 
verleden woensdag een pers-
konferentie naar aanleiding 
van de stakingsbeweging die 
onder de vrachtvoerders was 
ontstaan in verband met een 
aantal eisen die nader wer
den geformuleerd. Zo wordt 
o.m. gevraagd dat kapaciteits-
regelende maatregelen zou
den getroffen worden op ba-

Z13 van de rentabiliteit van de 
voertuigen, dat tariefregelin
gen zouden doorgevoerd wor
den voor bepaalde transpor
ten en dat er een statuut voor 
de transportbemiddelaar zou 
tot stand komen. Er wordt 
verder voorgesteld dat een 
gemengde vereniging, samen
gesteld uit vertegenwoordi
gers van administratie en van 
de vervoerders, zou opgericht 
worden en dat een wijziging 
zou doorgevoerd worden aan 
de wetgeving van 1960 betref
fende het vervoer tegen ver
goeding. 

De perskonferentie verliep 
haast uitsluitend in het frans, 
wat niet van aard was om de 
(in merendeel Vlaamse) joer-
nalisten gunstig te stemmen. 

Spijtig, want de — overi
gens gerechtvaardigde—eisen 
van baanvervoerders zouden 
alleen maar kunnen gediend 
zijn bij een normale uiteen
zetting ervan. 

Hochhuth's « Plaatsvervanger », epgevoerd in het Brussels Thea
tre des Galeries, heeft aanleiding gegeven tot een fikse teaterrel. 
Op welk verheven peil het « debat » over het (van toneelstand
punt uit bezien trouwens ongenietbare) stuk gevoerd werd, bleek 
uit de « argumenten » die voor- en tegenstattders mekaar naar 
het hoofd slingerden. De tegenmanifestanten verweten de politie 
« d'etre pire que la gendarmerie de Zwartberg ». De voorstanders 
van het stuk gaven uiting aan hun diepkristelijke of humanisti
sche gevoelens door « d bas la calotte » te zingen of « d Ausch
witz » te skanderen. Vooral deze laatste kreet zal iedereen er van 
overtuigen, met welke diepmenselijke bewogenheid zij de 

« boodschap » van Hochhuth beluisterd hebben. 
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Verleden week vrijdag werd in de Kamer het borstbeeld ont
huld van gewezen eerste minister Theo Lefèvre. Hoed af voor 
beeldhouwer Jespers, die aan het weerbarstig marmer dit fijn-

besneden profiel ontworstelde... 

THLEFOONTAPPERS 

Er werd al vaker beweerd dat 
in ons iand — naar goede 
« demokratische » gepiogen-
heid — sommige politiediens
ten de telefoongesprekken af
tappen, Ten tijde van de be
roering rond Hertoginnedal 
heeft de Volksunie deze prak
tijken publiek aangeklaagd; 
er volgde niet eens een « ver
ontwaardigde » ontkenning. 

Naar aanleiding van wat de 
jongste weken in Limburg ge
beurde, werd weer duidelijk 
en onomstootbaar vastgesteld 
dat de telefoongesprekken 
van een hele reeks vlaamsge

zinden doodgewoon afgeluis
terd worden. 

Slechts één voorbeeld Toen 
veertien dagen geleden een 
ploeg VU.-piopagandisten 
telefonisch bijeengeroepen 
werd om een pamflet in heel 
Limburg té helpen versprei
den viel de B O B onmiddel
lijk een Limburger lastig met 
een ondervraging-in-regel 
over wat er « zou gebeuren ». 
Ingevolge de telefoonaftappe-
rij waren de « stillen » buiten
gewoon aktief in en rond de 
plaats waar de propagandis
ten samenkwamen. En op de 
wegen van de mijnstreek 
krioelde het van « stillen » in 

onschuldige personenwagens. 
Tussen haakjes : deze brave 
jongens mogen inmiddels wel 
voor nieuwe nummerplaten 
zorgen... 

Censuur in radio en T.V., 
huiszoekingen bij fotografen, 
druk op de pers en schending 
van het privaat karakter der 
telefoongesprekken : België 
anno 1966 ! 

REPRESSIE 

Wanneer het zwartboek over 
Limburg uitgegeven wordt, 
zal het ook wel een hoofdstuk 
bevatten over de repressie die 
na de dramatische gebeurte-
n ssen te Zwartberg gevoerd 
werd tegen Limburgse 
vlaamsgezinden. 

Ook dat belooft een fraai 
lijstje te worden. Te Hasselt 
werden studenten, opgeleid 
tijdens de studentenbetoging, 
in de jeeps en vrachtwagens 
van de rijkswacht tot bloe
dens toe afgeranseld. Sommi
ge « verdachten », die na een 
onderzoek totaal vrijuit gin
gen, hadden moeten beleven 
dat hun huis twee-drie dagen 
aan een stuk omsingeld werd 
door een echt legertje : jeep, 
staf f car, een half dozijn 
«zwaantjes», een stel stoere 
B O.B.-jongens, walkie-talkies 
op straat enzoverder. 

Wij kennen een geval 
(naam en adres van betrok
kene in ons bezit) waar dit 
dagenlange waanzinnige 
spektakel op zijn Vopo's de 
twee kinderen ziek van angst 
maakte, zodat de moeder ten 
einde raad bij de rijkswacht 
ging vragen of dat alstublief 
nu toch écht nodig was. 

Blijkbaar wél, want de een 
of andere vluggerd van ons 
beste gerecht ter wereld had 
zich laten ontvallen dat hij 
de betrokkene «dood of le
vend zou hebben ». 

Uiteindelijk bleef er van de 
fantastische beschuld'gingen 
tegen de man geen stuk over. 

En daarvoor werd dagen
lang een huls belegerd als 
gold het een tort Chabrol, 
werd de naam van een dege
lijke familie door de modder 
gesleurd en werden een vrouw 
en haar kinderen eindeloos 
getergd en geterrorizeerd. 

Ja, misschien zijn wij wel haarklievers en kleiizielige vitters. Maar we wensen onze lezers toch 
deze twee « Medicis »-vazen in polychroom porcdlein onder ogen te brengen. Ze werden door 
Boudewijn en Fabiola geschonken aan Frederik en Ingrid, naar aanleiding van het vorstelijk 
bezoek aan Denemarken. Zij dragen als opschrift • « S. Michel ei Giidule a Bruxelles » en « Vue 
de la Grande Place a Bruxelles ». Alléén in het Frans Wat normaal is : onze vorsten behoren 
van huize uit tot de taalgroep der « geminorizeerden ». 
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...KLEIN KAMERKONCERT 
Zoals onze lezers weten, wordt van de Kamer- en Senaatszit
tingen een « Beknopt Verslag» opgemaakt : een samenvat
ting van de debatten die de volgende dag reeds in druk ver
schijnt. Enkele dagen later wordt van dezelfde debatten een 
volledig stenografisch verslag uitgegeven, de zgn. « Parlemen
taire Handelingen » die veel uitvoeriger en juister zijn dan het 
« Beknopt Verslag ». Uit de « Handelingen » over de Kamer
zitting van donderdag 3 februari brengen we hieronder een 
gezellige brok parlementaire welsprekendheid. 

Van der Eist .• Men heeft L imburg vanui t Brussel behande ld o p 
een manie r zoals dat vroeger gebeurde met de koloniale gebieden. 

Eyskens : Het is een schande wat u daar zegt. 

Vo>i der Ehl : .\\\e inslautics in Liniljuig hebben openlijk aange
klaagd... 

VniithUt : ANX'lkc instanties? 

Van der Eist : ... dat zij verrast werden door het plots besluit van 
de sluiting van de mijn van Zwartberg, ja dat ze niets afwisten 
over een reponversieplan. 

Eyskens : Weet u dan niet dat men reeds vier jaar geleden mijn-
sluit ingen had moeten voortzet ten? Weet u niet dat er ook in Ne
der land mijnen worden gesloten ? 

Van der Eist : Wat Neder tand betreft. Mijnheer de Minister, 
moet ik u zeggen dat men daar contact opneemt inet de diverse 
organisaties en dat de mijnsluit ingen drie il vijf jaar van tevoren 
worden aangekondigd en voorbereid. Zelfs Vlaamse professoren 
uit Gent werken hu reeds mee aan de recon\ersic in Neder lands-
Limlï ing. 

Eyskens : Dat had men inderdaad moeien doen. 

Van der Eist . Men spreekt hier wel van reconversie en hèt schep
pen' \ a n werkge.legenlieden, maar men gaat tevverk op een manie r 
alsof men de bevolking kan behandelen zonder rekening te l iouden 
met liaar gevoelens, met haar vrees, met haar angst \ o o r de be
staanszekerheid. 

Van Eynde : Dat alles kl inkt zeer romantisch, maar weet gij dan 
niet wat er voor Limliurg is gedaan ? De Ford-fabricken te Genk , 
Phil ips te Tessenderlo, Kwaadmechelcn en zo meer, zegt u dat aljes / 
niets ? 

Van der Eist : En zou de regering daar zo heel veel verdiensten 
aan liebbcn ? 

Van Eynde : Neen, natuur l i jk niet, geen enkele regeri4ig heeft 
daarbi j enige verdienste. Mijnheer Van der Eist. Alle regeringen 
— en eventueel ook de uwe — heljben alleen schuld aan al het
geen slecht gaat en hebben geen enkele verdienste aan de d ingen 
die goed gaan. 

Van der Etst : Ik heb hier vanop deze t r ibune de heer .Spinoy 
geïnterpelleerd omdat hij bedrijven uit de Kempen naar Wal lonië 
heeft overgeplaatst, (Zeer /j//sf.' bi] de leden van de Volksunie.) 

Ik heb de heer Spinoy geïnterpelleerd omdat in de Kempen be
drijven gesloten werden en omdat aan de eigenaars lie'often ge
daan werden om hen te oxerhalcn hun Ixdiijf o\er te l>rcngen naar 
de Borinage. 

Vanihilt .' Mijnhëfer Van der Eist, gij moei goed oppassen, gij 
zegt daar eerst de heer .Spinoy... 

Van der Etsl : Ja. die heb ik geïnterpelleerd. 

Vanthilt : Ja, maar in functie van de regering van toen Welnu , 
als lid van de toenmalige meerderheid en als socialist, zeg ik u dat 
wij in L imburg de lieet Spinoy danken omdai daar werkelijk 
nieuwe ni jveiheden zijn gekomen. (Welke? bi] de leden x'an de 
r.V.V.) De reconversie van de Zuiderkempen, is dat geen waar
heid misschien ? Welnu, die is er gekomen dank zij Ministei Spinoy. 

Detiège : Inderdaad, dat is het werk \ a n Spinoy. 

Vanthilt : Nu komen wi] in Limit ing ten minste tot iets, maa r 
gij zweept er de mensen alleen maar op. 

Van der Eist : Ik weet. Mevrouwen, Mijne Heren, welke politiek 
door de heer Spinov gevoerd is geweest. 

Vanthilt : Hi) heeft bij ons de goede politiek gevoerd. 

Van der Eist : Et is door de heet Spinoy en dooi de heer Major 
verklaaid dat zij in de eerste plaats de reconversie \ a n de Borniage 
zouden in de hand werken. 

Vanthilt : Gi) zijt een demagoog ! 

Van der Eist ; En wanneer een instelling, zoals het Vlaams Eco
nomisch Verbond in het verleden en nu zo pas nog gemeend heeft 
te moeten piotesteren tegen de legeringspolitiek inzake economische 
expansie en de benadeling van de Vlaamse gewesten... 

Van Eynde : Tegen nationalisten zoals gij ! 

Van der Eist : .. dan geloof ik niet dat een dergelijk piotest in
gegeven is door politieke motieven. {7.eer juist! bi) de leden van 
de Volksunie. — Geroep en twistgesprekken op verschillende ban
ken.) 

Van Eynde : Dokter, verzoig uw zieken ! 

Antiaux . Dat doet hij betei dan gij uw lezers ! 

Va7i Eynde v Welnu, Mijnheer Van der Eist, de mensen die in 
Wallonië in slechte gebieden verkeren hebben recht op onze steun, 
zowel als deze in Vlaanderen, Dat is onze opvatt ing. 

Van 'ér Etst . Mijnheei Van Eynde, hetgeen gij zegt... 

Van Eynde ; Gij vindt misschien dat de iirensen van de Borinage 
moeten kieperen, ik niet. 

Van der Elsl : ... ik herhaal , wat gij zegt is zo eenzijdig. Mijnheer 
Van Eynde, dat wij het belachelijk vinden. 

Van Ey?ide : Gij spreekt veelzijdig, dat hebben wij al gehoord. 

Van der Eist : Ik heb hier vanop deze tribiure reeds meermaals 
herhaald dat u i j de Walen het beste toewensen en wij de Walen 
in de gelegenheid wensen te stellen zelf hun problemen aan te 
pakken en op te lossen. (Zeer juist! bij de leden van de Volksunie.) 
Wij hebben ook steeds verklaard dat wij niet geloven dat het een 
gezonde toestand is wanneer de Vlamingen zich willen gaan nroeien 
met Waalse aangelegenheden, enkel en alleen om de eenheid in 
htm part i j te redden. (Zeer juist ' en levendig handgeklap bt] de 
leden van de Volksunie) en wij aanvaarden niet dal de Vlaamse 
arbcidcrsbelangen opgeofferd woideii aau de eenheid van de Bel
gische socialistische par t i j . 
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Verleden zaterdag werd te Diksmuide een uiterst verdienstelijk 
man in de bloemetjes gezet : Leo Vandeweghe. Leo Vandeweghe 
is arrondissementeel voorzitter van de V.V. Oostende-Veurne-
Diksmuide en gemeenteraadslid te Oostende. Aan de V.U.-door-
braak in deze stad, in dit arrondissement en in gans West-Vlaan-
deren is de naam van Leo Vandevi'eghe onafscheidelijk verbon
den. Van harte sluit onze redaktie zich aan bij de hulde aan 
deze rechtgeaarde, trouwe Westvlaming waarvan wij weten dat 
hij een model is van een Vlaams-nationaal politicus : bekwaam, 
vasthoudend, eerlijk. En niet in het minst : onbaatzuchtig en 
zichzelf wegcijferend. Ad multos annos, Leo! 

MERLOT 

E N VAN DER ELST 

Zoals te v e r w a c h t e n was 
heef t de k o n i n g zi jn r a a d p l e 
g ingen in ve rband m e t de 
vo rming v a n een nieuwe r e 
ge r ing afgesloten, zonder d a t 
h i j i e m a n d van de Volksunie 
t e n paleize ontbood. 

T e n paleize speel t m e n 
s t ruisvogel : d a t 12 % van h e t 
V laams kiezerskorps zi jn ver 
t r o u w e n schonk a a n de 
V l a a m s - n a t i o n a l i s t i s c h e p a r 
t i j , wens t m e n er eenvoud ig 
weg n i e t onde r ogen te n e m e n . 

De kon ing k a n i m m e r s geen 
« s c h e u r m a k e r s », geen fede
ra l i s t en r aadp legen . T e n 
m i n s t e : geen Vlaamse fede

ra l i s t en . De a c h t b a r e h e e r 
Merlot , een over tu igd Luiks 
federal is t , k a n wél door de 
beugel die voor de hee r Van 
der Eist b l i jkbaar te klein is. 

W A L U O N I E E N LIMBURG 

Er w o rd t noga l g r a a g ver
wezen n a a r h e t feit d a t er in 
Wal lon ië m é é r koolmij n e n 
ges loten werden en worden 
d a n in L imburg . D a t is e c h t e r 
noga l wiedes : in L i m b u r g 
zi jn e r t ens lo t t e m a a r zeven 
p u t t e n , terwij l er in Wal lonië 
t h a n s nog 51 explo i ta t ieze te ls 
zijn. En de wins t in de L i m 
burgse m i j n e n heef t j a r e n 
l a n g hoofdzakel i jk gediend 
om de verl iezen in t i en t a l l en 
m a r g i n a l e Waalse m i j n e n te 
dekken . 

Er is e c h t e r nog een a n d e 
re fac tor van groot be lang . De 
K e m p i s c h e m i j n e n s te l len 
t h a n s nog s teeds een 20.000 
m e n s e n u i t de s t reek, L i m b u r 
gers dus of Hage l ande r s , t e 
werk. I n alle Waalse b e k k e n s 
s a m e n werken er m i n d e r d a n 
16.000 Waalse mi jnwerke r s . 

D a a r u i t b l i jk t duidel i jk d a t 
de L imburgse m i j n e n v a n véél 
g ro te r b e l a n g zijn voor de t e 
werks te l l ing der a u t o c h t o n e n 
d a n de Waalse mi jnen . E n 
d a t de s lu i t ing van één K e m 
pische p u t een d r a m a is van 
a n d e r e en r eusach t ige r a f m e 
t i n g e n d a n de s lu i t ing van een 
he le reeks Waalse mi jnen . 

« R E K O N V E R S I E » 

I n de m i j n v a n Hou tha l en , 
die b i n n e n k o r t h e l e m a a l d ich t 
gaa t , werken t h a n s nog een 
1.500 m e n s e n . 

De gebouwen van de m i j n 
worden geleidelijk i ngescha 
keld in de « rekonvers ie » van 
Limburg . Ze zijn reeds gedeel 
tel i jk be t rokken door een 
verffabr iek die een t w i n t i g 
t a l (!) pe r sonen werk ver 
schaf t . B i n n e n k o r t zal een 
Waals bedrijf van m e e t a p p a 
r a t e n er eveneens een filiale 
op r i ch ten . Voorziene u i t e i n 
deli jke t ewerks te l l ing : een 
h o n d e r d t a l pe r sonen . 

Zoals m e n ziet : s c h i t t e r e n 
de perspek t ieven voor de 
L imburgse « rekonvers ie •». 

P E N D E L E N 

In de «Libre Be lg ique» 
heef t de bekende Waalse eko -
nomis t prof. B a u d h u i n zijn 
m e n i n g verkondigd over de 
mi jns lu i t ingen en de r e k o n 
versie in L imburg . Hij s p r a k 
zich o.m. u i t t egen de idee v a n 
een weder tewerks te l l ing in de 
p l a a t s w a a r m é n woont ; een 
dergel i jke o p v a t t i n g is vol
gens h e m « een u i t i n g van 
verkeerd begrepen reg iona l i s -
m e ». 

De hee r B a u d h u i n heeft , als 
goede Waal , a n d e r e o p v a t t i n 
gen over reg ional i sme. N a m e 
lijk d a t de Vlaamse a rbe id s 
k r a c h t de Waalse s t r e k e n 
m o e t t en goede komen . Zoals 
d a t n u reeds in lengte van j a 
r e n is En zoals h e t bl i jven 
m o e t in h e t « Libre Belgique 
de p a p a » , zo d i e r b a a r a a n 
deze hooggeleerde m a n en 
zijn lijfblad. 

N A LIMBURG 

W E S T - V L A A N D E R E N ? 

Terwij l begin dezer m a a n d 
Z w a r t b e r g in h e t b r a n d p u n t 
van de be langs te l l ing s tond, 
werd u i t e r a a r d m i n d e r (of 
geen !) a a n d a c h t besteed a a n 
een s t e l l i ngname die de West -
v l a a m s e Ekonomische R a a d 
l iet ve r sch i jnen . 

De W.E.R. (evena ls t r o u 
wens de Ekonomische R a a d 
voor V l a a n d e r e n ) b e n a d r u k t 
in deze s t e l l i ngname eens t e 
m e e r d a t s t r eken m e t a rbe ids -
ove r scho t t en p r io r i t a i r e b e 
h a n d e l i n g m o e t e n kr i jgen in 
de r eg lonaa l - ekonomtsche p o 
li t iek van de overheid. 

Verder wordt , zeer scherp , 
gezegd d a t speciale r ekonver -
s i emaa t r ege l en m o e t e n b e 
pe rk t bli jven t o t t ewerks t e l 
l ing van aanwezige a rbe ids 
k r a c h t e n en d a t geen p r io r i 
t a i r e b e h a n d e l i n g m a g geduld 
worden voor s t r eken die voor 
h u n expans ie beroep m o e t e n 

doen op vreemde a r b e i d s 
k r a c h t e n . Bedoeld is h ie r n a 
tuur l i jk de poli t iek t egenove r 
h e t Waalse landsgedeel te . 

Tens lo t t e eist de W.E.R. 
voor de seder t l a n g e rkende 
ontwikkel ingsgebieden — Z u i 
d e r k e m p e n en Wes thoek — 
dezelfde bi jzondere ove rhe ids 
h u l p als voor de mi jngeb i e -
den . 

« LEVE 

D E DISKRIMINATIE. . . » 

...riep C.V.P.-kamerlid Claeys 
t i jdens de K a m e r z i t t i n g v a n 
19 j a n u a r i . Deze u i t roep was 
de s lotsom van een vas t s t e l 
l ing w a a r u i t o.a. bleek d a t 
« G r a n d Liège » s inds de e x 
p a n s i e - w e t t e n van 1959 d r i e 
m a a l meer d a n W e s t - V l a a n 
deren h a d b i n n e n g e h a a l d 
(22 mi l ja rd tegenover 6 m i l 
j a r d ) . De m a n , die van zi jn 
min i s t e r s nog een « evenwich
t ig beleid » dur fde v e r w a c h 
ten , h a a l d e t i j dens dezelfde 
z i t t ing nog a a n d a t h e t deel 
v a n Wes t -V laande ren , ge le
gen t e n westen van de l i jn 
Oos tende-Wervik , « nog nooi t 
ie t s van ekonomische e x p a n 
sie heeft gezien ». 

ER KOMT B E R O E R I N G 

De Wes tv lamingen h e b b e n 
u i t e r a a r d de laa t t i jd ige b e 
schouwingen van d h r Claeys 
n ie t nodig om de k a t de bel 
a a n te b inden . 

He t V.U -provinc iaa l k o m l -
tee van W e s t - V l a a n d e r e n 
voorziet reeds een grote b e t o 
ging in h e t h a r t van de Wes t 
hoek en dit m e t een dr ievou
dig opzet : de rekonvers ie v a n 
de Westhoek, de w a t e r b e h e e r 
sing, h e t i n t eg raa l Neder l ands 
k a r a k t e r van W e s t - V l a a n d e 
ren , de kus t en K o m e n - H o u -
tem inbegrepen ! 

Misschien zal h e t op s t r a a t 
b rengen van de W e s t v l a a m -
se eisen méér opleveren d a n 
p la ton i sche K a m e r - o n t b o e z e 
mingen en zoekgeraak te m o 
t ies van Vlaamse E k o n o m i 
sche R a d e n ! 

DE NATIONALE BANK 
AAN HET WOORD 

Over het verslag van de Nationale 
Bank over de ekonomische bedrijvigheid 
in 1965 zijn heel wat dingen te zeggen. 
In de eerste plaats kan men de snelheid 
bewonderen waarmede de gegevens en 
statistieken van het voorbije jaar gepu
bliceerd worden. 

De Nationale Bank meent dat de groei 
van het nationaal produkt slechts 3 % 
zou bedragen tegen 5 % in 1964. Dit wil 
zeggen dat de ekspansie van de industrie 
eii de handel een beetje geremd is. De toe
stand is echter niet dramatisch. 

Hoewel de vraag naar de afgewerkte 
produkten zou afgenomen zijn, bleven de 
kosten van de werkuren nog met 9,6 % 
stijgen. Dit wil niet zeggen dat iedereen 
9,6 % méér verdiend heeft, want een deel 
\ a n deze toename moet toegeschreven 
worden aan de inkrimping van de arbeids
tijd. Er worden minder uren gewerkt en 
meer dagen verlof genomen. De Nationale 
Bank is echter niet in staat om te bereke
nen hoeveel uren er « zwart » worden 
gewerkt. 

Als men men bovendien rekening houdt 
met grotere sociale aflioudingen, dan 
stegen de totale loonkosten in 1965 met 
meer dan 11 %. De/e stijging weegt 
2\\aar op de Belgische industrie, vermits 

de fabrieken en de kantoren deze kosten 
niet volledig kannen doorrekenen aan 
hun kliënteel. De lonen stijgen sneller 
dan de toename van de produktiviteit, be
weert de Nationale Bank. Het is immers 
niet altijd mogelijk, door betere en snel
lere machines of door een meer prak-
tisclie organisatie de kosten van de loons
verhogingen te kompenseren. 

Zo dramatisch is de situatie nu ook 
weer niet, want ook bij de buurlanden 
zijn de lonen in volle ekspansie. In ver
gelijking met Nederland slaan wij in al 
onze miserie nog 'n behoorlijk figuur. Het 
was in 1965 mogelijk om de eksport op te 
drijven. 

Wanneer men de Belgische uit \oer van 
dichterbij bekijkt, dan is het geen totaal 
gunstig beeld. In het algemeen daalden 
de prijzen van de Belgische eksport-arti-
kelen met ongeveer 1 %, terwijl in het 
binnenland de kleinhandelsprijzen met 
ruim 4 % verhoogd werden. Elke huis
moeder heeft echter de overtuiging dat 
het leven veel duurder geworden is dan 
de indeks weergeeft. 

