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DE DRIE
TRADITIONELEN
IN HET LICHT
DER KRIZIS
Mr. F. van der Eist
Middenin een zware regerings- en gezagskrizis, op
een ogenblik dat iedereen zich met een schok rekenschap geeft van het enorm faljiet der staatsfinancies, in een periode waar zelfs de meest hardhorige de verouderde strukturen hoort kraken,
lazen we in de pers een opwekkend kommentaar
waaruit blijkt dat België zijn traditionele pietluttigheid en zijn standvastige zin voor folklore en
groteske kleinheid nog niet heeft verloren. Lees
met ons en geniet van volgende randbeschouwingen over de Brusselse « Week van de Landbouw »,
zoals ze verschenen in de pers :
« Opvallend was o.i. echter de overdreven wtjze
waatop de aandacht werd gevestigd op een bepaald
rundveeras. Bij de opstelling van de dieten na het
défilé werd n.l. het wit ras van midden- en hoogBelgië niet enkel in het midden en over een dubbel zo grote plaats als de vijf andere nationale
rassen vlak voor de koninklijke tribune opgesteld,
maar bovendien mocht de kampioenkoe
mede
vooraan komen plaatsnemen, naast de kampioenstier, waar voor de andere rassen een duidelijke
scheiding was getrokken : stieren vooraan, koeten
op de achterste rijen! Nu weten wij wel dat het
witte specifiek Waalse ras het geliefkoosde ras is
van minister Heger, die alleen bij dit ras zweert.
De wijze echter waarop men het in vedette plaatste
als « het Belgische ras » was echter te flagrant ».
Nietwaar dat wij, Vlamingen, achterlijk en bekrompen zijn ! Terwijl de verlichte Latijnse geesten zich buigen over het ras der koeien.

Op het ogenblik waarop dit artikel geschreven
wordt, IS het einde van de regeringskrisis nog niet
in het zicht. Het is dan ook moeilijk op de gebeurtenissen vooruit te lopen. Maar het is niet overbodig, aandacht te besteden aan de verhoudingen
in de schoot van de traditionele partijen om na te
gaan wat vanuit \ het standpunt van het Vlaams
belang kan verwacht worden van deze partijen.
In het Vlaamse land is de C.V.P. veruit de belangrijkste politieke partij en in de C.V.P. zelf is
de Vlaamse vleugel veruit de steikste. Op een totaal van 77 volksvertegenwoordigers zijn er 51 gekozenen in de Vlaamse arrondissementen, 18 in
de Waalse en 8 in het arrondissement Brussel.
Dit Vlaamse overwicht komt echter met tot gelding
in de leiding van de partij. De C.V.P. die het federalisme verwerpt en bestrijdt, past het evenwel
zelf toe in de samenstelling van haar leiding die
paritair samengesteld is.
Ook in feite is de Vlaamse invloed in de effectieve partijleiding geenszins in verhouding tot wat
de Vlamingen voor de C.V.P. betekenen. Het recent
incident met de eentalig Franse brief die namens
de C V.P. aan informateur Van Acker overhandigd
werd is geen toevallige vergissing, maar werpt een
schril licht op de werkelijke toestand.
Wij herinneren ons nog hoe in 1961, bij de vorming van de regering, een afvaardiging van de
Vlaamse C.V.P.-frakties in Kamer en Senaat wanhopige pogingen deed om gehoor te vinden. De
samenstelling van de regering Harmei in 1965 en
de regeringsverklaring van de heer Harmei waren
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voor de Vlaamse C.V.P. een vernederende kaakslag.
De Vlaamse C.V.P. komt er niet toe haar eisen
door regeringen, die zonder haar stem onmogelijk
zouden zijn, te doen aanvaarden. Zo zijn wij herhaaldelijk getuige van schermutselingen in het
parlement die altijd op een nederlaag eindigen,
omdat de Vlaamse C V.P.-ers nooit kunnen rekenen op de steun van de Waalse C.V.P.-ers en evenmin op de steun van de partijleiding, zelfs niet
voor punten uit het partijprogramma.
Het jongste voorbeeld kregen we met de strubbelingen rond de Kommissie Vranckx. In plaats
van haar eisen te stellen op regeringsvlak, gaat de
Vlaamse C.V.P. een uitzichtloos gevecht aan in de
Kommissie voor Binnenlandse Zaken, waar een
koalitie tegen haar gevormd woidt De zwakheid
van de Vlaamse C V.P. is zelfs een van de oorzaken voor de slechte gang van zaken, omdat het
ongezond is dat de talrijkste homogene groep in
het parlement de invloed niet uitoefent en de rol
niet speelt die hem normaal toekomt De samenstelling van de delegatie voor het voeren van de
onderhandelingen met de B.S P. is een nieuv»?
staaltje van de minorisatie van de Vlamingen in
de C.V.P. : slechts 4 Vlaamse C.V.P.-ers op 9 !
De C.V.P. houdt niet op de Vlamingen te ontgoochelen en de geschiedenis van de C.V.P. is een
eentonig verhaal van kompromissen die door de
Vlamingen «met de dood in het hart » onderschreven werden. Overbodig in dit verband te
herinneren aan Hertoginnedal
(lees veider op blz. 3 in kader)

WIJ

PROTEST-VEERTIENDAAGSE
Van 12 tot 26 maart, wordt een
protestveer tiendaagse georganiseerd, met als algemeen tenia :
1 Vlaming = 1 Waal, geen grendel.arondwet, maar waarbij ook
andere tenia's zoals de ontdubbeling van de Leuvense uni\ersiteit, worden betrokken.
Het arrondissement Antwerpen
van de Vlaamse Volksbeweging,
organiseert bij deze gelegenheid,
volgende aktiviteiten :
Op zaterdag 12 maart, een
autokaravaan door de Antwerpse
agglomeratie, op woensdag 16
maart, een reis met autocars,
naar de betoging te Leuven, op
zaterdag 26 maart, een massale
deelname van het arrondissement Antwerpen, aan de nationale slotmeeting te Antwerpen,
in de zaal Elckerlyc.
Daarnaast worden heel wat
plaatselijke aktiviteiten voorzien,
niet al!e*n van VVB-afdelingen,
maar ook van plaatselijke komitees van verschillende verenigingen, samen of e\ entueel van
andere verenigingen afzonderlijk.
L.D.S., Mortsel.

KWAKKELS OF KOFFIEDIK
Met aandacht
uw
artikel
< Kwakkels en Koffiedik » in
« Wij > van 12-2 gelezen hebbende, kan ik ü mijn ontgoocheling
niet verhelen. Noch aangaande
de « kwakkel » van « Special »,
ntxrh betreffende het « koffiedik » van « l>e Nieuwe Dag j> .
U schrijft letterlijk : « Onze
tegenstrevers slaan de toon aan
die hén bevalt en wij de onze ».
Wanneer dit mooie zinnetje
slaat op weekuitgaven zoals
« Special », kan ik U maar feliciteren. Inderdaad, « Special »
behoort tot de franskiljonse unitaristische kliek, die we effekticf
als « de » tegenstrevers bij uitstek kHnnen bestempelen.
Maar niettegenstaande dat is in
uw hele artikeltje géén stellingname te vinden ten overstaan
van de beweringen van « Special j . . Niet eens een logenstraffing. Alleen wat simplistisch en
goedkoop cynisme. Deze politiek kan wél aangewend worden
voor bepaalde problemen, wanneer men tegenover de tegenstander staat. Maar tegenover de
Vlaamse mensen, die op de hoogte zijn van het geschrijfsel van
«Spécial» mocht U toch wel wat
meer kordaatheid aan de dag
leggen. U schrijft nog : « Aan
onze lezers, te oordelen hoe goed
les milieux bien inforniés waar
< Special » zijn licht gaat opsteken, op de hoogte zijn van de
verhoudingen in en om de Volksunie >. U wuift dus alle verklaringen af en laat het aan de
lezer over « te oordelen ». Dit
is mijn inziens méér dan cynis-

me : U houdt de Volksunie-militant en -kiezer \ o o r de gek.
Want U weet beter dan wie ook,
dat nu juist de m e e s t e ^ lezers »
niet bij machte zijn te oordelen.
Niemand, afgezien van een kleine machtskern, weet nl. duidelijk, wat omgaat in « en om de
Volksunie ». Aan V om stelling
te nemen op ondubbelzinnige
wijze.
Wat de « Nieuwe Dag •» aangaat : U scheert deze krant over
dezelfde kam als « Special » en
rang.schikt ze onder de « tegenstrevers ». Dit is bewuste w i a r heidsvervalsing waarvan ik meneer Van Overstraeten zou durven beschuldigen (tot het tegendeel bewezen wordt).
Dat het U niet ligt, dat er nog
kranten zijn, die de Vofksuniestellingen durven verdedigen en
radikaal Vlaams zijn, zonder echter een gekonditionneerde partijkrant te zijn, is uw goed recht.
Dat uw kwaadwilligheid echter
zover gaat, deze krant 'als
< tegenstrever » af te schilderen,
daar waar genoeg VU-mensen gepoogd hebben, er zich van meester te maken op allerlei wijzen,
bewijst wel degelijk dat we opnieuw zo\er gekomen zijn, dat
de demokratie naar binnen in,
in eigen rangen, niet bestaat. Dat
de morele diktatuur die van uw
hoopje machtswellustelingen uitgaat, geen enkele kritiek duldt
in eigen rangen, zonder de mensen, die er de moed voor opbrengen als « tegenstrevers » af
te schilderen. Deze middelen
kennen wij reeds lang, mijne
Heren, maar wij weigeren in
Vlaanderen een partij te aanvaarden, die op pseudo-Hitleriaans-Marxistische leest geschoeid wordt. In afwachting
dat U iedereen « de bek stopt »
door hem ergens « sicher zu
stellen » zullen wij van de Volksunie de waarheid eisen. Dat is
ons goed recht. Heel uw artikel
« Kwakkels en Koffiedik » sla
ik af als zijnde een links maneuver om de waarheid te verdoezelen. Kom, mijne Heren,
waf meer moed.
G.A.. St Michiels-Brugge.

GEZAG
Wij weten het nu, want Sire
« Baudouin » heeft het zelf gezegd ; er is een gezagskrisis in
België ontstaan en er is slechts
één remedie, het gezag moet
terug in eer hersteld worden.
Hierop zou ik graag een paar
bedenkingen maken. Onze mensen aanvaarden nog altijd een
gezag, doch de doorsnee-mens
begint stilaan voor zichzelf te
denken, inplaats \ a n dat aan
anderen over te laten. Hij neemt
nog een gezag aan indien hij
dat gezag aansaardbaar acht en
de uitoefenaars dit gezag waardig blijken.
Daar juist ligt het \erschil,
Sire. Vroeger aanvaardde men
gezag omdat « alle gezag van
God kwam > ook al was het onbekwaam, volksvreemd en zelfs
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volksvijandig. Die tijd is gelukkig voorbij. Wie nu gezag wil
bezitten, moet het verdienen.
Laten wij nu onze « gezagdragers » in de Belgische staat
even van naderbij bekijken. Iedereen herinnert zich nog de
koningskwestie en de rode oproer. Ikzelf heb nog meegelopen
in de stoeten van « de ziel van
't kind 2> die daarna telkens aan
een socialistis'he minister van
onderwijs (pardon van nationale dingen) werd verkwanseld.
Dan weer was het de opstand
tegen de eenheids^\et die de arbeiders tot vernielzuchf aanzette
en dit alles op bevel van « 't gezag ». Nu echter op een misdadige wijze Limburg in de steek
werd gelaten, door diezelfde
heren
ex-herrieschoppers,
nu
zou men hun gezag moeten eerbiedigen.
Wie aanvaardt nog enig gezag
van heren als Spaak, Lefèvre,
Van Eynde, Bertrand, Meyers
enz. ?
De regering en de rijkswacht
hebben weer eens elke kans aangegrepen om hun gezag te verspelen ; vooreerst door een brutaal en niet te verantwoorden
optreden tegen burgers en vervolgens door het afwentelen van
de verantwoordelijkheid op anderen. De hierbij gebruikte middelen zoals het verbieden van
een T.V.-reportage, het in beslag
nemen van filmmateriaal, aangaande deze feiten, moeten wel

voor eenieder duidelijk zijn en
betekenen op zichzelf reeds een
afbraak van het gezag, tenzij
men gezag en dwang met elkaar
verwart.
Het is hoogtijd, dat men te
Laken de klok juist zet, want ze
loopt tientallen jaren achter. Dat
men ophoude met het verdachtmaken en tegenwerken van de
flaminganten, die er een ereplicht van maken, hun gemeenschap dienstbaar te zijn en op
deze wijze hun gezag \erdienden,
want het ondermijnen hiervan,
valt automatisch averechts uit
en daar kan een koninklijke oproep niets aan veranderen.
E.S. - St Truiden.

komt men met zulke plannen af.
Die mensen willen werk in eigen
streek. Verhuizen, dat ook niet.
Trouwens, velen hebben een
eigen woning, hun gezin ea
vrienden.
Vvle is de schuldige, dat er nu
geen nieu^\ e nijverheden ter
plaatse zijn, de opeenvolgende
C.V.P.-P.V.V.-regeringen
sedert
de oorlog, maar vooral C.V.P.A.C.W. hebben de grote schuld,
zij hebben die mensen jaren
dom gehouden, het was ge^vi!lig
kiesvee voor ben.
D.B., Schoten.

HET UWAAI DER RESISTANTS
B.R.T.
Toen heel ons ^olk leed en
rouwde na de aanranding op
onze Limburgse mensen, die
streden
voor
hun
primaire
levensbelangen, meende de BRT
gewoon te moeten doorgaan met
vrolijke deuntjes uit te zenden.
Sleur van nationale programinators of laffe onderhorigheid
aan cynische richtlijnen, Ons
trof het als een nieuwe kaakslag.
J.D., Gent.

PEHDEUM ?
Nu de mijnwerkers in Limburg
het werk terug hervat hebben,
spijts beloften is er toch geen
volledige tevredenheid. Na al de
voorbije gebeurtenissen, zal het
vertrouwen niet zo spoedig terug
komen, als men bedenkt, dat er
plannen werden gemaakt, om die
mensen naar de Sidmar-fabrieken te Zelzate te zenden ! Dat
willen zij niet en terecht !
Reeds jaren, wordt alles in het
werk gesteld, om de pendelarbeid te doen verdwijnen en dan

Ons nationaal verzet, met zijn
kommunistische inslag, kan maar
niet zwijgen over het genadige
proces « Verhelen » te Wenen,
en verpest de hele wereld met
zijn protest-moties, zijn druk
langs de ambassades en zijn krokodillentranen.
Wij weten het : Verhelen heeft
gemoord, maar verschuilt zich
achter zijn Oostenrijkse nationaliteit en zijn opdrachten van
de Wehrmacht, waarvan hij lid
was. - Maar voor wanneer eisen
die helden eens de processen
met betrekking tot de massamoord op onschuldigen in mei
1940 te Abbeville ? En verder,
hun om wraakroepende ontelbare sluipmoordpartijen
over
het land, gedurende de bezetting, waarvan honderden onschuldige eerlijke medeburgers
het slachtoffer waren ?
M.D.

Assenede.

De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid roor de inhoud dec
gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het recht van keuze
en inkorting voor. Over de lezersrubriek wordt geen briefwisBeling
gevoerd.
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De T.V.'-repot tage Zwartberg
verboden !

3
opnieum

'

vreugde om
een verloren
portefeuille ?

proficiat,
maurioe
de wilde
'^(t.v.o.) Verleden woensdagavond werd in
het B.RT..-gebouw de « Bert-Leysenprijs
1964-1965 » toegekend aan T.V.-reporter
Maurice de Wilde voor zijn Paatoramareportage over de staking van de Antweipse havenkapiteins.
Deze plechtige prijsoverhandiging greep
plaats nauwelijks een paar wek«n nadat
een andere reportage van Mauiice
de
Wilde, ditmaal gewijd aan Zwartberg, van
het T.V.-scherm geweerd werd.
Men kent de omstandigheden. Maurice
de Wilde had, in tempore non suspecto
vooraleer het te Zwartberg tot staking en
incidenten kwam, een T.V.-reportage gemaakt over de mijnsluitingeti.
Deze reportage zou volgens programma
uitgezonden worden woensdag na de wilde
schietpartij aan de Genkse mijnen. Minister De Clerck kwam tussenbeide om de
reportage van het programma te doen nemen; zijn argument was, dat de uitzending aan-de vooravond van de Tjegrafems
der twee slachtoffers de gemoederen zou
ophitsen. Er werd overeengekomen dat op
vrijdag, de dag na de begrafenis, er een
« gekuiste ^ versie van de reportage zou
worden uitgezonden. « Gekuiste > versie,
omdat Maurice de Wilde in klank en
beeld enkele gepeperde uitlatingen van
vakbondsleiders had vastgelegd; deze heren
voelden er blijkbaar niets voor, nog eens
herinnerd te worden aan hun ophitserij
vooraf en aan hun laffe kapitulatie toen
het konflikt zich toespitste.
Maar ook 's vrijdags kwam de reportage van Maurice de Wilde niet op het
scherm. Ditmaal had de regering rechtstreeks ingegrepen door de uitzending
kortweg te verbieden.
Maurice de Wilde heeft, naar aanleiding
van de overhandiging van de « Bert Leysenprijs », een zeer ongewoon en moedig
dankwoord uitgesproken waarin hij scherp
protesteerde tegen het verbod voor zijn
Zwartberg-reportage. Hij verklaarde dal
slechts de eerbied voot de nagedachtertis
van Bert Leysen en voor hen die achtergebleven zijn, hem er toe aanzette het
woord op de prijsoverhandiging te nemen. En hij vervolgde zeer a:herp : « Wanneer aan het streven naar «peaihartigheid
een prijs wordt toegekend, dan moet openhartigheid in ons huidig bestel w d een
bijzonder verschijnsel zijn (...) Een drietal weken geleden heeft de T.V.-nieuwsafdeling een jaar na de thans geprijsde repoitage een wel uiterst zware morele klap
gekregen in haar moeizame maar zo nood-

Vianckx heeft redenen om blij te zijn.

'{t.v.0.) Wij veruioeden, dat minstens één
minister van de ploeg Harmel de val van
de regering en het verlies van zijn portefeuille met een gevoel van opluchting zal
begroet hebben : de achtbare heer Vranckx,
minister van Binnenlandse Zaken.
De Leuvense socialist zat inderdaad in
nauwe schoentjes. De ruime B.S.P.-C.V.P.meerdeiheid in het parlement zorgde er
(vervolg o p blz. 4)]
zakelijke opgang naar volwaardige informatie. (...) Het is voor hen die meenden,
van vcdwaardige objektieve informatie in
B.R.T.-verband hun levenstaak te kunnen
miaken, een onzeglijk pijnlijke tijd geweest.
Pijnlijk, omdat de B.R.T.-mensen moeten
lezen, dat hun vertrouwde huis een doodgewone zuil is, een verlengstuk van hier
en ginder, en idat zijzelf onderworpen en
onmachtige sukkelaars zijn, die niet de
naam van journalist verdienen. ».
En Maurice de Wilde ontlrulde het
(voorlc5)ig) laatste hoofdstuk in de lijdensweg van zijn Zwartbergreportage : « Nog
was een flauw licht aan de donkere, troosteloze einder gaan gloren, toen de B.R.T.
overwoog de mijnenquête in ekstremis op
de dag van deze prijsuitreiking, hedenavond, dan toch nog uit de kooi te laten.
Maar zelfs dat zal niet gebeuren. Wij kunnen het dus in ons land meemaken dat e»n
prijs wordt uitgekeerd voor de openhaitigheid, wanneer die openhai tigheid dezelfde
dag met een derde verbod van uitzending
de mond wordt gesnoerd ».
De spreekbeart va» Maurice de Wüde
maakte een diepe indruk op de aanwezige
persmensen, die hem minutenlang toejuichten.
Wij wensen zeer nadrukkelijk hulde te
"brengen aan Maurice de Wilde. Niet,
« omdat zulks in ons kraam past ». Maar
omdat wij menen dat de T.V.-reporter de
demokratie, de demokratische voorlichting
in dit land een zeer grote dienst heeft bewezen. Omdat wij menen dat, zolang de
stem van protest blijft klinken vanuit de
B.R.T. zelf — inderdaad « een zudi, een
verlengstuk van hier en ginder » — er
nog hoop en toekomst is.
Maurice de Wilde is in het verleden een
schitterend T.V. reporter gebleken en daaik
^ij zijn uitzonderlijke beroepskwaliteiten
bracht hij het tot de Bert Leysenprijs.
Maar liij is véél meei gebleken : een man
met hart en met karakter.
Taleat gepaaid aan karakter : het verdient mééi dan een eresaluut J