Sommige sektoren van he t bedrijfs
leven hadden het zwaar te verduren : 
kolen, metaal en tekstie). Niettegenstaan
de de produktieverminderingen van Bel

gische mijnen zijn de Amerikaanse steen
kolen nog goedkoper dan de eigen pro-
duktie. De Belgische staalnijverheid staat 
in bijna even enge schoentjes. De laatste 
vijf jaar werd ongeveer 32 miljard frank 
in de staalbedrijven geïnvesteerd. Is het 
wel zeker, dat deze geweldige kapitalen 
ooit zullen opbrengen ? De prijs van een 
ton gewalst staal daalde van 1955 tot 1966 
als volgt : 

1955 I960 1964 1965 
S) 115 $ 99 $ 92 $ 82 

De indeks van de kleinhandelsprijzen 
blijft stijgen. Oorzaak hiervan zijn o.m. 
de verhogingen van de prijs der land-
bouw'produkten. Dit wil niet noodzakelijk 
zeggen dat de landbouwers een groter 
inkomen hebben, want ook daar nemen de 
produktiekosten toe. De Belgische land-
bouwprodukten moeten aan het Europese 
niveau aangepast worden. Daarnaast 
werken de kosten van de diensten en het 
\ ervoer mede aan de algemene numtont-
waarding. De recente verhoging van de 
zegeltaksen zal dit proces nog versnellen. 

Om de stijging van de prijzen te rem
men, gebruiken de regeringen onder an
dere het klassieke middel van de dure 
intrest. Zij menen dat de burgers minder 
zullen kopen als de financiering van de 
aankoop meer kost. Deze teorie liep in 
1965 gedeeltelijk mank, omdat het grote 
publiek het vertrouwen in de munt aan 
het verliezen is. De kosten van aankoop 
vervullen nog een kleine psychologische 
rem, Nermits men ervan overtuigd is, dat 
de prijzen de volgende maal toch hoger 
zijn. 

Volgens de Nationale Bank is hét pro
bleem het behoud \an de e\enwichtige 

groei. De ekonomische bedrijvigheid moet 
op een hoog peil gehandhaafd blijven. 
Zonder werkloosheid te \eroorzaken, 
mag er geen over\erhitting in prijzen en 
lonen blijven bestaan. Zelfs een blinde 
kan zien dat de laalste regerint; ter zake 
niets bereikt heeft. 

Naast de wedloop tussen lonen en 
prijzen houdt de spanning op de kapitaal
markt aan. liet geld blijft duur. De staats
leningen moesten in 1965 tegen steeds 
betere voorwaarden aangeboden worden 
en toch ble\en de spaarders wanlrouwig. 
In heel Europa heei'st een krisis op de 
kapitaalmarkt. In Nederland en in Duits
land worden de hoogste intresten aange
boden. In Luxemburg, het centrum van de 
kapitaaluilgiften van Europa, worden 
obligaties gekreëerd in dollars, in Duitse 
marken, tegen 6 en 6,25 procent, vrij van 
belasting en soms met een preventieve 
fiskale klausule. Kortom, men zou zijn 
ziel verkopen om geld te vinden. 

In dit klimaat gaat de Belgische schat
kist een moeilijk jaar tegemoet. Vier en 
dertig miljard frank moeten gevonden 
worden om de boeken van de Belgische 
Staat te doen kloppen. Deze sommen zijn 
beschikbaar, schrijft de Nationale Bank. 
Indien het zakenleven sterk zou herleven 
en indien de zakenlieden opnieuw in grote 
mate beroep op de kredieten van de ban
ken zouden doen om de ekspansie te 
financieren, dan zullen er nog harde 
noten moeten gekraakt worden. Het zal 
dan wel blijken dat de fiskale hervor
ming van november 1962 en de verhoging 
van de indirekte belasting in januari 1966 
onvoldoende zijn om een financieel even
wicht te bereiken. 

G.V.D.B. 
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WIJ 

BEUASTINGS-

VRIJSTELL ING 

Volksvertegenwoordiger Mik 
Babyion vroeg de minister in
lichtingen nopens het vrij
stellen van de levensverzeke
ringspremies in verband met 
de belastingen. Sinds 1964 kan 
hiervan afgezien worden door 
de betrokkenen, maar velen 
hebben verzuimd schriftelijk 
hun voornemen mede te de
len aan de betrokken dienst. 
Dhr Babyion vroeg of een 
verzaking « in feite » niet vol
stond en of de mogelijkheid 
niet kon opengesteld worden, 
eventueel nog schriftelijk van 
de belastingsvrijstelling af 
te zien. 

van financiën doorhameren 
op een wantoestand bij de 
ambtenaren van Registratie 
en Successierechten die 
slechts een franstalige do-
kumentatie ter beschikking 
hebben voor wat de niet ter 
beurs gekwoteerde titels be
reft. In zijn antwoord op een 
vroeger gestelde vraag beves
tigde de minister deze toe
stand, waarop dr Goemans 

stelde dat dit in strijd is met 
de taalwetgeving. De repliek 
van de minister bestond erin 
te zeggen, dat de dokumenta-
tie waarvan sprake niet in 
het Nederlands bestaat en dat 
het verstrekken van de 
franstalige niet indruist te
gen de wet op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken, 
omdat « het hier niet gaat om 
administratieve instrukties ». 

N.M.B.S. 

Senator Jorissen stelde vast 
dat de N.M.B.S. vier franstali
ge groepsdirecties telt (Luik, 
Namen, Charleroi en Bergen), 
tegen drie nederlandstalige 
(Antwerpen, Gent en Has
selt). Hij vroeg de minister 
van Verkeerswezen, wat daar-

VERLEDEN DONDERDAG TE ANTWERPEN 

van de reden is en of daar
aan zal verholpen worden. 

In zijn antwoord zegde de 
minister dat « de onderverde
ling van het nationaal grond
gebied steunt op de belang
rijkheid van het vervoer en 
niets gemeens heeft met de 
onderverdeling van het land 
inzake taalgebied ». 

Dat is een bewering, die een 
nader onderzoek waard is ! 

EETING OVER ZWARTBERG 
T A L E N K E N N I S 

BIJ D O E A N E 

In zijn antwoord op een 
vraag van volksvertegenwoor
diger Lootens zegde de mini
ster van Financiën, dat de 
kennis van het Nederlands 
niet geëist wordt van het doe-
anepersoneel aan de Belgisch-
Duitse grens. Op 18 januari 
vroeg dhr Lootens of aan de 
haven van Antwerpen en aan 
de Belgisch-Nederlandse 
grens van het doeaneperso-
neel de kennis van een ande
re taal dan die van het Ne
derlands geëist wordt, welke 
taal of talen de betrokken 
beambten dienen te kennen 
aan de grensposten van de 
provincie West-Vlaanderen 
en bij de doeanediensten te 
Oostende. Wij zijn benieuwd 
hoe het antwoord hierop zal 
luiden. 

FRANSTALIGE 

D O K U M E N T A T I E 

(Annie v. B.) Waarheidslievend zijn de Vlamingen uit het Ant
werpse wel; ze weigeren immers goedgelovig alle bedrieglijke 
nonsens te slikken, hun door de raddraaiers van regering en 
daardoor gekantroleerde berichtgeving voorgeschoteld. Dat bleek 
overduidelijk uit het sukses van de voorlichtingsavond «De waar
heid over Zwartberg », door de Volksunie afdeling Antwerpen 
ingericht op donderdag 10 februari in zaal Majestic. In klassieke 
krantentaai heet zoiets geen « talrijke opkomst » meer, wel 
« massale belangstelling ». Een zaal vol luistergrage mensen, die 
mét hun verregende jassen ook even alle politieke bekommernis 
om een zopas gevallen regering hebben afgeschud en monter 
wachtten op de ophelderingen van V.U.-mandatarissen Van der 
Eist en Schiltz, voor bevoegde interpretatie, Mattheyssens en 
Goemans, voor het ooggetuigenverslag... 

Volksvertegenwoordiger dr 
Goemans bleef bij de minister 

De V.U.M.-jongens brengen 
een schallende intrede met 
tromgeroffel, die het publiek 
wel lust. Nog luider handge
klap begroet een zestal mijn
werkers, afvaardiging van 
hun Limburgse makkers. Ge
zwind zet de V.U.-fanfare een 
fikse mars in, de Volksunie
mars, die de mandatarissen al 
vertrouwd klinkt (ze veren 
meteen recht), maar de mas
sa niet (die blijft rustig zit
ten) . Een minuut lang inge
togen stUte ter nagedachtenis 
van de gevallen mijnwerkers, 
en dan komt dokter Goemans 
zichzelf en de sprekers inlei
den. Waarom, in welke om
standigheden en hoe de so-
lidariteitsbetoging in Limburg 
verliep wordt door de popu
laire dokter gemoedelijTc ver

teld, af en toe gekruid met 
pittige opmerkingen aan het 
adres van de regering, waar
op de zaal vrolijk reageert. 
Met extra - bewijsvoering 
staaft hij het vreedzame op
zet van de betoging, laakt hij 
eer paniekerig én voorbarig 
optreden van de rijkswacht, 
direkte aanleiding tot inci
denten. Uit kamerdebatten 
citeert hij « ex »-minister 
Vranckx, die openlijk toegaf 
dat zondagavond de rust her
steld was, en C.V.P.-€r Verro
ken, die ook zónder betogers 
zware incidenten waarschijn
lijk achtte. 

Dé verrassing brengt Hugo 
Schiltz, met een ander aspekt 
van zijn oratorisch talent : 
vandaag geen bezadigde rede 
die spekuleert op een serener 

publiek, vatbaar voor kalme 
argumentatie, maar wel — en 
de toestand wettigt het zo — 
een striemende aanklacht der 
ware achtergronden van het 
Zwartberg-drama, een vlijm
scherp betoog dat recht
streeks op verstand én ge
moed werkt. Zijn reputatie 
getrouw blijkt hij ook nu de
gelijk gedokumenteerd : be
trouwbaar cijfermateriaal uit 
officiële rapporten illustreert 
zijn aanklacht. Aanklacht van 
kwaadwilligen, socialisten 
vooral, die de Vlaamse bewe
ging nü haar sociale bekom
mernis verwijten waar ze die 
vroeger ontkenden. Aanklacht 
van een lasterkampanje die 
tot neo-nazisme en demago
gie bestempelt wat in werke
lijkheid verantwoorde inmen
ging is in de aanslag op de 
welvaart van een provincie, 
waar mijnsluiting zonder re -
konversie sociaal-ekonomisch 
onverantwoord en rampzalig 
is. Aanklacht tenslotte van 'n 
regeringsbesluit dat berust op 
improvisatie en laag spekule-
ren op de vermeende onnozel
heid van de Limburgse bevol
king. Zelfs politici der tradi
tionele partijen, zo herinnert 
zich Hugo Schiltz uit de ka
merdebatten (hij hield er nog 
vóór de incidenten een tus
senkomst in dezelfde zin) 
moesten dat standpunt be
amen. 

Ter afwisseling volgt dan 'n 
kalm maar overtuigend' r e 
laas van de betoging te 
Zwartberg, in de t ran t van 
dokter Goemans' verhaaL 
Reimond Mattheysens is b i j 
zonder op dreef waar hij 
scherp en toch met zin voor 
humor wijst op het kontrast 
tussen de vreedzame «pro
cessie * van betogers (aan
vankelijk dan toch) en de 
« Hitlerbende » zoals vulgaire 
scheldpartijen in pers en par
lement de Volksunie afschil
derden. Ook hij spaart de 
rijkswacht niet en talrijke 
anekdoten — soms grappig, 
meestal pijnlijk — illustrerea 
zijn getuigenis. 

Voorzitter Van der Eist, in 
krachtige spreektrant, maakt 
het proces van het unitaris
me, dat schuld heeft aan de 
Vlaamse minorizatie ten voor
dele van Wallonië, aan onbe
grip voor de Vlaamse sociale 
aktie die solidarizatie met 
Limburg eist en wettigt. Geen 
beter besluit, geen betere les 
dan de slogan die zonder om
haal zijn betoog kan samen
vatten : unitair nee, federaal 
ja ! Laatste hartverwarmend 
bericht van een geslaagde 
kollekte voor de familie van 
de slachtoffers (bijna 18.000 
fr), laatste waarschuwing om 
het hoofd koel te houden en 
niet in vijandige vallen te 
trappen.» 

WETSVOORSTEL 

: BOUWGROND EN WONINGEN 
Op 27 januari diende de V.U.-senaats-

fraktie een wetsvoorstel in, houdende 
wijziging van het koninklijk besluit van 
11 januari 1940 betreffende de uitvoe
ring van het Wetboek der registratie-, 
hypotheek- en griffierechten. We geven 
hieronder de tekst van de toelichting 
en het eigenlijke wetsvoorstel, opge
steld door de heer Wim Jorissen. 

Het Wetboek der registratierechten 
verleent in zijn artikel 53 een vermin
dering der rechten van 11 % tot 6 % 
voor de verkopingen van de eigendom 
van onroerende landgoederen en be
scheiden woningen op voorwaarde, on
der andere, dat het kadastraal inkomen 
Van het verkregen goed samen met dat 
van de reeds in het bezit zijnde onroe
rende goederen, een bij koninklijk be
sluit vast te stellen maximum niet te 
bo\en gaat. 

Anderzijds omvat artikel 57 van het
zelfde Wetboek eveneens een tot 6 % 

verminderd recht voor de verkoop van 

bouwgronden op voorwaarde, onder 
meer, dat het kadastrsial inkomen van 
de gebouwde woning en van de reeds 
in het bezit zijnde goederen een zelfde 
maximum niet te boven gaat. 

Voor bouwgronden wordt de \'er-
mindering verleend door teruggave na 
het bouwen, dit overeenkomstig arti
kel 58 van hetzelfde wetboek. 

Het koninklijk besluit van 11 janua
ri 1940 stelt in zijn artikel 4 het bedoel
de maximum als volgt vast, wanneer de 
verkrijging tot voorwerp heeft hetzij 
een gebouwd onroerend goed, hetzij 
tegelijk een gebouwd onroerend goed 
en gronden : 

a) indien het verkregen goed gelegen 
is in een gemeente van minder dan 
5.000 inwoners op 6.000 frank; 

b) voor een gemeente van minstens 
5.000 tot minder dan 30.000 inwoners 
op 10.000 frank; 

c) indien het gelegen is in een ge
meente van 30.000 inwoners of meer op 
12.000 frank; 

d) voor gemeenten der agglomeraties 
van Antwerpen, Brussel, Gent ol Luik 
op 14.000 frank. 

De indieners zijn van oordeel dat het 
onderscheid tussen gemeenten van min
der of meer dan 5.000 inwoners niet 
meer gerechtvaardigd voorkomt en dat 
anderzijds zich een aanpassing van 
sommige maxima opdringt. 

Verder menen zij dat die maxima die
nen rekening te houden met het aantal 
gezinsleden. Het is klaai-blijkeiijk dat 
een groter gezin een grotere woning 
nodig heeft. 

Welnu, een grotere woning zal nor
maal een hoger kadastraal inkomen 
hebben, zodat het vaststellen van een
vormige maxima voor alle kopers, zon
der onderscheid naargelang van hun 
gezinslasten, tot onbillijke resultaten 
kan leiden. 

Mede om dit bezwaar op te vangen 
stellen de indieners de volgende wets-
Vi^jzigingen voor. 
Eerste artikel 

Artikel 4 van het koninklijk besluit 
van 11 januari 1940 betreffende de uit
voering van het wetboek der registra
tie-, hypoteek- en griffierechten wordt 
gewijzigd als volgt ; 

« Wanneer de verkrijging tot voor
werp heeft hetzij een gebouwd onroe
rend goed en gronden, wordt het maxi
mum kadasfraal inkomen dat bedoeld 
is in vermeld artikel 53, vastgesteld als 
volgt : 

1. Indien het verkregen goed gelegen 
is in een gemeente van minder dan 
30.000 inwoners, 10.000 frank; 

2. Indien het gelegen is in een ge
meente van 30.000 inwoners of meer, 
14.000 frank; 

3. Indien het gelegen is in een ge
meente der agglomeraties van Antwer
pen, Brussel, Gent of Luik, 16.000 frank. 

Het in vorig lid bedoeld maximum 
wordt \'erhoogd met 1.500 frank voor 
de verkrijger die op datum van zijn 
aankoop vier of meer kinderen ten 
laste heeft, volgens attest te voegen bij 
de aankoopakte en af te leveren door 
de Kompensatiekas of onderlinge Kas 
voor Gezinsvergoedingen waarbij hij is 
Ji^ngesloten, hetzij door de gemeente-
overheid van zijn woonplaats. 

In vorenstaande gevallen is de in 
voormeld artikel 53 bedoelde verlaging 
van registratierecht evenwel slechts 
van toepassing op de in verkrijging be
grepen gronden, indien hun kadastraal 
inkomen niet meer bedraagt dan 6.000 
frank ». 
Tweede artikel 

In artikel 5 van hetzelfde koninklij
ke besluit worden : 

a) in het eerste lid de woorden «num
mers 1, 2 en 3 van vorenstaand artikel 
4 » vervangen door « nummers 1 en 2 
van vorenstaand artikel 4 »; 

b) in het tweede lid, de woorden 
« van nummer 4 van hetzelfde artikel » 
\'ervangcn door « \'an nummer 3 van 
hetzellde artikel ». 
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WIM JORISSEN 

ZWARTBERG 

Wij beleven thans het eigen
aardig feit, na de beschuldigin
gen van de « officiële » socia
listen dat de Volksunie verant
woordelijk was voor de dodelij
ke slachtoffers van Zwartberg, 
te zien dat tal van kleine linkse 
cenakeltjes hun best doen om te 
bewijzen dat de Volksunie in 
Zwartberg geen rol gespeeld 
heeft. 

Die jongens zitten inderdaad 
zeer verveeld met onze houding, 
die niet past in hun theorietjes 
waar zij Volksunieprogram en 
-aktie teruggebracht willen zien 
tot wat taalgrieven en tot wat 
folkloristisch gedoe. 

Dat de Volksunie nu uitgere
kend en daadwerkelijk in de 
bres heeft gestaan voor een so
ciaal vraagstuk en dan nog wel 
voor een arbeidersvraagstuk, 
maakt ze woest. Dat is niet de 
rol die ze ons toebedacht had
den ! 

Helaas waren deze would-be 
theoretici niet gemengd in het 
sociaal konflikt te Zwartberg en 
wij wel. 

Hun woede legt meteen heel 
hun gemoed bloot. 

Hun verwijten aan de Volks
unie van gemis aan sociale zin 
blijken thans duidelijk een gro
teske komedie. 

Zij willen doodeenvoudig niet 
dat de Volksunie een sociale 
partij is. Hun doel is niet daad
werkelijke hulp voor een oplos
sing van het arbeidersvraagstuk 
in Vlaanderen, waarbij dankbaar 

de hulp van iedereen aanvaard 
wordt; hun doel is een theore
tisch monopolium te bezitten en 
iedereen die hun salondiskus-
sietjes niet meemaakt uit te 
sluiten ! 

Want salonventjes zijn het. 
Terwijl de Volksuniepropa

gandisten op s traat en op het 
werk naast onze arbeiders, onze 
boeren en onze kleine midden
standers staan, diskussiëren zij 
erover in hun salonnetjes, waar
bij zij zichzelf de rol van sociaal-
vooruitstrevenden toebedelen en 
de Volksunie die van konserva-
tieven, zoniet die van reaktib-
nairen of van romantische suf
ferds. 

Niet zo lang geleden typeerde 
me een student, die genoeg had 
van hun ijdel gepraat, hun ce
nakeltjes als Marx-heiligdom-
metjes en stelde voor hen, ^Is 
ideaal tijdverdrijf voorop : een 
happening met als inhoud een 
kaarsjesprocessie ter ere van de 
heilige Marx. 

Inderdaad, in plaats van de 
werkelijkheid te zien nl. dat de 
Vlaamse arbeiders ten opzichte 
van de Waalse in ongelijke ar
beidsvoorwaarden leven, be
schuldigen zij ons ervan de 
Vlaamse arbeiders op te stoken 
tegen hun Waalse werkmakkers. 
En dit omdat wij voor de Vlaam
se arbeiders datgene opeisen wat 
de Waalse reeds bezitten : werk 
in eigen streek. Met daarnaast 
gelijke lonen met de Waalse. 

Waarom hebben zij de Ku-

baanse arbeiders niet verweten, 
tegen de Amerikaanse arbeiders 
te stoken toen Castro het im
perialisme van de U.S.A. be
streed ? 

Waarom hebben ze de Alge
rijnse arbeiders niet verweten, 
te hetzen tegen de Franse ar
beiders toen zij vochten tegen 
de Franse kolonisatie ? Waarom 
verwijten zij de Amerikaanse 
zwarten niet, ruzie te stoken met 
de blanke Amerikaanse arbei
ders wanneer zij de opheffing 
eisen van de kleurgrendel in de 
Verenigde Staten ? 

Een strijd van volkeren tegen 
een orwierdrukker kan voor hen 
nooit plaats vinden in Europa 
noch vóór noch achter het IJze
ren Gordijn; dat kan alleen in 
(het niet-Russisch of niet-Chi-
nees) Azië of in Afrika en in A-
merika ! 

Dat er in België een Vlaamse 
volksstrijd bestaat zien zij niet, 
willen zij niet zien. Dat staat 
niet in hun buitenlandse bros-
juurtjes. Zij lezen boeken, maar 
zij lezen niet in het open boek 
van het werkelijke leven waarin 
zij elke dag staan, hier in dit 
l a n d ! 

In heel he t konflikt rond 
Zwartberg zijn we een centrale 
rol gaan spelen toen de vakver
enigingen op bevel van de rege
ring hun steun aan de arbeiders 
onttrokken. Tot op dat ogenblik 
stonden we in het verzet naast 
de andere Limburgse partijen en 
naast de vakverenigingen. 

Socialisten, C.V.P.-ers en 
P.V.V.-ers gingen echter op be
vel van Brussel door de knieën. 
Toen stonden wij alleen naast de 
arbeiders. Maar die hebben dan 
ook ervaren, dat ze op de beslis
sende ogenblikken op ons kon
den rekenen. De optocht van een 
300 jonge Antwerpenaars 's zon
dags was slechts een bijkomstige 
blijk van sympatic. Maar ook 
daarvoor waren de mijnwerkers 
dankbaar. Zij voelden zich daar
door niet helemaal eenzaam in 
hun strijd. De dagen na de 
moordpartij door de rijkswach
ters waren de Volksunievoor-
mannen en -propagandisten de 
enigen die zich vrij tussen de 
stakers konden bewegen. Zij al
leen hadden vrije doortocht. 

Wie bij de arbeiders in Lim
burg wil uitleggen dat de Volks
unie geen rol gespeeld heeft in 
het konflikt, zal van een kale 
reis thuiskomen. Men zal hen 
antwoorden dat wij de enigen 
waren die zij zagen op de be
slissende ogenblikken. Zoals het 
ook onze mandatarissen waren 
die het initiatief namen in het 
parlement. 

Ondertussen diskussieerden 

onze linkse helden in hun sa
lonnetjes. 

Wij hebben in de senaat er de 
nadruk op gelegd dat men een 
behoorlijk omschakelingsplan 
voor Limburg kon uitwerken. De 
mijn van Zwartberg kan nog 3 
jaar in bedrijf blijven zonder 
verlies zo men de voorbereiden
de werken aan mijngangen zou 
stopzetten en de belastingen die 
de mijn aan gemeente, staat en 
provincie betaalt zou afschaffen, 
wat samen neerkomt op een be
drag van 80 miljoen per jaar. 

Wij hebben gewezen op de 
reserve van vette A-kolen waar 
alleen Zwartberg aankan omdat 
de mijn voldoende diep is en 
over een degelijke luchtkoelin-
stallatie beschikt. 

Uit het antwoord van Minister 
Pierson bleek duidelijk, dat de 
regering overhaastig geïmprovi
seerd had en het advies van het 
kolendirectorium, dat de slui
ting van een dozijn Waalse mij
nen aangeraden had en de 
eerste Limburgse mijnsluiting 
pas in '67-'68, in de wind had 
geslagen. 

Het voorwendsel, de afzet, 
houdt geen steek wanneer men 
ziet, hoe drastisch men de in
voer van kolen, anthraciet en 
mager, uit Duitsland — EGKS-
land ! — kontigenteert om toch 
maar de Waalse mijnen te hel
pen terwijl men de invoer van 
Amerikaanse vette kool toelaat. 

De mijnsluiting van Zwartberg 
is ee;i overhaastige mijnsluiting, 
een politieke zet. Men heeft voor 
de Waalse mijnen nogal wat an
ders gedaan terwijl de deficitai-
re Waalse staalnijverheid — Es-
perance-Longdoz bv. — van de 
regering Harmei zonder boe of 
ba drie miljard staatswaarborg 
kreeg, naast de twee miljard die 
er al aan voorafgegaan was. 
Toen klonk geen protest, zelfs 
niet van de P.V.V., al weet ieder
een hoe slecht die staalzaak be
heerd wordt en hoe slecht zij ge-
spekuleerd heeft ! 

Altijd weer verklaart de rege
ring de Vlaamse Beweging tot 

• een loutere kultuurbeweging, in 
tegenstelling tot de Waalse die 
sociaal-ekonomisch zou zijn en 
dit om Vlaanderen des te beter 
ekonomisch te kunnen kolonise
ren. 

Het «kalme en minzame > 
Limburgse volk heeft echter la
ten zien wat het over deze rege-
ringsleugenpropaganda denkt. 
De tijd van de Vlaamse min
zaamheid behoort definitief tot 
het verleden. 

De volgende maanden en ja
ren zullen dit tonen aan ieder
een die het wil zien. 

De anderen zullen het voelen ! 

r^VARTBERG 
EN DE WAALSE MIJNEN 

Senator Jorissen vroeg Mi
nister Pierson om de juiste 
cijfers van de toelagen aan de 
mijnen voor •62-'63-'64 en '65. 

Daaruit blijkt dat de Lim
burgse mijnen in tegenstelling 
met de Waalse geen toelagen 
kregen m '62 en '63. 

Voor 1964 kreeg Limburg 97 
miljoen 200.000 en Wallonië 
351 miljoen 700.000. 

Voor 1965 bedroegen die cij
fers (voorlopige raming) Lim
burg : 184,8 miljoen, Wallonië 
799 miljoen 475.000 fr. 

De produktie bedroeg in 
Limburg in 1964 : 10.140 mil
joen ton, in Wf'' -̂  11,164 
miljoen ton. Vor was de 
Limburgse prod UK tie 9,700 

miljoen ton, de Waalse 10,100 
miljoen ton. . 

In de tweede vraag vroeg 
hij Minister Pierson naar de 
toelagen voor 1966. De Mini
ster antwoordde dat voor een 
geraamde produktie van 9,061 
miljoen ton m Limburg onge
veer 600 miljoen toelagen 
vooropgezet werden en voor 
een geraamde produktie van 
9,279 miljoen ton voor Wallo
nië ongeveer 700 miljoen fr 
toelagen verleend zullen wor
den. 

De Minister is voorzichtig 
in zijn antwoord, want het to
taal bedrag toelagen voor '66 
werd door de regering be
paald op 1 miljard 677,6 mil
joen frank. Meer dan 370 mil
joen heeft nog geen bestem
ming, wat wil zeggen dat het 
voor Wallonië bestemd was, 
maar dat men dit nu niet 

meer durft zeggen. Wie het 
meest eist zal het meest krij
gen, zoals het altijd gaat in 
België ! 

ZWARTBERG II 

Senator Jorissen heeft in 'n 
nieuwe parlementaire vraag 
de minister het vuur aan de 
schenen gelegd. De invoer van 
Duitse kool werd voor de 
eerste drie maanden van het 
jaar op de helft van vorig jaar 
teruggebracht. De Duitse ko
len zijn anthraciet en mager, 
dies mededinging voor de 
Waalse kolen. 

Senator Jorissen vroeg of 
dit mocht, daar Duitsland een 
E.G.K.S.-land is en of hoe an
derzijds de invoer van Ame

rikaanse kolen — de U.S.A. is 
geen E.G.K.S.-land — gekon-
tigenteerd werd, want zij 
zijn de rechtstreekse mede
dingers van de Limburgse ko
len. 

WESSING EN ALBADA 

De Nederlandse journalist 
Wessing en zijn vriend Albada 
werden acht dagen gevangen 
gehouden na de gebeurtenis 
in Zwartberg. Terug in Neder
land verschenen ze voor de 
T.V. de ene met een dik ge
zwollen oog, de andere met 
vele blauwe plekken op de 
arm. Zij verklaarden door de 
Belgische rijkswachters ge
slagen te zijn terwijl een pro-

kureur-generaal hen toe
snauwde dat ze in hun « eigen 
kot» moesten blijven, waar
bij het Noordelijkste land van 
de Benelux-staten bedoeld 
werd. 

Toen ze over de grens gezet 
werden, werden ze geboeid 
weggebracht en in de plassen
de regen op een landweg ach
tergelaten. Het een en het an
der bracht grote beroering in 
Nederland, waar België nu als 
een soort politiestaat door
gaat. 

Senator Jorissen vroeg hier
over uitleg in een paar vragen 
waarin hij o.m. aanstipt dat 
thans niemand nog gelooft 
dat opgeleiden in België niet 
geslagen werden en of daar 
nu eindelijk door strenge 
voorschriften en sankties een 
einde zou aan gemaakt wor
den. 
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Er zijn twee recente gebeurtenissen die ons er aan herinneren dat wij peimanent 
met het atoomgevaar leven en dat wij ons daar hoegenaamd niet van bewust bijn. 
Dal wij ons daar niet van bewust zijn, is helemaal geen drama. Want het is niet 
hei voortdurend met banieren « wij willen geen atoombommen » rondlopen, dat 
het gevaar voor de atoom- of de kernmacht doen verdwijnen. Die macht is door 
de mens uitgedacht en die kennis blijft bestaan, ook al vernietigt men alle atoom-
centrales en atoombommen. Het « ban de bom n-argument is pover, want het 
druist tegen de wetten van de menselijke drang naar kennis in. Die kennis heeft 
zich langzamerhand moeten laten veroveren en zij is geëksperimenteerd moeten 
worden om er de verschrikking van te leren hennen. Omdat het « ban de bom-
argument » pover is, is het nog niet nutteloos. Maar dat wopt een heel ander 
liclit op de waarde van het argument. 

De bewegingen voor het bannen van 
de bom zijn a priori veroordeeld om
da t het onmogelijk is dat de mens — 
en nog meer : de maatschappij — de 
de kennis van de bom gaat vernieti
gen. Men zou eventueel alle bommen 
kunnen vernietigen, maar de kennis 
niet. En of men de bom nu vernietigt 
of niet, haar dreiging blijft bestaan. 

Aan de andere kant echter is het 
protesteren tegen het bestaan van de 
atoombom nuttig, omdat het ons er
aan herinnert dat wij iets vreselijks 
hebben uitgedacht en omdat het in 
he t licht stelt dat niet iedereen het 
erover eens is of de atoombom nu al 
dan niet zou moeten bestaan. Men 
zou een soortgelijke redenermg kun
nen opzetten over een gelijkaardige, 
maar toch enigszins van aard ver
schillende, ontwikkeling op een an
der gebied van de wetenschap. De re
cente ruimtevluchten van Russen en 
Amerikanen en de uitzonderlijke, zelfs 
ongeloofelijk belangrijke landing op 
de maan van een toestel dat m staat 
is de maan te fotograferen op arms
lengte, zijn in feite mijlpalen van een 
evolutie die niet meer tegen te hou
den IS. Protesteren tegen een derge-
hjke evolutie omdat het onmiddellij
ke nut ervan niet duidelijk is (zeker 
niet in verhouding tot de inspannin
gen die men zich daarvoor getroost), 
is nutteloos. Want aan de sprong van 
de menselijke wetenschap die daar
door verwezenlijkt wordt, is perk noch 
paal te zetten. Er is geen terugkeer 
mogelijk ! 

Men kan zien verzetten of in op
stand komen tegen de mogelijkheid 
die ontstaat om via deze kennis de 
anderen, de andere maatschappijen 
te domineren — en die mogehjkheid 
Is zeker niet uitgesloten — maar dit 
verzet Jieeft weinig zin zolang men 
zelf niet naar die mogelijkheid zoekt 
en streeft. Bijna zou men kunnen zeg
gen dat het gelijkwaardige niveau 
van de kennis, bij verschillende groe
pen tegelijkertijd, de mogelijkheid tot 
misbruik van die kennis elimineert of 
tenminste toch beperkt. 

De atoommacht van Rusland houdt 
de atoommacht van Amerika in be
dwang, en omgekeerd. En het gelijk
tijdig streven naar verovering van de 
ruimte — deze rivaliteit tussen laten 
we zeggen Russische centra van ge
leerden en Amerikaanse centra van 
geleerden — houdt de mogelijkheid 
tot beheersing van de aarde via de 
ruimte in bedwang. Tegelijkertijd 
stuwt die rivaliteit, op gebied van de 
atoomwetenschap en op gebied van 
de ruimtebeheersing, de ontwikkeling 
van de kennis op die terreinen en op 
talrijke andere. 

Dat is een mooie troost, kan men 
zeggen. Maar het is meteen de waarde 
ervan. Met het geld dat Russen en 
Amerikanen besteden aan atoomon
derzoek (en het bouwen van atoom
wapens) en aan ruimteonderzoek kan 
men heel wat doen — of zou men heel 
wat kunnen doen — om de zwakke 
plekken in onze samenleving te ver-

kunnen reserveren voor investe
ringen in onderontwikkelde landen. 
Die landen zouden er echter niet 
rijker om w o r d e n . De goede 
ontwikkelingspolitiek ligt n i e t in 
de mogelijkheid van rijke landen 
om om investeringen te doen in arme 
landen, maar in de noodzakelijkheid 
om de arme landen dingen te laten 
produceren die zij kunnen afzetten 
bij rijke landen. Wat de onderont
wikkelde landen moeten vinden is 'n 
afzetmarkt, niet van basisprodukten, 
maar van afgewerkte produkten. En 
dat is precies het moeilijke van de 
zaak. Het is van veel groter belang 
dat onderontwikkelde landen halfaf-
gewerkte en afgewerkte produkten 
aan de man kunnen brengen — maar 
dat is juist zo moeilijk omdat de r i j 
ke landen zelf datgene produceren 
voor hun eigen bevolking — dan dat 
zij plots een hoop geld of produkten 
zouden krijgen die door het afschaf
fen van defensieuitgaven beschikbaar 
zouden zijn. 

Gesteld dat het denkbaar zou zijn 
dat wij onze defensieuitgaven en on
ze dure ruimteresearch zouden ter
zijde stellen of afschaffen, dan zou
den wij die centen niet moeten ge
ven aan arme landen, maar dan zou
den wij die centen moeten gebruiken 
voor onszelf, voor betere opvoeding, 
voor betere infrastruktuur. 

Het is echter niet denkbaar dat wij 
ze afschaffen. En het is zelfs niet 
waarschijnlijk dat wij tot betere re
sultaten voor de wetenschap en de 
kennis zouden komen, wannedi" wij die 
uitsluitend buiten de inspanningen 
van een militaire rivaliteit zouden 
moeten zoeken. 

De militaire inspanning (en op het 
eerste zicht wellicht ook de ruimte
research) heeft op zichzelf geen zin — 
en daarom kan men ertegen zijn — 
maar zij heeft een nuttig zijeffekt en 
dat maakt dat wij haar dwaasheden 
kunnen verdragen. 

Deze luttele gedachten over enkele 
fundamentele aspekten van onze 
maatschappij kwamen in ons op. toen 
wij in de laatste weken enige dingen 
zagen gebeuren die tot zekere angst 
of zekere wrevel konden lijden. 

De Amerikanen slaagden erin, een 
atoombom te verliezen boven Spanje, 
Dit onnozel feit had bijna tegelijker
tijd plaats met het lanceren van een 
film die precies hetzelfde verbeeldde !i 
Bij het zien van een film als « Thun-
derball» lachen de mensen omdat zij 
denken dat het knappe verbeelding is. 
Science-fiction in een fraai kleedje. 
Maar de realiteit was gekker dan de 
fiktie. Zij was ook hallucinanter, want 
het voorval bewijst dat het tot de mo
gelijkheden behoort dat er domweg 
een explosie zou ontstaan zijn die on-* 
metelijke gevolgen zou meebrengeru 
Teoretisch is de veiligheidsmarge van 
de atoomindustrie zo groot dat er geen 
onvoorziene incidenten kunnen ge
beuren, zonder bewuste interventie. 
Het toeval bestaat echter. 

Het is het nu t van filmen als « Dr. 
Strangelove », ons met de neus op dat 
gevaar te drukken. De atoomgruwelen 
die beeldend beschreven worden in de 
film van de jonge cineast Peter Wat-
kins (29 jaar oud nota bene), < Het 
Oorlogsspel •». kunnen inderdaad voori 
vallen. 

We moeten de BBC bedanken voor 
het feit dat zij hem in s taat heeft ge^ 
steld die film te maken. En we moe
ten ook begrijpen dat diezelfde BBC 
aarzelt, de gruwelijke werkelijkheid 
te tonen. De massa is zich slechts ten 
dele bewust van het atoomgevaar 
waarin wij dagelijks leven. Maar 
hoeft zij zich dat wel volmaakt en met 
alle gruwelijke gevolgen bewust te 
zijn ? Het is gemakkelijk, gruwel te 
verwekken bij de massa. Het is veel 
moeilijker redelijkheid te bekomea 
van op hol geslagen politici. 

E.H.M, 

£?•.. 

Tot nog toe hebben de Amerikanen uit de zee vóór de Spaanse kust slechts oud ijzer en vliegtuigen boven gehaald. 

sterken. Men zou een hele hongers
nood in India kunnen tegengatin met 
de centen die vervliegen in een tuim-
teonderzoeksprogramma. Maar dal 
zou een enigszins zwak argument at^n 

Soms gebruikt men het arguisi«dl 
dat de rijke landen iets van hun rijfr 
dom zouden moeten afstaan — en 
men denkt dan dat iets zou moeten 
afgenomen worden van de met on
middellijk nuttige zaken — aan de 
arme landen. Maar het is een illusie, 
te menen dat daardoor de arme lan
den een stukje rijker zouden worden. 

Men zou inderdaad de onmetelijke 
sommen van de defensie die Rusland 
Amerikanen bijvoorbeeld besteden 
aan bewapening en ruimteresearch, 

deze week in de wereld 
Ameukas vice-ptezident Hubert Humphrey reist langsheen een aantal Aziatische 
hoofdsteden om ei te verkondigen dat de V.S. bereid blijven^ over vrede m Viet
nam te praten, maar tevens weigeren dit land aan zijn lot over te laten. 

Rechter Zollinger belast met de tnstiuhlie in de zaak Ben Baika, heeft thans ook 
reeds een Frans minister — de heei Vrey, minister van binnenlandse zaken — 
onderhooi d 

De Amcnkanen zochten in Spanje ijverig veidei naar wat veiloien ging bij liet 
neeisloi ten van een B-52-bommenwei per. 

Te Moskou weiden twee auteurs zwaar veroordeeld omdat zij hun werken zon» 
der vooi afgaande kontrole en toestemming van de Sov]etautoi iteiten in het bui
tenland lieten publiceren. Tegen dit vonnis is in de hete wereld geprotesteeid; 
zelfs de Franse kommunistische pers nam stelling. 

J 
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DUITSE HULP 

Washington heeft de jong
ste maanden de Westduitse 
Bondsrepubliek steeds op
nieuw aangespoord, een ak-
tiever aandeel te nemen in 
het Vietnamees konflikt. 
Bonn gaat slechts schoorvoe
tend in op deze aanmaningen 
en weigert iedere hulp die 
zelfs van ver maar naar mi
litaire hulp zou zwemen. Zo 
werd slechts na lang beraad 
een bestelling van prikkel
draad ingewilligd; hulp voor 
de aanleg van wegen en 
spoorwegen wordt geweigerd. 

De belangrijkste Westduitse 
hulp is de uitrusting en leve
ring van een ultramodern 
hospitaalschip, dat echter 
slechts 147 bedden zal tellen. 
Toen de Westduitsers al vol
op bezig waren met de om
bouw en de uitrusting van het 
schip, ontdekten zij dat in 
gans Zuid-Vietnam geen en
kele havenkade voorhanden is 
om er bij aan te leggen. 

Een nieuwe faze in de energievoorziening van West-Europa is al volop bezig. Ook Groot-Britan-
nië heeft reeds de gasbel horen luiden. Dit zijn de stalen leidingen (14 m en 1.800 kg per stuk) 

waardoor stiaks het Noordzee-gas Engeland zal binnen stromen. 

VALERI TARSIS 
Er is vaiiacJiler het IJzeren Got dijn een 

kuiieus mannelje opgedoken : de zestigja
rige Sovjet-aiiteur Valert Tarsis die een 
V001 drachtentoernee door een reeks Wes
terse landen houdt en die een gloeiende 
anti-kotnmunist is. Op de koop toe heeft 
Valeii Tarsis zijn voornemen bekend ge
maakt, dat hi] over een dozijn weken te
rugkeert naar Rusland. 

Hoe zit dat nou met die Tarsis ? Hi} is 
geen nieutckomer in de Soi'fet-titeratuur : 
leeds voor de oorlog wetkte hij mee aan 
het tijdschnft « Novy Mir > en publiceer
de hl] romans en essays. 

Redenen om met erg op te lopen met 
het Sovjet-iegime had hi) te over : zi]n 
vader (een oude bolsjewiek) en ztjn, groot
vader behootden tot de slachtoffers van de 
stalinistische zuiveringen der jaren dertig. 
Na de dood van Slalm zette Taisis al zijn 
hoop op de « dooi > die toen was ingetre
den. Wanneer echter bleek dat de dooi-
periode maar een kort intei mezzo was, gaf 
hij ontgoocheld zijn ontslag uit de vereni
ging der sovjetauleiirs en veiliet hij meteen 
de partij 

HIJ bleef echter schiijven en hij bedreef 
een misdaad, die zopas nog de auleins Si-
niavski en Daniel voor de rechtbank 
btacht : htj smokkelde manuskripten naar 
het buitenland waar ze gepubliceeid werden 
door het emiginntentijdschiilt « Grany ». 
Zo verschenen de satiiische loman « De 
blauwe vlieg », over de destalinizeiing, en 
de biografie « Zwart en rood » die hel le
ven en de dood behandelt van de onder 
Stalin vermoorde schrijver Pavl Vinogra
dov, Deze wei ken verschenen onder de 
schuilnaam Ivan Valeii; het kostte de Rus
sische autoriteiten tueinig moeite om er Va-
leri Tarsis achter te ontdekken. 

Tarsis kwam niet voor de lechtbnnk en 
vloog evenmin naar een koncentr atiekamp. 
Na de dood van Stahn voerde het Kremlin 
andere en minder spektakulaire — maar 
daarom niet minder effiaerite — maatrege
len in tegen opstandige tnlellekluelen : in 
1962 werd Tarsis opgesloten m een psy
chiatrische kliniek — vulgus een zoihuis — 
waar hij verbleef lot in 1963. Toen hij vrij 
kwam, stuurde hij aan « Grany » een sterk 
anti-kommnnistisch autobiografisch werk, 
met verzo'ek dat het onder zijn echte naam 
zou worden gepubliceerd. In dit boek ver
telt de hoofdpersoon Almazov, die memand 
anders is dan de auteur zelf, zijn ervarin
gen in hel gekkenhuis waar de meeste pa
tiënten helemaal niet gek zijn, doch opge
sloten toerden omdat zij konlakt met het 
Westen zochten. 

Hel boek is slecht geschreven, meer pam
flet dat literair werk, vol groteske over dril-., 
vingen : « Zaal nummer zeven » is een 
schotschrift dat in het gezamenlijk vierk van 
Tarsis zeker geen ereplaats verdient. De 
schrijver bereikte er alvast één ding mee : 
zijn « gex'al > icerd in hel Westen bekend 

en de sovjetautoriteiten lieten hem -^ 
waarschijnlijk juist daarom — niet opnieuw 
interneren. 

« Zaal nummer zeven » bevat, ondanks 
de overdrijvingen, een zeer sterk aankno
pingspunt met de sovjetwerkehjkheid van 
vandaag : hel gebruik van de psychiatrische 
kliniek als gevangenis. Er zijn e.n aantal 
andere gevallen bekend, waarin het Krem
lin deze moderne vergeelpulten gebruik'e 
om er ongemakkelijke knapen in te laten 
verdwijnen. De beeldhouwer Narrtza, pro
fessor te Leningrad, werd op 13 oktober 
1963 aangehouden en opgesloten tn hel 
zothuts omdat hij een roman zonder toela
ting had gepubliceerd. 

Vooraleer Naritza aangehouden werd, had 
hij Kroesjtsjev erxmn in kennis gesteld dat 
een door < Grany > onder schuilnaam ge
publiceerde roman eigenlijk van zijn hand 
was; hij verzocht de staatsman om een uit-
reisvisum voor zichzelf en zijn familie. Het 
antwoord was de aanhouding en inter ne
ring. 

Ook Valenlin Ovetschin verdueen in een 
gekkenhuis, nadat hij kritiek had geuit op 
het uitblijven van liberahzeringsmaalrege-
len in de landbomu. De oudste en beroemd
ste literaire « zot > ml de Sovjetunie is 
Alexander Jessenin-Volptn, de veertigjarige 
zoon van Serge Jessenin. Alexander Jessenin 
publiceerde m hel Westen een reeks wer
ken, die hij tijdens de Stalmperiode 'n ir-
beidskampen had geschreven. Toen de 
« dooi » inzette en Jessenin desondanks 
nioesl vaststellen dat er in Rusland voor 
zijn werken geen uitgever teas, smokkelde 
hl] ze naar het buitenland. 

Maar nu terug naar Tarsis. Wat heeft de 
sovjets er toe aangezet, dit eigenaardig 
mannetje op een anti-kommunistische pro-
pngandaloernee te laten gaan ? We hebben 
e> het raden naar. De verklaringen van 
7 UI SIS en zijn hele wijze van optreden 
wekken het vermoeden dat de man inder
daad niet helemaal snik is. Gen ooriweg een 
VIJS te weinig of zolgedraaid in de « psy-
chiatrische kliniek » ? Ook daarnaar heb
ben zre hel raden. Maar indien 1 ar sis in
derdaad met goed snik zou zijn dan speelt 
het Kremlin nog zo slecht niet. W anl dan 
levert de losgelaten anti kommunisl hft 
« overtuigend » bewijs dal de geïnterneer
de auteurs toch werkelijk gek zijn. 

Om i'ast te stellen wat dergelijke « bewij
zen » waard zipi, hoeven we echter met 
naar het Oosten te kijken De metode lan 
opsluiting in gekkenhuizen is geen Sovjet-
brevet. Na de jongste wereldoorlog werd 
Ezra Pound, een der grootste levende Ame
rikaanse dichters, in de States zeventien 
jaar lang opgesloten m een gekkenhuis. 
Ezra Pound tvas inderdaad een fascist ge
weest, maar voor de rest was zijir geest zou 
gezond als de mijne. Of die van u, indien 
u aan de mijne mocht txrijfelen. 

A.N Toiano 

MENSENHANDEL 

De Westduitse Bondsrepu
bliek heeft gedurende de 
jongste jaren zowat 2.600 po
litieke gevangenen van de 
D.D.R. «gekocht». In ruil 
voor deze gevangenen leverde 
de Bondsrepubliek voor meer 
dan een miljard bfr. aan goe
deren, vooral koffie, boter, 
meststoffen en appelsienen. 

Op verzoek van het West-
duits ministerie voor al-Duit-
se aangelegenheden, zweeg de 
pers in de Bondsrepubliek 
over deze transakties. Het 
parlement werd trouwens niet 
op de hoogte gesteld en de 
kredieten voor de mensen
handel werden met kunst- en 
vliegwerk losgelijmd. 

HUURLINGEN 

Mamboetsa IV, koning van 
het onafhankelijk geworden 
Belgisch mandaatgebied Boe-
roendi, verblijft de jongste 

maanden herhaaldelijk in 
Europa. In Duitsland ging hi j 
op zoek naar een huurlingen
legertje; hij kocht twee vlieg
tuigen en wierf 120 « spe
cialisten » aan. 

Naar alle waarschijnhjk-
heid zal dit legertje binnen 
afzienbare tijd in het nieuws 
komen, ter gelegenheid van 'n 
militaire onderneming tegea 
Rwanda. 

DE ZWARTE DOOS 
De Amerikanen hebben 

wekenlang koortsachtig ge
zocht naar « iets » dat op 17 
januari, samen met een B-52-
bommenwerper, m zee geval
len was voor de rede van 
Palomares in Spanje. Dat 
« iets » blijkt méér te zijn dan 
een atoombom. 

ledere B-52-atoombommen-
werper is uitgerust met een 
klem apparaat, de zogenaami-
de «zwarte doos», die be 
stemd is om in geval van een 
konflikt het bevel tot een 
atoombombardedent recht
streeks te ontvangen van het 
Strategie Air Command en 
en het te decoderen De 
« zwarte doos » zorgt dan 
voor twee dingen : bevesti
ging van ontvangst bij het 
S.A.S en scherpstellen van de 
atoombommen zonder verdere 
menselijke tussenkomst. 

Indien de <s- zwarte doos» 
in het bezit zou geraken van 
bijvoorbeeld de Russen, zou 
dat een groter ramp zi]n dan 
het verlies van « alleen maar > 
een atoombom : de potentiële 
tegenstrever zou immers de 
doos gebruiken om « mee te 
spelen >. t.t.z. om iedere aan-
valsbevel te ondervangen op 
het ogenblik dat het gegeven 
wordt Om dit te beletten, 
zou het verlies de Amerikanen 
nopen dadelijk hun hele in
gewikkelde en ongeloofhjk 
dure sisteem te vervangen. 

De opsporingen naar de 
«zwarte doos * bevestigen 
eens te meer, temidden van 
welke beangstigende « science 
fiction » we leven. 

I- -^^ 

Een foto van de andere kant : de Vietkong heeft alle beschikbare 
klachten gemobilizeerd voor de oorlog tegen Amerika. Op de 
koTlektieve boerderijen in het Zuiden zijn slechts vrouwen ach
tergebleven, die de Vietkongstrijdkrachten moeten voorzien van 
rijst en die zelf instaan voor hun eigen veiligheid en verdediging. 
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Het Zegge gebied, in het Geels Gehroekt gelegen is het laatste groot moeras in 
Vlaanderen. Wie zich erin waagt doet dit liefst met zonder begeleiding van een 
ervaren gids en zonder dat hi-j zijn goorste pak aangetrokken heeft samen met een 
goed stel e mikboUen ». Dit gebied telt immers nog een groot aantal verrader-
ii]({£,.,finaal sen waar men door de puddmg — zoals men de modder weleens 
noemt — m een « rot gat « trapt Mensen die met spinneweb-kompleksen geplaagd 
zitten of die vleermuizen-gedachten koesteren blijven er best weg. Natuurliefheb
bers en vooral dan de mensen die zeldzame vogels weten te waarderen vin4en 
hie' echter een uitgelezen oord. want de Zegge is — juist door haar ontoeganke-
iijkfieid — een paradijs voor zeldzame planten en vogelsoorten. 