Dit zijn enkele van de topfiguren uit Segers' B.S P.-C
V.P.-kontaktkommissie.
Foto boven : Van den Boeynants, Collard, Spinoy en Spaak.
Foto
beneden :
Scockaert,
Eyskens, P.W. Segers en Scheyven. Altijd dezelfde
gezichten,
altijd
hetzelfde
kringetje van gegadigden : de verantwoordelijken
voor het faljiet van
vandaag buigen zich over de toekomst. En een van de oude krukken
wordt als
« nieuwe, sterke » man bo\>engehaald : de eeuwige P.W. Segers, sinds 'n kwart
eeuw in zeer ho^e mat£ medeveruntwoordeUjk
voor d& knoeiboeL

de traditionelen in het licht der krizis
(vervolg van bladzijde één)
De u n i t a i r e s t r u k t u u r van d e C..V.P. is nefast voor de Vlamingen. De
politieke zwakheid van de Vlaamse C.V.P.-vleugel is zo gekend dat al
wie zich m i m s t r a b e l apht zich distancieert e n n i e m a n d m e t werkeliik
gezag te overhalen is o m de leiding op zich te n e m e n . De C V P blijft
een klerikale p a r t i j en dit weegt zeer zwaar o j n . o p d e recrutering van de
m a n d a t a r i s s e n . K a r a k t e r v a s t e en zelfstandige m e n s e n w o r d e n e r g e w e e r d
Dit w r e e k t zich uiteindeüjk ten nadele van d e p a r t i j .
Deze ongezonde t o e s t a n d is e r de oorzaak van dat de C.V.P perman e n t m een latente krisis leeft en iedere a a n t r e k k i n g s k r a c h t m i s t in h e t
Vlaamse land. De C.V.P. teert nog op h e t klerikalisme, o p d e vermenging
van politiek en geloof, een verschijnsel d a t geen toekomstmogelijkheden
biedt.
I n de B.S.P. is de verhouding a n d e r s : op 64 volksvertegenwoordigers
zijn e r 28 gekozen in Waalse a r r o n d i s s e m e n t e n , 27 üi Vlaamse en 9 in
het a r r o n d i s s e m e n t BruSsel. I n Wallonië echter is de B.S.P. de sterkste
p a r t i j , in Vlaanderen een m i n d e r h e i d s p a r t i j . Deze minderheidspositie
van d e B.S.P. in h e t Vlaamse l a n d speelt een grote rol, o m d a t hierin d e
verklaring m o e t gezocht w o r d e n voor het verzet van de Vlaamse B.S.P.
tegen het f e d e r a h s m e en het v a s t h o u d e n t e allen prijze a a n d e unitaire
s t r u k t u u r van d e p a r t i j . M e r k w a a r d i g genoeg k a n m e n zich afvragen öf
d e Vlaamse B.S.P.-ers in h u n p a r t i j geen g r o t e r invloed uitoefenen e n
een belangrijker rol spelen dan d e Vlaamse C.V.P.-«rs i n d e h u n n e . N a
de verkiezmgen van 1965 zijn zij h e t ^ w e e s t die de politieke lijn van
d e B.S.P. bepaald h e b b e n en het w a s een van hen, d e h e e r Spinoy, die
vice-premier w e r d in d e regering H a r m e l . Dit gaat evenwel g e p a a r d ' m e t
een diepe krisis e n gevaarlijke spanningen in de schoot van de p a r t i j .
De eenheid van de B.S.P. is zeer p r e c a i r en de tegenstellingen tussen d e
Vlaamse en de Waalse vleugel zijn diepgaand en talrijk.
H e t gevaar d a t in deze situatie schuilt van h e t s t a n d p u n t van het
V l a a m s belang, is dat d e Vlaamse socialisten bereid zijn tot de grootste
toegevingen a a n de Walen o m de eenheid van de p a r t i j te redden, o m het
u n i t a r i s m e te r e d d e n . De poUtiek van de h e e r Spinoy als minister is
d a a r v a n de illustratie : absolute voorrang voor de rekonversie van Wallonië, ook ten koste van Vlaanderen.
De t o e k o m s t van de B.S.P. ziet e r s o m b e r uit; zij is niet bij m a c h t e
zichzelf te vernieuwen. H e t is een v e r o u d e r d e p a r t i j : o u d w a t betreft de
p a r t i j m a n d a t a r i s s e n , o u d w a t betreft h a a r doctrine en p r o g r a n u n a . De
evolutie van revolutionaire oppositiepartij tot konservatieve regeringsp a r t i j is voor d e B.S.P. nefast geweest o m d a t h i e r d o o r o.m. de bourgeoismentaliteit doorgedrongen is in de partijleiding. Hoe ongelukkig
voelden de B.S.P.-prominenten zich in de oppositie van 1958 tot 1961 !
W a n n e e r de C.V.P., d a n k zij allerlei jeugdorganisaties, nog een zekere
vat heeft op de jeugd, m o e t m e n daarentegen vaststellen dat de B.S.P.
vrijwel geen jeugd m e e r heeft Ook d e B.S.P. is eén p a r t i j in h e t defensief, een p a r t i j die teruggeworpen w o r d t , die leeft in d e vrees van nieuwe
verliezen bij de verkiezingen.
De vraag is, hoe lang de malaise nog zal d u r e n vooraleer de openlijke
botsing k o m t tussen Vlamingen en Walen. Want alle toegevingen van de
Vlamingen zijn in zekere zin nutteloos, o m d a t zij niet k u n n e n of willen
a k k o o r d gaan m e t w a t de Walen willen : federalisme, h u n eigen weg
gaan. Men o n t k o m t niet aan de i n d r u k dat m e n deze federalistische strom i n g in Wallonië wel kan afremmen, m a a r niet tegenhouden of ombuigen. H e t is een ontwikkeling die niet t ^ e n te h o u d e n is.
Blijft de d e r d e traditionele p a r t i j , de P.V.V. I n V l a a m s opzicht nog
de m e e s t o n b e t r o u w b a r e . De P.V.V., in d e oppositie staande, is e r door
een reusachtige en demagogische verkiezingskampagne in geslaagd, de
m i s t e v r e d e n h e i d van alle a a r d uit te buiten en o m te zetten in een verkiezingsoverwinning die veel k w a a d gedaan heeft aan de Vlaamse zaak.'
Van de 48 P.V.V.-volksvertegenwoordigers zijn er 18 gekozen in Vlaamse
a r r o n d i s s e m e n t e n , 19 in Waalse en 11 in het a r r o n d i s s e m e n t Brussel.
Door het b e r u c h t taalvergelijk heeft de P.V.V. h a a r w a a r gelaat getoond
en h e b b e n de Vlaamse P.V.V.-ers eveneens bewezen wat van h e n kan
v e r w a c h t w o r d e n . Door deze stellingname is de P.V.V. een extremistische p a r t i j geworden en een gevaar voor het land : het is dan ook potsierlijk dat juist de P.V.V. eist dat krachtdadig zou opgetreden w o r d e n
tegen het e x t r e m i s m e ! E n toch is het weer zeer bedenkelijk dat heimelijke pogingen gedaan w o r d e n van C.V.P.-zijde o m de P.V.V. in de regering te krijgen.
Dit bondig overzicht mogen we gerust besluiten m e t de vaststelling
dat geen van de drie traditionele p a r t i j e n het v e r t r o u w e n van de Vlamingen verdient. H e t pijnlijkst en het b e s c h a m e n d s t is de vernederende
m i n d e r w a a r d i g h e i d s p o s i t i e van de Vlaamse m e e r d e r h e i d in de C.V.P.
F. Van d e r Eist.
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'(Vervolg van blz. 3)'
wel voor, dat de zaak Zwartberg zo vlug
mogelijk vergeten zou worden. Maar er
^bleven genoeg vervelende kwasten rondlopen — in de oppositiepartijen en aan
ide linkervleugel van de B.S.P. — die de
minister van Binnenlandse Zaken aan zijn
•el zouden blijven zitten met de doden
yan Zwartberg.
j Die doden lagen Vranckx zeer, zeer
iwaar op de maag. Want tenslotte is de
minister van Binnenlandse Zaken toch nog
altijd verantwoordelijk voor wat de Rijkswacht doet of laat. En over het optreden
van de Rijkswacht in Limburg is het laat•te woord nog lang niet gezegd !
Een der doden uit de Limburgse mijn«treek, Valerie Sclep, overleed nadat hij
>fan op korte afstand een traangasbom op
' ^ e t hoofd had gekregen. Nu is het een feit
dat in de Rijkswacht over deze gevaarlijke
traangasbómmen
duidelijke
instrukties
werden gegeven : gebruik slechts toegelaten met inachtname van een minimum-afBtand, verbod om de bommen in een vlakke baan af te vuren. De omstandigheden
waarin Valerie Sclep aan zijn einde kwam,
wijzen er op dat deze instrukties niet werden opgevolgd.
Ook over de dood van Jan Latos rijlen er uiterst vervelende vragen. Zo bijvoorbeeld over het feit of de Rijkswacht
lich al dan niet in staat van wettige zelfverdediging bevond. De foto die wij publiceerden na de feiten en een aantal elders gepubliceerde foto's wijzen niet op
zelfverdediging. Verder wordt er hardnekkig volgehouden dat, ondanks haar beweringen, de Rijkswacht wel nog beschikte
over traangasbómmen toen ze met scherp
begon te schieten.
Ondanks de hardnekkige pogingen van
de regering en van de heer Vranckx zelf om
de oppositie te ringeloien, zouden deze en
andere vragen op de verantwoordelijke
minister van Binnenlandse Zaken verder
afgevuurd geworden zijn.
Vranckx zal dan ook -met een dankbare
lucht de val van de regering begroet hebben.
Ze bespaarde hem de parlementaire spitsroeden, de verwarde uitleg, de hele of halve leugens. Ze kwam net op tijd om het
krantenlezend publiek een andere kluif op
de eerste pagina toe te gooien en om de
socialistische pers toe te laten, zich voorts
te gedragen alsof Zwartberg ergens in Patagonië ligt.
Blijft echter voor altijd
: de onvervreemdbare eretitel van Vranckx, de eerste socialistische minister geweest te zijn
die stakers liet omverschieten.
•

De B.S.P. verdeelder dan

ooit.

na het
intermezzo
van acker
[(t.v.o.) Achiel Van Acker speelde gedurende enkele dagen een rol die hem lag :
die van sterke man, laatste troef, redder
der partij en vader des vaderlands. Als
een tevreden spinnende kater verscheen
hij op het T.V.-scherm en de kijkende
landgenoten smaakten de sappige verschijning : een der weinige dingen die de manuit-de-straat uit de huidige krizis zal onthouden, is het voortreffelijk nummertje
T.V.-kabaret dat de Kamervoorzitter ten
beste gaf toen hem gevraagd werd naar
zijn plannen : « da weet ekik niejet. Ha,
da moet ekik eerst oan de keunink vroagen ». Van Acker heeft steeds uiterste zorg
besteed aan zijn < image > van brave bompapa, van tevreden en toch sluwe rondborstige burger; gedurende een paar dagen
heeft hij zich werkelijk kunnen uitleven in
veroverende bonhommie.
Helaas! het duurde maar de tijd dat
de rozen duren. Van Acker liep wat te hard
van stapel en zo maakte hij het hén gemakkelijk, die van meet af aan spekuleerden op het feit dat hij zich de nek zou
breken. Na een zeer snelle informatietoer
— nauwelijks een half dozijn raadplegingen — was de Bruggeling klaar om over te
stappen naar de volgende round, die van
formateur. Het was een publiek geheim,
dat hij al dagen met een B.S.P.-C.V.P.-

ploeg op zak liep en dat hfj alleen nog
wachtte op het groen licht van de C.V.P.
Toen kwamen de moeilijkheden. Van
twee kanten tegelijk.- Nadat de C.V.P. aanvankelijk niet de minste bezwaren had laten blijken tegen de aanstelling van een
socialistisch eerste-minister, begon men in
het kristendemokratisclie kamp het been
stijver te houden toen bleek dat Van Acker niet de hele B.S.P. achter zich had.
Van den Boeynants maakte van de aarzeling gebruik en plakte de Kamervoorzitter
schriftelijk een paar voorwaarden op het
lijf, die Van Acker de weg naar het premierschap afsneden. Men lichtte de Bruggeling twee voetjes tegelijkertijd : van de
kant van ^de C.V.P. en van de kant der
Waalse socialisten. Een verbitterde Van
Acker maakte zijn adieus aan T.V.-kijkend
België en liet de gelegenheid niet voorbijgaan om in een onverwacht-flamingantische
bui de C.V.P. een lelijke en verdiende veeg
uit de pan te geven : de brief die hij van

deze week in het land
De koning bracht
gouwen.

een bezoek

aan Moeskroen

en andere

Van Acker slaagde er niet in, een formatie-opdracht
ginnen met de samenstelling
van een regering.
Het Nationaal Komitee van de C.V.P. korrespondeerde
informateur
in het Frans.

steden

tn Hene-

te krijgen

en te be-

met de

Vlaamse

P.W. Segers, belast met een formatie-opdracht,
heeft een C.V.P.-B.S.Pjkontaktkommissie
opgericht met als opdracht de opstelling van een regeringsprogramma.

Van den Boeynants had ontvangen, was in
het Frans geschreven.
Met het heengaan van Van Acker werd
meteen duidelijk, dat de B.S.P. het zeer
lastig zou hebben om ter gelegenheid van
de regeringskrizis haar gehavende eenheid
te herstellen.

P.W. SEGERS
op de leeftijd waarop de doorsnee-burger van zijn pensioentje gaat leven,
maakt P.W. Segers zich klaar om de laatste en hoogste trap van zijn politieke
loopbaan te bestijgen. Of hij zal lukken, is nog een open vraag. Eén ding is echter zeker : een eventuele mislukking zal aan hem niet liggen. Leeftijd en lichor
melijke konditie laten hem niet toe, zijn ambities nog voor enkele jaren in de
ijskast te bergen. En dat P.W., na een leven in de schaduw en achter de schermen, uiteindelijk ook eens op het hoogste podium in het zonnetje wil staan, is
sinds lang duidelijk. Verleden jaar ontsnapte het premierschap hem op het nippertje. Het spel werd nochtans gespeeld met klassieke handigheid : als informateur en later als formateur werd een sukkel vooruitgestuurd
die zich de nek
moest breken, waarna de Grote En Onmisbare P.W. als deus ex machina én als
aangewezen krizisbreker de zaak voor mekaar zou brengen. Het scenario bevatte
slechts één vergissing : de heer Harmei weigerde namelijk om voor kamikazoe te
spelen en met een hardnekkige handigheid, die niemand van hem fiad verwacht,
slaagde hij er uiteindelijk toch in om een regering te vormen. P.W. Segers aanvaardde dan maar de portefeuille die hem als sterke man in iedere regering en
iedere kombinatie toekomt en wachtte zijn tijd af.
Die tijd is nu blijkbaar gekomen. Even nog dfeigde het scheef te lopen met
Van Acker, maar de lessen van vorige zomer zijn allesbehalve vergeten geworden :
ditmaal werd de formateur opzij geschoven vooraleer hij onheil kon aanrichten.
P.W. Segers is een zuivere A.C.W.-kreatuur in de meest ongunstige betekenis
van het woord.
Zijn geestelijke bagage haalde hij aan de Sociale School te Heverlee, de klassieke startbazis voor wie langs de kristen-demokratie omhoog wil. En omhoog
ging het, in een vlug tempo dan nog, alhoewel de publieke opinie zich daarvan
jarenlang niet bewust is geweest. P.W. is immers de langste tijd van zijn carrière
een man van achter de schermen gebleven, een der werkelijk machtigen en invloedrijken die de publieke opinie niet nodig hebben om zich te handhaven : een
keiharde politieke intrigant die zich best thuis voelde in het clair-obscur van de
mandaten binnenin de sindikale en politieke kaders.
Einde der twintiger jaren werd Paul Willem Segers sekretaris van het ACW.
Het zou nog méér dan twintig jaar duren vooraleer hij in het parlement en dus
in de algemene bekendheid en belangstelling geraakte. Twintig jaar waarin de
Antwerpenaar staag voortwerkte
aan zijn machtspositie binnen het apparaat.
Naar buiten uit bleef hij slechts een heel kleine meneer : sinds 1932 gemeenteraadslid van Antwerpen, wat men nu precies niet een topmandaat kan noemen.
Over de oorlogsjaren van Segers valt niet zo heel veel te zeggen. Zoals iedereen begon hij de bezetting zonder al te veel kollaboratie-skrupules. Hij bleef op
het Antwerps stadhuis in funktie en trok zijn speld slechts uit het vuur toen de
tijden en het uitblijven van der Sieg tot voorzichtigheid begonnen te manen.
Terwijl zijn partijgenoot Delwaide opgescheept zat met de verantwoordelijkheid
van het burgemeestersambt, kroop sluwe Segers terug naar waar hi] zich best
thuis voelde : de schaduw. En in die schaduw wachtte hij kalmpjes het einde af,
inmiddels rustig voortspinnend aan het web dat hem nadien nuttig zou zijn.
Veel weerstand blijkt Segers in de oorlogsjaren niet gepleegd te hebben; in dit
land waar verzetslieden aan de lopende band gefabrikeerd werden, is hij er niet
in geslaagd zich een résistance-verleden aan te meten.
In ieder geval sloeg bij de bevrijding zijn uur. Delwaide vloog voor enkele
jaren de frigo in en veel andere kandidaten voor het haven-schepenambt waren
er niet : P.W. Segers trad voor het eerst in het licht der bekendheid. In 1949
ging hij een voorzichtig stapje hoger : senator. Niet geivoomueg gekozen senator,
natuurlijk, maar met een elegant bochtje om de kiezer heen : gekoöpteerd senator. Een week later was hi] minister.
Sindsdien bleef hij de eeuwige minister, de man van alle portefeuilles, alle
kombinaties en alle formules. Met een groeiende macht voor en vooral achter de
schermen. Met een groeiende rijkdom en welstand, die hem steeds verder verwijderden van de kleine man, de nietige sindikalist die hi] eens geweest was.
P.W. Segers heeft altijd kunnen wachten. Het zou hem in het jongste dozijn
jaren hei haaldelijk niet veel moeite gekost hebben, de zetel van eerste-minister
uit de brand te slepen. Hij deed het niet; hij was daarvoor te voorzichtig en te
sluw. Eerste-ministers komen minder vaak terug dan de onmisbare allroundtweederangs (tweederangs voor de publieke opinie, maar machtige wikker en
schikker achter de schelmen).
Slechts de jongste tijd schijnt de laatste en hoogste ambitie hem gebeten te
hebben. We zegden het hoger al : de man wordt oud en men hoeft hem maar.
op foto of T.V. te zien om te weten dat hij geen onverslijtbare beer is. Zo is hij
dan toch uiteindelijk druk aan het werk geschoten, om zich een borstbeeld in
de Wetstraat te verzekeren.
Van Segers verwachten wij als Vlamingen niets. Vlaamsgezindheid is een
begrip waar P.W. sinds zijn jeugd nooit last mee gehad heeft. De koele rekenmachine die in de linkerhelft van zijn borstkast zit, heeft andere dingen te doen
dan zich bezig te houden met idealen !
Het is geen kompliment én voor de Vlaamse kristendemokratie én voor het
Antwerps Van Cauwelaerts flamingantisme, dat ze als eindprodukten koele, harteloze, berekende Strebers en arrivisten op zijn P.W. Segers afleverden !
dio Genes.

Er lekte uit, dat een ontgoochelde en
aan de Belgische politiek steeds meer en
meer gedesinteresseerde Spaak de deur van
het bureau der B.S.P. had toegesmeten. Het
ontslag van Spaak werd zwakjes gelogenstraft, maar in de Wetstraat wist men wel
beter ; onmiddellijk na de val van de regering Harmei had de minister van Buitenlandse Zaken zijn schriftelijk ontslag
uit het Bureau aan Collard laten geworden. De B.S.P.-voorzitter overhaalde Spaak
echter, het ontslag niet bekend te maken
tijdens de krizisperiode.
Nog elders in de B.S.P. rezen moeilijkheden. De Waalse socialisten begonnen
zich meer en meer te roeren en onder druk
van de Cools'en en de GHnne's kwam Merlot voorzichtig op zijn stappen terug : aanvankelijk bleek hij zeer happig om zonder
veel gepalaver een portefeuille van om het
even wie te aanvaarden, maar dan begon
hij het been weer stijf te houden.
Bij de Waalse socialisten ligt trouwen»
voor Vlaanderen opnieuw een zeer groot
gevaar.
In de zomer van 1965 hebben zij reeds
met veel succes een chantage-maneuver
uitgevoerd en brachten zij Harmei er toe,
de prioriteit voor Wallonië in het regeringsprogTamma te schrijven. De houding
van de Waalse socialisten is beslissend geweest bij de val van Harmei. Indien de
B.S.P. opnieuw mee wil regeren, dan zal
zij eens te meer haar Waalse vleugel koest
moeten houden. De ervaring heeft geleerd,
dat zulks steeds ten koste van Vlaanderen
gaat.
De spanningen in de B.S.P. hebben de
jongste jaren voortdurend een zeer grote
weerslag gehad op de politieke gebeurtenissen. De Vlamingen hebben door peperdure ondervinding moeten leren dat deze
spanningen uiterst gevaarlijk zijn : de
B.S.P. tracht sinds jaren haar verloren eenheid te herstellen op de kap van Vlaanderen.
•

En wat doet de

P.V.V.Ï

tussen twee
hooischelven
(t.v.o.) De P.V.V. meent tijdens deze krizisperiode de indruk te verwekken, dat zij
een monolitisch blok is, een rots van beginselvastheid waarop alle verlokkingen en
participatie-verleidingen te pletter lopen.
Zij slaagt daar zeer slecht in I Het steekt
de ogen uit, dat de P.V.V. geen koers en
geen richting heeft, dat de partij van Vanaudenhove niet weet, welke kant ze uit
moet : de renderende oppositie of de voordelen en profijten van de macht. Gelukkig
hoeft de P.V.V. niet alléén daarover te
beslissen, want meteen zou het iedereen
duidelijk worden hoe verdeeld de liberalen
zijn. Dat is ook de reden waarom Vanaudenhove vluchtte voor de verantwoordelijkheid van een formatie-opdracht.
Destijds, toen de liberalen het met een
paar dozijn parlementsmandaten moesten
stellen, waren zij inderdaad scheutiger op
regeringsdeelneming. Praktisch iedere liberale parlementair die kon lezen en schrijven, mocht zich ministrabel achten. Vandaag liggen de zaken anders : deelneming
aan een regering kan slechts een minderheid van P.V.V.-mandatarissen gelukkig
maken, terwijl de meerderheid aan de dijk
blijft staan. Dus is die meerderheid contra.
Zo is de P.V.V. thans opgedeeld in proen contra-regeringsdeelnemers. De maneuvers die de beide frakties uithalen — de
pro's met behulp van een aantal C.V.P.ers — behoren tot de geniepigste trukjes
van de- huidige krizisperiode.
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TE O N T H O U D E N DATA

Op zaterdag 2 april a.s. zal
te Brussel, waarschijnlijk m
het Kongressenpaleis, een
« Informatiedag 1966 » gehouden worden. Deze informatiedag, waarop het ganse Volksuniekader moet aanwezig zijn,
zal in de voormiddag beginnen met een sociaal-ekonomische sektie. In de namiddag
is er een politieke sektie met
grote slotzitting.
Eén mei a.s. viert de Volksunie het feest van de arbeid
in Limburg. Ook op die datum
zal gans het partij kader deelnemen aan dit initiatief.
In de loop der komende weken zullen we over deze beide
aktiviteiten nadere bijzonderheden brengen.