Halverwege de betonbaan Heren-
talsLichtaart , mondt de betonbaan op 
Olen uit. Die moet men nemen en op
rijden tot over de brug van de Kleine 
Nete. Een landelijke herberg duidt dan 
liQKweggetje aan dat naar het Zegge-ge-
bied leidt. 

Conservator Verbruggen is een goe
de gids. Hij is samen met een groot aan
tal natuurliefhebbers, de hardnek
kige verdediger geweest voot het be-

5 ; , ^^d van dit moerassendomein dat oor-
^'-*S^ïn1celijk 400 hektaren omvalte. 

zwaar werk met baggerd en trekzak, 
om wat « stook » te hebben voor de 
winter. Deze oude Zegge ratten vertellen 
met heimwee over hun moeras, waarin 
ze een gelukkig leven sleten als jager, 
koeier, vis.ser of turfsteker. Nergens is 
de stilte en de eenzaamheid zo aangrij
pend, nergens kan het landschap zo'n 
indruk maken op een mens. Bij zomer
tijd, wanneer de hemel staat te zieden 
of in de winter als ondoordringbare té-
genmassa s neejplensen over dit enor
me rietland. 

VROEGER • REZERVAAT 

Oude mensen — ze behoren wel boven 
de tachtig te zijn — geboren en getogen 
in deze streek, weten er nog veel over 
te vertellen. Hoe ze als kleine kinderen 
het moeras werden ingestuurd met wat 
magere koeien en ze er pas mochten 
uit terugkeren wanneer de avond geval
len was. De dieren zaten wel vol slijk 
en groenigheid, maar uit de schrale de-
men kon hoogstens voldoende melk ge
knepen worden voor een potje pap met 
brokken. Ze vertellen ook over de vroe
gere eenden jacht die al in juli begon en 
waarbij nog voor het krieken van de 
dag in de liooi-oppsrs gekropen werd 
om het eerste bij de vlucht te zijn. Over 
de turfwiiniing ook, die vroeger veel
vuldig in dit gebied bedreven werd. 

Maar de Zegge zoals die oude men
sen haar gekend hebben, is verdwenen. 
Ook hier heeft de vooruitgang en de 
nood aan grond zijn tol gevraagd. Er 
is heelwat strijd geweest, er is heelwat 
gepalaverd geworden voor het zover 
kwam. Het uiteindelijk rezultaat was 
dat de Nationale maatschappij voor de 
kleine landeigendom met man en macht 
aan grondverbetering begon te doen en 
dat een enorm gedeelte van de Zegge-
streek van moeras tot vruchtbare land
bouwgrond werd omgetoverd. Er was ook 
een gunstig rezultaat : een oppervlak
te van 45 hektaren bleef gespaard en 
werd eigendom van de maatschappij 
voor dierkunde, kortweg van de Ant
werpse dierentuin die er een pracht 

van een natuurrezervaat aan heeft. 
Er is nard gewerkt geworden om dit 

rezervaat uit te bouwen. Dit kan eigen
aardig klinken want een rezervaat wordt 
gewoonlijk pijnlijk zorgzaam u behou
den », maat hier ging het om méér, 
hier diende alles wat oorspronkelijk be
stond in een veel groter gebied, zo veel 
als mogelijk ondergebracht in een ter
rein met beperkter omvang. 

• WATERPEIL 

In het voorjaar 1962 werd begonnen 
met de werkzaamheden die er in be
stonden om van het hart van het moe
ras een volwaardig rezervaat te maken. 
Door d e N M K L werd een afsluitdijk aan
gelegd samen met een diepe gracht rond 
het geheel. Hierdoor kan men thans de 
watertoevoer of afvoer regelen. Dit 
bleek van groot belang omdat bij flin
ke regenbuien het waterpeil in de Zegge 
steeds onheilspellend steeg door het 
water dat uit de omliggende weiden en 
moerassen kwam. Hoewel dit overtol
lige water steeds vrij vlug verdween liet 
het toch zijn sporen na, vooral onder 
de vorm van tientallen en tientallen 
verdronken nesten. 

Een in 1963 gebouwde toevoersluis 
op de Zeggeloop alsmede een afvoersluis 
tussen het reservaat en de gracht naar 
de Kleine Nete, kunnen nu door ope
nen of sluiten aangewend worden om 
het waterpeil in het ganse domein te 
regelen. 

Aldus slaagde men erin verschillende 
soorten eenden en waterrallen in het 
domein te krijgen en er zelfs te laten 
broeden. Door de goede zorgen die aan 
deze vogels besteed werden, slaagde men 
erin een groot bezoek te verkrijgen 
van de kokmeeuwen, daar waar men in 
1940 nog slechts 4 nesten op de — in 

he 

de omgeving liggende — SnepTcensvijvcr 
had, ü m een idee te krijgen van de re
sultaten dient vermeld dat rond 1955 
reeds 2.500 nesten van dergelijke kok
meeuwen op deze vijver werden geteld ! 

• PLANTENRIJKDOM 

Men heeft in het raam van de noi-
maliseringswerken ook twee kleinere 
vijvers aangelegd, veilig verdoken ach
ter een brede houtkraag en bestemd om 
als toevluchtsoord te dienen voor water
vogels en als broedplaats voor water
hoentjes, karekieten en rietzangers. De 
nesten kunnen thans praktisch door 
overstromingen niet meer vernietigd 
worden wat vroeger wel het geval was : 
in het volle broedseizoen gingen dan Je 
nesten van wilde eenden, talingen er. 
porseleinhoenen verloren, terwijl ook 
de roerdomp zijn tol betaalde aan de 
na tuur . 

Bovendien is de aanvoer van vol
doende water verzekerd geworden. Dit 
was noodzakelijk vermits door de droog
legging en de ontginning van de omlig
gende terreinen, waarbij ook een pomp
station werkzaam werd, een schadelijke 
droogte in het rezervaat kon ontstaan. 
Zulke droogte veroorzaakt eigenaardig 
genoeg de overmatige aangroei van 
sommige plantensoorten zo o.m. van de 
zwarte els, die op ongepaste wijze het 
gebied overwoekeren. He t is daarom 
ook dat landbouwers uit de omgeving 
's winters wel eens de toelating krijgen 
hout te kappen in het Zegge-rezervaat. 

Langs de andere kant wordt door 
een doelmatige waterbevoorrading de 
groei bevorderd van zeldzame planten. 

Want de Zegge herbergt een fantas
tische plantenrijkdom en ook enkele 
soorten die praktisch uit onze kontreien 
verdwenen zijn. Zo de gevlekte orchidee, 
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waarvan de groeiplaats net bui ten he t 
rezervaat viel toen men met de ontgin
ning van de moerassen begon. Men 
slaagde erin deze prachtige planten ie 
« verplaatsen » en zij groeien nu even 
weelderig als vroeger op een veilig 
plaatsje. Ook de gele plomp en het pijl-
kruid werden op de aangelegde vijvers 
uitgezet. Gagel kwam in dit gebied 
haast niet meer voor maar — nadat 
men tijdens een winterperiode enkele 
struiken ui t een te ontginnen gebied 
naar het rezervaat had overgebracht — 
slaagde men erin deze zeldzaam mooie 
struik opnieuw op ruime schaal te doen 
bloeien, een des te verheugender resul
taat, omdat kneutjes deze gagel vaak a'.s 
nest plaats verkiezen. 

Een zware strijd wordt niet alleen te
gen schadelijke planten gevoerd maar 
ook tegen de muskusratten, die in de 
Zegge een voortreffelijk woongebied 
zien, maar die begrijpelijkerwijze niet 
kunnen geduld worden in dit vogel-
paradijs. 

De weelderige vegetatie die in de Zegge 
— dank zij een doelmatige aktie van de 
diensten van de Zoo, waarbij vooral 
wachter Jan Pauwels — ontstaan is, laat 
praktisch alleen aan de vogels de ver
overing van dit gebied toe. En zo komt 
het dat de zeldzame roerdompen (rei-
gergrote watervogels die kunnen loeien 
als een koe) in de Zegge verblijven. Daar 
kweken in het voorjaar de blokeenden, 
de rare purperreigers, de blauw-
borstjes, de waterrallen, de zo zeldzaam 
geworden karakieten, de rietzangers... In 
het totaal niet minder dan 86 verschil
lende vogelsoorten in telkens verheugen
de aantallen. Men mag gerust zeggen dat 
voor die 86 vogelsoorten de Zegge de 
enige treffelijke broedplaats is van het 
ganse land, het moederhuis als het wa
re van de inheemse vogelstand. 

• REEEN 

Zo stapt men verder, steeds dieper en 
dieper het moeras in. De gids oriënteert 
zich in de verte op een groep kanada-
bomen, op een wilg of een berk. W a n t 
het soms twee meters hoge riet is over
al eender. Doorheen het gebied waar 
eeuwen geleden de Kempenaars uit de 
omgeving elk hun voorraadschuur aan 
1 urf en moer hadden, lopen kleine paad
jes (vaak onder het slijk). Dit moet men 
steeds trachten terug te vinden, want 
een halve meter er naast lonkt een twee 
meter diepe moeraskuil zonder genade. 
Een lange peilstok bij zulke tocht is 
haast onontbeerlijk. Wanneer men dan 
lieslaarzen aanheeft, kan men door
gaans de diepste plekken « nemen ». 
Ervaren mensen in dit gebied kruipen 
vaak op hun knieën over het vooraf 
platgedrukte riet om aldus enige vaste 
grond onder zich te hebben. Zij kun
nen dan tot in de meest onherbergzame 
plekken komen. Het is meestal in deze 
delen dat men nog een paar van die 
andere opmerkelijke bewoners aantreft: 
er huizen hier namelijk wel eens een 
tiental reeen die in het Zegge gebied 
en de onmiddellijke omgeving ervan 
tamelijk ongestooid kunnen leven. Ze 
zijn moeilijk van dichtbij te benade
ren, alleen wanneer men zeer omzich
tig en tegen de wind in naderbij sluipt 
is het wel mogelijk deze frêle diertjes 
met h u n spitse zwarte neuzen te kun
nen gadeslaan. Opwindend is ook hun 
vlucht : bij het minste geritsel gaan zij 
op de loop, eerst wat stuntelig wanneer 
hun smalle hoefjes in het slijk wegzak
ken, later pijlsnel als zij vaste grond be-
leiken. Ook in de winter is dit een sen
satie wanneer grote delen van het moe
ras met keldeiijs bedekt zijn en hun 

pootjes hierop een roffel slaan die doet 
denken aan de ^ lucht van een ganse 
kudde buffels. 

• BLOEDZUIGERS 

Diep in het hinterland van de 
Kleine Nete en aan de rand van 
de Zegge, werd lang geleden 
het zogenaamde Zeggehuis, een grote 
villa, gebouwd vlak naast een ei
genaardige stoere hoeve. Hel kurieu-
ze van deze hoeve was dat het eigenlijke 
woonhuis amper een-zesde bedroeg van 
de ernaast staande stallen. Tussen 1800 
en 1850 was deze hoeve in handen van 
een-Franse maatschappij die in de Zegge 
bloedzuigers, ofte echels kweekte. Die 
bloedzuigers waren destijds van giole 
geneeskundige waarde. Mensen met ie 
hoge bloeddruk kregen zo'n paar aal
dunne bloedzuigers op het lijf geplaatst. 

De Franse maatschappij , in de eerste 
helft van de negentiende eeuw, kocht 
in gans de Kempen de oudste knollen 
van paarden op, beesten die nog niet 
eens goed meer waren voor de slacht
bank en zich hun godganse leven ka-
potgezwoegd hadden op de schrale 
Kempense zandgronden. De knollen 
werden in de stallen van de Zeggehoeve 
ondergebracht en als het moment daar 
was in het moeras gesleept, waar men 
ze tot over hun buik liet wegzinken in 
een of ander « rot gat ». Gedurende 
drie kwartuur tot een uur liet men dan 
de oude paarden in het slijk zitten. 
Duizenden en duizenden bloedzuigers 
hechtten zich op hun lijf vast. Daarna 
sleurde men de knollen er uit en in de 
stallen werden ze van de bloedzuigers 
ontdaan. De vieze beestjes, die zich vol 
bloed gewreten hadden, werden vervol
gens naar de hoofdzetel in Parijs ge
zonden. De paarden mochten enkele 

dagen op krachten komen en gingen 
dan weer het moeras in. Een alles be
halve prettig bestaan 1 
» Het Zegge-gebied is tegenwoordig —. 
zoals dat trouwens vroeger reeds het ge
val was — het ideale terrein voor men
sen van de universiteiten. Vooral stu
denten in de biologie en de zoölogie 
komen er hun « aas » opdoen en wij
den er zich aan eindeloze onderzoekin
gen. Regelmatig werden er in speciale 
bakjes zelfs muggen gevangen die dien
stig zijn bij dit wetenschappelijk werk. 
Uiteraard is de Zegge een gebied dat 
moeilijk als een trekpleister voor de 
brede massa kan worden beschouwd. 
Wetenschapsmensen, ornitologen, na
tuurvrienden en weleens fotografen 
vinden er hun gading en worden steeds 
met bereidwilligheid rondgeleid. 

De « ingewijde » zal dan graag vertel
len ovei de bewoners, zoals hi] dat tioii-
wens voor ons deed. De poueleinhoent-
jes vat men ontegenzeggelijk de bekend
ste vogelsoort vaii de Zegge. Zij vinden 
in de verlande kuilen een geschikt 
broedteirein. Andeie opmerkelijke en 
weinig gekende soorten zijn de snor, de 
spnnkliaanrietzanger, de moerasnetzan-
gers, de rietgorzen en de kleine karekiet-
jes die in voldoende aantal aanwezig 
zijn. Ook nestjes met' koekoekseieren er
in wolden aangetroffen. De talingen, 
pijlstaarten smiehngen en stobeenden 
vinden in de open putten een uitste
kend verblijf teiwijl de watersnipfjm 
en de kwartelkoning, samen met de pur
perreiger tot de opwindende zeldzaam-
heden behoren. De bruine kiekendief 
en de « asgrauwe » komen op gezette 
tijden opduiken. Zij voimen samen met 
de ransuil en de toienvalkjes de roof
vogels van dit gebied, de velduil niet te 
na gesptoken. 

Staf De Lie, 

Foto boven : een tipisch bee'd van de 7e% 5e. HierVioven de roerdomp die tot d". le 'd 'Ham-
heden behoort. Men hoopt dat h'j ook dit jaar zal broeden in het re-'e i t Andeie o mer
kelijkheden zijn de asgrauwe kie!cendief die slechts eenmaal kweekte en het waLerlepe.t.je eea 
plantje dat enig is voor ons land. (foto's M. Verbruggen) 
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SLAAPKAMER 

TE HUUR 
Ik ben gelromcd en heb veel 

schulden. Dit is een bekenlenis, maar 
je moet ervan profileren als je jong 
bent, zegt men. 

•- Eigenlijk was het avond toen, want 
het kantoorwerk was gedaan, tenmin
ste ik was wakker geschrokken om
dat mijn kollega zijn jas aantrok met 
hel gekende brio en zeer nadrukke
lijk « tot morgen » riep. 

Voor ik naar huis ging, kocht ik 
een modejoernaal voor mijn viouw. 
Dat doe ik elke maand : ik ben im
mers getrouwd en heb toch al schul
den. 

J'an de dagbladhandel moet ik nog 
een eindje lopen voor ik thuis ben, 
waar de brievenbus op me wacht — 
jnijn vrouw is dan nog niet van haar 
werk terug en zodoende waclit ik 
haar op terwijl ik mijn post door
neem. Soms (heel soms dan) doe ik 
zelfs de afwas van 's morgens. En dan 
vraag ik me telkens af of er geen 
kabouterwou-wtjes bestaan, die ik op 
een of andere manier zou kunnen be
praten. Maar die bestaan in sprook
jes met spookjes en diergelijke on
vriendelijkheden. Nochtans, ik zou 
die arme schepseltjes rustig een hete 
dag gunnen om het te doen, ik ben 
immers geen tiran, want ik ben ge-
liouwd. 

Mei een gevoel van meerschuld 
had ik enkele boterhammen binnen-
geweikt (het is nu wel niet bepaald 
hel juiste looord, maar op is hop). 
De avond was gevallen zonder veel 
lawaai en ongelukken en ik las de 
krant, de advertenties. Ik x'ind die 
geu'eldig belangrijk, je leert eibij — 
soms — en }e kan hoopjes doen. 

Een plateelhakkerij uit Nederland 
prees zijn echt wit-delfts uit Gouda 
aan, dat begreep ik niet helemaal, 
maar de volgende aankondiging trof 
me : 

< Slaapkamer te huur. Bij voor
keur voor iemand die 's nachts af
wezig is. Tel. 741S10 ». 

A H ontsnapte me de logika van 
zulke advertentie volledig, maar ze 
bleef me ergens intrignen. Het wns 
in elk geval eens iels anders dan « cc 
koop ; schrijfmasjiene, merk Hob-
bard, kap. 5 kg aardappelen en een 
schrijfbureau >. 

Ik vond dit een enige gelegenheid 
om mijn splinternieuwe telefoon 
tens te proberen, ik draaide zorgvul
dig het nummer en kreeg een vrien
delijke dame aan de lijn. Ik verklaar
de, zeer beleefd, dat ik omwille va-t 
de advertentie belde en hoe dat iiu 
juist in mekaar zat en meer zulke 
dwaze dingen. De juffrouw, want dat 
icas ze, zei me dat ze 22 was en hele 
maal niet onaardig, dat ze caissièie 
was in een dancing en dus 'n nachts 
niet thuis en... Ik ondctbrak haai tn 
itorg opnieuw, ieeds geïnteresseerd, 
hoe het dan wel zat met die slaap
kamer. Ik hoorde haat snikken dal 
haai moeder zo vroeg gestorven was 
en dat haar vader een dronkaaid was 
e'i dat ze niet juist wist waar die uit
hing en dat daardoor haar studies 
waren blijven steken, want dat ik 
niet moest denken dut ze zo een van 
die meisjes was. Nee, dat xvas ze niet. 
Maar wel eenzaam en daatom had ze 
die advertentie geplaatst om nu toch 
eens eindelijk de man te ontmoeten 
en of ik niet moigen om midder-
naiht naar de dancing kon komen... 

Ontroerd heb ik ingehaakt, niet 
dat het me verveelde, maar ik hoor
de mijn vrouw binnenkomen en ah 
ik die hele geschiedenis zou verlelle-i, 
denk ik niet dat hel helemaal pluis 
zou zitten. En zo bleef tk dus in ae 
knu.ue onwetendheid of die juffrouw 
nog telefoontjes zou krijgen en wie 
Cl nu ook 's nachts afwezig zou zijn. 

bobb bein. 

haar 

•* Vorige week heb ik u in een over
moedige en dolle bui beloofd dat ik u 
wat meer over mijn, pardon, « ons » 
huis zou vertellen. Ik kan u wel verze
keren dat ik mij dat al een hele week 
hartsgrondig heb beklaagd. Mijn dier
bare echtgenoot heeft mij namelijk 
prompt met verwijten overladen, om 
daarna helemaal niet meer te spreken._ 
Hij vindt dat ik onze huwelij ksperike-
len (en daartoe behoort ook ons huis) 
niet aan de openbaarheid mag prijs
geven, « trouwens, zo erg vleiend voor 
jou is het nu ook weer niet », voegde 
hij er schamper aan toe. Dat waren 
overigens zijn laatste woorden, want 
sedertdien probeert hij zich in geba
rentaal verstaanbaar te maken wanneer 
hij mij orders wil geven. De arme stak
ker is namelijk nog altijd de mening 
toegedaan dat de inrichting van een 
huis enkel en alleen een vrouwenzaak 
is, en dat dus ook alleen de vrouw te 
laken is wanneer die inrichting een 
zaak van lange duur wordt, zoals dat 
bij ons het geval is... Maar kunnen wij 
het die arme man euvel duiden als hij 
een levend anachronisme is ? Ik niet... 

Over onze vrijerij ga ik u alleen het 
strikt noodzakelijke vertellen, die heeft 
met het hele huis niet veel te maken, 
en bovendien is nieuwsgierigheid een 
verfoeilijke ondeugd en bescheidenheid 
siert de mens. 

Hoofdzaak is, wij hebben een be
staand huis laten verbouwen. In ons 
geval betekende zulks dat wij alleen de 
buitenmuren hebben laten staan, ge
deeltelijk altans, maar dat wij alle an
dere muren entoeziast hebben afgebro
ken om er nieuwe voor in de plaats te 
zetten. Logisch, wat ? 

Aanvankelijk togen wij elke zaterdag 
met goede moed naar ons « kasteel ». 
Wij sprongen er dartel over enorme 
hopen steen en zand, redden de hond 
van een gewisse dood — hoe kon het 
arme beest ook weten dat er alleen nog 
maar een groot gat was, daar waar 
vroeger een trap stond ? — en klauter
den langs een steile ladder naar boven 
om daar de gang van zaken te inspek-
teren. 

Optimistisch als wij waren, optimis
me schijnt trouwens de voornaamste 
eigenschap van de jeugd te zijn, hoop
ten wij nog altijd dat het huis kant en 
klaar op ons zou staan wachten op de 
heuglijke dag. Ons optimisme heeft 
toen echter een lelijke deuk gekregen, 
laten v ê maar hopen dat we er geen 
kompleksen van overhouden, want met 
vader Freud weet je toch maar nooit... 

Dat heeft echter voor gevolg gehad 
dat mijn vader mij op mijn trouwdag 

uitgeleide heeft gedaan met woorden 
die waarschijnlijk geen enkele vader 
vóór hem heeft gezegd tot de dochter 
die hij gaat verliezen en die waarschijn
lijk ook geen enkele vader na hem meer 
zal zeggen : « Ik zal morgen eens langs 
komen, om te kijken of je niet bent 
buitengewaaid... ». Ik zal niet zeggen 
dat het niet veel heeft gescheeld, maar 
het was toch bar koud ! 

Het schijnt dat elke normale man 
zijn vrouw maar één keer in haar le
ven letterlijk op de handen draagt (als 
zij later haar voet eens verzwikt, onder
steunt hij liaar alleen maar), en dat is 
op hun beider trouwdag. Elk meisje 
droomt ervan eens door haar droom-
prins over de drempel van hun nieuwe 
woning te worden gedragen. Welnu, die 
unieke kans heb ik gemist door dat 

huis ! Het was er namelijk stikdonker 
— aan straatverlichting zijn ze bij ons 
nog niet toe — en ik kon bezwaarlijk 
de kans Jopen dat mijn droomprins 
met zijn lieve, maar daarom niet min
der zware last over een rondslingeren
de zand- of cementhoop zou struikelen 
en hals over kop de kelder induikelen ! 

De volgende dag vertrokken we op 
huwelijksreis naar een autentiek kas
teel. Daar zouden we lekker uit de 
rommel en heerlijk warm kunnen zit
ten, ware het niet dat men ook daar 
aan het verbouwen was omdat het toe
ristisch seizoen nog niet was begonnen. 

Ik ga niet proberen u te vertellen hoe 
dikwijls wij verhuisd zijn. Om te ge-
ginnen hadden wij enkel één klein ka
mertje tot onze beschikking. Dat bete
kent dat de mooie meubeltjes die wij 
traditiegetrouw met veel liefde hadden 
uitgekozen en met veel moeite zelf 
hadden betaald, bij de respektievelijke 
ouders een enorme rommel veroorzaak
ten. Zo goed en zo kwaad als dat ging, 
richtten wij één hoek van het kamertje 
in als salon, de tweede hoek werd onze 
« eetkamer ». Dit wil alleen zeggen dat 
wij in dat kamertje twee rieten stoelen, 
een keukentafel en twee keukenstoelen 
hadden staan. De gerechten die ik als 
jong bruidje met veel zorg en toewij
ding had klaargemaakt, waren ijskoud 
vóór ik ermee op de ladder gesukkeld 
was, en ik kan u verzekeren dat er in 
die periode heel wat porselein is ge
sneuveld... 

De maanden die volgden hebben wij 
hoofdzakelijk doorgebracht met ver
huizen en poetsen en weer verhuizen. 
Zodra de verwarming er lag en het huis 
weer stofvrij was, kwamen de vloerders 
aanzetten. Was die rommel min of meer 
weggewerkt, dan stonden de behangers 
voor de deur. Tegen de tijd dat het 
papier aan de muur al stilaan vuil be
gon te worden, achtte de schilder zijn 
tijd gekomen om het geheel wat op te 
fleuren, enzovoort, enzovoort. 

U kan het geloven of niet, maar nu, 
na ongeveer anderhalf jaar breken, stof, 
rommel, is ons huis af. Er ligt een 
vloer, er ligt zelfs een tapijt, er staan 
meubels, er hangen gordijnen. Alleen... 
mijn overgordijnen zijn niet afgeraakt. 
En ik vind het zo erg dat ik niet kan 
komen aandraven met het oeroude, 
maar o zo doeltreffende argument van 
« ik heb geen tijd gehad ». 

Kan ik het wagen u een geheimpje 
te verklappen ? Ik stel die overgordij
nen opzettelijk uit. Ik ben namelijk 
doodsbang dat ik niet meer gewoon zal 
worden in een huis dat helemaal af is... 

free beck 

V A N MISS TOT HEKS 

(fb) Het is een traditie van alle miss-verkiezingen 
dat er een aantal meisjes zijn die doodernstig be
weren dat zij zo graag aktrice zouden worden. De
genen die daar werkelijk in slagen zijn echter veel 
minder talrijk dan de verkiezingen in kwestie. Vorig 
jaar werd de zwartharige Ann Sidney door de jury 
verkozen tot Miss World. Zij werd aangenomen om 
heks te spelen. In een film natuurlijk. Hollywood 
maakt een film over Macbeth. Geef toe dat het een 
grote stap is, van Miss World naar heks... 

T E N N I S S E N IN K L E I N E RAKETJES 

(fb) De mode ondergaat grondige wijzigingen. Niets 
blijft nog zoals het enkele jaren geleden was. Het 
spreekt vanzelf dat de ontwerpers nu ook naar de 
tenniskledij hebben gegrepen om er hun fantazie op 
bot te vieren. Teddy Tinljng ontwierp een zeer kort 
tennisjurkje met een split opzij. Hierbij worden ny
lon kousen gedragen die van boven tot onder ver
sierd zijn met tennisraketjes. Nu ja, de lieve en 
mooie dame mocht eens vergeten waarom zij dit 
plunje aantrok .. 

W O N D E R K I N D ? I N D E R D A A D ! 

(fb) Maybelle Thompson houdt vooral van algebra, 
driehoeksmeetkunde en natuurkunde. Men kan dit 
wel eigenaardig noemen, als men weet dat deze 

jongedame pas... vier jaar is geworden. Toen zij 
eenentwintig maand was kon zij al lezen, toen zij 
zesentwintig maand was, kon ze schrijven. Ze is deze 
wetenschap al dadelijk gaan misbruiken, want ze 
schreef een brief naar de plaatselijke overheid om 
te vragen of ze asjeblief naar school mocht gaan, ze 
verveelde zich zo thuis... Ik zou waarschijnlijk net 
het tegenovergestelde gevraagd hebben, maar ja, ik 
kon ook niet zo vroeg schrijven... 

B A A N MET T O E K O M S T 

(nvb) Voor mensen met een uitgeversroeping is dit 
'n buitenkansje. In Londen is de Jester Comicard Pu
blishing Company te koop,'n bloeiende eenmanszaak 
gespecialiseerd in de verkoop van postkaarten met 
niet al te preutse en zelfs gewaagde voorstellingen. 
De firma verkoopt er in Groot-Britannië ongeveer 
660.000 per jaar met als vruchtbaarste afzetgebied 
Southport. Het bedrijf kan overgenomien worden voor 
4.000 pond, maar dan krijgt u meteen ook een stock 
van 500.000 kaarten plus het copyright van 107 illus
tratie-grappen met vooral achterwerk- en boezemef-
fekten. De « double entendre »-grappen doen het 
nochtans het best, omdat zij aan een banaal genoe
gen een intellektueel kleurtje geven. De huidige uit
gever is een blonde jongeman die er «sick» van 
wordt en zich verontschuldigt : «Ik ben per ongeluk 
in deze zaak terechtgekomen, ik struikelde er over. 
Maar het is een ideale broodwinning voor een ver
vroegd op rust gesteld militair ». 
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HOE HET GROEIDE 

ontstaan en evolutie van de 
"industriële vormgeving " (I) 
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« Revolt» tekentafel. Ontworpen door Friso Kramer. Afmetingen berekend op staand of zittend werk. Licht materiaal. 
Fabnkatie « De Cirkel », Zwanenburg (Nederland). 

Naast Schotse whisky, pop-zangers, auto-renners en lan 
Fleming is de industriële vormgeving een van de meest 
suksesrijke topics geworden, als ^et ware het intellektua-
listische snobpraatje van de man-in-de-straat. «Schoner 
wohnen » wordt evenveel gelezen als Marie Claire, al wordt 
er in Mechelen drukker gepolitoerd en ge-stijld dan ooit. 
Kortom, de industriële vormgeving is ondanks de esteti-
sche verwording van het Vlaamse landschap en stadsbeeld, 
een begrip geworden waar wie up to date wil zijn, zijn 

woordje moet kunnen over meepraten. De verre oorsprong, 
de ontwikkeling en het werkelijk wezen van de industriële 
vormgeving is echter niet zo algemeen bekend als de ver
spreiding van de term « industriële vormgeving » doet ver
moeden. Vandaar dat dit artikel niet in de eerste plaats de 
eigentijdse design-problemen wil behandelen, dan wel het 
begrip « industriële vormgeving » omschrijven en situeren 
in de tijdsevolutie. In latere artikels zullen wij specifieker 
kunnen zijn. 

BEGRiP 

In vele publikaties wordt in plaats 
van V industriële vormgeving» het 
woord « design » gebruikt. Deze Britse 
term werd naar het schijnt in 22 lan
den aanvaard omdat hij een dubbele 
betekenis heeft : « tekening » en « be
doeling ». Deze dubbele betekenis valt 
niet te ontkennen maar zij is o.i. veel 
te algemeen en dekt ook een aantal be
grippen die wel bij de mdustrièle vorm
geving aanleunen maar er toch met toe 
behoren (bv. de architektuur). 

Industriële vormgeving dekt nijver-
heidsprodukten die gemaakt werden 
vanuit een estetische en funktionele be
kommernis en waarvan de prijs en de 

^waliteit aan de meest logische nor
men voldoen. Het is dus totaal ver
keerd de industriële vormgeving een 
toegepaste kunst te noemen. 

Toegepaste kunst is bedoeld als een 
poètisermg van het dagelijkse leven 
echter zonder dat « funktioneel zijn » 
een absolute vereiste is. Industriële 
vormgeving is ook geen ambacht. Om 

dit te verklaren volstaat de uitspraak 
van Malraux : « J'appelle artiste celui 
qui invente des formes et artisan celui 
qui les copie » (dit sluit natuurlijk niet 
jait dat een ambachtsman tegelijkertijd 
een kunstenaar kan zijn). 

Industriële vormgeving is een krea-
tief beroep dat ankert in de domeinen 
van kunst en ambacht, maar er ook to 
taal buiten staat door zijn funktionele 
(dus geen kust) en industriële (dus 
geen ambacht) bedoelingen. 

Deze half positieve, half negatieve 
omschrijving wordt misschien duidelij
ker wanneer wij u hieronder kort het 
ontstaan en de evolutie van de indus
triële vormgeving schetsen. 

VOORGESCHIEDENIS 

EN ONTSTAAN 

Uiteraard gaat de industriële vorm
geving terug tot het begin van de in
dustriële revolutie zelf. Immers, toen 
werd men voor het eerst met de vraag 
gekonfronteerd • wat gebeurde er met 
het estetische toen er apparaten ver

schenen die zonder tussenkomst van 
de hand ruwe stoffen verwerkten tot 
eindprodukten ? 

In de voorafgaande ambachtelijke 
tijd was de schoonheid steeds het wel
haast vanzelfsprekende begeleidings
verschijnsel geweest van de handwer-
kelijke produktiewijze. Het ambachte
lijke produkt was langzaam tot stand 
gekomen, het resultaat van een orga
nisch en geheel door de mens volvoerd 
proces. Daar waar de de ambachtsman 
de hele schepping doorleefde, kon er 
nu tijdens dit proces met meer ge
droomd, geïmproviseerd en verrijkt 
worden. 

De schoonheid van het ambachtelijk 
produkt was als het ware een toegift, 
de vanzelfsprekende beloning voor de 
vlijt, de kennis, de liefde, het geduld, 
de aandacht, de kunstzin en de mense
lijkheid van de goede ambachtsman. 

Meteen deden Watt en Cartwnght 
deze geschenken der goden teniet Het 
was duidelijk dat de in de plaats ge
kregen geschenken der machine niets 
dan zielloze, ontmenselijkte stof waren. 
Ze hadden echter één voordeel, in hun 

onverbiddellijke naaktheid waren ze 
tenminste nog eerlijk. 

In het begin van de 19e eeuw begon
nen enkele fabrikanten zich over die 
naaktheid ernstige zorgen te maken. 
Terecht trouwens. Maar helaas leefden 
zij in de bloeitijd (?) van het klassisis-
me en hun reaktie was in die zin. 

Men begon de produkten te verfraai
en d.w.z. men ging er buiten het pro
dukt staande franjes aan toevoegen. Zo 
zijn typisch voor die tijd : potten met 
Tumeriacmse landschappen, pendules 
met Ionische zuilen. 

De grote fout die de vorige eeuw 
maakte was dat zij de afbeeldingsfak-
tor, het literaire, het aan het produkt 
toegevoegde, belangrijker achtte dan de 
andere en meer essentiële komponenr 
ten van het produkt. Voor de sensori
sche zijde, de materie, de opbouw, de 
kleurenharmonie, kortom voor de ab-
straktie van het werkstuk had men veel 
minder belangstelling. In plaats dat 
men de estetische kwaliteit van een 
produkt uit dat produkt zelf emaneer-
de, ging men het er aan toevoegen. 

Een tweede periode voor de indus-
1 riële vormgeving begon net voor de 

euwwisseling, toen de industrie en de 
I ïchniek hun eerste spektakelsuksessen 
I ehaalden. Het Cristal Palace was ge-
1 ouwd en de Eiffeltoren stond er en de 

ïrste vliegtuigen raakten van de grond. 
J in verblind door deze krachttoer vond 
de mens een nieuwe oplossing. Een ge
makkelijke maar een begrijpelijke. Men 
nam aan dat de herkomst van de 

choonheid niet langer meer gezocht 
I oefde te worden. Het antwoord lag 
1 lots op tafel en luidde : wat beant-
\/oordt aan zijn funktie is mooi, of dit 
1 u een hoefijzer is, een goed gespierde 

rm of de schroef van een schip. Als er 
\oortaan maar goed en logisch gekon-

trueerd werd, was men van het hele 
kunstprobleem af. Even aanvaardde 
1 et mede in een overwinningsroes le-
\ende publiek dit funktionalisme. Maar 
tie naakte toepassing van dit zuiver 
technische principe stelde vlug teleur. 
En nauwelijks enkele jaren voor de 
eerste wereldoorlog deed een nieuw 
element zijn intrede dat de hele vorm-
peving van onze eeuw zou bepalen, van 
te grootste kitsch tot de prachtigste 

verwezenlijkingen. Het magische woord 
1 eette « consvmier appeal », de aantrek-
Kingskracht die het produkt uitoefent 

p de verbruiker. 
Gelijktijdig deed er zich in de Euro

pese kunst een nieuw verschijnsel voor: 
het ontstaan van de abstrakte kunst 
(hoewel de Chinese en Japanse bescha
ving deze reeds eeuwen eerder ontdekt 
hadden). De grote verdienste van deze 
kunst is het principe dat de vorm van 
de kunst niet langer meer afhankelijk, 
of alleen afhankelijk bleek van de een 
of andere bestaande uiterlijke verschij
ningsvorm. 

Socrates had reeds geschreven : « On
der schoonheid versta ik niet de 
schoonheid van dieren en van beelden, 
zoals de meeste mensen zouden den
ken, maar de schoonheid van de rechte 
lijnen, de cirkels, de planimetrische en 
geometrische figuren die daaruit kun
nen gevormd worden, want deze be
vatten niet alleen een betrekkelijke 
schoonheid, maar een eeuwige en ab
solute ». 

De samenhang die voor het naar vo
ren komen van dit soort gedachten 
ontstond tussen (in casu) het beeld
houwwerk en het industriële produkt, 
is het moment geweest voor de teore-
tische bevrijding van de industriële 
vormgeving. 

NIEUWE START 

De ontdekking van een abstrakte 
schoonheid, van een schoonheid met 
een gevoelsinhoud en een spanningsin-
houd maar zonder navertelbare inhoud, 
een schoonheid gebaseerd op het ge
tal, leidde tot de vraag : « Waarom zou 
een machine deze niet kunnen produ
ceren ? ». 

Walter Gropius zou toen hij in 1919 
de leiding van het Bauhaus op zich 
nam als eerste tot grootse resultaten 
komen. Weimar is dan ook de baker
mat van de moderne industriële vorm
geving. Dit verhaal en de evolutie tot 
op heden schetsen wij in ons volgende 
artikel. 

Nic van Bruggen. 
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De A.B2i.-week is voorbij. Dit betekent echter geenzins dat de aktie voor een be

schaafde omgangstaal nu voor een jaar op haar lauweren ritsten gaat. De prijzens

waardige aktiviteit van de V.B.O. en de A.B.N.-kernen strekt zich uit over heel het 

jaar. En ook wijzelf dienen méér te doen dan te trachten gedurende één week een 

keurige taal te spreken. Het klaarblijkelijke en logische hiervan zou'niet eens meer 

onderstreept moeten worden : men aanvaardt toch ook dat beleefdheid en voor

naamheid eigenschappen zijn die nagestreefd dienen te worden, niet slechts gedu

rende één speciale week doch het hele jaar door. En vermits het gebruik van een 

beschaafde om gangstaai een der elementen is van een beschaafde omgang, van de 

beleefdheid zelf en van de voornaamheid in voorkomen en stijl, is het ook lo

gisch dat in alle vereiste omstandigheden het A.B.N, gebruikt wordt. 

het ganse jaar volhouden*** 

a b n 
w e e k 

Dit werd reeds dikwijls gezegd en 
geschreven en de meeste mensen gaan 
daarmee wel akkoord. Hoe komt het 
echter, dat in de praktijk het gebiuik 
van het A.B.N, nog niet de uitbreiding 
heeft genomen, die normaliter mocht 
voorzien worden na de vernederland
sing van het onderwijs, de uitbreiding 
en demokratisering van het middelbaar 
en het hogei onderwijs ? 

Wi] hebben reeds in dit blad, ter ge
legenheid van een andere A.B.N.-week 
op de elementen gewe/en die noodza
kelijk zijn voor een dergelijke uitbrei
ding. Intussen zijn er wel vele dagen 
en weken voorbijgegaan, maar is er 
weinig veranderd. 

Het spreken van een beschaafde om
gangstaal kenmerkt de levensstijl en de 
ontwikkelingsgraad van een volk. Dat 
het kultuuipeil der Vlaamse gemeen
schap sedert het begin dezer eeuw ge
stegen is, IS onbetwistbaar juist. Ook 
het gebruik van de beschaafde om
gangstaal nam dien overeenkomstig uit
breiding. 

De kulturele ineenstorting die de re
pressie begeleidde, bracht een achter
uitgang mee van de beschaafde om
gangstaal. Er is een periode geweest, dat 
iemand die A B.N. sprak reeds de ver
denking op zich laadde, een «inciviek» 
te zijn. 

Het kwam zover, dat üe rode kul-
tuurbonzen zelf beschaamd werden 
voor het taaltje dat diegenen spraken 
die als de « nieuwe elite • moesten gel
den — en dat Herman Teirlinck uit 
de ivoren toren van zijn Vlaamse inak-
tiviteit afdaalde naar Antwerpen om 
ei de (( kameraden » te gaan bescha
ven... 

wij het hier nog niet eens hebben. De 
taal die door die leerlingen gesproken 
wordt staat in zodanige tegenstelling 
tot de gepretenteerde standing van hun 
school, dat wij ons soms afvragen hoe 
de wijze en geleerde pateiis die daar de 
jeugd wiskunde, Latijn, Grieks en wat 
weet ik al inpompen, al ooit eens be
wust geweest zijn van het verband dat 
er bestaat tussen de innerlijke voor
naamheid en standing van een mens, 
en de taal die hij gebruikt. 

Het ergerlijke van zulke situaties is, 
dat ouders die hun kinderen thuis van 
kleins af in het A.B.N, trachten op te 
voeden, hun opvoedingswerk gedeelte
lijk vernield zullen zien door de kul-
tuurschandelijke nalatigheid van hen, 
aan wie de opvoeding — en ook de be
schaafde omgang en de daarvoor ver
eiste taal zijn een deel der opvoeding 
— van hun kinderen wordt toever

trouwd. Is het dan absoluut onvermij
delijk, dat in de school vernield wordt 
wat in de huiskring met idealisme werd 
aangeleerd? Moet deze tegennatuur
lijke situatie die tot schande voor ons 
allen alleen in dit land mogelijk is, 
blijven voortbestaan ? 

Het is mogelijk hieraan te verhelpen: 
de schoolinspektie en de schooldirekties 
kunnen hierin veel doen. He t zou een 
algemeen voorschrift dienen te zijn — 
en een voorschrift waaraan streng de 
hand gehouden wordt •— dat het A.B.N. 
verplichtend is zolang de leerlingen on
der de controle der school staan. Dus 
niet alleen in de klas, maar ook op de 
speelplaats en ook op de weg naar de 
school 1 

Waarom wordt er op het halfmaan-
delijkse of maandelijkse schoolrapport 
geen kwotering voorzien voor de be
schaafde omgangstaal ? Er zijn scholen 
die da t vroeger deden, maar die het 
spijtig genoeg nu afgeschaft hebben. 

De school moet nog voor wal méér 
en wat anders zorgen dan voor de her
senen, voor het verstand. T e veel wordt 
de klemtoon gelegd op het onderwijs, 
te weinig op de opvoeding. Wij zijn 
op dat gebied in een verstarrend for
malisme vastgeraakt : wanneer he t leer
programma erin zit, denkt men dat 
alles gedaan is. 

De veronachtzaming van de beschaaf
de omgangstaal is met dit verschijnsel, 
met deze formalistische opvatt ing van 
ons onderwijs, verbonden. 

Wij menen echter dat ook de ouders 
hieraan iets kunnen verhelpen. Er zijn 
ouderverenigingen. Desnoods kunnen 
de ouders individueel of in groep aan
dringen bij de schooldirektie op eerbied 
voor hetgeen zij thuis moeizaam heb
ben bereikt; opdat de school niet zou 
afbreken hetgeen zij thuis moeizaam 
hebben bereikt, opdat de school niet 
zou afbreken wat de ouders hebben op 
gebouwd ! 

Tenslotte is daar de geest zelf, die 
veranderen moet. In de eerste plaats 
geldt di t voor de normaalscholen waar 
de toekomstige onderwijzers en leraars 
worden gevormd. Elke eerbied voor de 
eigen taal dringt maar dieper door wan
neer er ook eerbied en besef voor het ei
gene is, wanneer de jonge student natio
naal leert denken en voelen. In de hui
dige omstandigheden is de school daar
toe zeer slecht uitgerust. Ons onderwijs 
en onze opvoeding zijn wel Nederlands
talig, maar niet Nederlands-voelend. De 
spanning lussen de kultuurgemeenschap 
en de staat werkt hier eveneens kuituur-
belemmerend. Vroeger was dat ook wel 
zo, maar dan was er een sterke Vlaamse 
studentenbeweging met een diepgaande 
vormende invloed. He t teruggrijpen 

naar di t derde element om tot een be
schaafde taal en een voornaamheid in 
stijl en u i tdrukking te komen, kan ons 
helpen waar de school tekort schiet of 
waar de gezinsinvloed niet meer aanwe
zig is. Een versterking van dit derde ele
ment in Vlaams-nationale zin — door 
jeugdvorming, jeugdbeweging, volksho
geschool enz. — kan een gunstige in
vloed uitoefenen op de beschaafde om
gangstaal der jongere generaties. 

Een belangrijk element bij de ver
spreiding van het A.B.N, is het jonge 
gezin. Wanneer de ouders hun kinderen 
vanaf het ogenblik dat zij beginnen te 
spreken, de woorden zuiver leren zeggen 
en het juiste woord leren gebruiken, dan 
is er een basis gelegd die de kinderen 
later inzake taalvaardigheid een grote 
voorsprong zal verschaffen, zowel in de 
school als daarbui ten. Zonder A.B.N.-
sprekende gezinnen zal de A.B.N.-aktie 
nooit de ui tbreiding nemen die nodig is 
om tot een werkelijke algemeenheid der 
beschaafde omgangstaal te komen. 

Wij moeten ons daarbij niet laten af
schrikken door diegenen die a larm 
slaan of als scherprechter optreden tel
kens een woord, een ui tdrukking of een 
zinswending hen niet akademisch-zuiver 
voorkomt. Dergelijke waakhonden heb
ben h u n nut , maar zij mogen niet doen 
alsof zij de enige eigenaars van het huis 
zi jnl 

Zoals het in een politiek weekblad 
past, wi l l enVi j — ook al is dit een kul-
tuurrubriek — besluiten op een politie
ke noot. Bij de opening der A.B.N.-week 
te Roeselare sprak de liberaal H e r m a n 
Van der Poorten over de vernederland
sing van het bedrijfsleven. 

Wij willen nog buiten beschouwing 
laten of het niet konsekwenter zou zijn 
een ABN-week te laten openen door een 
A.B.N.-spreker. Maar dat men iemand 
over de vernederlandsing van het be
drijfsleven laat spreken, die in zijn par
tij zulk een knechtenrol gespeeld heeft 
toen diezelfde partij tégen die verneder
landsing optrad in haar « nieuw » pro-
giamma, en vóór de verfransing der 
Brusselse randgemeenten, vóór de terug
keer van de Voerstreek bij Luik, vóór de 
transmutatieklassen in Vlaanderen. . . 
neen, dat gêFuigt van weinig politieke 
en zelfs kulturele «feel ing» bij de in
richters. 

Zij die knecht spelen bij het vermoor
den van onze kulturele integriteit en 
ons kultureel erfgoed laat men liefst o p 
dergelijke manifestaties weg. Zij die zich 
bui ten onze volksstrijd en daardoor bui
ten onze volksgemeenchap hebben ge
plaatst, moeten niet langs een achter
poortje binnengelaten worden. Ook nie t 
als ze Van der Poorten heten. . . 

J.D. 

im'M'm. Uhpw 

Er is inuudüelb nog niet zoveel ver
anderd aan die kant : de hootdredak-
teur van <> Volksgazet » nocti de sche
pene van onderwijs MI de havenstad, 
lijken ons op het gebied van beschaaf
de taal schoolvoorbeelden te zijn. Het
zelfde gekli trouwens voor diegenen, 
die de kinderen een beschaafde taal 
zouden moeten aanleren, als eerste ele
ment van een beschaafde omgang. 

W I J hoeven het trouwens niet te ver
bergen, dat op het gebied van de taai-
zuiverheid het vrij onderwijs evenmin 
« vrij » uitgaat. Wi) genieten van de 
luxe, dagelijks met een tram te mogen 
rijden die een rumoerige bende leer
lingen van een — als select bekend 
staand — kollege vervoert. Over de be
leefdheid in het algemeen, zoals her 
plaats afstaan aan ouderen, het vermij 
den van luidruchtigheid, enz... willen 

Armand VanJerhck : „ St.Ileven met bord „ (1964). Deze schilder behoort tol de generatie van 1900, waarvan op dit ogenblik, tot en met 
JltA^ " " opmerkelijke tentoon.teUmg plaats vindt in het muzeum'voor schone k»n,ten te Antwerpen Werken van zestig, kunstenaar, 
u.t deze generaUe van surrealuten en an.m.sten geven een goed beeld van het streven en de groei va« hun kunstHet bezoeken zeker waard 5 



WIJ 

TOERISME 

GANZERIJDERS 
IN DE POLDER 

(S.D.L.) Tijdens de karnavaldagen vindt in de Antwerpse Polder een geplogen-
heid plaats die énig is in Vlaanderen en die bovenden — door de'onteigening van 
verschillende dorpen en het steeds meer verdwijnen van de boerenpaarden — dreigt 
in zijn huidige vorm teloor te gaan. Het is een oud en tipisch gebruik, zonder enige 
kommerciële bedoeling. Voor toeristen en liefhebbers van folklore is het daarom 
wel de moeite waard het ganzerijdersspel dit jaar eens te gaan bekijken. 

Hoe het ganzerijden juist ontstaan is 
valt moeilijk te zeggen. De mening is wel 
verbreid als zou het gegroeid zijn uit hei
dense gebruiken, namelijk uit het slacht
offeren van dieren. Na de kerstening zou
den dergelijke zeden blijven bestaan zijn, 
maar dan onder de vorm van een volksspel, 
waartoe ook het kattenknuppelen behoor
de. 

Er wordt in de Antwerpse Polder niet 
alleen de gans gereden, ook het hanentrek-
ken is nog volop in zwang, hoewel dit 
meestal te voet of ook met fietsen gebeurt. 

Het eigenlijke gansrijden vindt plaats op 
vastenavondzondag, de dinsdag van karna
val, halfvasten en op passiezondag. Reeds 
vanaf 's morgens heerst er op menige boer
derij een grote drukte : de paarden worden 
geroskamd, geborsteld, maan en staart ge
vlochten en versierd met stro of bloemen. 
Vaak worden, met behulp van groene zeep, 
ook wafelvorniige \'ersieringen op de ach
terbillen van de dieren aangebracht, ter
wijl de hoeven zwart geverfd worden, zo
dat de paarden er mooi uitzien. Want het 
ganzerijden is voor de polderboeren tevens 

_ een jaarlijkse « schouw » van de mooiste 
paarden. 

Terwijl de dieren klaargemaakt en naar 
het dorp toe gehaald worden, is men in 
d€ lokalen van de ganzerijdersmaatschap-
pijen bezig met het slachten van de gans, 
hetgeen meestal gebeurt door een deskun
dige keelsteek. Het dode dier wordt daar
na in het vooraf gebreide net gestoken dat 
eromheen past als een been in een kous. 
Tot in 1927 reed men met een levende 
gans die bloot aan de galg hing. Sinds de 

wet op de dierenbescherming is hieraan een 
einde gekomen. 