HALLE TWEETALIG ?
Op zaterdag 5 m a a r t komt
Halle in de T.V.-uitzending
« Interland » uit tegen de Nederlandse gemeente Geldermalsen. Naar we vernemen
zou men te Halle de « raad der
wijzen » aanvullen met notabelen uit het Noordfranse
stadje waarmee Halle «verbroedert ».
We vrezen dat men daarmee het « bewijs » zal willen
leveren dat Halle tweetalig is.
En we vernemen dat in dat
geval de uitzending wel eens
een verrassing zou kunnen opleveren.

MOESKROEN
Koning Boude wijn is op bezoek geweest te Moeskroen.
Staat dit koninklijk bezoek in
verband met het feit dat
Moeskroen bijna « une ville
martyre », slachtoffer van de
flamingantische invasie, was ?
In ieder geval : de koning
dient — zoals bekend — hoog
boven dergelijke beschouwingen te staan. We zijn er dan
ook van overtuigd dat hij in

een nabije toekomst een bezoek zal brengen aan de
Vlaamse tegenhanger
van
Moeskroen, de Voerstreek.
Van de gelegenheid zou hij
tevens kunnen gebruik ma^
ken om in de Limburgse
mijnstreek eens poolshoogte
te nemen.
Hij heeft, n a de dramatische gebeurtenissen in de
« kalme en minzame » provincie, zijn madame vierklauws
n a a r het Limburgse «Home
Fabiola » afgevaardigd. Maar
een eigen bezoekje kan er nog
wel aan af.

HOOGTEPUNT
Een der hoogtepunten in de
na-oorlogse Vlaamse beweging
was stellig de IJzerbedevaart,
waarop P.W. Segers de eed
van trouw aan de doden m«ezwoer.
Vergeten we het niet : enkele jaren geleden — vooraleer de Volksunie een politieke
m a c h t geworden was — werden trieste sinjeurs en gearriveerde machtswellustelingen
als een P.W. Segers ons aangediend als de nieuwe generatie van « Vlaamse leiders ».

Na jaren werk achter de schermen nu ook eens in het volle daglicht.
Waarbij we ons afvragen
hoe het komt, dat die zo emotionele gewetens nog niet in
beroering geraakt zijn om een
ander geval. Het geval van 'n
beroemd auteur, in zijn vaderland meer dan twintig jaar
geleden veroordeeld en sindsdien nog steeds verbannen in
het buitenland.
Natuurlijk, de man is «maar»
een Vlaming en hij heet
« maar » Wies Moens !

VERONTWAARDIGING
De verontwaardiging over
het vonnis dat de Moskou tegen twee schrijvers werd uit- OPLEIDINGSCENTRA
gesproken, is algemeen. Zelfs
De belangstelling van de
de Franse kommunistische buitenlandse pers, radio en
auteur Aragon protesteerde T.V. voor de Volksunie blijft
in de « Humanité » en ver- duren. Ook in de voorbije daklaarde, dat het proces en het gen kregen VU-vooraanstaanvonnis de Sovj et-Unie meer den heel wat buitenlandkwaad doen dan alle werken se nieuwsmensen op bezoek.
van de twee veroordeelde auZo kwam een leporter van
teurs samen. Ook onze eigen de populaire boulevard-«Daily
« Rode Vaan » nam het niet Mirror» te Antwerpen aanbelen schaarde zich — met veel len bij volksvertegenwoordikronkels en bochten — achter ger Hugo Schiltz. De brave
het standpunt van Aragon.
jongen wilde absoluut een
Het wereldgeweten en ons sensationeel papier maken
eigen nationaal geweten is voor zijn krant en vroeg aan
mr. Schiltz of hij niet een der
dus volop in beroering.

opleidingscentra van de V U.stoottroepen zou mogen bezoeken. Indien zulks niet mogelijk was, zou hij desnoods
vrede nemen met een bezoekje aan een wapen- of materiaaldepot en zelfs met een
foto van een V.U.-militant in
gevechtsultrusting.
Toen Hugo Schiltz hem uitlegde waarom aan dit verzoek niet kon voldaan worden,
begreep de Brit het verkeerd
en bleef aandringen : « You
know, sir, mijn blad heeft me
een budget voor deze zaak
gegeven en het mag wel wat
kosten. Hoeveel mogt u hebben ? ».
Men kan zich voorstellen,
hoe het «Daily-Mirror»-lezend
Brits
publiek
voorgelicht
wordt!
P . W . EN HET HOF
Een der heimelijke deugnieten ten tijde van de koningskwestie was de huidi2;e formateur, P.W. Segers. De man
heeft nooit geschitterd door
moed en karaktervastheid en
ten tijde van de koningskwestie — die, vergeten we het
niet — ook doorheen de C.V.P.
een frontlijn trok — was hij
minder dan ooit bereid, zich
omwille van principes, rechtvaardigheid of de schone ogen
van Saksen-Koburg-Gotha te
verbranden. Op het hoogtepunt van de koningskrizis was
de Antwerpse manitoe onvindbaar. Hij bleek te verblijven in zijn nederige stulp
aan de kust, waar niemand
hem kon bereiken.
Tussen hemzelf en Laken
heeft het sindsdien nooit erg
goed geboterd.
Maar ook dat zal P W. zich
niet te erg aangetrokken
hebben. In zijn positie van
man - achter - de - schermen
heeft hij het hof minder nodig gehad dan het hof hem.
VLUCHT VOOR DE PERS ?

Het plezier is er nog niet helemaal af : ïn afwachting van een nieuwe regering mogen de gevallen
excellentie's de lopende zaken verder behartigen. Zo hadden dezer dagen de jongens van de Zeemacht het voorrecht, vanachter hun bajonet nog eens een blik te mogen werpen op de achtbare
heer Moyersoen, op onze foto meer dan ooit 's Rijks Eerste
Begrafenisondernemer.

Vanaudenhove
gebruikte
het merkwaardigste argument
dat ooit door een politieker in
dit land is gehanteerd geworden om zijn verantwoordelijkheid te ontvluchten. Hij
weigerde een informatie-opdracht, zegde hij, « omdat de
Vlaamse C.V.P.-pers tegen de
P.V.V. schrijft».
Mannen als Manu Ruys en
De Witte zijn invloedrijker
dan wij (en zij) dachten !

DE PROOI
VAN DE LEEUW
We hebben verleden dinsdagavond, tijdens de vrije
radiotribune van het A.C.V.,
eens duchtig gevloekt en onze overigens zeer vrome echtgenote samen met ons.
De micro werd gehouden
door A.C.V.-sekretaris Ceuleers die het o.m. over Zwartberg had. Zelden hoorden we
schijnheiliger klerikale verzinsels dan tijdens deze uitzending. Het woord Volksunie
wilde Ceuleers blijkbaar niet
over de lippen en dus gebruikte hij maar een (weinig moedige) beeldrijke omschrijving
om de V U. aan te vallen : de
« demagogen » en de « opruiers » hadden zich op Zwartberg gestort « gelijk een leeuw
op zijn prooi».
Volgens Ceuleers waren er
in Limburg helemaal geen
stakingen en incidenten nodig
geweest. « Met dialoog zou alles in orde gekomen zijn »,
verklaarde hij doodnuchter
en hij had voor deze merkwaardige stelling zelfs een
sluitend bewijs : « uiteindelijk
is het toch tot een akkoord
gekomen ».

DE BIDDER
Ja inderdaad, Ceuleers moet
ook wel eens vaag vernomen
hebben dat er in Genk twee
doden gevallen zijn. Schijnheilig gleed hij over dit « spijtig voorval » weg met de toezegging dat hij «voor die
slachtoffers bidt».
Een femelaar die zich verlaagt tot dergelijke staaltjes
van klerikaal exhibitionisme,
kunnen wij niet anders dan
een farizeer noemen. Bidden
voor de doden in Limburg en
voor alle doden overigens
doet iedere goede katoliek.
Zónder het den lande kond te
doen.
En wat staat in het evangelie over « h e t geloof zonder
de werken » ?
Weest gerust, kristendemokratische arbeiders, als het
sindikaat al eens vergeet uw
rechten te verdedigen en als
gij daardoor al eens tot een
wilde
staking
gedwongen
wordt en als gij tijdens zo'n
staking al eens het hachje er
bij inschiet : de grote sindikalistische manitoe Ceuleers
zal voor u bidden !

WIJ

BEI UNS
IN DEUTSCHLAND

Ons leger in Duitsland bes t a a t voor het overgrote deel
uit Vlaamse dienstplichtigen.
lAan de top ziet het er echter
anders uit. De opperbevelhebber is er een franstalige. Komm a n d a n t e n en stafchefs van
de Ie en 16e divisie zijn eveneens franstaligen. De drie nederlandstalige brigades hebben
eveneens
franstalige
kommandanten en stafchefs.
Een deel van deze opperofïicieren bezitten een — al
d a n piet wettelijk aangetoonde •— kennis van het Nederlands Maar voor het gebruik
yan het Nederlands zijn wij
aangewezen op hun goede
.(en veelal : slechte) wil.
In Brussel is het natuurlijk
igeen stuk beter. Het Belgisch
leger ziet er vandaag aan de
top op het gebied der taaiverhoudingen weinig beter uit
dan het veldleger 1914-1918.
En het feit dat een aantal
.Vlaamse ministers van Landsverdediging zich de jongste
jaren opgevolgd hebben (Spinoy, Seghers, Moyersoen...)
heeft bitter weinig daaraan

veranderd. We zouden h a a s t
zeggen : integendeel, er werd
slechts telkens opnieuw een
bewijs geleverd van de onmacht (of de onwil ?) der
Vlaamse kleurpolitici...

MIRAKEL

De stad Oostende kwam de
jongste dagen herhaaldelijk
in het nieuws van taalperikkelen. Eerst was er herrie omdat in de Oostendse scholen
een Frans lied werd aangeleerd, waarin Napoleon wordt
verheerlijkt. Achteraf heette
het, dat dit lied van het programma werd afgevoerd en
vervangen door een ander
Frans lied. Het stadsbestuur
heeft twee miljoen uitgetrokken voor bijkomende Franse
lessen, terwijl verleden jaar
een half miljoen werd uitgegeven voor de organisatie van
audiovisueel onderwijs in de
tweede taal.
Dat is allemaal niets nieuws
en het verbaast ons al lang
niet meer vanv/ege de « koningin der badsteden •». Wat ons
echter héél sterk verbaasde,
is het feit dat in de « Standaard •» van 21 februari daar-

Twee maal Van Acker. Links : een opgetogen, gezellig spinnende grijze kater vertelt aan de pers
(«me revoild») dat de « keunink » hem met een informatie-opdracht heeft belast. Rechts : drie
dagen later was het intermezzo Van Acker afgelopen en vervoegde een zure Kamervoorzitter het
heir der potentiële
regeringsvijanden.
op een paar zinnetjes kritiek
te vinden waren. Héél voorzichtige kritiek, natuurlijk.
Maar toch !
Er moet ergens iets misgelopen zijn in de famil'e SapPiers. Wellicht een vrouwenruzie ?
TOLKENSCHOOL

In de Brusselse Rijkstolkenschool blijft men, ondanks interpellaties in het parlement
en ministeriële beloften, rustig-aan de Vlamingen verder
tergen. De uurrooster van de
nederlandstalige
studenten
werd overhoop geschopt, zodat reeds thans vaststaat dat
de Nederlandse afdeling aan
het einde van het schooljaar

DIALOOG
Wie opmerkt hoezeer in deze tijd het
vroegere spreken van de mens lierleid
^^ordt tot het uüstoten van ongeartikuleerde geluiden, tot het produceren van
•woorden waarbij ongeveer niemand zich
afvraagt wat die wel zouden kunnen betekenen, kan we! enig heimwee krijgen
naar de tijd waarin een mooie zin nog
gewaardeerd werd. Ook al hebben wij
nuchtere noorderlingen de verering van
het woord nooit zover doorgedreven als
onze zuiderburen bijvoorbeeld. Men moet
het patriottische pathos van de normale
franstalige toespraken maar eens trachten te vertalen : totaal onmogelijk, in het
Nederlands klinkt dat allemaal zonder
meer vals.
Maar de zorg voor de taal, de waarde
van het elkaar ontmoeten in gesproken
en geschreven woorden die enigszins
trachten gedachten en gevoelens uit te
drukken, is een moeilijk te overschatten
element in bet menselijk leven. Allen
die ooit hebben nagedacht, hebben tegelijk de nood ftan mededelen en luisteren
ervaren. Is er geen oud Chinees spreekwoord dat zegt : « In een gesprek met
een werkelijke mens leert men op één
avond meer dan in tien jaar in de boeken » ? Deze innigste menselijke mogelijkheid heeft een eigentijdse mode-titel
gekregen : dialoog, of dialogeren. Het is
altijd nuttig te tonen dat de mens een of
ander diploma heeft ; samenspraak en
samenspreken zijn al Ie eenvoudige
woorden...
Zo gebruikt men dan buitengewone
woorden om ten slotte gewone dingen te
zeggen ; wat het tegenovergestelde is van
een echt filosofische houding, die naar
gewone woorden zoekt om ongewone
dingen uit te drukken ! Erger is echter
nog dat bij alle toejuichingen rondom het
succesnummer van het ogenblik de eeuwenlang ervaren realiteit van het menselijk samenzijn wordt verwaarloosd. Tot
een samenspraak komen is geen uitgangspunt voor het samenleven, het is enkel
en uitsluitend als een moeizaam verworven eindpunt bereikbaar ! Mensen beginnen met niet naar elkaar te luisteren,

met elkaar niet te begrijpen, met géén
geduld te hebben, met geen eerbied te
hebben voor eikaars levensinzichten. De
werkelijke- vrede is een mogelijk eindpunt, dat willen we ten minste hopen,
maar geen vertrekpunt. Zei een oude
Griek ook niet dat « de strijd de vader
is van alle dingen » ?
Onze tijdgenoten % inden het echter een
beter begin met lege hoofden, \erdorde
harten en stomme monden te luisteren
naar een of andere alleenspraak. Geen
overtuiging meer hebben sthijnt hun de
voorwaarde te zijn om lot een samenspraak te komen. Het rechtstreekse tegengestelde van wat in werkelijkheid vereist
is ! Alleen mensen met een eigen verworven overtuiging en de moed voor die
overtuiging uit te komen, kunnen ook
werkelijk met elkaar spreken. Anders
hebben zij elkaar toch niets te zeggen.
Maar misschien verwachten onze dialogeerders dat iedereen op iedereen verliefd kan zijn en blijven. Dan is het inderdaad mogelijk te spieken, elkaar te
begrijpen zonder eigenlijk ieis te zeggen.
Ook dit is echter een onrealistische illusie. Zij, die eens verliefd waren, hebben
zo al alie moeite om het te blijven...
De moeilijke kunst om in dialoog te
treden kan men zich siechts eigen maken
als men werkelijk inzicht en overtuiging
heeft, als men luisteren kan omdat men
elke eerlijke overtuiging kan eeib.edigen,
als men zich zorgen maakt over zichzelf
en de duidelijkheid van eigen uitdrukkingsvermogen. Alleen nnchtere realisten
kunnen tot samenspraak komen. Waar
iets van dit alles ontbreekt, kan men desnoods superieur aandoende scheldpartijen als dialoog beschouwen. Bv. franskiljons bedrog en schelden met vanzelfsprekendheid aanvaarden zoals men als
christen ook aanvaardt dat een atheist
komt vertellen hoe men christen moet
zijn. Of gelijk een Mgr. Dondeyne het
natuurlijk vinden dat een buitenlander
niets begrijpt van Vlaanderen, omdat men
zélf de moed niet heeft gehad er eerlijk
over te dialogeren ! I
Nemrod.

zal zitten met een tekort van
25 tot 30 % aan lessen.
De Vlaamse studenten werden in een afzonderlijk gebouw in quarantaine geplaatst. En van de gelijkschakeling der diploma's op het
peil A-5 kwam nog steeds niets
terecht.
De Vlaamse studenten overwegen dan ook, een nieuwe
protestaktie in te zetten.
Hoe lang gaat dat spelletje
nog duren ? En wat blijken
tenslotte ministeriële beloften, en toezeggingen waard te
zijn, wanneer de eerste de
beste schooldirektie er haar
hakken kan aan vagen ?

LEVENSDUUR
In de iets meer dan 21 jaar
die verlopen zijn sinds september 1944 kende België 16
regeringen. De gemiddelde
levensduur van de na-oorlogse regering Js dus zowat 15
maanden. Slechts twee regeringen slaagden er in, gedurende vier volle jaar van een
legislatuurperiode aan het
bewind te blijven : de B.S P.liberale regering Van Acker
die aankwam in 1954 en aanbleef tot 1958 en de C.V.P.B.S.P.-regering Lefèvre, van
1961 tot 1965.
Rekordhouders van de korte
duur waren : De regering Van
Acker in 1946 (4 maanden),
de regering Duvieusart in
1950 (2 maanden) en de regering Spaak in 1946 (15 d i g e a ) .
Een regering die men van
meet af aan een kort leven
voorspelde, was de ploeg
Huysmans, de « meeuw op één
poot»; ze bleef 8 maanden
aan.
Met zes maanden bleef
Harmei ver onder het naoorlogs gemiddelde.

KEMELS IN DE ...
Tijdens de jongste gemeeiteraadszitting te Eisene heeft
P.V.V.-burgemeesler
Charles
Janssens een motie voorgelezen, ingediend door het gemeentepersoneel. De leden
van het gemeentepersoneel
weigeren, zich te laten indelen in taalgroepen zoals de
taalwet dat voorschrijft.
Bijna de totaliteit — hetzij
95 % — van de personeelsleden ondertekenden die motie.
Dat hoeft ons niet te verwonderen, waar we toch de rekruteringsvoorwaarden
van
het Elsense gemeentepersoneel kennen I
Vice-goeverneur Cappuyns
heeft aan het gemeentebestuur laten weten dat de motie een daad van opstand tegen de wet is. Het gemeentebestuur wordt hierdoor verplicht, in te grijpen.
Dat Charles Janssens zijn
volgelingen — de ambtenaren
van zijn gemeente die handelen in de geest van hun frans-

dolle burgemeester — terecht
zal wijzen en desnoods straffen, z'en we niet gebeuren !
Het is immers duidelijk dat de
motie van het gemeentepersoneel van meet af aan steunde OD de heimelijke simpatie
van Vlamingenhater Janssens,
... OAZE
Dit kras staaltje van antiVlaams incivisme dient gevoegd te worden bij het P W dossler. Op haar kongres te
Luik heeft de P.V.V. een zgn.
«taalvergelijk » voorgesteld,
waarvan het ene luik gevormd
werd door een reeks ongelooflijke eisen te nadele van de
Vlamingen; het tweede luik
was dan de « belofte », dat in
de Brusselse agglomeratie de
P.V.V.-ers zouden zorgen voor
een « goed onthaal i> voor de
Vlamingen.
Men ziet van hier dat de
P.V.V.-ers uit de Brusselse
agglomeratie — van oudsher
de meest anti-Vlaamse macht
in België — het tweede luik
van het « vergelijk » ook maar
één enkele sekonde ernstig
hebben genomen.
De bewijzen van het PVVbedrog worden iedere dag opnieuw geleverd. Gisteren nog
te Wemmei. waar de P.V.Vburgemeester een motie voor
aansluiting bij de Brusselse
agglomeratie liet stemmen.
Vandaag te Eisene waar de
P.V.V zich openlijk op de weg
van de wetsverkrachting en
het incivisme begeeft.
De Vlaamse liberalen, die te
Luik onderdanig (en desnoods
« met de dood in het h a r t » ,
zoals dat dan heet) het vergelijk h3bben gestemd, zien meteen tot wat hun slaafsheid
hen heeft gebracht.
Het woord « verraad », dat
op de studiedag van het Liberaal Vlaams Verbond te
hennen opzichte werd uitgesproken was inderdaad niet
te sterk .
WAAROM

EENXIJDEG ?

Het « Laatste Nieuws -^J doet
de laatste maanden zeker een
poging om Vlaams refleks te
veitonen In het nummer van
vorige zaterdag bracht het
blad kritiek uit op het feit dat
Van den Boeynants, voorzitter
van een overwegend Vlaamse
CV.P., een eentalig-Franse
brief schreef aan de Vlaamse
mformator Van Acker.
Het is inderdaad kras en we
onderschrijven volledig de
kritiek van «Het Laatste
Nieuws ».
Maar waarom zwijgt deze
krant als zovele « Vlaamse »
P V.V.-gekozenen in de senaat
— zoals Gillon, Vreven, Merchiers en konsoorten — geregeld of vaak Frans spreken
én in de kommissies én in de
openbare zittingen.
Waarom niet konsekwent
zijn ?

WIJ

TAALWET ? ONBEKEND I
In een tweetalig Brussels
zakenblad («Les Annonces
de rindustrie » — « Aankondigingen voor de Industrie»)
vonden we een eentaligFranse aankondiging van h e t
«Ministère des Finances», dat
in Fort VI k Wilrijk 107 lots
de materiel militaire déclassé
zal verkopen.
De achtbare heer Eyskens is
•waarschijnlijk de mening toegedaan dat de besparingen ergens moeten beginnen en dat
h e t weglaten van Nederlandse
teksten de druk- en publikatiekosten alvast met de helft
vermindert.

Het weekblad van
het
Vlaams Ekonomisch Verbond
(een deskundig organisme,
zouden we menen !) is dan
ook alles behalve optimistisch.
Het stelt vast, dat we het stadium hebben bereikt waarin
de prijzen sneller stijgen dan
de lonen en wedden. En het
voorspelt : «Indien wij niet
dadelijk het roer omwerpen
en de koers wijzigen, gaan wij
onvermijdelijk dezelfde richting uit als de Latijnsamerikaanse staten, waar de levensduurte jaarlijks
stijgt
met 25 of 50 %. Over tien
jaar zijn we dan allemaal
even arm ! >.
Ook dat zal dan een eksalt a n t rezultaat zijn van het
geknoei der kleurpartijen en
h u n « grote > regeringen.

VOORUITZICHTEN
Reeds hans laat zich aanzien dat de rijksfinancies gedurende de jaren 1966-1967
allesbehalve gezonder zullen
worden. Einde 1966 zal er, ondanks de nieuwe miljardenbelastingen, een gat van
minstens 15 miljard zijn.
Zelfs optimisten verwachten
voor einde 1967 een tekort van
rond de 20 miljard. In het totaal zal er dus in twee j a a r
tijds een slordige 35 miljard
nieuw geld moeten gevonden
worden.
Waar ? Door het plaatsen
van leningen ? Dat vaatje is
praktisch uitgetapt. De onrechtstreekse
belastingen
werden zopas gedreven tot op
een peil, waar een nieuwe
verhoging uitgesloten lijkt.
Voortaan zal men het dus
gaan zoeken bij de direkte belastingen. Wat wil zeggen :
iedere kiezer afzonderlijk en
met name in de beurs snijden.
Dat belooft !

LUIPAARDEN
En op het ogenblik d a t iedereen onomwonden het financieel faljiet van de Belgische staat moet toegeven,
vinden onze regeerders het
middel om nieuwe miljardenputten te maken en het geld
in een onzinnige (en voor
België overigens nutteloze)
bewapeningswedloop
langs
deuren en vensters buiten te
gooien.
Op de buitengewone begroting van Landsverdediging
zijn dit jaar voorzien : 4 miljard 733 miljoen voor de aankoop van nieuwe tanks. Daarenboven zijn er 9 miljard 726
vastleggingskredieten
voorzien voor hetzelfde speelgoed.
Alle nieuwe belastingen die
aan het land opgelegd werden
door de regering Harmei, zullen dus naar alle waarschijnlijkheid totaal opgeslokt worden door de faktuur van de
tankfabrikanten. En de p u t
zal maar steeds groter worden !

ZUID-AMERIKA
Deze en andere vooruitzichten (de inflatoire ontwikkeling, de ekonomische stagnatie, enz.) werpen een sombere schaduw vooruit op onze
toekomst.

1966 - BORMSJAAR
Sinds jaren wordt door een
groep Antwerpse Vlaams-nationalisten, w o. de heren Cyriel Rousseeu en Rik Baekel-

mans, een Jaarlijkse Bormsherdenking ingericht : een
mis ter nagedachtenis van dr.
August Borms en een plechtigheid aan het graf te Merksem. Ook dit jaar zal deze
plechtigheid plaatsgrijpen, en
wel op 17 april In de St Bartholomeuskerk te Merksem.
Daar het echter in 1966 20
jaar geleden is dat dr. Borms
werd gefusiljeerd, zal er meer
gedaan worden dan de traditionele plechtigheid. Er is
t h a n s reeds een Bormskomitee
opgericht, waartoe heel wat
vooraanstaanden uit de kulluur- en strijdverenigingen
zijn bijgetreden.
Dit komitee zal een reeks
plechtigheden
inrichten,
waarover we in ons blad regelmatig de gegevens zullen
brengen. Hoogtepunt van het
Borms jaar wordt een nationale Bormshulde, op een septemberdag in het Antwerps
Sportpaleis.

autosnelweg te Lummen, een
expresweg doortrekken >tot
Genk.
Wat al iets is.
Zo de Vlaamse kritiek sterker wordt, zal hij (of beter :
zijn opvolger) waarschijnlijk
nog meer doen om deze noodzakelijke verkeersader voor
Limburg zo vlug mogelijk
klaar te krijgen.

"ir lil

VET GEVRETEN
Geen betere illustratie voor
de beschuldigingen van de
linkse socialisten over h e t
bourgeoisgedoe in de B S.P.,
dan de uitspraak van Achiel
van Acker voor de T.V. de
avond dat hij afscheid n a m
als informateur. Hij was niet
ontgoocheld, zei hij, want hij
had in zijn leven « alles gehad
wat hij wenste > !
O verworpenen der aarde !

E-39
Dat scherpe kritiek van
Vlaamse zijde wel wat uithaalt bewees de geschiedenis
van de E-39, aftakking van de
autosnelweg
AntwerpenAken, van Lummen naar de
Nederlandse grens. Tijdenö
het groot bedat over Zwartberg in de Kamer hield minister De Saeger het been nog
stijf. Ook op een vraag van
volksvertegenwoordiger Goemans in de 2e helft van januari antwoordde de minister nog
dat eerst de E-3, de nieuwe

blijft de voorrang
voor Wallonië ?
• Welke de nieuwe regering zal zijn
•weten wij nog niet. Wat we wel weten
is : als er een komt zal de C.V.P. er bij
zijn en zal de Vlaamse C.V.P. •weer de
sterkste vleugel zijn van de regering.
Wij willen de Vlaamse C.V.P. dan nog
eens krachtig •waarschuwen, om de omschakelings- en industriële plannen van
de vorige regering in geen geval te aanvaarden.
Want die plannen waren een schandaal
tegenover de Vlaamse arbeiders, die nog
steeds liard lijden onder het gemis aan
voldoende industrie in Vlaanderen. Wat
enerzijds pendelarbeid met zich meebrengt en anderzijds lagere lonen dan in
Wallonië.
Het wetsvoorstel dat de vorige regering op het getouw aan het zetten was,
bevatte de radikaalste stimuleringsmiddelen die België ooit gekend heeft.
De nieuwe voordelen die men aan de
sti nuleiingsgcbieden zou toekennen, zijn
enorm.
De staat zou de rentetoelagen \erhogen
en deze toelagen zouden gelden gedurende de eerste vijf jaar (een rentetoelage is
de gedeeltelijke betaling door de staat.

autosnelweg
AntwerpenBrussel, de Waalse autoweg,
de nieuwe wegen Brussel-Luik,
Brussel-Bergen dienden klaar
te zijn. In het senaatsdebat
wierp Wim Jorissen hem dit
voor de voeten. Thans was
minister De Saeger rijp om
toe te geven. In het kader van
het vijfjarenplan zou de minister, vertrekkend van de

van de interesten op de geleende kapitalen).
De staatswaarborgen zouden verhoogd
worden. (Het geldt hier de borgstelling
voor de geleende kapitalen. De staat houdt
zich borg in plaats van de fabrikant). Er
zouden omschakelingspremies toegekend
worden (rekonversie- of omschakelingspremies zijn zuivere giften : b.v. grond
gratis of tegen een zeer geringe prijs).
De fiskale voordelen zouden versterkt
worden (b.v. de vrijstelling van belastingen gedurende een aantal jaren).
Prioriteit zou voorzien worden voor de
uitrusting van de industrieterreinen in de
mijngebieden.
Al deze nieuwe voordelen zouden kunnen gekombineerd •v\'orden met de bestaande voordelen, die reeds vervat zijn in
de regionale ekspansiewet van 18 juni
1959. De voordelen zouden echter slechts
toegekend worden bij investeringen van
ten minste 50 miljoen of voor bestaande
bedrijven die bijkomende werkgelegenheden voor ten minste 50 personen verschaffen.
Men zou dadelijk geneigd zijn, dit vooropge/:et •wetsontwerp luidruchtig toe te

Terwijl onze staatsfinancies katastrofaal blijken te zijn en op
het ogenblik dat ons van hogerhand een soberheidspolitiek wordt
voorgeschreven,
doet het departement
van
Landsverdediging de aankoop van 300 Duitse Luipaardtanks. Deze lieftallige
opvolger van de « Panter » en « Tiger » zaliger gedachtenis zou
de totale prijs voor de heruitrusting van onze tankeenheden op
ongeveer tien miljard brengen !

juichen, zo de bedoeling zou vooropzitten die wet te gebruiken ook voor de
gebieden zoals de Westhoek, OudenaardeRonse, de Zuiderkempen e.a., waar de industrialisering nog een aanvang dient te
nemen. Maar deze elementaire logika
wordt in een unitaristisch land zoals
België natuurlijk met de voeten getreden.
Hier denkt men alleen aan Wallonië.
Die vooropgezette wet zou slechts gelden voor de mijngebieden, wat wil zeggen voor Henegouwen, Luik en Limburg.
In Wallonië zou ze slaan op een gebied
met 1.300.000 inwoners, voor Vlaanderen
slechts op een gebied met 240.000 inwoners, de Limburgse mijnstreek ! En daar
heeft men dan nog lang moeten voor
vechten !
Men staat versteld over de lef van de
franstaligen in dit land. Men staat echter
even verbaasd over de lamlendigheid van
de Vlaamse kleurpolitici, die dit zonder
meer aanvaarden. En over de zwakheid
der \akverenigingen in Vlaanderen, die
geen kik geven. Want de industrialisering
is toch in de eerste plaats zaak van de
arbeiders, ook al komt ze heel de bevolking ten goede.
Zo deze wet er zou doorkomen is het
duidelijk, dat nog weinig fabrikanten zo
dwaas zouden zijn, in Vlaanderen te in\esteren, behoudens in de middenstrook
van Limburg. Meer dan 80 % van de investeringen zouden naar Wallonië gezogen
worden, want de investeerders in Vlaanderen zouden alle voordelen moeten missen, die ze in Wallonië zouden krijgen.
Het is vanzelfsprekend dat, zo we het
vraagstuk van de noodzaak der ekonomische omschakeling van Wallonië aanvaarden, •we dit niet meer doen wanneer

dit ten koste zou zijn van de omschakeling
van gans Limburg en van de industriële
ontluiking van de Zuiderkempen waar tot
nog toe slechts wat geprutst werd, de
Westhoek en van Oudenaarde-Ronse.
De C.V.P.-Kempen heeft omstreeks
nieuwjaar in een brief aan Harmei scherp
geprotesteerd te^en het opgeven van de
Zuiderkempen als industrieel noodgebied.
Zullen de Kempische G.V.P.-ers ook de
moed hebben, elke nieuwe regering hun
steun te weigeren zo de Kempen achtergesteld worden ? Zullen de C.V.P.-verkozenen van Oudenaarde-Ronse en van !e
Westhoek dezelfde moed hebben ?
Dat ze zich spiegelen aan de Waalse
socialisten die alle voordelen voor Wallonië nog ontoereikend achten en zelfs
een regering, steunend op een ekonomische voorrang voor Wallonië, ten val
brengen.
Het verzet in Vlaanderen tegen de blijvende ekonomische kolonisering, tegen de
pendelarbeid, dient verscherpt. Zo de
nieuwe regering het plan van de vorige
zou overnemen, zou een uitermate scherpe oppositiekampanje dienen gevoerd,
zodanig dat dit misdadig plan willens
nillens dient opgeborgen.
Wij moeten de nieuwe regering en voortaan elke regering duidelijk maken, dat
er in dit land niet meer geregeerd wordt
op de kap van Vlaanderen.
De Limburgers hebben getoond, dat ze
hun kalmte en minzaamheid opgegeven
hebben ; de Vlamingen moeten laten zien,
dat ze hun geduld verleerd hebben.
Wat de enige waarborg zal zijn om de
Vlaamse achterstand en achterstelling ongedaan te maken I
VVim Jorissen.
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VOLKSVT^IEPARLEMENTSFRAKTIES
gaat niet samen met het paternalisme van de « Libre » !
De aftakeling van de demokratie begint overal met het
eknotten van de rechten van
e oppositie.

hoofdofficieren van de Land-,
Lucht- en Zeemacht.
Het antwoord is verbijste-<
rend in 1966. Op 1 januari van.
dit jaar was de toestand als
volgt : Luitenanten-generaal
en generaal-majoors : 52
Frans tegen 9 Nederlands; bij
de hoofdofficieren 1320 Frans
tegen 376 Nederlands !
Waren
achtereenvolgens
minister van Landsverdediging : de Vlamingen : Spinoy,
Segers en Moyersoen !
Waarmee alles gezegd is
over de kleurflaminganten L

Wij hopen dat deze keer de
vakverenigingen
waakzaam
zullen zijn. Wij raden de
mijnwerkers echter aan bij
soortgelijke gevallen onmiddellijk te protesteren en het
ons te laten weten. Wij zullen scherp reageren.

NIET GOED GELEZEN
Ook een andere vraag van
senator Jorissen kreeg kommentaar in de « Libre ».
Het is een vraag met algemene draagwijdte en dus mogen de lezers van de « Libre »
niet weten dat ze van de
Volksunie komt. Het heet dan
dat « een senatot» die vraag
stelde ! Wat ook objektieve
voorlichting is !
Senator Jorissen vroeg de
juiste bedragen die de autobezitters in 1963, 1964 en 1965
in de staatskas brachten.
Dit was voor 1963 : 19 miljard 654 miljoen; voor 1964 :
21 miljard 892 miljoen, of een
stijging met meer dan 2 miljard.
Wat de « Libre » vergeet te
vermelden, is het feit dat de
inschrijvingstaksen er nog
niet bij zijn. De minister verwees hiervoor naar zijn kollega van Verkeerswezen. Senator Jorissen stelde daarover
een bijkomende vraag.
Ambtenaren : verlof zoals de andere loon- en weddetrekkenden.
Voor 1965 zijn de cijfers nog
onvolledig bekend. Degene die
al bekend zijn, wijzen echter
al een stijging aan van 1 miljard 200 miljoen. Het globale
ZONDERLINGE
E N DE AMBTENAREN
cijfer zal waarschijnlijk de 24
DEMOKRATEN
miljard benaderen. En dit
zonder de inschrijvingsbelasAlle loon- en weddestrektmgen
!
kenden krijgen thans drie weDe « libre Belgique » komken dubbel betaalde vakantie. mentarieerde met veel sics en
Voor 1966 zal de bijkomenAlleen de ambtenaren moeten resics de vraag van Senator de frank voor de benzine de
het daar zonder stellen. Dit J o r i s s e n
aan
minister cijfers nog sterker opvoeren.
inspireerde senator Jonssen Vranckx over het stelselmatig
Automobilist, uw naam is
tot een vraag aan de Minister verbod van alle Vlaamse be- melkkoe !
van het Openbaar Ambt. Hij togingen. Senator Jorissen die
vroeg waarom de staat alle in de « Libre » niet genoemd
werkgevers verplicht drie we- wordt tenzij met de omschrijken dubbel betaald verlof te ving « een polderleeuw van de
betalen en volmaakt onkon- Volksunie» (op onze beurt H O U T H A L E N
sekwent daarmee het zelf niet schrijven we sic !),verwees E N Z W A R T B E R G
te doen als werkgever van de inderdaad naar de verboden
ambtenaren, die thans 5.000 betoging van de Vlaamse
De
overschakeling
van
frank vakantiegeld krijgen.
studenten naar Waver en mijnwerkers n a a r een andere
Hij vroeg de drie weken naar de verboden betoging mijn betekent voor de arbeidubbel betaald verlof ook toe van de Vlaamse studenten ders vaak een groot verlies.
te kennen aan de ambtenaren van de Rijkstolkenschool. De Senator Jorissen vroeg de mien terzelfdertijd het basisva- vraag werd gesteld voor de nister of het juist was dat vekantiegeld voor de ambtena- verboden betoging van de le mijnwerkers die van Houtren op 6.000 frank te brengen. V.V.B, te Hasselt. De « übre » halen overgeschakeld werden
Wij zijn benieuwd het ant- spreekt hierover niet en heeft naar Zolder, dit bekochten
woord van de minister te ver- het alleen over de betogingen met loonsvermindering. Zo
nemen. Waarschijnlijk zal het voor Volksuniemilitanten en o.m. de zogenaamde monizijn dat deze zaak zijn aan- van andere Vlaamse vereni» teur-schietmeesters die thans
dacht gaande houdt.
gingen.
43 fr per dag (jawel) minder
Maar eens toch zal het
verdienen.
Voor
de
«
Libre
»
is
dat
almoeten gebeuren !
les dik in orde met de demoIn zijn antwoord ontkent
kratie.
de minister dit niet en in zijn
Wij stellen echter vast dat uitleg draait hij rond de pot.
wanneer de elementaire de- Het heet dat de arbeiders niet
mokratische rechten — zoals verplicht zijn minder betaald
BETERSCHAP ?
het recht op betogen — met werk te aanvaarden 1
de voeten getreden wordt, de
De vraag is echter of ze andemokratie gevaarlijk
af- der werk kunnen krijgen !
Senator Jorissen vroeg of glijdt. Wat elke echte demoDenkt de minister, met de
de begroting van de censurikraat bezorgd maakt.
mijnwerkers van Zwartberg
teit Brussel niet kon gesplitst
Maar
echte
demokratie hetzelfde spelletje te spelen?
worden.
In zijn antwoord probeert
de minister zich eruit te praten.
Nochtans belooft hij beterschap : « Van het volgend akademiejaar af zullen in de
vier fakulteiten een groot
aantal nieuwe onderwijsvakken m het Nederlands worden
gedoceerd ».
Zou het Vlaams offensief
vruchten dragen? Afwachten!
Onze parlementariërs zullen
de zo J3elangrijke kwestie van
het Nederlands hoger onderwijs te Brussel niet loslaten,
evenmin als al het ander
Nederlands o n d e r w i j s te
Brussel.
Integendeel!

JUISTE CIJFERS

Senator Jorissen vroeg de
Minister van Justitie of de
cijfers over de kollaboratie,
die in allerlei persorganen
verschenen, juist zijn. Uit deze cijfers blijkt dat inzake
ekonomische
kollaboratie,
verklikking en verspieding
Wallonië en Brussel Vlaanderen ver overtreffen.
Onze algemene sekretaris
haalde die cijfers aan met
volgende «argeloze» kommentaar : « Wat mij verwondert is ,dat de kollaboratie die
gewoonlijk in de franstalige
Belgische pers als een Vlaams
verschijnsel
afgeschilderd
wordt, zo groot geweest is te
Brussel en m Wallonië en dat
In het bijzonder wat betreft
de ekonomische kollaboratie
en de verklikkingen ».
In zijn antwoord zegt de
minister dat de cijfers over de
kollaboratie voorkomen in een
studie van auditeur-generaal

MILITAIR

HOSPITAAL

De minister van Landsverdediging gaf aan Dr Ballet 'n
vaag antwoord op diens vraag
in verband met de samenstelling van het geneeskundig
korps dat verbonden is a a n
het krijgshospitaal te Brussel.
Onze senator had hierbij om
preciese gegevens verzocht
nopens militaire graad en
taalstelsel van de betrokkenen, evenals trouwens betreffende het verplegend personeel. De minister wist te melden dat het militair hospitaal
te Brussel een « formatie van
gemengd taairegime » is, vallende onder toepassing van
de verschillende (nader ge-

-fï«*-

Melkkoetjes

netjes in de rij.

Gilissen,
die
gepubliceerd
werd in de « Revue de Droit
pénal et de Criminologie «•
van 1950-51, blz. 513 tot 628.
De studie heet « Etude statistique sur la repression de l'incivisme *,
Opgedragen aan de speurders !

D A T , IN 1 9 6 6

Senator Jonssen vroeg minister Moyersoen naar de
taalindelmg van de opper- en

noemde) taalwetten «voor
zover het beschikbaar personeel dit toelaat ». Verder heet
het dat de beroepsofficieren
allen een wezenlijke kennis
hebben van de tweede landstaal, terwijl een hele reeks
personeelsleden van de geneeskundige dienst kan beschouwd worden als behorende tot een van beide taalstelsels. Een nadere precisering
Is echter niet mogelijk gezien
de veelvuldige mutaties, aldus
de minister, die er echter mee
begaan is zoveel mogelijk de
leemten aan te vullen die
ontstonden door een tekort
aan geneesheren welke h u n
studies hebben gedaan m het
Nederlands. Een
dergelijk
antwoord laat absoluut niet
veel goeds vermoeden.

VRAGEN MAAR

De redaktie Ijan onmogelijk
11e vragen van onze parlementariërs opnemen, zo talrijk zijn ze. Naar verhouding
stelt onze partij thans het
meest vragen. Tal van a n t woorden op de vragen verschij-nen trouwens in regionale en technische bladen.
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SPOORWEGSTATION
Reeds lange tijd bestaan er
plannen voor de vernieuwing
van het spoorwegstation te St
Niklaas, m a a r tot op heden is
nog niet juist geweten waar
het nieuwe station komt.
Volksvertegenwoordiger Goemans vroeg de minister van
Verkeerswezen of er niet
spoedig een beslissing kon getroffen worden daar er een
vrij grote beroering is ontstaan rond deze kwestie. Immers, de geplande oprit n a a r
de E-3 bezuiden St Niklaas
zou in het gedrang kunnen
komen.
De minister
antwoordde
enigszins ontwijkend dat de
volledige studie van de verschillende plannen tot modernisering van het station nog
niet beëindigd zijn, maar dat
in ieder geval de verwezenlijking van de E-3-oprit niet
in het gedrang wordt gebracht.