Rond de middag vertrekt de stoet aan 
het lokaal : op kop de ruiters die gekleed 
gaan in karnavaleske dracht of in de oude 
boerenkledij (kiel, vaas en rood-wit gebol
de zakdoek), dan volgt de kar met de muzi
kanten en ten slotte de koets met de « dok
ter » die als medecijn gewoonlijk een grote 
fles jenever bij zich heeft. Iedereen begeeft 
zich naar het huis van de oude koning (de 
ruiter die het jaar te voren de kop wist te 
bemachtigen) om deze « uit te halen ». Er 
wordt gezongen van « leve de koning > 
en de muzikanten geven een serenade ten 
beste. De koning trakteert zijn onderdanen 
met borrels, bier en sigaren. Dan gaat het 
weer verder, ditmaal onder leiding van de 
koning om al, de bij de maatschappij aan
gesloten herbergen te bezoeken. Rond drie 
uur komt de stoet uiteindelijk toe op de 
plaats waar de strijd zal beslecht worden. 
De gans wordt ongehangen en de ereronde 
afgelegd, ^vaarbij de ruiters beurt om beurt 
« meten » of de « hoogte » van de kop 
goed is. Dan gaat het spel zijn gang : een 
voor een rijden de ruiters onder de galg 
door en rukken met één hand aan de kop. 

Nii en dan valt er al eens een stoutmoe
dige van zijn paard en wordt ijverig « ver
zorgd » door de dokter. Ronde na ronde 
gaat het zo verder. Nu en dan — op voor
af bepaalde tijden — doet de snijmeester 
zijn werk : hij kijkt na hoeveel mazen nog 
door te trekken vallen en snijdt het bij 
reglement bepaalde aantal mazen over. De 
muzikanten geven ook een noot ten beste 
en drijven de premie, die op het ganze-

hoofd staat, op. Er kunnen namelijk giften 
gedaan worden door de liefhebbers en de
ze worden bij de, door de maatschappij ge
schonken som gevoegd, zodat men tot prij
zen komt die tussen twee- of vijfduizend 
frank l i^en . De man die uiteindelijk de 
kop afrukt wordt koning voor het ganse 
jaar : hij ontvangt de prijs, de kroon en 
de mantel en leidt de ganse groep naar het 
lokaal waar tot zeer laat gevierd wordt en 
gedronken. Enkele teerfeesten in de loop 
van de winter behoren ook tot de tradities 
van de ganzerijders. 

Op Passiezondag komen de koningen van 
alle maatschappijen, gekroond tijdens de 
voorbije drie jaar, te samen om naar de 
keizerskroon te dingen. De gelukkige win
naar wordt keizer van alle ganzerijders in 
de Polder voor de duur van een jaar. Hij 
ontN-angt een premie die vaak boven de 
tienduizend ligt. 

Ter gelegenheid van het keizerrijden ko
men al de maatschappijen en muziek
korpsen (ook vanuit het Nederlands gedeel

te van de Polder) naar het dorp waar de 
gebeurtenis plaats vindt zodat het keizer
rijden telkens uitgroeit tot een hoogdag 
voor deze streek. 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

Op kaïnavalzondng zuordl de gatis gere
den te Zandvliet op het Marktplein door 
dê jonge ganzerijders, te Berendrechl op hel 
Solftplein door de Nieuwe Gans; op karna-
valdinsdag vindt het faest plaats te Siabroek 
in de Kleine Moleniveg, te Hoevenen op 
het Marktplein en te Zandvliet door de ve
teranen op het Marktplein; de gans wordt 
ook gereden op Haljvastenzondag te Beren
drechl op het Solfplein door de Oude 
Gans. Ten slotte vindt het keizerrijden 
plaats (dit jaar te Berendrechl) op Passie
zondag. In regel begint het eigenlijke spel 
te 3 uur 's namiddags. Wie meer inlichtin-
gCTl wenst te krijgen wende zich telefonisch 
tot de toeristische dienst van het Polders 
Aktiekomitee : 03-73.66.59. 

op de Costa del Silencio groqit 
een ̂ \cggeworpen tomaat op 

tot een tomatenstru 
15 dap;en 
k! 

Dit bewijst onder welk heerlijk klimaat de bezitter van 
een eigendom daar kan leven. 
U kunt die eigenaar worden, van een studio, appartement 
of villa op de « Costa del Silencio », het zuidelijk punt 
van Tenerife. Wij bieden er woongelegenheden te koop 
van 335.000 F af. 
Op ieder ogenblik van het jaar is uw vakantie er zon-

zeker. Bovendien geeft deze investering een gegarandeerd 
jaarlijks uitbetaald netto-rendement, want TEN BKL 
zorgt ook voor het beheer van uw eigendom. 

Neem vandaag nog inlichtingen. Zend ons een kaartje : 
TEN BEL. Keizerstraat 16-18, Antwerpen, of telefoneer 
ons: (03)33.38.66. 

TEN 
U bouwt met TEN BEL op Tenerife uw hemel op aarde. 
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Met genoegen hebben wij vastgesteld, dat op verschillende sportredakties van 
Vlaamse kranten de aktie tegen opa Hermès is begonnen. Goed zo! Maar één 
enkel artikeltje volstaat natuurlijk niet. Er dient een onafgebroken kampanje te 
worden gevoerd, die haar climax zou moeten bereiken de dag vóór de « presi
dentsverkiezingen »! En dan is het woord aan de afgevaardigden van de atletiek-
klubs. Zij mogen zich ditmaal niet meer laten leiden door een gevoel van mede
lijden voor die brave oude monsieur Hermès, die toch zo graag nog eens één 
keertje voorzitter zou willen zijn... Neen! De man is 7i jaar en reeds 38 jaar 
voorzitter van de K.B.A.B. Nu is het genoeg! De evolutie van de atletieksport 
vergi een jonge, dinamische leiding! Het zou nooit mogen bestaan dat iemand 
bijna 4 decennia voorzitter blijft van een sportbond. Dat is geen gezonde toestand. 
Daarom stellen wij voor, dat de atletiekheren in hun boyidsreglementen zouden 
vermelden dat « een voorzitter wordt verkozen voor een termijn van twee jaar, 
doch geen twee opeenvolgende keren mag worden verkozen ». Dat zou een her
haling van de Hermès-historie voorkomen. 

r-*!li^ '"̂  -̂  "I 

HIER SPREEKT MEN B E L G I S C H . . . 
Wie bovenstaai, d proza heeft gele

zen zal misschien de indruk krijgen, 
dat wij bezield zijn met een onver
zoenlijke haat tegen die arme Hermès. 

Neen, dat is het echt niet. Maar als 
die ouwe heer nu werkelijk zelf niet 
begrijpt, dat het voor hem nu zoet
jesaan tijd wordt om de plaats te rui
men voor een jongere, dan moet hem 
dat aan het verstand worden ge
bracht. Deer hem niet meer te ver
kiezen op 27 februari. 

Wij willen graag aannemen, dat die 
man verdiensten heeft gehad. Hij kan 
bogen op een grote (en lange) erva
ring en weet waarschijnlijk wel heel 
wat van atletiek af. 

Wij z j n dan ook bereid, als straks 
oud (!)-voorzitter Hermès zal worden 
gehuld gd. hem een passend ge
schenk te overhandigen. 

Aangezien de man het z'jn leven 
lang zodanig druk heeft gehad, dat 
hij nooit de tijd vond om Nederlands 
te leren, zullen wij hem een boek 
schenken, dat hem zal he pen zijn ve
le vrije uren aangenaam en nuttig 
door te brengen : de handleiding 
« Nederlands zonder moeite » ! 

Wie ook gerust een handle'ding tot 
het aanleren van het Nederlands zou
den kunnen gebruiken, zijn de vroede 
leiders van ons aller Voetbalbond. 

Het bondsorgaan « Sportleven » be-
w jst het ons iedere week : in de Gui-
mardsiraat spreekt men Belgisch, d.i. 
Frans en (gebrekkig vertaald) Neder
lands ! 

In de verschillende komitees zete
len heel wat meer fransatligen dan 
nederlandstaligen. Het is trouwens 
slechts een paar jaar geleden, dat de 
heer Reneé Denis, voorzitter van het 
Sportkomitee, tot de Brugse voetbal
ler Berre Deurwaarder zei & Vous pou-
vez disposer ! » nadat hij een schor
sing had uitgesproken. 

Generaal Denis, opperbevelhebber 
van het Bataljon Gestrafte Voetbal
lers, snauwde de dienstplichtige voet
baller Deurwaarder toe volgens de 
beste Belgische tradities Wij hebben 
mijnheer de operette-generaal toen 'n 
briefje geschreven, dat als volgt ein
digde : 
« De Vlamingen vormen de meerder-
he d der aangesloten leden bij de 
K.B.V.B., maar U, als voorzitter van 
het Sportkomitee, weigert hun taal te 
leren ! 
Geachte Heer Denis, dit kunnen wij 
niet langer aanvaarden. Ofwel leert 
U Nederlands, ofwel neemt iemand 
anders uw plaats in, die beide lands
talen beheerst. Iemand die de mensen 
uit beide landsgedeelten in hun taal 
kan te woord staan. De Vlaamse voet
ballers en klubleiders willen niet lan
ger vernederd worden ! Neem deze 
raad ter harte. Geachte Heer, want 
anders zal gans Vlaanderen U toe
roepen : « Vous pouvez disposer ! » 
zoals Uzelf dat zo welsorekend tot de 
Vlamingen zegt .>. 

Wij schreven toen 22 december '63. 
Mijnheer Denis heeft nooit geant

woord. Natuurlijk niet. 
Hij is nog steeds voorzitter van het 

Sportkomitee van de K B.V B Natuur

lijk ! De taaitoestanden die in de 
Guimardstraat heersen, zijn typisch 
Belgisch. 

Een ander bewijs daarvan is, dat de 
Vlaamse scheidsrechters nog steeds 
tweetalige oproepingskaarten ontvan
gen, met het Frans — in vetjes — bo
venaan. 

Zo schrijft ons een lezer uit Ant
werpen die zelf scheidsrechter is en 
een schrijven richtte aan het Provin
ciaal Scheidsrechterskomitee van 
Antwerpen, met het verzoek te willen 
bemiddelen opdat in Vlaanderen Ne
derlandstalige oproepingskaarten zou
den gebruikt worden. 

Het Provinciaal Komitee van Ant
werpen maakte dit verzoek over aan 
het Centraal Scheidsrechterskomitee, 
zodat de zaak thans aan het rollen is. 

Haarklieverij ? Zeker n i e t ! 
Dergelijke kleinigheden zijn inte

gendeel argumenten in de handen 
van de mensen, die het gebruik van 
deze tweetalige oproepingskaarten in 
stand houden. 

Als niemand ertegen protesteert, 
dan wil dit zeggen dat iedereen ermee 
tevreden is. En gezien de Vlamingen 
in zulke gevallen gewoonlijk blijk ge
ven van weinig moed, bewonderen wij 
de houding van onze korrespondent, 
die het aandurfde protest aan te te
kenen tegen dit ergerlijk gebruik ! 
Spijtig gnoeg is dit een alleenstaand 
geval en loopt het protest van onze 
scheidsrechter gevaar geklasseerd te 
worden zonder gevolg ! 

Deze mening wint nog meer veld, 
als men even de samenstelling nagaat 
van dit bewuste Centraal Scheidsrech

terskomitee. Er zijn veertien leden. 
Zes Vlamingen, vijf Walen (waaron
der de beruchte Blavier !) één eenta
lige en twee tweetalige Brusselaars ü 
De verhoudingen zijn totaal ver
wrongen, want men mag gerust aan 
nemen, dat de Walen en de eentalige 
Brusselaar nooit een woord Neder
lands spreken, zodat alle vergaderin
gen in de taal van Molière worden ge
houden. In dat licht gezien, kan men 
bij voorbaat reeds gissen, waar de 
brief van het Antwerps Provinciaal 
Komitee zal terechtkomen ! 

Nu zouden wij wel eens willen ver
nemen, of de scheidsrechters van 
Luik, Charleroi of Namen ook tweeta
lige kaarten ontvangen en of die 
Waalse heren niet zouden protesteren 
als zij op een goede dag bv. eens een 
kaart ontvingen waarop het Neder
lands in vetjes bovenaan gedrukt zou 
staan. Zou daar een Waalse furie los
barsten ! 

Indien men dan toch tweetalige op
roepingskaarten wil blijven versturen, 
moet men de taal van de meerderheid 
prioriteit verlenen Basta. 

Dit lijkt weer eens een van die piet
luttige bijkomstigheden, die door ons, 
lichtgeraakte Vlamingen, tot een we
reldschokkende gebeurtenis wordt 
opgeblazen. 

Maar het is juist met deze zoge
naamde onbelangrijke detailkwesties 
dat de diskriminatie een aanvang 
neemt. 

En wij zijn als Vlamingen door
gaans te laf om ons recht op te eisen. 
Indien wij dit wel deden zouden wij 
ook meer eerbied afdwingen bij de 
franstaligen. 

De Vlamingen die in de sportbon
den iets te vertellen hebben, zouden 
daar wel eens mogen aan denken. 

Een beetje meer durf zou hen sie
ren en zou de Vlaamse sportlui ten 
goede komen. 

Daarom wachten wij met ongeduld 
— maar zonder veel hoop — op een 
volgende moedige daad ! 

Cyriel Temmermaru 
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B O O M K W E K E R I J E N 
H. L A M B R E C H T S P.v.b.a. 

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

TUINAANLEG 
ONDERHOUD 

Bestuurder Jos Feyaerfs 

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

VOOR H E T SEIZOEN GEVRAAGD : 

goede kokin, plus jonge 

hulp in keuken. 

Te b e \ r . : W E R E Dl , Middelkerke . 

GELD VANAF 3 , 2 5 % 
L o o n t r e k k e n d e n tot 100.000 F ; zelf
s t and igen , l a n d b o u w e r s tot 500.000 F. 
Auto, g rond , e igendom, tot 100 %. 
Kredie t , 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, tot 21 uur of sclir 
F.B. B isschoppenhof laan 69 te Deurne-
A n t w e r p e n . — Ik kom thuis . 

ALLES VOOR UW TUIN 
Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
Antwerpsesteenweg 96-98. Kontich. Tel. 53.12.11 
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D O R T M Ü N D E R 
T h i e r b r a u h o f I 
te Leuven. 

Alle zater- en zondagen 
Oppe r Beieren orkes t . 
S temming - plezier . 
Alle dagen , 's middags en 
's avonds beste keuken , 
n ie t d u u r . 
Vanaf 's m o r g e n s 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder inger icht voor 
groepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor h o n d e r d e n 
au tobussen en au to ' s . 
Aires pr ima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M Ü N D E R 
Thie rb rauho f II 
Groenp laa t s 33 te An twerpen 

p r ima koud buffet. 
Open dag en nacht . 
Zalen voor vergader ingen , 
enz. 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

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

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

DORl P H I E R B R A I H O F til 
langs au tosnelweg Antwer-
pen-Aken Tessender lo 

DORT THIERBRAUHOF IV 

Autosnelweg Aals t 

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

1 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN- EN BUITENLAND: 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 
A N T W E R P E N . 
Telefoon : 03/38.91.24. 

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

SCHIJIMKI BBKHM^rUASSKN 
met 
GebreNeteerde 
bedekkings lagen 

HESS( )HTM ATH \SSRN 
(Brevet .529738) 
met 
Gebreve tee rde ka rkassen 

STAK' 
(Brevet 512767) 

TE Z E L E (O. VL.) 
GEWATTKEHDH BEIJ.SPBKIEN 
WOLLEN DEKENS 
rel U)52i •4ti41 en 44h42 

Indien I geen vei koper 
in uw mitrek Uent, s luur 
ons een kaar t je en we 
de dichlsl brigelegen ver 
zenden I hel adres van 
koper Star / e l e 

V O O R 

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

H U W E L I J K 
Schrijf vandaag nog om 
kosteloze brochure, fo-
tolijsten en ledenlijsten 
in dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kenniszoekenden v a n 
beide geslachten, naar : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus 149 Gent; 
of naar : 
Postbus 11 Deinze; 
of naar : 
Postbus 381 Antwerpen; 
of naar : 
Postbus 231 Brussel 1. 

Het l a n g s t bestaande, 
grootste betrouwvolle ern
stige, modernste Vlaams-
Eerster angs - Huwelij ks-
werk ' Verloving, huwelijk 
voor iedereen ! Alles ge
heim ' Medewerking van 
priester. Dagelijks 4 tot 5 
verlovingen. 

WENTELPOORTEN 
tn hout, gtaal, aluniinium 
of plastiek. 
Standaarduitvoerüig ol 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van bet bouwwerk. 
Hand' of elektrische bediening. 

ZONHOVEN TEL 132 3 t 

HS & ZONEK PVBA 

ROLLUIKEN 

ROtXüIKEN 
in hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- of elektrische 
bediening. 
Alle systemen, 
VENETIAANSK 
ZONNEBUNDBN 
Bediening met 
koorden • of met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN 

SONBRlUA'-nEX 

A.JEüRISSEH-ClOOSTERMANSi ZONEN 
TEL132 31 

PVBA ZONHOVEN 

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie): 

L. VANDEVELDE. 

Sint Dam;aanstraat 17, Wommelgem - Tel. : (03)53 67.27 
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WIJ 

persspi egel 

Als men de buitenlandse pers moet gelo
ven is de Belg klaar om terug af te dalen 
in « den tombeau D waaruit hij na eeuwen 
slavernij in 1830 w âs opgestaan, zo zingen 
het toch de Brusselaars in hunnen <t hymne 
nationale ». Van slavernij gesproken, er is 
binnenlands felle beroering, vooral ïn aller
lei weekbladen naargelang de waarheid over 
de radio en TV-diktatuur en over de bees-
tigheden van bepaalde gendarmen meer en 
meer bekend geraakt. Die zaken lijken ons 
belangrijker voor de demokratie in dit land 
dan het touw^tjetrekken ïn de kleurpartijen-
pers rond de vraag >vie het koordje van de 
gevallen Harmei mag overnemen. 

D E RODE V A A N 

Het kommunistisch Antivcrps provincie
raadslid Jan De Brou-were die de schiet
partij in Waterschei heeft gezien richt een 
veront-waardigde open brief aan minister 
Vranckx, hoofd van de Belgische gendarme
rie. 

« ...Maar terug naar de ingang. Uw rijks-
wacliters gingen op de \lucht, zochten een 
goed heenkomen tussen de bomen, rertden 
de mijngebouwen binnen — dat vermoed ik, 
gezien heb ik het niet, ik keek naar de mijn
werkers, en wreef me de ogen uit : traan
gas... —• terwijl ondertussen het i)ortiershokje 
het ontgelden moest. 

Dan gebeurde het ontzettende : Uw rijks
wachters kwamen schietend teniggerend. 
Het is een feit : velen schoten in de lucht, 
de anderen naar de benen. 

Maar vijf, zes gendarmen vloekend en met 
vertrokken gelaat, schoten blindelings, lo
pend, op borsthoogte. En zij troffen niet de 
benen, maar de ruggen... Zij schoten op vluch
tende mijnwerkei-s, mijnheer de minister. Zes 
getroffenen heb ik geteld, waaronder de jon
ge Latos, die onmiddefüjk daarop gestorven 
is. 

Een handjevol gendarmen, beheerst door 
andere refleksen dan die van zelfverdediging, 
van andere instinkten dan die van het be
houd... 

Produkten van de opleiding ? » 
Wij kennen De Brouwere als een eerlijk 

man. Zijn verhaal is identiek nnet dat van 
verschillende aanwezige mijnwerkers. 

H U M O R A D I O 

Het politiek neutrale Radio- en TV-blad 
Humo titelt « Censuur op de BRT : Over 
Zwartberg moest gezwegen worden ». 

Het geeft pikante details over de Goeb-
bels-praktijken die in Belgisch staatsradio 
en TV heersen. Het besluit van Johan An-
thierens is vernietigend voor de nationaal
socialisten van CVP en ESP. 

« \^'ant tenslotte ging de hele reportage 
weer in de trommel. Van wie het \ e to uit
ging kon de Wilde niet meteen te weten ko
men. (Vierentwintig uur later stond het vas t : 
de regering had rechtstreeks ingegrepen en 
de repoitage verboden). 

En zo komt het, dat de Vlaamse kijkers in 
« Panorama » van vorige week woensdag 
alles te weten kwamen over Denemarken 
en Rwanda. Over Zwartberg vernamen ze 
niets. 

En wie, zoals Humo durft te beweren dat 
er censuur heerst op de BRT, is natuurlijk 
te kwader trouw en zoekt sensatie. Op iede
re perskonferentie van de BRT verklaart Ju-
lien Kuypers, voorzitter van de Raad van Be
heer, plechtig dat de BRT een onafhankelijk 
lichaam is, dat de statuten een regeringsin
menging onmogelijk maken, kortom dat wij 
ons moeten verheugen over zo'n cc vrije » in
stelling. 

Helaas heeft de Zwartberg-tragedie eens 
te meer bewezen dat de BRT een doodge
wone regeringszuil is, wel bij machte om 
haar reporters naar het einde van de wereld 
te sturen om eens een hartig woordje te spre
ken over dingen die ver genoeg van ons af
liggen (en ongevaarlijk zijn. Dus géén Viet
nam bvb.) Voor het overige gedraagt de BRT 
zich als een verlengstuk van de VVetstraat, 
van de .syndikaten en de heersende kliek, als 
een trouwe dienares van het gezag, een ge
willige hetaere in de tempel van het drie
kleurige, driepartijdige vaderland. » 

D E N I E U W E 

s Gendarmeriestaat » is een te zacht 
woord volgens dit blad. Sinds 1944 heeft de
ze staat geknoeid als nooit te voren. Nu moet 
hij zijn wanorde in stand houden met dikta-
toriale middelen. 

« Ons politiek regime is verantwoordelijk 
voor de meest wraakroepende toestanden en 
de meest ongewenste komproniissen. Wat 
heeft de Belgische binnenlandse politiek ons 
sedert )94t gebracht? Een genadeloze re
pressie, een hatelijke koningskwestie, een zin
loze schoolstrijd, een ongeordende likwidatie 
van Kongo, een ondoeltreffend stelsel Z.I.V., 
een manklopende taalwetgeving en als eko-
nomische en sociale saus voor dit wansmake
lijk gerecht de eenheidswet. Nu volgt de apo-
(cose : de kunstmatige ademhaling, toege

past op wat de onverdachte « La Libre Bel-
giiiue » een levend lijk heeft genoemd. 

Het wooril « gen<larmerieslaat » is eer
der nan de zwakke kant. En onze behoudsge-
zintle |)ers en politici (zijn er andere ?) beho
ren er voortaan mee op te houden, ons te 
vertellen hoe erg het er toch aan toe gaat 
in deze of gene politiestaat. Bij ons speelt de 
politie nog geen rol, het is de gendarmerie. 
Een an<ler verschil is er nog nauwelijks. Het 
regime heeft zijn waar gelaat getoond : vrij
heid en zo, dat is allemaal goed zolang de 
ge\estigde belangen niet worden aangetast. 
Dreigt er voor een keer een opstandigheid 
met sociale allure, dan zijn alle deelhebbers 
aan het regime broederlijk verenigd rond de 
gendarmerieofficier, die te Has.selt op de hem 
eigen beschaafde manier uitriep : « Aan de 
perskaart veeg ik mijn voeten ! » En niet 
alleen aan de perskaart, maar aan de vrij
heid >an betogen, aan het recht op arbeid 
aan het recht op informatie, aan alles wat 
van ver of van nabij te maken heeft met ons 
paradepaard dat in ronkende redevoeringen 
ook « demokratie » wordt genoemd. » 

T H E ECONOMIST 

Dit vooraanstaande Engelse blad is niet 
mals voor het i Zieke mannetje van Euro
pa 1). 

« Zoals iedere maal als men te doen heeft 
met diei>e ingewortelde ziekten is het moei
lijk te zeggen wat juist niet gaat in België. 

Een deel van de malaise komt voort uit 
de ondergrondse burgeroorlog die voort-
woedt tussen Vlaamse en Waalse ekstremis-
ten. Maar een deel van de malaise schijnt 
ook voort te komen uit de kapitalistische 
geest van « laat maar gaan » die voor een 
buitenlands bezoeker zo diep geworteld 
schijnt in dit land. » 

D E N I E U W E LINIE 

Dit vooraanstaande katolieke weekblad 
uit Nederland gaf een zeer degelijk basisarti
kel over onze toestanden onder de hoofding 
« Een staat, geen natie : Onregeerbaar Bel
gië ». 

Na een zeer scherpe analyse van allerlei 
toestanden, besluit het openhartig : alleen fe
deralisme kan de toestand daar nog sane
ren. 

« Het ene België, van de Brabanfonne 
waarvan noch Waal noch Vlaming de woor
den kent, van de schaars wapi>erende rood-
geel-zwarte vlag, van de verbondenheid tus
sen de landsdelen, het bestaat slechts bij de 
gratie van een zeer vlakke continuïteit. Te
recht schreef het Parool maandag dat de 
monarchie nog het enige simbool is van de 
eenheid dat de Belgen overblijft. Maar ook 
aan dat simbool zijn zoveel Belgen zo weinig 
gehecht dat het als bindmiddel niet meer 
fungeert. Het is eerder de gunstige konjunk-
tuur die het land in 1966 nog in zijn vorig-
eeuwse vorm overheind houdt. 