MOND- EN KLAUWZEER
In de streek LotenhulleNevele-Meigem werden ongeveer 45 besmettingshaarden
van mond- en klauwzeer ontdekt en dienden ongeveer
2.000 varkens afgeslacht. In
dat verband wilde volksvertegenwoordiger dr Wannijn van
de minister van Landbouw
vernemen, wanneer het ministerie op de hoogte kwam
van het feit dat in Nederland
een epidemie heerste en of
men niet verwittigd was vóór
in ons land een eerste haard
(namelijk rond Antwerpen en
in Lotenhulle) werd ontdekt.
Aanvullend wilde hij nog vernemen, wanneer Duitsland en
Frankrijk hun grenzen hebben gesloten voor invoer van

Nederlands vee en veevoeder,
wanneer dit met onze grenzen
gebeurde en wanneer de landbouwers zullen vergoed worden die zich verplicht zagen
hun beesten af te slachten.

HOUDING

TIJDENS BEZETTING
Op 14 januari stelde volksvertegenwoordiger Coppieters
een vrij lakonische vraag aan
de minister van Justitie : « Ik
meen dat het nut heeft, in
vredestijd te bepalen hoe de
houding van de landgenoten
dient te zijn tijdens een bezettmg door vijandelijke legers, voor het geval dat ons
land • nog ooit door vreemde
troepen vertrapt, overrompeld en bezet zou worden».
Hij vroeg of hieromtrent klare onderrichtingen konden
verstrekt worden.
Maar de minister kon die
niet geven. Hij zegde dat de
strafwetten de misdrijven t e gen de veiligheid van de staat
bepalen en dat hij niet bevoegd is die teksten te interpreteren. Dat kunnen alleen
de rechtbanken te gelegener
tijd. De njinister zag in een
ruimer onderwijs inzake burgerplicht wel iets van een oplossing... Misschien kan zijn
kollega van Nationale Opvoeding gratis avondkursussen
laten inrichten ?

WASSERIJ-TARIEVEN
Volksvertegenwoordiger M.
Coppieters stelde vast dat aan
verscheidene wasserij-uitbaters last en vervolging werd
bezorgd, omdat zij de prijzen,
vastgesteld bij ministerieel
besluit van 15 november 1961,

in 1966 niet behielden. In een
vraag aan de minister Vc"
Ekonomische Zaken bepleit
onze volksvertegenwoordig-x
met tal van voorbeelden en
argumenten een aanpassmg.
Hij wees verder op het feit
dat hier en daar afwijkingen
werden toegestaan door het
betrokken ministerie en vroeg,
waarom niet iedereen op gelijke wijze behandeld wordt.
De minister verschool zich
in zijn antwoord achter een
aantal besluiten, maar wees
er ten slotte op dat het probleem der wasserijtarieven
zijn volle aandacht gaande
houdt en dat zijn departement schikkingen bestudeert
die in de toekomst kunnen getroffen worden om een en
ander te regelen.

LONDENSE
AMBASSADE
Senator Wim Jorissen stelde op 18 januari een vraag
aan de minister van Buitenlandse Zaken in verband met
de Belgische ambassade te
Londen. Een huurhuis, dat
door deze ambassade betrokken wordt en waarvan het
kontrakt binnen afzienbare •
tijd zou vervallen, wordt opgefrist. Deze opfrissing zou
heel wat miljoenen kosten.
De minister gaf een vrij
omstandig antwoord en zegde
dat het Èedoelde pand over
zestien j a a r zou dienen ontruimd te worden, hoewel misschien de mogelijkheid bestaat dat men dan met de eigenaar zou kunnen onderhandelen over een verlenging.
Wat de opfrissingswerken intussen -betreft, hier kan men
— althans volgens de minister
— niet te buiten gezien hygiene, veiligheid enz... Maar
men zou zich beperken tot het
strikt noodzakelijke: vernieu-

DE MACHT
van de vlaamsnationale portij
Naar aanleiding van de t r a gische gebeurtenissen, die enkele weken geleden te ZwartbergGenk plaats vonden, werd een
speciale editie van het Vlaamsnationaal weekblad « Wij » over
gans de provincie Limburg verspreid. Hieraan verleenden méér
dan 130 V.U.-militanten uit andere provincies hun medewerking. Het feit dat deze mensen
bereid waren op een vroege zondagmorgen, honderd en meer
kilometers van huis, in een voor
hen
grotendeels
onbekende
streek, onbaatzuchtig de Limburgse zaak te steunen, heeft
voor de zoveelste keer duidelijk
gemaakt wat typisch eigen is
aan de Vlaams-nationale partij.
De unitaire partijen beschikken over een vrij groot aantal
nationale, provinciale en gemeentelijke mandatarissen die
uit hoofde van hun ambt allen
een min of meer hoge bezoldiging ontvangen. Velen van deze
mandatarissen zijn bovendien
tewerkgesteld in de sociale orïanisaties en vormen dus een

groep voor wie de politiek een
goed betaalde aktiviteit betekent.
Hier komt bij dat deze politici
steeds beroep kunnen doen op
een groot aantal personen, die
geldelijk volledig van hen afhankelijk zijn : niet-vastbenoemde ambtenaren, arbeiders
in overheidsdienst en leden van
het onderwijzend en administratief personeel der scholen,
evenals practisch alle werknemers der sociale organisaties.
Wanneer al deze mensen hun
«weldoeners ->
niet
politiek
steunen, dan lopen zij groot gevaar hun betrekking binnen de
kortste tijd te verliezen.
Nog een andere groep staat de
politici der unitaire partijen ter
beschikking : zij die iets van
deze politici
«verwachten».
Hiertoe horen niet alleen werknemers in overheidsdienst
en
vrijgestelden der sociale organi.
saties. Ook heel wat zelfstandigen moeten tot deze groep gerekend worden : aannemers van

Baron Van den Bosch, toen hij drie weken geleden te Londen
zijn geloofsbrieven ging overhandigen, bij het verlaten van het
ambassadegebouw.
wing van daken, van verwarmings-, elektrische- en sanitaire inrichtingen, herstelling
van vloeren, vernieuwing van
binnenschilderwerk enz... De
kosten belopen 8,5 miljoen

allerhande openbare werken, advokaten, leveranciers van m a t e rialen enz.
De aktie der unitaire partijen
is een « betaalde » aktie. Het
aantal personen dat onbaatzuchtig en vrijwillig in de
schoot van deze partijen leiding
geeft en militeert is klein en
praktisch onbestaande. Begeestering en opoffering worden hier
dan ook weinig of niet aangetroffen.
In de Vlaams-nationale partij
is het daarentegen gans anders.
Zij biedt weinig of geen geldelijke voordelen. Haar mandatarissen en vrijgestelden zijn — tot
hiertoe — beperkt in aantal, terwijl hun aktiviteit vrij zware
persoonlijke
uitgaven
vergt.
Waar immers komen de sommen
vandaan om dienstbetoon, verplaatsingen, drukken van p a m fletten en brochures, organisatie van autokaravanen en optochten enz. te financieren ?
De Vlaams-nationale partij
kan niemand een betrekking bezorgen of een ander geldelijk
voordeel verschaffen. In haar
rangen telt men geen personen,
die er enkel « om den brode »
zijn. Zij beschikt niet over een
legertje van mensen, die een betaalde » politieke aktie voeren.
De Vlaams-nationale partij
vraagt van haar leden zware offers. Zij beperkt vaak zelfs
hun toekomstmogelijkheden. Zij
stelt hen zelfs dikwijls bloot aan
het zwaartste lichamelijk lijden.
Ondanks dit alles kan de
Vlaams-nationale partij steeds

voor de drie gebouwen die
door de ambassade betrokken
worden, samen. Baron Van
den Bosch wilde blijkbaar in
Londen niet in een oude stal
zitten !

op medewerking rekenen. Wanneer sommigen verdwijnen, dan
zijn anderen dadelijk bereid om
in de plaats te komen. Wanneer
ouderen zich terugtrekken, dan
bieden jongeren zich aan.
Waardoor worden al deze
mensen gedreven ? Wij willen
op deze vraag antwoorden met
enkele zinsneden uit de redevoering die op de jongste IJzerbedevaart namens de jeugd
werd uitgesproken : «Vlaamse
beweging is een kwestie van de
boterham : een aanlokkelijke
uitspraak om haar sympathiek
te maken. Maar niet helemaal
juist : het is wel een sociaalekonomische strijd ondermeer
opdat ons volk door een betere
akonomische en sociale status,
lijd en aandacht zou krijgen
voor geesteswaarden en de kulturele beleving van het menszijn. (...) Wij willen de gemeenschap van een volk in de juiste
betekenis van het woord, waar
alle krachten samen spelen voor
hetzelfde doel : de geheelheid
van een volk op weg naar zijn
voltooiing, zijn waardigheid en
zelfrespect, zijn gemeenschappelijk welzijn en groeiende kultuurgraad ->.
Deze opdracht spreekt immer
vele mensen aan en omdat zij
haar
beschouwen
«als
de
schoonste taak die hen in de gemeenschap kan beschoren zijn >
(M. Lamberty) nemen zij haar
onbaatzuchtig ter harte en hebben zij er alles voor veil.
Dr. E. flaskin.
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l.b.j. verstevigt v.s. -staatsvorm
In het door de Time-Life Incoiporated
uitgegeven en wereldiuijd veispreide maandblad voor zakenlui en industriëlen, het luxueuse « Fottune n, publiceerde de
Amerikaanse
staatshuishoudkunde-specialist
Max Ways een essay onder de
aanlokkende
titel « Creative Federalism and the Great Society ». In deze studie behandelt hij in hoofdzaak de federaliserende elementen die vervat liggen in Lyndon B. Johnton's piograniina voor binnenlandse organisatie en hoorganisatie, dat Kennedy's « ISIe'w Frontier » moest
verbreden
tot de « Great Society » en in 1965 door het Congress bekmchtigd werd. Deze veider doorgedreven federalisering
in
de reeds federale
Veienigde Staten van Amerika
betreft
vooral de sektoren wegenbouw, industrie-spreiding,
ekonomische strukturisatie,
hoger en lager onderwijs,
medische
verzorging en urbanisatie-planning.
Uileraard verdiept Max
Ways betoog zich dus in een aantal specifieke
U.S.-toestanden en problemen waar-jan de federale
oplossing ons natuurlijk inspireren kan, maar die te typisch gericht zijn om
nu reeds in ons (voorlopig nog unitaire) België ontleed te
worden. Wel vinden we m Ways' geschrift een aantal beschouwingen
over het wezen zelf, de evolutie en de interpretatie van het Amerikaanse federalisme. Bekeken in het
licht van de welvaartsbeschaving
die de « Great Society »
moet wolden, is het beslist nuttig van deze
beschouwingen
kennis te nemen, al zi]n ze historisch vanuit een heel andere basis en noodzakelijkheid
dan de onze
gedetermineerd
en mogen wij ze dus niet zo maar interpreteren
in funktie
van onze federale
toekomst.

kreatief
met
federalisme naar the great society
H e t piogiamma \ o o r de « Great Society » \ ei legde de Amerikaanse binnenlandse politiek van het vlak der beslissingen naar het vlak der probleemstelling.
Daar waar Kennedy een New Frontier, een hoger liggende welstandsgrens
zocht, met als onmiddellijk resultaat de
A n t i Po\erty War, wil Johnson niet zo
plots te werk gaan, maar verder gaande
definitieve resultaten bedingen door op
een weliswaar langere termijn de Great
Society te verwezenlijken. Dit wil zeggen dat de Johnson-administiatie zich
van de direkte oplossingen afkeerde,
maar zich des te meer koncentreert op
o p p o i t u n e oplossingen voor de toekomst.
De zucht naar populaire suksessen
was voor Kennedy en Eisenhouwer een
clektorale noodzaak. L.B J. zit stevig
genoeg in de presidentszetel (de nederlaag van Goldwater en de nationale solidariteit i.v.m. de Vietnamese oorlog)
o m het zonder applaus te kunnen stellen
en zonder ui het oog springende spektakel-nummertjes aan een gedegen welvaartsprogiamma te kunnen werken.
Vandaar dat zijn beide voorgangers alle
middelen van het centrale gezag te Washington moesten uitputten.
Lyndon daarentegen heeft in zijn eigen administratie de kracht en de tijd
om zijn macht zowel regionaal als profesioneel te spreiden over verschillende
beter ingelichte, meer deskundige en
vanuit een beperktere maar juistere
realiteit handelende organismen. Organismen die dan ieder apart, maar in
een geest van samenweiking veel rendabeler de Great Society kunnen opbouwen. Deze federaliserende
richting
steunt in de allereerste plaats op Lyndon's overtuiging dat de V.S.-maatschappij beweeglijk, progressief en opp o r t u u n is en dat de Amerikaanse levensstandaard algemeen voldoende is
zodat elk organisme zich in een sfeer van
zekerheid en zelfvertrouwen kan handhaven en ontwikkelen.
Reeds in zijn veikiezingstoespraak in
1964 te Ann Arbor gebruikte Johnson
d e term « kreatief federalisme ». T o e n
reeds omschreef hij zijn bedoelingen
leer duidelijk. Federalisme, betoogde
hij, is een zowel samenweikende als
kompetitieve relatie tussen een beperkt
centraal gezag en andere machten die
e r in wezen onafhankelijk van zijn: I n
d e dialoog over de rechten van de staten werd steeds gepraat vanuit het verkeerde standpunt als zou de totale hoe-

veelheid macht van een land een konstante zijn, zodat elke verhoging van
het centraal gezag automatisch de macht
van de staten (en het volk) zou aantasten in evenredige mate. Kreatief federalisme vertrekt vanuit de tegengestelde

steeds groeiende overvloed d a n dat ze
naast zich nieuwe grootmachten zouden
te duchten krijgen.
Johnson trekt zich van deze weerstand
verrassend weinig aan. T e n slotte, en
dat geeft hij zelf graag toe, was het juist

de woreld
overtuiging dat de totale macht — privé en publiek, individueel en kollektief
— zeer snel toeneemt. Men kan dus gerust aannemen dat zonder verzwakking
en zelfs bij uitbreiding van de centrale
macht toch een simultane gezagstoename van de andere machtsorganismen
kan plaats vinden.
Kieatief federalisme is een op bazis
van de vooruitgang gescheiden relatie
tussen Washington en vele andere onafhankelijke
beslissende
gezagscentra
niet alleen in de afzonderlijke staten,
maar evenzeer in de publieke organismen, de vakorganisaties en de zakenwereld. Johnson's geloof in het federalisme gaat zelfs zover dat hij organismen subsidieert waarvan hij terdege
weet dat hij er niet de minste kontrole
of invloed op heeft.
Hoger schreven we dat vooral de kon
servatieve middens Johnson's federaliserende maatregelen aanvechten. Dit is
begrijpelijk, omdat Lyndon een voor de
States geheel nieuwe interne politiek
uittekende. De « old politics » — en
daarmee bedoelt men de politiek tot en
met de Kenned)-periode — v\'aien in
h u n sociaal ckonomische oiganisaiie nog
steeds gebaseerd op de New Deal pi incipes uit de dertiger jaren, die een herverdeling van macht en inkomen voorstonden. Deze sociale herverdeling vereiste een steike centrale macht die de
ekonomische grootmachten kon dwmgen, h u n overvloed aan de minder gegoeden af te staan. De Johnson-politiek
echter verwerpt dit systeem omdat zij ervan overtuigd is dat iedere sociale groep
(uitgezonderd de negers) n u ver genoeg
staat om met eigen stoom te varen. Ondanks h u n vooroorlogse tegenstand tegen de New Deal beginnen^ de konservatieve grootmachten zich in dit systeem zeer komfortabel te voelen.
Immers, zij delen liever van h u n toch

het grote bedrijfsleven dat hem de weg
tot sterker federaliseren toonde. De
grote korporaties hebben immers zelt
h u n monolitische organisatie opgegeven
In de schoot van die toporganisaties was
het duidelijk geworden dat de totale
verantwoordelijkheden, het totale intiatief, aanzienlijk zouden toenemen bij
het ontwikkelen van meerdere en krachtiger beslissingscentra in de organisatie.
Een oudmodische captain of industry,
een industriële absolutist als Henry Ford
zou waarschijnlijk gillend de nacht inlopen voor deze evolutie. Maar het korporatieve fedeialisme werkt en niet in
het minst in het maraoetbedrijf waar hij
de vader van is.
Staatkundig ge/ien betekent dit federalisme niet enkel de versterking van de
lokale macht, maar ook en zeker in niet
mindere mate een vergrote professionele
autonomie. Uibanistische beslissingen
moeten door urban isten gemaakt worden. Ingenieurs, kunstenaars, enz... verdienen dezelfde « federalistische » rechten.
Dit nieuwe machtspatroon werd door
Washington voor het eerst ontdekt en
toegepast in het gebied waar de regering, de vooruilstievende zakenwereld.

de wetenschap en de industrie elkaar
het diepst en direkst beïnvloeden : h e t
Defense Department. I n de tweede wereldoorlog reeds begonnen buiten-milii
taire onderzoekers strategische research
te verrichten en h u n adviezen waren vaak
van beslissende aard. Na de oorlog werk*
ten de militaire bevelvoerders en de in-«
dustrièlen samen bij de ontwikkeling
van nieuwe wapen-systemen. H e t r u i m teprogramma, met een belangrijke deelname van de Chrysler Motor Corporation, is hiervoor een illustratief voorbeeld.
Sekretaris van Defensie Mc N a m a r a
maakte van het Pentagon een rechtstreekse verbinding tussen het W i t t e
Huis en de nijverheid, de universiteiten
en andere wetenschappelijke milieus. E n
het is geen uitzondering d a t vaak belangrijke militaire beslissingen ingege»
ven en uiteindelijk ook gemaakt worden door een klein ekonomisch adviesx
bureau ergens in Seattle.
25 jaar geleden was de Amerikaanse
staat een apatische en intiatiefloze m o loch die door de industrie gedomineerd
werd. T o e n wilden de staatkundigen h e t
federalistisch systeem verwerpen en een
unitair bestel opbouwen naar Frans of
Engels model, ten einde een sterkere
macht tegen de captains of industry te
k u n n e n inzetten. De grondwet heeft d i t
gelukkig onmogelijk gemaakt. N u heeft
men het verkeerde van die centraliserende gedachte ingezien en heelt m e n
zich gerealiseerd dat het vooroorlogse
federalisme vastliep omdat het niet sterk
genoeg doorgevoerd was. Praktische redenen, vooral militaire, hebben de autonomiteit van de staten en van de ekonomische en professionele sektoren versterkt en het is gebleken dat juist dit
het initiatief en het totaal aan kracht
onmetelijk heeft doen toenemen.
Johnson gaat hier nog verder in :
<i Het Amerikaanse genie beweegt zich
door e n met het kreatief federalisme
naar nieuwe ontwikkelingen, waardoor
ook de sociale kohesie zal vergroot en
versterkt worden ».
Nic \ a n Bruggen.

deze week in de wereld
In een perskonferentie
klaringen
af.

te Parijs

legde de Gaulle

enkele

belangrijke

ver-

Te Parijs hield de Gaulle zijn eerste perskonferentie
sinds de
verkiezingen.
Over de E.E.G. : voorzichtig positief. Over de N.A.T.O. : openlijk
negatief.
Over de zaak Ben Barka : « onbelangrijk
» en « vulgair ».
De Britse

premier

Wilson

is op bezoek

in de

In Italië is er na een wekenlange
regeringskrizis
met Fanfani terug aan Buitenlandse
Zaken.

Sovjet-Unie.
terug een regering
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KUBA
Enkele m a a n d e n
geleden
kondigde Castro a a n d a t alle
Kubanen, die het land wens•ten te verlaten, daarvoor de
jtoelating zouden krijgen. Er
yertrokken inmiddels reeds
ettelijke duizenden n a a r h e t
buitenland, vooral n a a r de
V.S. In h e t totaal hebben
Ï700.000 Kubanen een uitreisTergunning aangevraagd. Dat
Is, voor een bevolking van zowat zeven miljoen 300 duizend, een hele hoop : p r a k tisch 10 % .
Het vlot trouwens niet al t e
best met h e t Castrisme. De
rantsoenering heeft bij de
bevolking stellig geen goede
beurt gemaakt en dat is waarschijnlijk de reden, waarom
Castro de jongste tijd zo
scherp van leer trok tegen de
Chinezen.

Een halve eeuw geleden begon de slag van Verdun. En ondanks het feit dat er sindsdien een
tweede wereldoorlog — met volkerenmoord en Hirosjima — over de wereld ging, is Verdun nog
steeds sinoniem gebleven voor het toppunt van menselijke verdwazing en zelfvernietigingsdrang.
In de slag rond Verdun sneuvelden uiteindelijk meer dan een half miljoen Franse en Duitse soldaten. Onder de overlevenden :
Pétain, Manstein, De Gaulle,
Paulus, Guderian, Brauchitsch.

GYULA KALLAl
Hoe weinig icelen wij toch over de mensen die aan de andere kant van het IJzeren Gordijn behoren tot de topklasse!
Wal hun afstamming en hun loopbaan
betreft, beschikken wij slechts over officiële gegevens die het apparaat zo goed is,
aan de openbaarheid prijs te geven : gerichte informatie met véél stereotiepen en
leemten. Over hun privé-leven, hun menselijke achtergrond weten we zo goed als
niets. En hoewel we de rol van enkelingen
in de politiek niet hoger aanslaan dan nodig, is het toch klaar dat onze onwetendheid terzake niet van aard is, ons een duidelijker kijk op het leven in de kommunistische landen mogelijk te maken.
Ook over de Hongaarse minister-president Gyula Kallai welen we uiterst zveinig.
Zijn curriculum vitae is daarenboven nog
van aard, ons méér te verwarren dan voor
te lichten.
Gyula Kallai, die thans op goodwillreis is
langs een aantal hoofdsteden van de derde
•wereld, moet ergens midden in de zestig
zijn. Uiterlijk is hij alles behalve een « big
brother » uit Orwell's
portrettengalerij.
Klein en dikbiiikig, met kwieke kruideniersoogjes achter dikke brilleglazen, maakt
hij de indruk een kalm,
bijna-gepensioneerd ambtenaartje te zijn dat 's avonds
zijn potje gaat paldien met een stel even
kahnc biljart- of kegelkameraden.
Schijn bedriegt, ook in dit geval. Gyula
Kallai heeft, sinds hij in 1931 toetrad tot
de Hongaarse kommunistische
partij, het
leven gesleten van een keiharde revolutiouair. Ee7i leven met een aantal dramatische intermezzi waarvan men vergeefs de
sporen zal zoeken op zijn burgermannetjesgelaat.
Over zijn jeugd is lueinig bekend. Het
dorp Beretlyoujjalu in het van oudsher
achterlijke gebied langsheen de Roemeense
grens eist de eer op, dal de huidige minister-president er geboren werd. Kallai's '
vader was geen arbeider; wel een klein en
arm « dorpskoelakje > dal als schoenmaker
nauwelijks in slaat was, zijn talrijk kroost
eten en een toekomst te verschaffen. De
jonge Gyula schijnt als knaap de weg afgelegd te hebben die zoveel begaafde jongens
van het arm platteland voor en na hem
doorliepen : onregelmatige studies met ergens een geestelijke (in dit geval een protestantse dominee) die wel wat vindt in de
jongen en die zorgt voor een studiebeurs i)i
een kollege of een seminarie.
hl 1931 is Gyula Kallai in ieder geval
sludenl aan de universiteit te Debrecen en,
volgens zijn officiële biografie, begint hij
daar te werken voor de kommunistische
parlij. In 1939 belandt hij een eerste maal
in de gevangenis. Wanneer hij twee en een
half jaar later terug op de straatkeien slaat,
werkt hij eerst een tijdje als joernalist aan
een sociaaldemokratische krant, luaarna hij
onderduikt en de (zwakke)
Hongaarse
weerstand gaat vervoegen. Hij is er één van
de niet al te talrijke kommunistische intellektuelen; een groot aantal van de kameraden heeft immers aan liet emigrantenbe-

slaan in de Sovjetunie de voorkeur gegeven boven het illegaal werk in het vaderland. Hij belandt nogmaals, voor een kortere periode, in de gevangenis en meteen is
het ogenblik daar dat Hongarije door de
Russen wordt bezet. Hij herbegint als joernalist, maar werkt zich alras omhoog totdat
hij van 1949 tot 1951 minister van buitenlandse zaken is : een belangrijk partijman
op een belangrijke funktie.
Bij de grote tiloïstenjacht van het jaar
1951 sloeg echter ook voor Gyula Kallai het
uur van de val : hij behoorde tot de groep
van Laslo Rajk, Gyorgyu Palffy, Gyorgyu
Marosan, Tibor Szonuyi, Arpad Szakasits en
Janos Kadar die als « volksverraders » ontmaskerd werden en brutaal uitgeschakeld.
Naar xvat Gyula Kallai in de vier jaar
tussen 1951 en 1954 meemaakte, hebben wij
volmaakt het raden. Hij verbleef in de gevangenis en zoveel is zeker, dat deze periode voor hem en voor zijn mede-beschuldigden de donkerste tijd van zijn leven is geweest. Er wordt gezegd dat in die periode
zijn ouders werden gefusiljeerd
om hem
tot bekentenissen te dwingen. Of werd hij,
net als Janos Kadar die men de vingernagels uittrok, op sadistische wijze gefolterd ?
Zijn officiële biografie is over deze periode
zo stom als een vis.
Guyla Kallai behoort tot de groep Hongaarse kommunisten, die na hun vrijlating
en rehabililalie het partijwerk gewoon weer
opnamen en over wier houding tijdens de
Hongaarse opstand anno 1956 zoveel ie
doen is geweest. Aan xvelke zijde stond
Kallai toen ? Ook daarover weten we zo
goed als niets. Het schijnt dat hij aanvankelijk Imre Nagy steunde doch dat hij, net
als Janos Kadar, op het ultieme openblik
terugschrok voor de konsekwenlies en liever
de komst van de Russische pantsertroepen
verbeidde.
Hoe dan ook, voor ons in het Westen is
een loopbaan als die van een Janos Kadar
en een Gyula Kallai totaal onbegrijpelijk.
It'fl/ is er omgegaan in deze mannen, toen'
zij door partijgenoten en strijdmakkers beschouwd werden als straathonden en behandeld naar de sadistische normen van d.e
Stalinperiode ? Hoe hebben zij in hun
diepste bmnetiste de rekening gemaakt van
deze ellendige jaren, die hen in hun persoon en in hun familie zeer zwaar getekend
hebben ? Wat denken zij sinds oktober
1956, toen zij toch een ogenblik geloofd
hebben in een radikale ommezwaai, die
echter uitmo7idde in een brutale onderdrukking ?
Wij weten het niet! Zijn het kommunisten met een geloof dat tegen iedere proef
is bestnnd ?
We willen het wel aanvaarden, maar de
kronkelwegen
van een
kommunistische
loopbaan doorheen de dertiger, veertiger en
vijftiger jaren pleit doorgaans niet voor karaktervastheid ! Zijn het kollaborateurs-omerger-te-vermijden oj gewoonweg kollaborateurs zonder meer?
Gyula Kallai zal het ons niet vertellen.
A.N. Tovano.

PICASSO
EN DE PARTIJ
Picasso is jarenlang een paradepaard van de kommunistische kultuurpropaganda geweest. Alhoewel men achter
h e t IJzeren Gordijn niet te
hoog opliep met zijn werk,
liet men er toch steeds graag
de
figuratieve
vredesduif
rondfladderen. Een paar «propagandistische werken » zoals
deze duif en het doek « Guernika » brachten Picasso trouwens een Leninprijs op.
Nu is h e t echter kenmerkend voor de uitgeweken
Spaanse schilder, dat hij het
steeds zo a a n boord wist te
leggen dat deze Leninprijs
hem nog niet officieel kon
overhandigd worden. Destijds
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wenste Kroesjtsjev's schoonzoon, Alexis Adsjoebei, zich
ten huize van Picasso te begeven om de prijs te overhandigen. De schilder liet weten
« d a t hij ziek was». Onlangs
begaf Ilja Ehrenburg zich.
speciaal n a a r het zuiden van
Frankrijk, met hetzelfde doeL
Hij kreeg eveneens te horen
dat «Picasso op bevel van
zijn geneesheren geen bezoefe
mocht ontvangen ».
Inmiddels schijnt de Spaanse dichter wél tijd te hebben
voor andere dingen. Enkele
weken geleden woonde hij 'n
banket bij, ingericht door de
kommissaris-generaal van h e t
Spaans paviljoen op de wereldtentoonstelling van NewYork. Dit (officieel en dus
franquistisch) paviljoen was
versierd met schilderijen, o.m.
van Picasso. Het banket zelf
werd voorgezeten door Pilar
Primo de Rivera, zuster van
de Spaanse fascist en burgeroorlogheid José Antonio.
In dit verband verdient h e t
feit vermelding, dat de Spaanse overheden te Barcelona
zeer bereidwillig plaats hebben ingeruimd voor de werken van de uitgeweken schilder in een speciaal Picassomuzeum.
Dergelijke dingen worden
natuurlijk liefst niet verteld
aan de achtbare kameraden,
die tot nader bevel in Picasso een trouwe kommunist en
een geboren
anti-franquist
moeten zien.
Dat Picasso gedurende de
jongste jaren (gedreven wellicht door heimv/ee en alleszins niet geremd door de politieke evolutie in zijn vaderland) steeds nauwer banden
met Pranco-Spanje aanknoopte, past niet in het « klassieke » beeld.
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Terwijl hier mét de karnavaldugen
een eerste lente-adem
(zo
hopen wij toch) over het land streek, bleef het elders in Europa
hardnekkig
winteren.
In de Oostzee hebben
ijsbrekers
heel
wat werk gehad om een minimum aan scheepsverkeer
mogelijk
te maken. Op onze foto : de Zweedse ijbreker « Thor » maakt
vrije baan voor een Duitse cargo ten noorden van Oland.
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invfaanderen
Karnaval in Vlaanderen betekent dagen van dolle, ongedwongen
vreugde,
het
even wegstoppen uit de tredmolen van het dagelijkse, vaak sombere leven, het
afleggen van het grijze uniforme gewaad waarin deze geli]kgeschakelde
weield gehuld gaat. Het gekke masker.en het bonte kleedse! van de vastenavonddagen,
geeft
de mensen de vreugde
zichzelf te zijn, zonder bekommernis
om
bespied en bespioken te worden. In vele steden en dorpen van Vlaanderen worden de kat nalaltradities in ere gehouden en geven zij aanleiding tot feestelijkheden,
wier oorsprong teruggaat naar verre eeuwen. Er zijn vermaalde karnavalvieringen
zoals te
Aalst met zijn « vuil Jeanetten », er is de aan de vastenavondfeesten
verbonden
kiakelingenworp
en de tonnekensbrand
te Geraardsbergen, er is zelfs een « Rosenmontagvieung
n en dit te Eu pen in de Duitssprekende
gebieden.

Aalst spant ontegenzeggelijk de kroon.
Voor de echte Aalstenaar bestaat het
kalenderjaar uit twee delen : de weken
voor en de maanden na vastenavond. In
die karnavaldagen gaat er als het ware
een grote trilling door het lijf van de
(spottendeiwijze genoemde) ajuinen, een
dolle begeestering die zich uit in een
feest dat straffe spot, sarkasme en humor afstraalt.

OUDE

TRADITIE

Het Aalsterse karnavalfeest stoelt op
een zeer oude straditie. Reeds in 742
wordt er gewag gemaakt van de losbandigheden waannee het begin van
de Vasten te Aalst gepaard ging. Een
middeleeuwse tekst is kategoriek wanneei hij spieekt van de « ordinaire
quaede gewoonte lanx de straeten te
loof)en. soo by nachteri als b \ daeghen,
in sotte clederen, ts\ gemasqueert ofte
ongemasqueert, met trommelen, blaesen
ofte andere instrumenten ».
Aalst mag dus terecht prat gaan op
de oudste karnavaUiering in ons land.
Ook de stoet die bij deze gelegenheid

traditioneel uitgaat, is van verre oorsprong. Hij klimt op tot de middeleeuwen. T e dien tijde reeds vormde hij
niet alleen voor de stad, doch ook voor
het land van Aalst een evenement. E r
wordt gegist naar de juiste d a t u m , m a a r
men neemt aan dat een eerste georganiseerde karnavaloptocht in 1435 geh o u d e n werd toen de stadsnar en d e
eerste verkleden verschenen in de officiële stoet met de reuzen.
Eigenlijk vinden dergelijke
bonte,
veelkleurige optochten h u n oorsprong
in de druïdendienst van onze voorvaderen en h u n feesten ter ere van de lente,
de verheerlijking van de aarde, de
vruchtbaarheid van velden en bossen.

•

FEESTKOMITEE

Vroeger werd het Aalsterse karnavalfeest op maandag en dinsdag gevierd.
T h a n s begint men er al veel vlugger
mee. Straffe vastenavondmannen uit het
stedelijke feestkomitee (je moet de bereidwillige heer Van de Perre maar
eens om inlichtingen vragen, dan merkt
men onmiddellijk in welke sfeer Aalst

De ajuinenworp,
zich bevindt) vertelden ons met veel
entoeziasme hoe de vork juist aan de
steel zit.
Er is een voor-opening, schrik niet,
die vindt reeds plaats o p Driekoningen.
De mensen van het feestkomitee worden d a n ontvangen door het Aalsterse
magistraat. Traditie-getrouw
gebeurt
dit in de kelder van het Belfort, maar
dit jaar kon liet niet o m d a t deze onder
water geschoten was I Soep, hutsepot en
bier (van uitstekende Aalsterse makelij)
werden d a n maar in de tentoonstellingszaal verorberd en gen ut.
De volgende gebeurtenis in het raam
van de karnavalfeesten is het kiezen van
een bloemenfee, een geplogenheid die
« in » is sinds Aalst een bloemenveiling
rijk is.

PRINS

KARNAVAL

Veertien dagen voor de eigenlijke vastenavondfeesten
wordt
uiteindelijk
Prins Karnaval gekozen. Dat gebeurt in
de stadsfeestzaal waar het publiek o p
een variété-avond genood wordt. Iedereen kan zich opgeven als kandidaat,
maar in regel moet de m a n wel over
enige tijd beschikken vermits hi] op ille belangrijke gebeuitenissen in de karnavaltijd (en die zijn er nogal wat) moet
aanwezig zijn. Er worden vooral veel
kandidaten gevonden onder de handelaars, maar het gebeurt ook dat bijvoorbeeld bedienden tot de gegadigden
behoren. Aan de verkiezing zijn prijzen
verbonden (een T.V.-toestel, een brommer, geschonken door een plaatselijke
fabriek enz...) en bijgevolg is er hiervoor
heelwat belangstelling. H e t ' i s zelfs niet
ongewoon dat een soort verkiezingskarapanje wordt gevoerd. Zo lazen wij in
de « Aankondiger voor Aalst en omstreken » een advertentie waarin : « Ajuinen, als vriend van sport en nering stel
ik mij kandidaat. Ik wens als Prins de
vrolijke scepter te /wieren, terwijl U
allen geniet van plezier en bier. Spant
in al uw leden en gedenkt mij in uw
gebeden. (Comt allen vrijdag' naar de
Feesthalle en stemt voor Joris I ». Daaronder dan het (burgerlijk) adres van de
kandidaat, een beenhouwer, die van de
gelegenheid ook gebruik maakt om zijn
zaak in het licht te stellen.

Een parodie

op prins

karnaval.

De man draagt een skepter
een masker
beslaat.

die uit een tafelpoot

en

De prins karnaval 196() werd Don
Camillo I, afgeleid van de voornaam
van de gekozene, een zekere Kamiel Ser
geant. Hein wordt een fraaie skepter —
voorzien van een simbolische ajuin —

waai bij het volk

zich vetdiingt

rond

de belji

O) e

aangeboden, wat overigens gepaard gaat
met een oveidracht van de macht in de
stad.

KARNAVAL-GROEPEN
De gewone Aalstenaars beginnen ook
al vroeg met de voorbereidingen van de
vastenavondfeesten. Velen zijn reeds in
november bezig met het in mekaar
knutselen van wagens, het uitrusten van
o u d e auto's, het samenstellen van humoristische groepen enz. Er zijn ook verschillende traditionele verenigingen, zo
o n d e r meer gevormd uit studentenkringen of wijkgemeenschappen. Sommige
van deze groepen spenderen heelwat
geld aan de karnavalviering en het is
zelfs zo dat sommigen h u n leden bijzonder selekteren om tot een ^oed resultaat te komen. Er is het voorbeeld
van een gekende groep, de « Sloebers »
waarvoor men een proef diende af te
leggen vooraleer lid te worden. Deze
groep ging echter door gebrek aan fi
nanciën te loor.
Dergelijke karnavalverenigingen hou
den zich bezig met aanleren van dansen, van grappige uitbeeldingen waar
mee de lokale toestanden gehekeld wor
den en die ook de nationale of interna
tionale politiek, alsmede de beoefenaars
ervan tot onderwerp hebben. Overigens
halen de afbeeldingen en opschriften op
de wagens eveneens veelvuldig de politici door de buis.

lesc

KARNAVAL-STOET
De eigenlijke karnavalviering begint
reeds 's zaterdags wanneer de laatste
h a n d wordt gelegd aan de feesttooi, bestaande uit straatversiering, "het aa»
brengen van vlaggen en van draken,
duivels en koppen in de nissen en openingen van oude gebouwen en torens
's Avonds worden de feestelijkheden
geopend door de traditionele rondgang
van de « muziek » van de O u d e Garde
en door een bal van de aloude rederij
kerskamer « De Catharinisten ».
Maar het hoogtepunt komt s zondags
met de grote karnavalstoet die in de namiddag door Aalst trekt en waaraan,
naast talloze groepen uit de stad zelt,
wordt deelgenomen dooi verenigingen
uit ijinnen- en buitenland Prins Karnaval leidt de stoet, die op de Grote Maikt
in ogenschouw wordt genomen dooi de

I
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overslaande stem debiteert hij alles wat
hij van zijn vriend weet, hoewel kwetsende dingen terzijde worden gelaten.
De "verwijter" maakt zich nooit bekend
en het is ook een ongeschreven wet dat
m e n een vermomde nooit het masker
afiukt.

AJUINWERPEN
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vooraanstaanden en genodigden vanop
de tribune en door het samengedrongen
volk. Hij is de moeite waard, met zijn
# h o n d e r d e n en honderden deelnemers
f die gedurende twee volle uren voorbijtrekken : zigeuners en gitana's, zwartglimmende negers, soldaten, tientallen
koddige ot sarkastische taferelen, muziek, lawaai.
De dansende reuzen ook en het ros
Balatum, een (met Dendermonde konkurerend) paard dat groter is dan het
ros Beiaard uit de zojuist genoemde stad
en dat trouwens reeds het voorwerp uitmaakte van een kaperij, waarbij het dier
beschadigd werd.

VERWIJTEN
Het meest plezante echter blijft de
kamavalviering door de Aalstenaais zelf.
En dan zijn er de eenzaten, de tipische
figuren, de individuelen die in de vasteavondvïering een goede gelegendheid
zien om alles wat zij het ganse jaar door
opgekropt hebben tot u i t m g te biengen.
Het zijn de m a n n e n die tijdens de karnavaldagen rondlopen met slieren- of
koeienhorens, die drie dagen door Aalst
zeulen en aan iedereen verkonden dat ze
"bedrogen worden".
Er zijn in die individuele k a r n a \ a l vierders twee groepen te onderscheiden ;
de domino's die zich in het zwait kleden,
een eenvormige kledij die doet denken
aan de Semana Sanfa in Sevilla. Aan d e
andere kant de 'Vuil Jeanetten die gekleed gaan in lompen, bonte pakjes of
(en d u bij voorkeur) vrouwenkleren.
Ze slepen rond met oude fietsen, kinderwagens, oude vogelmuiten, versleten bustehouders, keurslijven, potten en panF nen. De echte Aalstenaar werkt het ganse jaar aan zijn Jeanettenplunje en het
is een feit dat zowel arm als rijk zich
tijdens de k a r n a \ a l d a g e n aldus verkleed
in de stad begeeft. Overigens gaat aan
1 deze vermomming nog een ander gebruik
' gepaard : het zogenaamde 'verwijten".
i Het gehele jaar door noteert de k a m a ' valvicrder die als jeannet wil \erkleed
, gaan alleilei feiten die hij op vastenavond onder de neus van zijn vrienden
kan wrijven. Karnavaldinsdag is de dag
l van de "Vuil Jeanetten . Het is dan dat
j^Miet verwijten plaatsvindt : de straten en
de heibergen weiden afgezocht naar bekende gezichten Wanneer een slachtoffer wordt gevonden dan vliegt de vermomde ei naartoe en overlaadt hem met
"verwijten . Met scherpe tong (want de
Aalstenaar is een spotxogcl) en schelle.

De m a a n d a g van karnaval is voor
Aalst eveneens een grote dag. Dan vindt
immers de prijsuitreiking voor de Aalsterse groepen plaats. Hieraan komt natuurlijk ook een optocht te pas, optocht
die eindigt o p de Grote Markt waar het
volk zich rond het standbeeld van Dirk
Martens, de eerste drukker in de Nederlanden, verdringt. D a t standbeeld, uit
brons dat door de eeuwen zwart is geworden, heet in de Aalsterse volksmond
onveranderlijk «zwarte manen» en vormt
tijdens de vastenavonddagen het midd e n p u n t van grappen en grollen : het
wordt gekleed in de meest onmogelijke
gewaden, draagt masker» of wordt met
de verfborstel bewerkt waarbij het niet
ontbreekt aan "passende" opschriften.
Maar het volk verdringt zich niet alleen om zwarte m a n e n te zien. H e t
troept samen voor de grote ajuinenworp
die rond vijf u u r s'namdddags plaatsvindt. Vanop de toren van het Belfort
worden door het stadsmagistraat aluinen (landbouwvruchten waaraan de Aals-
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tenaren h u n bijnaam danken) geworpen.
A a n deze ajuinen kleven briefjes die een
l o t n u m m e r dragen en die vaak recht geven op zeer mooie prijzen, geschonken
door de plaatselijke handel. De hoofdprijs is onveranderlijk een gouden ajuin
e n die m a a k t dan ook het voorwerp uit
van veel belangstelling, zoals trouwens
d e hele ajuinenworp.
Hoewel er zondag 27 februari nog verder gevierd wordt met domino-bals, eindigt de officiële Aalsterse karnavalvierring dinsdagavonds met een prachtige
apoteose op de grote markt waarbij rond
22 u u r de verbranding van vastenavond
plaatsvindt en de maskers afgenomen
worden.
s'Anderdaags vormt het stadsbeeld een
ware mestvaalt van konfetti, papieren
slingers, oude fietsen, kapotte kledingsstukken, gescheurde maskers, lege bierflessen, hoopjes zand (waaronder braaksel) en een gamma van allerlei rommel.
Daartussen sluipen de late Aalsterse vierders om zich naar de grote kerk te begeven, waar zij zich een assekruis o p het
zondige en nog niet van alkoholdampen
verloste hoofd gaan laten d r u k k e n . . .