Daarmee is vrijwel gezegd dat de oplos
sing zal moeten komen van een grondwette
lijke strukturele hervorming van België. Fe
deralisme in een of andere vorm zal men op 
de duur niet uit de weg kunnen gaan. Het 
is niet alleen het streven van de in tal en 
macht sterk groeiende Vlaamse Volksunie 
(vorige week aanvankelijk tot zondebok voor 
de Limburgse relletjes uitgeroepen, maar in
middels terecht gerehabiliteerd). Ook in Wal
lonië drijven er krachten in de richting van 
de federalistische staat. » 

E L S E V I E R ? W E E K B L A D 

De Nieuwe Linie hierboven is blijkbaar 
beter geinspireerd dan de « Flaamse kerres-
pendent » van dit burgerblad citoyen Mau
rice Roelants, die afgeeft op die « fuile « 
ekstremisten. 

« Gezagsxermindering... De zeden binnen 
en buiten het parlement in België zijn be-

GEMEENTE BORGERHOUT 

Vorming van 'n wervingsreserve voor 

1. - POLITIEAGENT. 
2. • GRAFDELVER 

(werkman) bij het 
0 1 . Vrouwe Kerkhof. 

De bekendmaking in liet 
Belgisch Staatsblad geschied
de op 12 FEBia'AUI 1966. 

Voor alle inlichtingen niet betrekking 
tot de deelneniingsvoorwaarden, ge
lieve men zich te wenden tot het 
« Secretariaat », ten Gemeentehulze, 
de eerste vijf dagen van de week, 
tussen 8 u. 30 en 17 u. (tel. nr. 35.02.65). 

dorven. Zij hebben (in Zwartberg) geleid tot 
onlusten die reeds twee mensenlexens heb
ben geëist. O m allerlei geschilpunten worden 
slakingen en straatbetogingen gehouden. De 
Belgische pers is vol klachten als : « Op alle 
gebieden worstelen met elkaar ondermijnen
de krachten, waaro \e r het parlement alleen 
maar jammert . Taalgeschlllen worden tot 
federalistische tendensen verscherpt. Kleine 
groepen van belanghebbenden zette de groot
ste partijen ouder zNxare druk. » 

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

Vindt dat er komaf moet mee gemaakt. 
Geen onderhandelingen met de PVV; op
nieuw een ploeg die steunt op Vlaamse CVP 
en Waalse Socialisten niet zoals nu : Vlaam
se BSP en Waalse CVP. 

« De leiding van de regering lag bij een 
vertegenwoordiger van de kleinste politieke 
groep in Wallonië, waar de CVP maar IS 
kamerzetels heeft, tegen 19 liberalen en 28 
socialisten. Als die machtsverhoudingen nu 
verbeterd worden, zou het best kunnen, dat 
de herrie rond de ZIV uitdeint. 

De enige formule, die ons land de zo zeer 
gewenste sterke regering geven kan, is die 
van de regering-Lefèvre : een Vlaamse CN'P-
er als chef, met een Waalse socialist (en geen 
Brusselse meer) als tweede in bevel. Met ver
der niet al teveel ministers, zo mogelijk zon
der koördinatoren, waarbij zowel de Waalse 
socialisten als de Vlaamse kristen-demokra-
ten gezagxolle en representatieve vertegen
woordigers hebben. » 

DE STANDAARD 

DE VOLKSMACHT 

De boys van Gust Cool willen blijkbaar 
voor alles nieuwe verkiezingen vermijden. 
Ze vrezen wellicht dat de Limburgse mijn
werkers nog altijd niet overtuigd zijn dat Gust 
Cool echt zo bekommerd is voor zijn « Lim
burgse vrienden ». 

« De koning heeft in zijn boodschap aan 
de eerste-minisler, gewaarschuwd tegen de 
on\oorzienbare gevolgen van een regerings
crisis. Niemand kan voorspellen waar de 
kennelijke onmacht om het land nog te re
geren zal op uitlopen. Nieuwe verkiezingen 
waarover leeds fel gesproken wordt, zidlen 
zeker niets oplossen, doch de crisis nog toe-
spUsen. » 

S P E C I A L 

Ook Manu Ruys ziet het zo. Slechts een 
nieuwe <t federaliserende » aanpak van de 
Vlaams-Waalse verhouding met een nieuwe 
CVP-BSP ploeg biedt nog een kans. 

« Indien deze hypoteek kon worden gelicht, 
zou het nieuw kabinet vanuit een heelwat 
sterkere positie kunnen vertrekken. 

Vimdaar dat de mening veld wint dat de 
nieuwe CVP-BSP-ploeg in haar programnia 
de klemtoon zou moeten leggen : 

1. Op een omvangrijk en konkreet plan 
van omschakeling (rekonversie) dat de no
den van de ekonomisch zwakke streken van 
Vlaanderen en Wallonië tegemoet komt. 

2. Op een politiek van ekonomische en ad
ministratieve decentralizatie, die beantwoordt 
aan het verlangen van de meerderh.eid in 
het Vlaamse en het Waalse land en die met
een de Irriterende voorstellen van de grond-
wetskonferentie (art. 3 bis en 38 bis) over-

^ bodig zou maken. 
In het kader van die politiek zouden de 

Walen hun zg. waarborgen krijgen in de 
vorm van bestuursorganen met beperkte be
slissingsmacht op kultureel, ekonomisch en 
sociaal gebied. Een hervorming die ook aan 
de Vlaamse desiderata beantwoordt. » 

We raden de mannen van de Volksmacht 
anders aan liefst ro rap mogelijk verkiezing 
te houden want als dit Brussels weekblad 
gelijk heeft kan uitstel alleen maar grotere 
rampen brengen gezien... de aankomende 
jeugd. 

« De leiders van de CVP zijn ongerust. En 
die schrik komt voort van de Volksunie. Eer
tijds een onbeduidend groepje van rechts, 
is de Volksunie, zegt men, op weg een be
langrijke Vlaamse partij te worden. Zij heeft 
haar optiek verbreed en hotidt zich nu ook 
bezig met sociale doeleinden die de jonge 
Vlamingen aantrekken en die de massa niet 
onverschillig laten. Een, diskreet onderzoek te 
Leuven en te Gent en in al de grote scholen 
heeft aan het licht gebracht dat 85 % van de 
jongeren gevoelsmatig worden aangetrokken 
door de Volksunie : de stijgende generatie. 
Wat het vooruitzicht van M. Van der Eist 
zou kunnen rechtvaardigen. « Wij komen te
rug met 30 volksvertegenwoordigers ». 

Waker Luyten. 

Denk vandaag nog aan het 

SOLIDARITEITSFONDS 

L I M B U R G 

Stort inv bijdrage op per. 

1476.97 van Volksunie, Br. 

1. Over de ontvangen gel

den en hun bestemming 

wordt U op de hoogte ge

houden door ons blad. 

H E T 

De enige objektieve geschiedenis van de kollaboratie 

die tot nog toe geschreven werd : 

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

88 biz 40 fr. — Te verkri jgen op ons sekretariaat door 

stort ing op onze postcheckrekening 1476.97 Volksunie 

Brussel L 

•KONSTRUKTIEWERKHUIZEN S T O K O T A 

Stookolietanks in alle afmetingen. 
VERZORGDE AFWERKING. 
GUiNSTIGE PRIJZEN. 
Tel. : Antwerpen 03/ 37 95 89. 

Gent 09/ 26 49'41. 
Dendermonde 052/ 470 60. 

ELECTRA 

Boneputstraat 28 
BREE 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
V.UJM. 

Tijdens de betoging van zondag 
JSO januari te Genk werden er door 
' öe rijkswachters allerlei muziekin-
.atrumenten naar de bliksem ge-
I d o p t Andere instrumenten werden 
aangeslagen als wapendracht (trom-
jpetten). Wij doen een dringend be-
' roep op het thuisfront om ons gel-
•Idelijk te steunen en alzo deze in-
tBtrumenten te kunnen vervangen 
S t o r t op de P C R 54918 van de Kre
die tbank voor rek. nr 37.305 van de 
'V.U.M. 

KONTAKTDAG 
O p zondag 27 februari vindt de 

Iweede kontaktdag van W e r e Di 
i>laats in <r Peter Benoit », Frank
rijklei 8 te Antwerpen. Referaten 
«rullen gehouden worden door Ka-
r e l Dillen, Hektor De Bruyne en 
^ a r d _ Hermans, terwijl R. Ranke 
oi t zijn verzen zal voorlezen. Ge
sloten _ studiedag, enkel toeganke
lijk mits inschrijving. Deelnemings-
prijs :_ 75 fr. gezamenlijk middag
m a a l inbegrepen. Inlichtingen en 
inschrijvingen : Van Boghout, Jor-
idaenskaai 3 teAntwerpen (telefoon 
03-32.21.53). Stortingen op pr 
5900.63 van Laforce te Berchem. 
De kontaktdag begint te 11 uur en 
eindigt omstreeks 18 uur. 

BAND 
Wie wil de geluidsband met de 

toespraken van de Nationale 
Stracke-hulde. Een technisch per-
fekt en belangrijk tijdsdokument. 
Kontakteer a De Geluidsbron », 
Lange Leemstraat 32, Antwerpen 
(tel. 03-33.04.95). 

J.V.S.G. 1961-1966 
Zondag 27 februari 1966 : 
10 uur 30 : akademische zitting; 

gastsprekers : E. Van Steenkiste, 
adj. kommissar., mr . H. Wage-
mans , oud-volksverteg. 

15 uur : kadernamiddag : spre
kers : R. Degryse, dr. R. Roosens, 
senator. 

20 uur : avond van Sjanson en 
Folksong met Glenmor (Bretagne), 
Pe ter Blanker (Nederland), Kris 
Jacobs (Vlaanderen), Miek en 
Raoul (Gents folksong duo), Fi-ans 
Verleyen. 

Ingericht door J.V.S.G. en B.R.T. 
gewestelijke zender Antwerpen. 

Telkenmale in de feestzaal van 
y.T.B.-V.A.B., St. Jacobsmarkt 45, 
Antwerpen. 

Ekeren 
Op zondag 13 februari 11. heb

ben onze propagandisten een kol-
lecte gehouden ten voordele van de 
getroffenen van de Limburgse 
mijnstreek. De collecte heeft' plaats 
gevonden in een klein gedeelte van 
Ekeren-Centrum, Ekeren-Maria-
burg en Ekeren-Donk en heeft de 
prachtige som van 3981.40 fr. opge
bracht. Wij danken al de inwoners 
van onze gemeente, die hun steent-
ie tot dit succes hebben bijgedra
gen. 

Kapellen 
O p zondag 20 februari kolporte-

ren wij in Kapellen-Putte. Voor de 
derde maal reeds op het program
m a (2 maal uitgesteld wegens het 
weder en de slechte wegen). De 
3de maal de goede keer dus; zon
dag 20 dezer allen op post. Bijeen
komst Bevrijdingslei 29, om 10 uur. 

St-Katelljne-Waver 
Voor de derde maal sinds de 

stichting van de afdeling verwach
ten wij alle Vlaanisgezinden uit 
het arr. Mechelen en ook daarbui
ten op ons Volksuniebal « In 't sot-
te en 't vroude ». Met het orkest 
Pe ter Philips zetten we de karna-
valperiode in. Op zaterdag 19 fe
bruar i in de zaal Bristol, Elzestraat. 
Deuren vanaf 20 uur 30. 

DOSFEL-AVOND 

Alle Vlaams-nationalisten worden 
vriendelijk uitgenodigd op de Lode-
vvijk Dosfelavond vrijdag 23 februa
ri te 20 uur in bovenzaal van lo
kaal « Salamander » Adegenistr. 
Spreker is de gekende historicus : 
Arthur De Bruyne, die zopas een 
boek over Dosfel beëindigde. 

Toegang gratis. 

Lier 
De Vlaamse Klub nodigt u uit op 

haar eerstvolgende aktiviteit. 
Woensdag 23 februari t e 20 uur 

in zaal De Hoorn. Als gast niemand 
minder dan oud-volksvertegenwoor-
diger W a r d Hermans die ons op 
zijn gekende manier l a l onderhou
den over ontstaan en anekdoten 
rond zijn ophefmakend boek c So
cratische gesprekken ». Wie zijn 
voordracht hoorde over J a n Van 
Gent zal deze gelegenheid niet wil
len missen. 

Mechelen 
De Kultuurgemeenschap « De 

Noordster » nodigt U uit : 
Emiel Hullebroeck-herdenking op 

zaterdag 26 februari e.k. te 20 uur 
in de zaal « De Dageraad », Halle
straat, Mechelen. 

Het gemengd zangkoor < Het 
Vendel » o.l.v. Ing. Michel Cauwen-
bergh; de zangeres Maria Cauwen-
bergh; de zanger van de K.V. Ope-
ra-Antwerpen : Walter T ' Jollijn; 
feestredenaar : de letterkundige Os
car Waegeman. 

LET W E L 
De afdelingen van de Volksunie 

en Vlaams-nationale verenigingen 
uit het arr . Mechelen worden her
innerd aan de beslissing van het 
arr . bestuur dat berichtgevingen 
voor de rubriek bewegingsleven 
moeten bezorgd worden langs het 
arr . sekretariaat, Lierse steenweg 
140 te Berlaar. Voor de goede gang 
van zaken vragen wij u hiermee 
dringend rekening te houden. 

V.O.S.-B.V.O.S. 
O p 19 februari a.s. te 20 uur ge

zellig samenzijn in ons lokaal 
« Brouwershuis », Korenmarkt 9, 
te Mechelen. Vooraf koude schotel 
aan 45 fr. per deelnemer, drink
geld inbegrepen. 

InscKnjvingen worden aanvaard 
in het lokaal, 's zondags van 11 
tot 12 uur 30 of bij een der be
stuursleden. Vrienden en sympati-
santen van V.O.S. zijn van harte 
welkom. 

Merksem 
Wij doen een beroep op al onze 

leden, aanwezig te zijn op statu
taire ledenvergadering op donder
dag 24 februari a.s. te 20 uur 30 in 
Vlaams Huis « Tijl », Bredabaan 
298. 

Dagorde : Bestuursverkiezing. 

LIDMAATSCHAPSKAARTEN 
Onze leden die nog niet in het 

bezit zijn van hun kaar t voort 1966 
kunnen zich in regel stellen iedere 
donderdagavond vanaf 20 uur in 
lokaal a Tijl ». De andere dagen 
op het sekretariaat Em. Lemineur-
straat 33, K. \kn Bockel, tel. 435777. 

Nljlen 
Onder leiding van propagandalei

der Frans Van Dessel nam een 
ploeg propagandisten van ons ar
rondissement deel aan de groot
scheepse pamfletaktie in Limburg 
na de gebeurtenissen te Genk. Wij 
doen een dringende oproep aan al 
wie een deel van zijn vrije tijd aan 
dergelijk noodzakelijk propaganda
werk wil besteden met Frans Van 
Dessel kontakt te nemen : Zandve-
kenvelden 15, Nijlen. Tel. 03-708276. 

Zandhoven 
Grote volksvergadering op 25 fe

bruar i 1966 te 20 uur stipt : « do
den en gekwetsten in Limburg — 
verneem de waarheid ». Zaal To-
verfluit, Turnhoutse Baan 7, Halle. 

Gelegenheidsspreker : Volksver
tegenwoordiger H. Schiltz. 

Wij rekenen op uw aanwezig
heid. 

KOLPORTAGES 
Onverstoord trekt de Volksunie-

propagandaploeg kanton Zandho
ven practisch iedere zondag op 
kolportage. 

Jonge Vlaams-nationalisten, die 
af en toe eens een zondag voor
middag willen meegaan, zijn altijd 
van harte welkom. 

De verkoop van het blad gaat 
steeds in stijgende lijn. 

Enkele nieuwe krachten hebben 
zich reeds aangeboden. Geef naam 
en adres op aan propagandaleider 
Lode Verhoeven, Halle. 

We vetrekken steeds met mikro-
vk-agen aan de kerk van de te be
werken gemeente te 9 uur en kol-
porteren tot 12 uur. 

AKTIE LEEUWENSCHILDEN 
De belangstelling is vr^ 9 B a t en 

wij kunnen de liefhebbers enkel 
aanraden, tijdig het nodige aantal 
leeuwenschilden te bestellen. For
m a a t 20 X 25 cm. Type A t 1 fr. 
per ex. geel affiche papier; type B 
5 fr. per ex. op lichtweerkaatsend 
papier; type C 3 fr. per ex. op kar
ton. 

De leeuwenschilden worden 
vrachtvrij toegezonden na kwijting 
van de verschuldigde som op P.C. 
15.07 Kredietbank Broechem. Re
kening « Vlaanderen ». 

Volgende kolportage zondag 20.2 
te Westmalle. 

VLAAMS 
SOLIDARITEITSFONDS 
Opnieuw vallen er allerlei boe
ten te betalen : Kust, Voer, 
Leuven, Brussel, Mijnstreek. Wij 
doen dan ook een c w a r m e » 
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 54918 
van de Kredietbank voor rek. 
n r 36.971 van het Vlaams Soli
dariteitsfonds. 

BRABANT 

Dllbeek 
GESPREKSAVOND 

De afdeling nodigt allen uit op 
de gespreksavond die plaats vindt 
op donderdag 10 maar t te 20 uur 
in de zaal «Ravenstein», Ninoofse-
steenweg 685 te Anderlecht. De 
volksvertegenwoordigers Schiltz en 
Anciaux zullen er de aktuele poli
tieke toestand behandelen. 

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. 

Halle 
O p zaterdag 5 en zondag 6 maar t , 

telkens te 18 uur, in de zaal Tijl, 
grote mossel en fritkennis. Lekkere 
gerechte*. Gezellig samenzijn. 

Leuven 
_ Op 3 februari jl. was het de pro

vinciale avond voor Oost-Vlaande-
ren. Voor een honderd Oostvlamin
gen beschreven volksvertegenwoor
diger dr. R. Van Leemputten en 
provincieraadslid J a n Caudron de 
toestand in de vier zones van Oost-
Vlaanderen die gevormd worden 
door de E3 en de autonselweg naar 
Oostende. 

Volgende punten werden voor de
ze streken vastgesteld : 
— Ondergeschiktheid t.o.v. Brussel 

voor het zuiden; 
— slechte demografische evolutie 

voor dezelfde streek. 
— gebrek aan efficiënte infrastruk-

tuur; 
- - gebrek aan industrialisatie. 

Vervolgens gaven de sprekers de 
oplossingen van de V.U. voor de pe
riode 65-75, dit m.b.t. de wegen
bouw, investeringspolitiek en aan
passing van de gewesten aan de 
nieuwe sociaal-ekonomische situa
tie. 

Na een prachtig debat werd deze 
geslaagde avond afgesloten. 

De laatste provinciale avond van 
V.N.S.U.-Leuven vindt plaats op 1 
maart . Het zal toevallig heel ak-
tueel zijn nl. : L imburg! 

Laken 
Onze propagandisten zullen tij

dens de maand februari bij de le
den langs komen \oor de vernieu
wing van 't lidmaatschap. 

Leuven - Heverlee • Kessel 
Zondag 30 januari werd « Wij » 

gekoljjorteerd in Kessel-Lo. 
De verkoop o\ertrof onze ver

wachtingen. Het was on/.e eerste 
kolportage dit jaar, maar niet de 
laatste. Volgende zondag, op 20 fe
bruari , wordt ons blad verkocht in 
Heverlee. 

Hoe meer kolporteurs, hoe meei' 
succes. De groep moet aangroeien. 
Wie bereid is mee te helpen, komt 
naar « Cristal », Parijsstraat 12 te 
Leuven om 10 uur 30 stipt. 

Merchtem 
Katonale vergadering op zater

dag 26 februari 1966 te 19 uur 45 I 

. , 
ftlededeling van het Vlaams Nationaal Studiecentrum voor Pro»: 
irïncie- en Gemeentemandatarissen. 
Sekretariaat : Melkouwensteenweg 29, Berlaar (bij Lier). 

- Het Bestuur van het Studiecentrum werd zo pas uitgebreid 
door de opneming van de hh. Coppieters, volksvertegenwooi^ 
diger en gemeenteraadslid, S t Amandsberg en Maes, lid der 
K.O.O., St. Niklaas-Waas. 
Vlaamse mandatarissen van Provincie, Gemeente en K.O.O. 
het eerste nummer van het tijdschrift « Vlaams Gemeentebe
leid ï is ter perse ! 
Het bevat praktische informatie voor de uitoefening van Uw 
mandaat . 
Zij die hun inschrijving nog niet geregeld hebben, worden drin
gend verzocht onverwijld het nodige te doen (100 fr. op post> 
rekening nr 51.40.69 van J. Torfs-Mertens, Berlaar). 

in de zaal « Oberbayern », Stoof-
straat, Merchtem. 

Sprekers : Volksvertegenwoordi
ger Vic Anciaux; arr. sekr. Guido 
Van der Straeten. 

St Kwintens-Lennik 
Vierde groot kamavalnachtbal 

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

Ternat 
O p vrijdag 11.2 in het lokaal 

« Tyrol » vond de verkiezing plaats 
van het nieuw afdelingsbestuur. 
Dat de « goei », aan het roer zit
ten, kan afgeleid uit de spontane 
abonnementen die ze reeds op de 
vergadering wisten los te krijgen. 

De arrondissementele kas werd 
bedacht met een mooi bankbriefje 
van 500 fr. Wij wensen de afdeling 
Ternat alle heil. 

Wemmei 
O p zaterdag 26.2 a.s. te 19 uur 

45 in de zaal Oberbayern, Staaf-
straat, Merchtem, gaat de drie
maandelijkse kontaktvergadering, 
van onze volksvertegenwoordiger 
Dr Vic Anciaux, door. Het Arr. 
Bestuur doet een dringende op
roep, deze belangrijke vergadering 
bij te wonen. 

Laten wij deze gelegenheid niet 
onbenut voorbij gaan, Wemmei ten 
bate. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Door de Groep Assubel en de 
Sociale Organismen, Lakense-
straat 35-39 Brussel 1 werd een 
zeer belangrijk en uitgebreid 
« Vademecum van de Zelfstan
dige » uitgegeven. 
Bedrijfsleiders en zelfstandigen, 
alsook diegenen die zich met so
ciaal dienstbetoon bezighouden 
en die in dit vademecum belang 
stellen, kunnen zich tot voor
meld adres wenden. 

LIMBURG 

Eigenbilzen 
BAL 

Zaterdag 12 maar t zal er een 
Vlaams bal te Eigenbilzen ingericht 
worden. Alle Vlaamsegezinden van 
Bilzen en omgeving houden die 
avond vrij. 

Rient!t 
Vrijdag 18 februari vonden in de 

afdeling Riemst de statutaire be-
stuursverkiezingen plaats. 

Hasselt 
Op vrijtlag 11 februari had de 

algemene ledenvergadering plaats 
in Hotel Warson. 

iN'a de bespreking over de gebeur
tenissen in Limburg en de verdere 
propaganda door R. Vanheusdeii, 
gaf J. Cuppens een overzicht van 
de groei der V.U. en direktieven 
i.v.m. de toekomstige werking van 
de afdeling Hasselt 

Er werd overgegaan tot de vor
ming van een nieuw bestuur. 

Zonhoven en Kuringen zullen zo 
spoedig mogelijk een eigen afdeling 
stichten. 

In Diepenbeek zullen de nodige 
kontakten gelegd worden. 

Ook in St. Lambrechtsherk dient 
in de nabije toekomst een afdeling 
uitgebouwd te worden. 

Hopelijk zal de afdeling Hasselt 
zich voor een intense werking in 
het kanton inspannen. 

Lauw 
O p vrijdag 25 februari zal de al-' 

deling Lauw haar bestuursverki». 
zing organiseren. 

Iedereen houde deze da tum w 4 

ZOEKERTJES 
Dame, 40 j . vraagt werk. BesdL 

over groot huis, dienstig voor bu
reel, telefoon, schrijmach. 

Wie biedt w e r k ? 
Telefoon : 03-715181. 

inri 
Bediende 60 jaar zoekt werk ! 

nederl. - frans - noties eng. - duits 
(geen steno). Guy Alb. Reynderetr. 
30, Antw. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
14.48 : Johan en de Alvermao — 
15.15 : De Plintstones — 15.40 : 
Vergrootglas op de postzegel • uit
zending voor de filatelisten — 
16.05 : Salondansen. Reportage van 
Europese kampioenschappen voor 
liefhebbers, gehouden In de Stad-
halle te Bremen — 18.30 : Klein, 
klein kleutertje — 18.50 : Let's sing 
out — 19.15 : Het geheim van de 
stalactieten, avonturenfilm, voor de 
jeugd — 19.55 : Weerbericht en 
mededelingen — 20.00 : TV-nleuws 
— 20.15 : Sportweekend — 20.40 : 
Speelfilm : De koning der eilanden, 
avonturenfilm van Byron Haskin, 
met Burt Lancaster — 22.10 : Dave 
Brubeck speelt — 22.40 : TV-nleuws. 

M A A N D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19.06 : 
Teletaalles : Engels. 21e les : The 
driving lesson — 19.20 : De Flint>-
stones. 122e afl. : De autorace — 
19.45 : Openbaar kunstbezit « Apol
lo en Marsyas » door Jusepe de Ri
bera (1590-1652) — 19.55 ; De 
Weerman — 20.00 : TV-nleuws — 
20.30 : Nathan de Wijze, een drama
tisch gedicht van de Duitse auteur 
G.E. Lessing — 22.10 : Vergeet niet 
te lezen — 22.40 : TV-nleuws. 