•

ROSENMONTAG

Heeft ^alst een tipisch Vlaamse karnavalviering, dan zijn er in onze kon
treien ook feestelijkheden die door en
door Duits zijn. Zo onder meer te Eupen. De klemtoon ligt er op schitterende
praalv\ agens en op een stoet met vele

van de vele hwnoristische

taferelen

die in de Aalsterse

kleurrijke-gekostumeerde groepen.
H e t hoogtepunt wordt gevormd door
de Rosenmontagviering. Dit is tipisch
Duits. Men vermoedt dat dit gebruik
afstamt van de vroegere gewoonte o m
bont-gesneden papieren in de menigte
te werpen De voorbereidende feestelijkheden van Rosenmontag beginnen
reeds vroeg in de morgen. Groepen gekostumeerde "soldaten" doorkruisen d e
stad o p de tonen van krijgshaftige muziek. Prins karnaval gaat op het stadhuis de sleutels en bijgevolg ook de leiding van de stad overnemen, 's Middags
wordt er enorm veel gegeten, vooral
zwart brood ("pumpernickel") en delikatessen (fijne vleeswaren) vormen hierbij de hoofdschotel.
H e t startsignaal voor de praalstoetwaarbij ruim een v ijftigtal wagens wordt
gegeven door prins karnaval. Muziekkorpsen, soldaten en markententsters
vormen de hoofdschotel. De meest bekende markententsters zijn deze die de
bijnaam « Funken Mariechen n dragen.
Er wordt een (overigens
onschuldige)
oorlog gevoerd : de artüleiisten
beschieten de toeschouwers met een groot kanon dat gelaten ts met konfetti. De optocht verhaalt op spottende wijze de gebeurtenissen
van het voorbije jaai en
doorkruist
op onvermoeibaie
wijze de
straten van Eupen dat op die dag 'n
leger bezoekers te, ontvangen krijgt
en
dat ook steeds op vooilrefjelijke
wij^e
doet.
Slat De Lie.

karnavalstoet

te zien

zijn.

WH

haard
Er teas eens, in een roerloos dorpje ver achter de bergen, een man en
een vrouw die al jaren samen getrouwd waren. '
De man luerkte elke dag met zijn
landmolk op de velden en de vrouw
xoigde voor het huis en het vee.
Herfst na herfst staken de schuren
vol geurig hooi en bolden de vaten
van appels en op het dorp fluisterden de kwatongen dat ze rijk waren.
Maar heel vaak huilde 's nachts
de vrouw en dan zat de man op de
bank voor het huis en keek naar het
maanlicht over de velden.
Want geen zoontje reed juichend
over hel erf op vaders schoonste ros,
g';en meisje kloste als moeder de oude kant van den lande.
Toen kwam er een winter, zo bar
en koud, dat zelfs de snelste bergbeek tot op de bodem dichtvroor.
En de man die de dagenlange stilte van het huis niet meer dragen kon,
ging op jacht. De winterzon was al
ver gezonken en nog had hij niets
geschoten, tot er plots een hert door
het scharhout brak. De man schoot,
maar toen zijn pijl het dier raakte
verdiueen het als bij toverslag en
stond er een grote, vreemde man
op het bospad. « De ban, die duistere machten over mij hadden gesproken, is opgeheven >, zo sprak de
-i/ieemdeling. Wenst en het wordt
vervuld ».
Een diepe, warme vreugde maakte
zich nu tneester van de man. « Een
zoon », smeekte hij schor, « om Gods
heilige wil, een zoon >.
« Het worde een zoon >, zei de
vreemdeling, « een zoon rank als het
liet en heersend als de adelaar >.
Maar nu dacht de man na en Itij
wist de vreemdeling door de vloek
in zijn macht en hij zei : « Het riet
buigt in de wind en de adelaar heeft
zijn nest op kale bergen.
Ik wil een betere zoon.
« Het worde een zoon >, zei de
vreemdeling vriendelijk, < een zoon
moedig als de leeuw en sluw als de
vos uit de hagen ».
« De vos wordt gejaagd en ook de
leeuw weet zijn sprong verzwakken 'i,
weigerde de man, « geef mij een betere zoon ».
« Het worde een zoon t, zie de
vreemdeling maar zijn stem klonk
nu dl oef, « een zoon met de gave
des goedheids en het licht van de
geest ».
< De gave des goedheids bracht
mijn vader tot de bedelstaf en het
licht van de geest icordt door de
'! sterke niet geëerd >, hoonde de
man, « geef mij de zoon, die mij
toekomt >.
< Het worde een zoon », zei de
v)eemdeling zacht en bijna in zichzelf, « een zoon die vrede zal hebben
en liefde tot alles wat leeft 3>.
Hel werd nu plots heel stil in he!
schemerdonkere bos en even leek
het of de man ja knikken zou.
Maar zijn ogen knepen tot spleetjes en zijn mond krampte toen hi]
nep dat belofte schuld maakt, da!
hij eisen kon wat de vreemde geven
moest en dat zijn zoon een kind
moest zijn dat op de wereld zijns
gelijke niet had in schoonheid en
gaven.
Lang nu zei de vreemdeling niets
en stond met gebogen hoofd. Maar
toen hij opkeek, was er eindeloze
droefheid in zijn ogen.
« De wens is vervuld ^, fluisterde
hij.
Toen de man thuiskwam, had zijn
viouw een zoon gebaard. Een kind,
zo wonderlijk volmaakt, dat het op
de wereld zijns gelijke niet had. Het
lag in zijn wiegje, heel rustig, heel
üil. Zo angstwekkend
stil, dat het
rauwe snikken van de vrouw uit de
voutekamer lot daar te horen ii'as.
Pol.

Denk nu in 's hemelsnaam niet dat
Met een zeker heimwee denk ik vaak
aan de koppeltjes die samen h u n vrije het er bij ons aan toe gaat zoals in v De
tijd nuttig en aangenaam besteden. Zé avonden », het boek over-en-uit-de-vergaan bijvoorbeeld bowlen, tennissen, veling-gesclireven van Gerard Van 't
Reve. Integendeel 1 Maar, ik beken h e t
ping-pongen en wat al meer. Altijd zie
je ze samen, gezellig kibbelend o m d a t met spijt in het hart, mijn baas is verzij « weer eens te weinig p u n t e n heelt liefd, ja, echt verliefd o p zijn boekengemaakt » of omdat hij « nooit zal le- kast-.met-inhoud. E n neem gerust van
ren hoe je behoorlijk moet serveren )>. mij aan dat zij een gevaarlijke e n niet
te verslagen mcdedingster is. Ik heb al
Bij mij is dat helemaal anders, ik weet
gewoon niet hoe ik mijn vrije tijd moet eens overwogen van hem voor de keuze
te plaatsen : zijn boeken of mij, m a a r
door krijgen zonder mijn echtgenoot al
stel u even voor dat zij h e m toch zo
te veel te-ergeren.
veel waard zijn als ik denk (en vi-ees) 1
Sommige m a n n e n hebben na verloop
Stel u even voor hoe hartbrekend
van tijd een eigen persoonlijk hobby
mijn situatie eigenlijk is. 's Avonds kom
aangekweekt. Kan u zich iets gezelligers
ik thuis en vind mijn dierbare echtgevoorstellen ? Amper zijn de schotels
noot telkens weer in gezelschap van
leeggemaakt, is de tafel afgeruimd, of
mijn mededingster. Hij is zo ernstig
meneer komt aandraven met een hele
stapel latjes, potjes lijm, verfkwasten
en nog meer dergelijke rommel, die
mevrouw eerst bij elkaar heeft moeten
zoeken. Hij let er natuurlijk niet op
dat het mooie tafelkleed toevallig o p
tafel ligt, en hij vergeet ook dat verfvlekken nu niet bepaald gemakkelijk te
verwijderen zijn. Een krant op tafel leggen zou natuurlijk te gemakkelijk en te
netjes zijn, meneer moet immers overal
de sporen van zijn artistieke bedrijvigheid achterlaten 1 Hij maakt zich toch
nuttig 1 Inderdaad, hij m a a k t zich nuttig, want hij knutselt een spiksplinternieuw boekenrek in elkaar voor zijn
stamhouder. Die jongen moet toch een
eigen rek hebben, dan heeft hij een
overzicht van alle boeken die hij bij elkaar heeft gespaard, maar och, « wat
begrijp jij ook van kinderpsychologie ».
Zodra het rek dan is klaargeraakt en
trots staat te wiebelen op-zijn wankele
pootjes, komt de onvermijdelijke ontgoocheling. W a n t dan komt mevrouw
ertussen. Zij rekent in een wip de kosten van de lijm, de verf, de spijkers, de
dubbele portie hout( als die ellendige
planken ook altijd barsten !), het nieuwe tafelkleed, de schoonmaak van het
met haar aan het praten dat hij me
tapijt samen, en laat meneer zeer proamper ziet binnenkomen, me d a n een
zaïsch op merken dat hij voor dat geld
vluchtige zoen geeft, om dadelijk weer
gemakkelijk een hele kast had k u n n e n
n a a r haar terug te keren. Hij zou me
kopen, die stevig op h a a r poten stond
k u n n e n vermoorden als ik eens het
en mooi glad was. En wat die artisticiwoord vraag om hem iets te vertellen
teit aangaat, laten we d a a r maar liever
over mijn werk, over de huiselijke twisover zwijgen...
ten in andere jonge gezinnen en meer
Mijn echtgenoot heeft zo geen hobby. van die roddelpraatjes. Objektief gezien
Dat betekent niet dat hij een hele avond heeft hij natuurlijk gelijk, mevrouw
braafjes in een luie stoel gaat zitten, Boekenkast heeft een veel uitgebreidere
met een kopje koffie voor zich op ta- woordenschat, zij kan over alles meefel, om gezellig te keuvelen en lieve
spreken als zij dat wil, en zij verstaat
woordjes af en toe wel eens zou weten
de kunst enkel te spreken over dingen
te appreciëren, m a a r mijn m a n heeft die hem interesseren. Terwijl ik... maar
geen greintje romantiek in zich.
ik roddel zo graag 1
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ZWARTE HUMOR
( a v b ) V a n veel gevoel voor z w a r t e h u m o r getuig^t
p r e s i d e n t J o h n s o n ' s b e w e r i n g d a t een oorlog g e e n
oorlog is z o n d e r Bob Hope's g r a p j a s s e r i j . Dus werd
de k o m i e k p r o m p t n a a r V i e t n a m g e s t u u r d , w a a r h i j
s a m e n m e t Carol! B a k e r ( J e a n H a r l o w uit de filra),
m i s s U.S.A. en ons m i n d e r b e k e n d e v e d e t t e s h e t m o reel v a n de t r o e p e n h a n d h a a f t . Even s i n i s t e r g r a p j a s t Mr Hope, die de U . S . - l u c h t a a n v a l l e n op N o o r d Vietnam betitelde als « het beste projekt ter opruim i n g v a n k r o t t e n d a t A m e r i k a ooit k e n d e ». t o t h i lariteit van het Yankee-gehoor.

I n de grond vind ik die ontrouw n o g
niet zo erg, d a t is het gekke v a n . h e t ge.
val, maar ik zou de m u r e n oplopen ala
hij gaat venijnig doen. W a n n e e r ik een»
mijn goede wil toon en een verstandingf
gesprek probeer aan te k n o p e n (voor zo.
verre dat mij natuurlijk mogelijk ist
m a a r mijn wijze moeder zei altijd « d i e
geeft wat hij heeft, is waard dat h i j
leeft »), slaat hij het hele effekt in één
klap stuk door droogjes te zeggen d a t
hij dat natuurlijk al lang w i s t !
« Van wie d a n wel » ?
E n dat is een gekke vraag, want h i j
heeft het natuurlijk van haar. D a n zou
ik n a a r h a a r toe willen rennen, al die
prachtige boeken uit h a a r mooie glanzende geraamte rukken en ze één voor
één aan flarden scheuren. M a a r h i j
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weet het, en hij beschermt haar zoals
ik hoop dat hij mij ook eens zal beschermen als dat ooit nodig mocht blijken.
En weet u wat nog het gekste is ? Zodra de baas de deur uit is, verandert
die gevaarlijke medingster opeens volkomen, want d a n wordt zij eigenlijk
mijn beste vriendin. Een dwazere driepersoenshuishouding is al
moeilijk
denkbaar!
M a a r ik bijt nog liever een stuk van
mijn tong d a n dat ooit aan H e m te bekennen...
free beck.

d e n t verbleef m e t enkele R u s s i s c h e p r o e f p i l o t e n e e n
m a a n d l a n g i n een r u i m t e - c a p s u l e die op h a a r leefb a a r h e i d - v o o r - d e - b e m a n n i n g g e t e s t werd. « H e t w a s
er h e e r l i j k », v e r t r o u w d e onze koUega zijn lezers t o e ,
« h e t rook er n a a r vers hooi e n b e r k e n t w i j g e n ». E e n
h e e l a n d e r geluid l i e t e n d e l a a t s t e A m e r i k a a n s e a s t r o n a u t e n h o r e n die h u n r e i s b e s c h r e v e n als e e n
v e e r t i e n d a a g s verblijf i n d e l a v a t o r y . Wij h o p e n
voor o n z e N A T O - b o n d g e n o t e n d a n m a a r d a t d e
A m e r i k a a n s e l e g e r - W C h y g i ë n i s c h e r is d a n de B e l gische.

BEATLEKAPSELS WINNEN VELD
EUREKA
( a v b ) Zelf hefa ik l a n g e tijd de u i t v i n d i n g e r v a n
overwogen, m a a r m i j n v e r n u f t r e i k t h e l a a s n i e t zo
ver. Dus m a a r w a c h t e n op de v e r l i c h t e geest, m a k e r
v a n de a u t o m a t i s r h e p a g i n a - o m d r a a i e r . Die is er n u ,
en wel in F r a n k r i j k . H e t a p p a r a a t d r a a i t de b l a d e n
v a n een boek in vooraf t e r e g e l e n t e m p o . D e n k e l i j k
m i n d e r bedoeld voor luie d a n wel voor f a n a t i e k e lezers, die n e t als ik g r a a g w a t e x t r a - b a d g e n e u g t e
s m a k e n : lezen é n de b a d b o r s t e l h a n t e r e n k a n n u
eindelijk s a m e n .

RUIMTE-VOORSPRONG
( n v b ) J u i c h t , rode s c h a r e n , j u i c h t ! De Russen, zijn
de A m e r i k a n e n weer voor. Een I z v e s t i a - k o r r e s p o n -

(fb) Toen d e B e a t l e s n o g een o p k o m e n d t i e n e r s o r k e s t j e v o r m d e n , s c h r e e u w d e de o u d e r e g e n e r a t i e
m o o r d en b r a n d o m d a t deze vier j o n g e n s a a n s t o o t
g a v e n door h u n o n g e b r e i d e l d e h a a r d o s . Nu, n a e e n
p a a r j a r e n , zijn die o u d e r e n wijzer g e w o r d e n . Zij
h e b b e n ingezien d a t h u n g e s c h r e e u w e n g e s a k k e r
niet baat, aangezien het de entoeziaste Beatlebew o n d e r a a r s t o c h n i e t h a l s over kop een k a p p e r s z a a k
b i n n e n d r i j f t . Zo d o e t d e d i r e k t e u r v a n e e n N e d e r l a n d s e t e c h n i s c h e school zijn j o n g e n s e e n h a a r n e t j e
d r a g e n bij h u n werk a a n de d r a a i b a n k , dit om o n g e l u k k e n t e v o o r k o m e n . En in A m e r i k a besliste e e n
wijze r e c h t e r d a t e e n z e v e n t i e n j a r i g e j o n g e m a n zijn
h a a r n i e t m o e s t l a t e n k o r t w i e k e n . De j o n g e n w a s
d o o r zijn v a d e r a a n g e k l a a g d omwille v a n die h a a r dos. De r e c h t e r o o r d e e l d e evenwel d a t h i j die n o d i g
h a d « o m professionele r e d e n e n » . De j o n g e m a n is
n a m e l i j k d r u m m e r in een t i e n e r o r k e s t j e . „
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ontstaan en evolutie van de
f>

industriële vornngeving" (2)

In ons vorig artikel schreven wij dat de industriële vormgeving van bij haar ontstaan uit de industriële revolutie,
doorheen de 18e en 19e eeuv^en evolueerde tot een naakt
funktionalisme bij het begin van de 20ste eeuw. Tegelijk
stipten wij de geboorte aan van twee tendenzen die er het
hunne toe zouden bijdragen om de industriële vormgeving
voor goed uit haar beperktheid te bevrijden.
Eenerzijds
was er de kommerciële tendens die er zich op richtte het
produkt een zo sterk mogelijke « consumer appeal » (aantrekkingskracht voor de koper) mee te geven. De ontaar-
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ding van deze bekommernis tot hopeloze kitsch werd ondervangen door het ontstaan van de op verhoudingen gebaseerde abstrakte kunst (wij spreken hier over de abstrakte kunst in funktie van de vormgeving en niet als
autonoom kunstverschijnsel). Deze kunst achtte de schoonheid niet langer uitsluitend afhankelijk van de jaktor
« uitbeelding », maar ontwikkelde uit het materiële niets
een vergeestelijkte vormschoonheid die van haar sentimentaliteit ontdaan in het uiterlijk van de industrie-produkten kon getransponeerd worden.

I I

1

van de kunstenaar als de technische
kennis van de ingenieur vereist zijn,
een beroep ook waardoor een stuk van
de kunst, een stuk van de inventieve
geest deel geworden is \an het leven

^

Friso Kramer ïs een van de opmerkelijkste ïndustriéle vormgevers ïn Nederland. Deze stoel
%verd naar hem genoemd. Hij is een bijzonder praktische en steunende stoel voor het kantoor of de studeerkamer.
Kan met een metalen buis in rijen gemonteerd worden voor gebruik in voordrachtzalen. Zijn
konstruktie is tevens zo dat er met gemak 10 boven elkaar kunnen gestapeld worden.
Zeer lage prijs.

WEIMAR
Het teoretische resultaat van het
ontstaan van de abstrakte kunst was
de ontdekking van de konkrete schoor
heid die niet langer gebonden was aan
een navertelbare inhoud, maar die totaal konkreet was, dit wil zeggen die
geheel en al samenviel met de vorm
waarin ze zich manifesteerde. Walter
Gropius werd in 1919 de leider van het
Bauhaus te Weimar (later Dessau). Hij
was de eerste die uit de hoger aangeduide revolutie in de kunst de praktische gevolgen voor de vormgeving trok.
HIJ streefde in de eeiste plaats naar
een wederzijdse vrije doorstroming van
de elementen kunst en industrie. De
kreatieve motoren van zijn vormgeving
waren de architektuur als bouwsteen
voor zijn nieuwe vermenselijkte vormenwereld en de schilderkunst als het
proeflabo ervan. De grootste ontwerpers als Moholy Nagy, Mies van der
Rohe en Breuer werkten er samen met
schilders als Klee, Kandisnky en Koko-

schka. Door deze integratie van de talenten en de bedoelingen, kreëerde men
niet langer meer voor de machine,
maar als het ware met de machme.
Gropius en zijn mensen stelden zich
dus niet a priori boven de machine,
maar in dezelfde produktiecyclus als
inspirerende kracht ernaast. Hun werk
was hoofdzakelijk op onderzoek, verkennmg en ontdekkmg gebaseerd.

van elke dag Een beroep dat in België
nog steeds stiefmoederlijk behandeld
wordt en slechts als een bijvakje op de
programma's van onze kunstscholen te
vinden is, maar in Nederland volwaardig kan aangeleerd worden in de Akademie voor Industriële en Kommerciële Voimgeving te Eindhoven en de
Akademie voor Beeldende Kunsten te
Den Haag.

Zij onderzochten het effekt van het
gereedschap op het materiaal, maakten
mplaats van tekeningen naar de natuur
ritmische oefeningen en struktuuranalyses. Men onderzocht de technische en
psichische reakties die een kleur of een
vorm teweeg brachten .. kortom, zij
antdekten het industrieële fingerspitzengefühl.
Ruimtelijke vormgeving, materiaalonderzoek, vrije expressie, enz .. zijn
allemaal begrippen die in het Bauhaus
ontstaan zijn. Zij maakten van de industriële vormgeving voor het eerst een
beroep waarin zowel het gevoelstalent

RAYMOND LOSWY
De geschiedenis van Das Bauhaus begint in 1906 toen de grote Antwerpse architekt en siei kunstenaar Henry Van de
Velde te Weimar een kunstnijverheidsschool oprichtte (Van de Velde, 1863 1957, bouwde o.a. de Gentse universiteitsbiblioteek, het Werkbundtheater te
Keulen en het KrollerMuUer museum
te Otterlo). De Duitse architekt Walter
Gropius (1883 - ) organiseerde het eigenlijke Bauhaus en werd later hoogleraar aan de Harv£ird University.