D I N S D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Filmmuseum van de schaterlach. Bi] 
de loodgieter — 19 20 : Tienerklan
ken — 19.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.59 : Weerbericht 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Bonanza — 21.15 : Show hin, schau 
her I Showprogramma met o.a. : 
Margot Eskens, Ralf Bendix, Silvio 
Francesco, Peter Kraus, Bill Ramsey 
enz. — 22.45 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
16.30 : Schooltelevisie — 17.00 : 
Televsium — 19.00 : Jonger dan je 
denkt — 19.25 : Voetbal. Ander
lecht - Real Madrid. Tijdens de rust 
TV-nieuws — 21.10 : Speelfilm : 
Eerste liefde, een film van Manuel 
Summers, met Christina Galbo en 
Pedro D. del Corral — 22.10 : Me
dium — 22.40 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 ; 
Zandmannetje — 1905 : Het ge-
helm van de verlaten mijn. 8e en 
laatste all. : De strijd om K 13 — 
19.22 : Penelope — 19.55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 10 59 : 
Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : Kunstrijden op het ijs (we
reldkampioenschappen gehouden te 
Davos) — 20.50 ; De maag — 21.40 : 
Première — 22.05 ; Gastprogramma. 
Het vrije woord : Lekenmoraal en 
filosofie — 22.35 : TV-nieuws. 

V R I J D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Teletaalles : Engels. 21e les : The 
driving lesson — 19.20 : Tienerklan-
ken — 19.45 : Zoeklicht — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20 25 : Films van Alfred Hitchcock. 
De schaduw van een twijfel (1943), 
met Teresa Wright, Joseph Cotten 
en Henry Travers — 22.10 : TV-
nieuws — 22.15 : Buitenlandse In
vesteringen. 

Z A T E R D A G 
16 00 : Kunstrijdenop het ijs (we
reldkampioenschappen gehouden te 
Davos) — 17.00 : Schooltelevisie — 
18.55 • Zandmannetje — 19.00 : 
Flipper. 6e afl. : De oude zeebonk 
— 19.25 : Autorama — 19.55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19.5Ö : 
Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws — 
20.30 : Slechte tijd voor sergeanten. 
4e afl. : Will en Blue bij de M.P. — 
20.65 : Echo — 21.25 : Kunstrijden 
op het ijs (wereldkampioenschap
pen gehouden te Davos) — 22.00 : 
De onkreukbaren. 12e afl. : Be
schuldigd van laster — 22.50 : TV-

I nieuws. 
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De Pinte - Zwijnaaitte 
Zondag 6 februari deed de nieu

we pfoe^ van de afdeRng^ Zwijn
aarde haar eerste kolportage, op 
de De Pinte. 

In D>inder dan 2 uur werden 83 
nummers verkocht. Wij danken de 
sympatisanten en Vlaamse vrien
d i n van de Pinte en bijzooder de 
onvermoeibare en sympatielce Pin-
tenaar Mr De Zitter die aMeen 
leeds 36 nummers wist te verko

pen ! 

Denderleeuw 
BESTUURSVERKIEZING 

Dinsdag 25 januari had in het 
lokaal « De Klok » de bestuurs-
verkiezing plaats. In aanwezigheid 
van Jan N'an den Ber^he en De 
Ciemer, r e ^ . arr. voorzitter en ^e-
kretaris, werden volgende functies 
liH-gewexea : 

Voorzitter : Van Der Weeën R.; 
sekretaris : Demetsenaere W.: on-
derxoorzitter : D'Hoe J.; propagan
da : De Kegel H.; organisatie : Pe-
vernasie H.; dienstbetoon : Van 
Der Weeën J. (gemeenteraadslid). 

De heer Van Der Haegen G., 
nieuwste aanwinst, werd op 7 fe
bruari gekoöpteerd als zevende 
bestuurslid. 

Er'̂ Hbo '̂en^m - Welle 
Op zaterdag 5 maart e.k. in de 

zaal « Animo «(Denderbrug) te 
Errmbodegeni, het bal der Deinler-
slreek, ingericht door de V.U.-afde-
linyen. 

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

K;^arten aan 50 fr. te bekomen 
bij alle bestuursleden van beide af
delingen. 

De Vlaams-Nationale studenten 
l iiie-Gent nodigt leden en sinipati-
saiUen uit op haar Zwartberg
avond op donderdag 24 februari te 
20 uur in zaal Roeland. Als spreker 
Walter Luyten joemalist van het 
blad Wij die de gebeurtenissen ie 
Genk meemaakte. 
KAMERADENBAL EN 
KARNAVALBAL 

Zaterdag 19 februari l%f), in de 
« Roeland » te Gent. 

Deuren te 20 uur 30. 
Orkest Waltra (van Slan Phi 

li|)sl 
Z.A.-AVOND 

De Ziiid-Afrika-avond, ingericht 
door A.N.S.A.V. en Were Di, voor 
zien \oor vrijdag 25 februari, moet 
worden uitgesteld wegens verhin
dering van de Z.A. Ambassadeur. 

De avond z.al «loorgaan op een 
nog nader te t>epalen datum. 

Gentbnigge 
KOLPORTAGE 

Dit numtuer van « Wij » wordt 
massaal gekol(X)rleerd te Gent-
Drugge. I.e/.ers die kontakt wensen 
met d t plaat.selijke afdeling, kun
nen terecht bij A. Verp,»ele, C 
Bulissestraat 44: W. Tack, Oudstrij-
liersstraat 5; Stef ï emnie rn ian . 
Korte Beekstraat 13; Osw. Van Oo-
teghein. Rode Kruisstraat 7; A. 
.lacobs, Veldstraat 51 en de overige 
bestuursleden. Zij die ons gedrukte 
maandblad « i)c Weergalm » kos
teloos wensen te ont\aiigen, kiumen 
ook daar terecht. 
GEZELLIG SAMENZIJN 

De afdeling verwacht alle sinii>a 
tisanten op een gezellig samenzijn 
op vrij<lag 11 maart e.k. te 20 uur 
in de feestzaal « Floralies » (voor
oorlogs Vlaams huis « De IJzerto-
icn »), BriLsselse steenweg 378, 
Gentbrugge 

Na het afrollen van enkele filmen 
houdt burgemeester-volksvertegen
woordiger dr Wannijn een korte 
toespraak en belicht afdelingsvoor
zitter Verpaele de gemeentepolitiek. 
ROOMS-ROOD 
TE GENTBRUGGE 

Ingevolge het ontslag van sclie 
pen Van VVittenberghe beschikte 
burgemeester Verhaest o\er geen 
meerderheid in de gemeenteraad. 
Nadat de P.V.V. wekenlang rond-
fluisterde dat haar kopman Raveel 
de nieuwe schepen werd, kozen de 
C.V.P. en de B.S.P. tijdens de 
jongste gemeenteraad on\erwachts 
B.S.P.-woorvoerder Van Mellaert 
tot schepen. 

Door het akkoord met de V.U. 
niet te willen naleven, heeft de 
C.V.P. eens te meer de « schone 
ziel van het kind » te grabbel ge
gooid. 

Er wordt een dossier met foto's 
en ander bewijsmateriaal over de
ze C.V.P.-karpelsprongen aangelegd 
dat te gelegener tijd zal gepubli
ceerd worden. B u r ^ m e e s t e r Ver
haest en zijn accolieten zullen nog 
liarde notea te kraken krijgea. 

Gent - Eekio 
16 maart a.s. houden de Vlamin

gen 's avonds een massale betoging 
te Leuven. Om daaraan daadwerke
lijk te kunnen deelnemen, legt het 
arrond. bestuur een bus in aan de 
prijs van 60 fr. (been en terug). 

Men vertrekt stipt te 18 uur aan 
Roeland, Korte Kruisstr. 3, Gent. 

Het aantal plaatsen is l ee r be-
nerkt (42). Men wonlt dus vriende-
liik uitgeno<ligd de inschrijvingen 
niet te lang uit te stellen. 

Lebbeke 
Op ïa terdag 19.2.66 vindt ons 2de 

Vlaams bal plaats in de zaal Roza, 
Leo du Boissstraat. Na het uitzon
derlijk sukses van verleden jaar 
rekenen wij terug op een buitenge-
wor»e opkomst en Vlaamse gezel
ligheid. Het orkest van Luc Van 
Hoesselt is van de partij. Inkom 40 
fr., gelegenheid tot plaatsbespreking. 
Aanvang 21 uur. 

De lidmaatschapskaarten voor 
19(i6 zijn reeds grotendeels her
nieuwd. 

Enkele leden blijven nog te kon
takteren. 

Langs deze weg doet het bestuur 
een oproep om zoveel mogelijk 
nieuwe leden en abonnementen 
aan te werven. 

Lokeren 
Op zaterdag 12 maart a.s. richt 

de afdeling Lokeren haar eerste 
groot volksbal in. 

Orkest : De Romeo's uit Beve
len. Zaal : Kinema « Variétés », 
Zand. Inkom : 30 fr. 

Wij doen dan ook beroep op al 
onze leden en simpatiz.anten, om 
de nodige propaganda te maken 
vcK)r deze grootse gebeurtenis in de 
evolutie van onze werking. 

Hater 
Zaterdag 26 februari te 21 uur 

gaat in de « Witte Hoeve J> 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 
\nn Stan Philips speelt ten dans. 

Oudenaarde 
O]) zaterdag 12 maart te 20 uur 

heeft in ons hernieuwde lokaal, 
'• (jasthof Pallieter i> te Leupegem 
een feestelijke samenkomst plaats 
voor al onze leden en simpatizan-
ten. 

Er wordt gezorgd voor lekker 
eten, zang, dans en gezelligheid. 
Eregast : Di Leo Wouters. 

Deelname in de onk<xsten : 20 fr. 

Rupelmonde 
Ons Winterbal, vorige zaterdag, 

groeide uit tot een flink sukses : 
twee stampvolle zalen op één 
avond. 

Op zondagnamiddag, rond 3 uur, 
doet de afdeling mee aan de plaat
selijke karnavalstoet. Zij vormt een 
vijftal groepen waaronder cc de 
K 3 »en « De Konijnenpijp ». 

Wij no<ligen hiermee alle V.U. 
leden van de Scheklekant uit om 
\an op de stoep hini sympatic te 
komen betuigen met onze groepen. 

Waarschoot 
Op uitnodiging van" de Vlaamse 

Vriendenkring van het Meetjesland, 
komt burgemeester .1. Van Steen-
Ijerge (Ertvelde) spreken over de 
recente ontwikkeling van de ka
naalzone en de nieuwe werkgele
genheid in ons gewest. 

Deze belangwekkende voordracht 
door een biugemeester, die zijn 
Vlaamsgezindheid d<X)r daden heeft 
bewezen, vin<lt plaats op zondag 
27 februari e.k. te 10 uur 15 in het 
lokaal » De Nieuwe Reizigers ». 
Stationsstraat 109, te Waarschoot. 

Zwijnaarde 
O p zondag 20 februari houdt de 

V.U. afdeling Zwjinaarde een kol
portage in St. Martens-Latem. 

Wij rekenen op de steun en de 
sympatic van onze Vlaamse vrien
den aldaar. 

Belangstellenden : samenkomst 
om 8 uur 30 in lokaal « Vlaams 
Huis », Heirweg Noord 120, Zwijn
aarde. 

WEST-YLAANDEREN 

Assebroek 
Het afd. bestuur meldt dat het 

lofcaal kontaktbtad thans persklaar 
is en eerstdaags zal worden vre-
spreid. 

Brugge 
PROVINCIAAL KOMITEE 

Gekozenen en arr. bestuursleden 
nemen deel aan de samenkomst 
van het provinciaal komitee te Roe-
selare op zaterdag 19 ieb. a.s. te 14 
uur 30, lokaal « De Arend », Po
lenplein 1, Roeselare. 
IETS VOOR DE 
ALLERJONGSTEN 

De Vlaamse Ontspanningsklub 
geeft ter gelegenheid van het be
kendmaken van de prijswinnaars 
in de et tekenwedstrijd », een ver
kleed kinderfeest, dit alles op zon
dag 27 feb. a,s. in het lokaal « Brey-
delhof », Brugge. 

Deelname in de kosten : 10 fr. 
Bekroonde en andere werken van 

jonge kunstenaars blijven in het 
« Brevdelhof » te zien van 20 tot 
27 feb. 66. 
ONZE AGENDA 

Donderdag 24 feb. a.s. te 20 uur, 
werking « Vlaamse Vrouw ». 

Vrijdag 25 feb. a.s. te 2ü uur, zaal 
« Breydelhof », Brugge literaire 
avond met Ward Hermans, inrich
ting : s.v. Vlaamse Klub. 

Zondag 27 feb. a.s. te 9 uur 15, 
vertrek aan « Breydelhof i>, Brugge, 
voor grote kolportage-tocht naar 
het kanton Torhout. 

Vrijdag 4 maar t a.s. te 20 uur 30: 
vormingsavond voor VU..-propa-
gandisten; lokaal : « Breydelhof ». 

Vrijdag 11 maart a.s. te 20 uur : 
Dr. J. Bouckaert spreekt op uitno
diging van de S.V. Vlaamse Klub 
over Leuven, lokaal : « Breydel
hof ». 

Zondag 13 maart a.s. : te Kort
rijk, provinciaal zangfeest ANZ. 
PROPAGANDA-WERKING 

De propagandisten worden er 
attent op gemaakt dat. wegens on
beschikbaarheid van de zaal, hun 
maandelijkse vormingsavond niet 
plaats vindt op 25 feb., doch wel op 
4 maar t a.s. te 20 uur 30, zaal «Brey
delhof», Brugge. Op zondag 27 feb. 
te 9 uur 15 gaat echter de kolpor
tage door naar Torhout. Uw pro-
paganda-leider rekent op minstens 
.30 verkopers. Verzamelen aan 
« Breydelhof ». 

Brugge - Stad 
HELP ONS SEKRETARIAAT 

\ 'oor tie uitrusting van ons sekre-
tariaat zoeken wij : passende muur-
versieringen, laden-kdst, papier-
mand, schrijfmachine (waarmee 
ook stencils kunnen getypt!), niet
jes-knijper e.a.; het sekretariaat is 
open elke zaterdagvoormiddag van 
M) tot 12 luu- .30 (Breydelhof, Su-
veestr. 2, Brugge, tel. 350.67). 

St Andries 
Het afd. bestuur vergaderde op 

4 feb. 11. en besteedde uitzonderlijk 
aandacht aan het arr. avondfeest 
van zat. 2 apr. a.s., verder wordt 
een intense proefnummer-werking 
en abonnementenslag voorzien. 

leper • Poperinge • Wervik 
Op zondag 6 februari jl. werd te 

Pojxjringen de statutaire verkiezing 
van het arrondissementsbestuiir 
gehouden in aanwezigheid van de 
provinciale voorzitter L. Vandewe-
ghe en volksvertegenwoordiger Mik 
Habylon. 

N'ijf afdelingen werden opgericht 
en wel te leper, Poperinge, Vla-
mertinge, Woesten en Wervik, ter
wijl een zesde in wording is. Nieu
we kernen zullen eerlang gesticht 
wortlen. 

Wij wensen het nieuw bestuur 
alsmede alle militanten veel suk
ses. 
VIERING 

E\eneens op zaterdag 19 februari 
viert het echtpaar Jozef Vander-
inarliere-Vallaeys zijn SO-jarig hu-
welijksjubileimi. De vrienden Jozef 
en Agues waren niet enkel 50 jaar 
lang trouwe huwelijkspartners 
maar gedurende hun ganse leven 

bleven ze onwrikbaar t rouw aan 
hun Vlaamse idealen. Hartelijk 
proficiat en «c ad multos annos ». 

Kortrijk 
KOLPORTAGE 

Zondag 20 februari grote wer-
vingstocht door de gemeente Len-
delede. De kolportageploeg verza
melt om 8 uur 30 in café Astor, 
Grote Markt, Kortrijk. Bijeenkomst 
te Lendelede om 9 um- aan de 
kerk. 

Meneii 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Heden zaterdag is dhr H. Van-
denbulcke, dr in de Rechten ten 
uwen dienste van 11 tot 12 uur. 
Lokaal : Het Zonneke, Wervikse-
str. 49. 

St Kruis 
Van « Vrij en Vrank », plaatse

lijk kontaktblad, verscheen nr 1 
van de tweede jaa rgang! De opla
ge is thans gestegen tot 3500 ex., 
gratis verspreid over de gemeenten 
St. Kruis, D a m m e en Moerkerke. 
Een prestatie die de V.U. afd. St. 
Kruis, onder de afdelingen in het 
arr. Brugge, op de eerste plaats 
brengt. 

Tielt 
KOLPORTAGES 

Volgende kolportage zondag 20 fe-
briKiri te Tielt; tot nu toe werden 
reeds meer dan 150 nummers in 
Tielt verkocht en de stad -werd nog 
maar voor een derde bewerkt. 

Wij gaan naar de 400 nummers. 
Allen op post. 

Torhout 
Het arr. bestuur heeft dhr Mau-

rits Goethals als kantonale gevol
machtigde aangeduid. Samen met 
Mr. Guido Van In (dienst organisa
tie) zal hij instaan voor de oprich
ting van afdelingen en kernen in 
het kanton waar het aantal V.U.-
stemmen op 23 mei 65 deze van de 
PVV beduidend overtrof. 

Wielsbeke - Ooigem ,, 
Het nieuw gekozen bestuur der 

afdeling ziet er uit als volgt : 
Voorzitter : Beek Lode; o-voor

zitter : Desmedt André; sekretaris: 
Vervalle Waker ; propaganda : Mer-
villie Roger; penningmeester 
Cnudde Antoon. 

Wingene 
Bij de nieuwe bestuursverkiezing 

in de afdeling Wingene kregen vol
gende personen een funktie toege
wezen : Joost Vromman : voorzit
ter; Lambert Goldstein : ondervoor
zitter; Jozef Van der Veimet : se
kretaris; Johan Van Durme : schat-
bewaard r; Jozef Schotte en God
fried Praeyman : propaganda; Ger
maan Vromman : afgevaardigde 
iu de arrondissementele raad. 

t i oo fd redak teur 
T. van Ove r s t r ae t en . 

Kedak t i e sekre ta r i s : 
S. d e Lie 

Alle br iefwisse l ing voor 
r edak t i e n a a r 
Rota tvp , Sylv. Dupiiisl. . 
110 Brus . 7. - Te l . 2.3.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonn ie r l . 82 
Brussel 1. - Te l . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van blad op di t 
ad re s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F. 
Halfjaarli jks : 160 F 
Driemaande l i jks : 90 F. 
Abonnement bu i ten land 

450 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 net 
blad op pos t r eken ing 
1476.97, Volksunie - Brus . I. 

Ve ran tw . iiitg. Mr. F . Van 
de r Eist , Be izegemst raa t 20 
firussel 12. 

HERMES 
Sultm/C^L 54 Zuidlaan 

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

V O L L E D I G E 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

S teno- en 
dak ty log ra f i e 
in v ie r t a len . 
B o e k h o u d e n . 
Socia le we tgev ing . 
M o d e r n e ta len . 
H a n d e l s -
c o r r e s p o n d e n t i e . 

Dag- en avond lessen . 
De school w a a r Vlamingen 
zich t hu i s voelen. 

Beter en voorde l iger . 

Over te nemen aan de West
kust bloeiende winkel alg. voe
ding. Bijzonderste laan, op en
kele meters van zeedijk. Ont
vangsten in 't seizoen meer dan 
2 miljoen.. Schrijven bureel 
blad. 

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 
Ui tba t e r : J a n Brugmans . 

Geniet van de l ekkere 
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 special i te i ten 

F r u i t s a p Piifri 
C A R P E N T I E R 

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

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 

Plast ic v loer en t r apbedek -
kingen Deliflex - Tapif lex 

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

HOTEL - RESTAURANT 

BLANKENBERGK 
« R u b e n s h o f » 

VVeststr. 79 T. (050)41571 
Lokaa l Volksunie 
Kamers -pens ion . 

« 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 -

gezellige sfeer. 
Ve rminde r ing voor g roepen . 
E l i sabe th l . 105. Tel . 632.70. 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Xaeve r l aan 141 

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

Vol Pension - 30 k a m e r s . 

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 

Dewin t e r s t r . 11 • Diidergem 
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. 
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SLECHTS EEN ADRES : 

MET EEN KLEINE SOM IN HANDEN. 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N. V. 

00.000, - Akte 

ANTWERPEN 

Meir 18 

(03)32.92.18 

in handen. 

GENT 

Onderbergen 43 

(09)25.19.23 

GENK 

Molenstraat 39 

(011)544.42 

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

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

BECO 
brandsfoffen 

TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

WIE helpt mee ? 
Gans Vlaanderen in het 

teken van de LEEUW 
Op 11 juli 1966, gans 

Vlaanderen ^an de Noordzee 
tot de Maas. 

EEN LEEUW 
Akfie . 300.000 LEEUWEN 

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

Tel. : (03) 79.01.24. 

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 

m 
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GEDURENDE 14 DAGEN • KOOP.IES-
KERMIS A\N FANTASTISCHE LAGE 
PRIJZEN OP RADIO'S, TELEVISIE'S, 

J», RANDOPNEMERS, ENZ., ENZ. 

• bij uw specialist 

• Elektro Akoustiek 
F « D E G E L U I D S B R O N » 

Lange Leemstraat 32 - ANTWERPEN 
Telefoon : 33.04.95. 

BIJVOORBEELD : 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %. 

ONS ANTWOORD AAN BRUSSEL!! 
Frans VAN HOOF 

Uc Band <fe 
Fin Wet. 

Verzekeringen 
Spaargeiden 

Leningen 
• 

Postrek 42 99 88 
Tel 016/65 243 
ECAMPENHODT 

Brouwerijstraat 14 

Vlamingen houden voortaan hun geld 
in EIGEN HANDEN ! ! ! 

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

OIT.SLUITEND naar VL\AMSE niaatsrliappljen 
Alle niiiclitingen vrijblijvend ooi> biJ U tliuis 

VEILIG VOORDELIG - VLAAMS 

W I M M A E S 

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

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

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

Gfole l e j s : 
GLAZEN en MONTUREM, 
GrötiE voor verieUfden, 
Herilel ifigen in e gei ^^et'-Kuiï. 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Opticker >•— 

Kerkstraat, 58 — Antwerpen 

(Lel d u b op hel huiinumme' 'J 

Telefoon : 35 86 62 

10 Jfc iothng op vefloon dcïer. 

ik 
ben 

uirgeslapen 
wanl^... 

I IRELLT 
Dunlopillo II; 
STBH 

ik koop bij 

MATTHms BiOD€N8€OWF 
T U R N H O U T S E i A A K 1 0 2 , r O l l G E I I H O U T - TEL. 35.17.83 

, iiJMUIZtW: Di«M«rMI «4.1», Ai.lw.T.1. 31:01.11 
•nsirut 3»-«I, Antw. I . l . 33.47.24 - Gallifarll.i >Ö, D«urn«r T«l. 3».Ï5.22 

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 1e en 2e rang. 

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



24 WIJ 

h m^ 

Vlaams nationaal 

üic^^SS 

^ 

<^^I^S 

(kcl>^S 
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HANNES EN WANNES 

H. — Ken je Gust Janssens ? 
W. — Gust Janssens ? De bakker ? Zo'n smeer

lap, zo'n nietsnut, Een echte hartvreter. 
H. — Wel, hij is dood. 
W. — Dood ? Toch niet waar zeker ? Je ziet : 

de besten gaan altijd eerst. 

EI 
Harmei verbaasde zich ten 
zeerste over wat in het kal
me en minzame Limburg 
gebeurde. Hij ontbood Rap
pe om uitleg. « Nu, en ik die 
dacht dat de Limburgers zo 
zacht zijn als een eitje ». — 
« Dat wel, excellentie », ant
woordde Roppe, « maar u 
hebt ze te lang laten koken». 

TOEKOMST 
Gust Cool en Louis Major 
op de sindikale vergadering 
te Genk : « Schenk ons ver
trouwen, vrienden. Uw ou
ders gingen te voet; gij rijdt 
al met de bromfiets en som
migen onder u hebben reeds 
een wagen. Nog enkele ja
ren sindikale aktie en ieder
een heejt een helikopter ». 

— Een stem uit de zaal : 
« Maar waarvoor hebben we 
die helikopter nodig ? » — 
« Om naar uw werk in het 
buitenland te vliegen ». 

BEROEP 
Een school te Hasselt. De 
jongens worden onder
vraagd over het beroep van 
hun vader. « Mijn vader is 
pooier », zegt een knaap. 
De verontwaardigde leraar 
ontbiedt schriftelijk de va
der, die de volgende dag 
verschijnt in uniform van 
kolonel der rijkswacht. 
«Maar...», stamelt de le
raar, « ...uw zoontje beweer
de dat u pooier bent! » — 
« Wat wil je, de jongste da
gen schaamt hij zich natuur
lijk een beetje ». 

RIJM 

En zo steeg het kille nat 
steeds omhoog tot aan z'n... knie. 
« Zeg Sussen, dat en rijmt toch nie ? ». 
« Nog wat geduld, het zal wel gaan 
als hij nog een poos wil blijven staan ! ». 

S. Onckel. 

juan de anarchist 