Na zijn vertrek naar de V.S. volgde
een ander Duits architekt Mies van der
Rohe hem op. Enkele jaren nadat de
nieuwe gebouwen te Dessau werden betrokken liet Hitler die alles waarin de
abstrakte kunst geïntegreerd was als
sntaard kommunistisch intellektuaüsme
beschouwde (hoewel juist in de kommunistische staten de abstrakte kunst
als het ware vervolgd wordt) het Bauhaus sluiten. De meeste schilders van
de groep trokken naar Frankrijk en de
meeste architekten naar de Verenigde
Staten. Mies Van der Rohe werd er de
beroemste urbanist en bouwer van wolkenkrabbers terwijl Moholy Nagy te
Chicago Das Neue Bauhaus oprichtte
dat nu als het World Design Centre het
meest befaamde instituut voor industriële vormgeving ter wereld is.
De Bauhaus mensen zijn allen erg
teoretisch gebonden ontwerpers zodat
noch hun naam noch hun verwezenlijkingen door de grote massa bekend
zijn. Minder absoluut, minder groots
ook, maar steeds op een hoog peil en
veel populairder zijn de kreaties van
Raymond Loewy de leider van het
grootste Amerikaanse koncern voor industriële vormgeving. Hij ontwierp zowel schepen als verpakkingen (het bekende Lucky Strike pakje), zowel lokomotieven als vulpennen (Parker), zowel
tandenborstels als
stencilmachines
(Gestetner).
Waarschijnlijk door zijn opleiding
als reklame-man werkt Loewy vooral
vanuit de tweede tendens die de vormgeving van deze eeuw bepaalde : de
consimier appeal. Als hij een produkt
funktioneel maakt dan doet hij dit alleen vanuit het produkt zelf, maar evenzeer vanuit de koopmotieven van het
publiek, waaraan hij zelfs zijn estetische bekommernis (geringe) toegevingen laat doen. Zijn vertrekpunt is zijn
historisch geworden
Maya-stadium
(Maya als afkorting voor Most Advanced
Yet Acceptable, het meest vooruitstrevend maar toch aanvaardbaar voor het
grote publiek). Dit standpunt is dan
ook de reden voor Loewy's grote sukses dat hem zelfs bestellingen van 15
miljoen per opdracht in de wacht doet
slepen. Heel de organisatie van zijn
omvangrijk studie-bureau is op dit sukses ingesteld, zijn leger van geselekteerd mooie sekretaresses en hostesses,
zijn eigen charmante gestyleerde persoonlijkheid, zijn luxe villa's in Califomië en aan de Azurenkust inbegrepen. Loewy werkt vanuit de wensen
van het publiek zelf en hij zelf verpersoonlijkt die wensen. « De mensen »
zegt hij « houden van hard rijden. Wel,
ik hoop dat de chauffeur van mijn lijkwagen een bekeuring zal krijgen voor
overdreven snelheid ». Maar dit wil nog
niet zeggen dat hij zich schikt naar het
publiek.
Dat hij zijn medemens ziet als een
hoop reflexen die door toegepaste psychologie vooraf te bepalen zijn is gedeeltelijk waar en zijn vormgeving is
daar dan ook gedeeltelijk op afgestemd.
Maar nooit is ze verlaagd tot louter
verleidingskunst. Zij houden weliswaar
in belangrijke mate rekening met de
« hidden persuader », maar gaan toch
verder. Zij geven de mens een duwtje
in de goede richting. Loewy probeert
het Mayastadium steeds te verleggen,
steeds op een hoger peil te brengen. Hij
beschouwt de koopmassa als een kind
dat nog niet weet wat goed voor haar
is. En met snoepzachte verleidingsmiddelen leert hij de massa. En dat is juist
de grote verdienste van een man als
Loewy. Hij heeft de industriële vormgeving niet alleen aanvaardbaar gemaakt voor het grote publiek, maar het
publiek er zelfs voor gewonnen.
Als besluit van onze twee artikels
willen wij nog even de industriële
vormgeving tekenen in haar menselijke
noodzaak. In deze tijd waarin de machine bepaalt wat wij dragen, hoe wij
wonen, zelfs wat wij eten, moet het
logisch daaruit voortvloeiende funktionalisme gehumaniseerd worden. Moet
de schoonheid en de menselijkheid de
gelijkberechtigde zijn van de funktie,
zonder machtsvertoon of buitensporigheden, maar gewoon, eerlijk en natuurlijk .. en dit niet alleen in de naam van
hogere kulturele waarden, maar eenvoudig om de wereld voor de mens als
mens leefbaar te houden.
Nic van Bruggen
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HERMANN BROCH
*

"de
In 1945 verscheen in het Pantheon Verlag Rurt Wolff in New York
tegelijke>tijd
de Duitse en Engelse versie van Hermann Brocks « Der Tod des Vergil ». Dit
werk wordt aU Brochs hoofdwerk beschouwd, omdat hij er zijn artistieke,
wijsgerige en religeuze opvattingen
in uiteenzet, in de bladzijden
lange
monologen
van de stervende
Viigilius.

De naam Broch wordt gewoonlijk
vermeld samen met die van Kafka en
Musil, wanneer m e n over de drie grootste Duitse auteurs dezer eeuw spreekt.
Hierbij wordt vaak geinsinueerd dat deze auteurs pas na de oorlog de verdiende waardering en bekendheid zouden
verworven hebben. O p deze bewering
valt er wel het een en ander te zeggen.
Kafka was voor de oorlog wel bekend,
evenals Musil trouwens. Er waren zelfs
vertalingen van Kafka's werk in het Nederlands en Musils in 1932 verschenen
(( Mann ohne Eigenschaften » werd in
1935 reeds vermeld in een beknopt
overzicht der moderne literatuur uitgegeven door de K.V.H.U.
Zowel Broch als Kafka en Musil komen uit de grensgebieden der Duitse
kuituur- en taalgemeenschap, ook etnisch gezien. Broch en Kafka waren van
Joodse, Musil 'van gemengd TsjechischDuitse afstamming. Daarenboven kwa
men zij uit een zich in ontbinding bevindend, alleen door de oude luister der
monarchie nog samengehouden Oostenrijks keizerrijk, dat reeds in al zijn voegen kraakte.
In deze landgebieden en in dit vervalproces is het werk van deze drie grote
Oostenrijkse auteurs verankerd. H e t kon
niet anders, of Broch moest door dit verval, door deze ontbinding van een wereld en zijn waarden aangegrepen worden. Een van zijn essays heet d a n ook
« Zerfall der VVerte » en zijn trilogie
« Die Schlafwandler » behandelt de
overgang van romantiek naar nihilisme,
en bevat trouwens, vooral in het laatste
deel, bladzijden en hoofdstukken die
meer essay dan verhaal zijn en die dit
verval der waarden ontleden.
H e r m a n n Broch, die textielfabrikant
was en wiskunde en psychologie studeerde, kwam slechts op rijpere leeftijd tot
de literatuur In 1936 werd hij aangehouden maar na een veertiental dagen
weer vrijgelaten, na tussenkomst van enkele vrienden onder wie James Joyce.
Hij verliet Duitsland en vestigde zich in
de Verenigde Staten waar hij aan het in
gevangenschap begonnen werk « Der
T o d des Vergil » voortwerkte.
Pas in 1945 was het voltooid en verscheen in béide talen — Engels en

Duits •— tegelijk door toedoen van J e a n
Starr Untermeyer die Brochs werk vertaald h a d naarmate het ontstond. In
h a a r memoires die onlangs verschenen
bericht zij over Broch en het ontstaan
van zijn werk •— evenals trouwens over
andere literaire grootheden waarmee zij
bekend was : Ezra Pound, Edith Sittwell. R o b e r t Frost, CarJ Sandburg.
Broch sloeg zich in de Verenigde Staten — in tegenstelling met andere emigranten zoals T h o m a n s M a n n — veeleer moeizaam doorheen het leven.
Een verhoopte leerstoel aan het « Institute for Social Research » — op grond
van zijn studies over massa-psychologie
— kreeg hij niet; wel werd hij voor
korte tijd gastprofessor aan het Saybrook College in Yale en daarna in 1950
professor aan het German D e p a r t m e n t
van de Yale universiteit.
I n de Verenigde Staten was Brochs
persoon en zijn werk slechts bekend in
een kleinere kring van literiatuurliefhebbers 'en vrienden-emigranten o.m.
Einstein, H a n n a h Arendt en Ernst
Bloch, de m a n die later in UlbrichtDuitsland filosofie zou gaan doceren.
I n 1950 werd Broch voor de Nobelprijs voorgedragen. H e t jaar d a a r o p
stierf hij, op 30 mei 1951. Brochs oeuvre, hoewel omvangrijk, bevat slechts
een vijftal romans waarvan er d a n nog
een — « Der Versucher n — p o s t h u u m
werd uitgegeven. Hij schreef echter ook
belangrijke essays over kultuurhistorische, politieke en wijsgerige onderwerpen benevens toneelstukken en gedichten.
Dat men « Der T o d des Vergil » als
zijn hoofdwerk blijft beschouwen, berust
wel op het feit dat hij er, zoals gezegd,
zijn levensbeschouwing in verwerkt
heeft. H e t is echter geen afsluiten van
zijn geestelijke ontwikkeling — wel het
orgelpunt, de uiterste konsekwentie van
een denken over kunstenaarschap in een
tijd waarin alle waarden op losse schroeven komen te staan, in verval zijn geraakt of verworpen worden. Virgilius,
de kunstenaar, die in een tijd leefde die
doet denken aan de huidige, door bepaalde analoge situaties zoals het ondergaande rijk en het verval aller bestaande waarden, maakt hier, zoals Broch, o p
het einde van zijn leven de inventaris

dood

van

ver gi I i u s

op. weegt zijn werk af en bekijkt het in
hel licht van de ondergang der waarden, het verzinken van een antieke wereld en zijn verwor\enheden, geestelijke
en materiele, in een nakend barbarendom, waaruit het jonge Europa zal
groeien.
Dit ca. 400 bladzijden omvattende
boek is één groot gesprek van de zieke
en stervende Virgilius met zich zelf; één
groot « monologue intérieur », slechts
af en toe afgewisseld met en onderbroken door korte gesprekken of situeringen, die de innerlijke evolutie richten,
een r u s t p u n t geven of omgeving en milieu oproepen.
De dichter Virgilius keert o p 20 september van het jaar 19 v. Chr. met de
keizerlijke vloot vanuit Griekenland terug, en gaat aan land in Brindisium.
In een draagstoel brengt men de zieke dichter doorheen de volksmassa en
door de nauwe straatjes van een volksb u u r t n a a r het stille paleis. Hier begint
de monoloog. In een toestand waarin
hij zich reeds van aardse bindingen
ontdaan heeft ziet de dichter het voorbije, en wordt hij zich op visionaire
wijze bewust van het toekomende; hij
voelt de nabijheid van de dood. Hij
deelt aan zijn vrienden mede dat hij zijn
werk, de « Aeneis », wil verbranden omdat hij oordeelt dat het te zeer estetisch,
te weinig erkenning der diepere werkelijkheden is.
De tegenstelling tussen Augustus en
de dichter is die tussen de aardse opdracht van de mens, de maatschappelijke taak van ordening enerzijds en de
sakrale taak van de dichter, die tot opdracht heeft aan de aardse mens een
transcendente wereld te openbaren, de
eeuwigheidswaarden te doen kennen en
de religieuse basis van het leven aan te
duiden. Anderzijds. De Keizer redt het
werk van de dichter : zo behoedt een
antieke wereld zijn testament voor een
wordend avondland.
De symbolische betekenis van Brochs
werk, de in het epische getransponeerde
maar nog breed-lyrisch uitdeinenende
beschouwingen van religieuse en metafysische aard : zij maken van « Der T o d
des Vergil » geen boek dat de massa der
lezers aanspreken of veroveren kan. Men
heeft in verband met dit boek vaak van
Brochs hoofdwerk gesproken. Wij geloven echter dat zowel de « Schlafwandler )>-trilogie al <( Der Versucher n een
even grote'betekenis hebben, al zijn ze
m i n d e r uitgesproken « metafysisch ».
W a n t tegenover de uitzonderlijke taaikracht en het soms barok-lyrische van

ff

de « T o d des Vcigil » staat de epischvohnaakter trilogie, analyse van het verval der waarden, en staat een werk als
« Der Versucher » dat als het ware een
voortschrijden is o p de weg van het metafysische e n het irrationele. Wie in «Der
Versucher» alleen Brochs geestelijke bijdrage ziet tot het fenomeen van de irrationele opstand die het nationaalsocialisrae was, onderschat en verengd er d e
betekenis van. Broch breekt hier door
naar een positief levensinzicht, « nach
dem Nihilismus », naar de traditie van
de D u i t s e innerlijkheid, naar een symbolisch realisme.
Hiermede treedt hij in het voetspoor
van Stifter en heeft hij de waarden van
n a t u u r en traditie optgenomen en zich
van het Joyceiaanse surrealisme, van d e
klinische weergave der geestelijke vervalsverschijnselen, van de geestelijke
neurose van deze tijd afgewend. O p deze geestelijke evolutie, dit terugkeren
naar de oergrond, naar de vaste basis
van een groot en eenvoudig levensgevo*"],
naar een eenheidsbegrip van alle leven,
naar zijn natuurverbondenheid, wijst
o.m. H e r m a n n Pongs in het onlangs
hier besproken « Romanschaffen in U m bruch der Zeit ».
Anderen, zoals d e uitgever — inleider
van het posthume « Der Versucher »,
gaan aan deze evolutie voorbij e n weigeren de samenhang te zien. Een boek
als « Der Versucher » moet d a n wel in
h u n ogen en t.o.v. « Die Schlafwandler » en « Der T o d des Vergil » archatstisch aandoen. De terugkeer naar d e
klassieke r o m a n — bergroman. heimatroman, levensbericht — is echter geen
estetische noch geestelijke vereniging erf
terugkeer, integendeel. H e t is een uitstijgen, in een visionair aanvoelen, boven de angst en de tweespalt van d e
tijd naar hetgeen de klassieke r o m a n
zijn waarde, zowel ethisch als esthetisch
gaf : een volkomen eenheid in een zuivere eenvoud.
Over Broch werd pas de laatste jaren meer en meer geschreven. Felix
Stössinger, de uitgever van « Der Versucher », Joseph Strelka in <( Kafka, Musil, Broch », H e r m a n n Pongs in zijn hc»gervermeld « Romanschaffen » h e b b e n
aspekten van Brochs werk vaak op z e e r "
uiteenlopende en zelfs tegenstrijdige
wijze beoordeeld. De reeds vernoemde
J e a n Starr Untermeyer heeft in « Private Collection » over haar o n t m o e t i n g
met Broch e n het ontstaan van « D e r
T o d des Vergil » geschreven. H e t hoofdstuk is getiteld : « Midwife to a Masterpiece ».
Ziekowski gaf bij de Columbia University Press, New York, een essay u i t
van 48 bladzijden, dat niettegenstaande
^ijn beknoptheid een scherpe analyse
bevat, m a a r niet steeds in orde is met d e
feiten. H e t onlangs bij Francke Verlag,
Zurich, verschenen werk van T h o m a s
Koebner is uitgebreider (141 blz.) e n
geeft benevens een biografie een analyse
van zijn romans tot en met « Der T o d
des Vergil » e n een overzicht van zijn
overige werken o.m. zijn drama's. Zowel
wat de feiten als wat de uitspraken betreft is dit essay echter niet steeds volledig betrouwbaar — hoewel onlangs n o g
in « De Standaard der Letteren » bij een
bespreking dezer studie gewaagd werd
van « een zeer degelijke en wetenschappelijke studie ».
Over Broch is het laatste woord n o g
niet gesproken. H e t feit dat hij van d e
drie « m o d e r n e » auteurs met de meeste
faam in de Duitse literatuur de minst
vernoemde is, betekent niet dat zijn
werk o p de d u u r niet blijvender en dieper van betekenis zal blijken te zijn
d a n dat der anderen, juist o m d a t zijn
levenswerk uitklinkt o p een sterk positief geluid, een bevestiging van positieve
waarden en o|> een overwinniiag van het
aihUisaie.
^

j.D.
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'de koekjes" te bemachtlgei Vroeger
l o r d e n ook haringen, sinaasappelen en
andere lekkernijen geworpen, maar dit
lebruik werd verboden.
Als de krakelingen op zijn, trekt het
volk van de Oudenberg de stad in waar
tot laat in de avond een uitbundige
feeststemming heerst. Te 20 u. wordt
op de top van de Oudenberg een met
pek gevuld tonnetje in brand gestoken
(tonnekesbrand). In de naburige dorpen laaien vreugdevuren op waarmee
het feestgebaar der Geraardsbergenaren wordt beantwoord.
Meer inlichtingen : Stadhuis Geraardsbergen. Telefoon : (054)420.09.

TOERISME

6ERAARDSBERGEN

KALENDER
Op 21 februari vinden te Aalst nog
karnavalfeesten plaats. Te Dendernionde
trekt de karnavalstoet uit terwijl te
Nieuwpoort de heksenstoet wordt gehouden. Van 6 tot 13 maart vindt te
Brussel op de Heizel het internationaal
salon voor porcelein, kristal, keramiek
tafelgerief enz... plaats terwijl van 5
tot 14 maart te Antwerpen de meubelbeurs wordt gehouden. Te Tongeren
gaat tot 7 maart een tentoonstelling in
het provinciaal Gallo-Romeins muzeum van Hedendaagse Deense grafiek.

(S.D.L.) Een feest dat — zoals wij in onze reportage aanstipten — verwant is met
de vastenavondviering,

is de krakelingenworp

te Geraardsbergen,

een prachtig

stadje in de heuvels van het zuidelijke Oost-Vlaanderen. De krakelingenworp
ewerigens gepaard aan nog andere folkloristischegeplogendheden
drinken en de tonnekensbrand.

gaat

FONDS LIMBURG

zoals het visjes-

Een en ander vindt plaats nu zondag 21 febiuari.

In het jaar 1380 werd Geraardsbergen
door de Gentenaars belegerd. Alles
scheen reddeloos verloren, het uur der
overgave ging slaan, toen een notabele
van Geraardsbergen een geniale ingeving kreeg, die in een bloemlezing van
vermakelijke belegeringsanecdoten zou
verdienen opgenomen te worden.
Hij deed de inwoners al wat zij nog
aan mondvoorraad bezaten inzamelen.
Dit bleek overigens maar mager : wat
haringen en wat oudbakken brood. Tot
ieders verwondering en verontwaardiging deed hij deze levensmiddelen bijeenbrengen en van op de stadswallen
ten aanschouwe van de belegeraars in
het water van de vestingsgrachten storten.
De krijgslist trof doel. De vijand was
overtuigd dat de Geraardsbergenaren
over voldoende levensmiddelen beschikten om gedurende lange tijd weerstand
te bieden. Hij rolde zijn matten en blies
met oorlogstuig en tenten de aftocht,
tot alle blijdschap van de belegerden,
die op de heuvel welke de stad beheerst
en Oudenberg genoemd wordt, vreugdevuren ontstaken.
Dit is het historisch evenement dat
sinds de middeleeuwen ieder jaar te
Geraardsbergen wordt herdacht op de

Voor het solidariteitsfonds Limburg kwamen een groot aantal stortingen binnen. Een eerste lijst volgt hieronder. Wie nog wil storten
kan dit doen door overschrijving op pr 1418.91 van de Volksunie,
Brussel 1, met vermelding « Solidariteitsfonds Limburg ».

eerste zondag na karnaval. In de namiddag trekt een stoet van talrijke folklorische groepen uit binnen- en buitenland van het Stationsplein naar het
Stadhuis. Daar worden de burgemeester en de gemeenteraad, de geestelijkheid en andere notabelen afgehaald.
Dan trekt de hele stoet met de vele
duizenden vreemdelingen welke die dag
te Geraardsbergen zijn, naar de Oudenberg,
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Op de top van deze 110 m. hoge heuvel staat op een groen grasveld een
stenen zuil. Daar is het dat de visjes
worden gedronken, een plechtigheid die
nu sinds zeshonderd jaar vrijwel zonder onderbreking wordt gevierd. In een
zilveren beker wordt een beetje rode
wijn geschonken... waarin een levend
visje spartelt. De pastoor ledigt de beker en dan volgt ieder van de notabelen
zijn voorbeeld en slikt zijn visje. Niemand aarzelt, de traditie is een heilig
gebod dat men onvoorwaardelijk volgt.
Als de wijn gedronken is, komen de
zakken met krakelingen die in de stoet
werden meegedragen, aan de beurt.
Burgemeester, gemeenteraadsleden en
pastoor werpen de krakelingen in de
nienigte die zich verdringt en vecht om

De

VLAAMSE TOERISTENBOND
biedt u een zeer uitgebreide keuze van reizen naar Joegoslavië aan. Onze speciale folder voor reizen per vliegtuig, trein en eigen wagen is verschenen. U
vindt beslist iets naar uw smaak 1
Alle inlichtingen : het V.T.B.-sekretariaat, St. Jakobsmarkt 45, Antwerpen (tel.
31.09.95); de V.T.B.-kantoren en bij alle vertegenwoordigers.
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op de Costa del Silencio groqit
een weggeworpen tomaat o)pl5 dagen
tot een tomatenstru
- .jCV •

Dit bewijst onder welk heerlijk klimaat de bezitter van
een eigendom daar kan leven.
U kunt die eigenaar worden, \an een studio, appartement
of villa op de « Costa del Silencio ». het zuidelijk punt
van lenenfe Wij bieden er woongelegcnheden 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
jaarhjks uitbetaald netto-rendement, want TEN BEL
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.

WIJ
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miIJflHEER BALLIEUS
EN HET REGLEMENT
Racing Mechelen leverde zopas een
nieuwe, indrukwekkende prestatie door
op het veld van Real Madrid met
slechts 2 punten verschil (101-99) het
onderspit te delven.
Dit bracht de Mechelaars volgens het
reglement van de Europabeker 2 punten op. Doch juist de kennis — of liever
het niet-kennen — van dit reglement
kan de Racingers de kwalificatie in deze kompetitie kosten.
Op het ogenblik dat zij Simmenthal
Milaan klopten, hadden de Mechelaars
nog niet de tijd genomen of zich de
moeite getroost om het reglement na
te lezen.
Zij wisten dus niet, dat zij op eigen
terrein liefst met een zo hoog mogelijk
verschil moesten winnen om de 2 punten te behalen.
Op een bepaald ogenblik leidden zij
met 18 punten doch uiteindelijk bleef
de kloof tot 10 punten beperkt.
In Italië wonnen de Milanezen met
19 punten verschil, zodat voor de Maneblussers de 2 punten verloren waren.
iHadden zij het reglement gekend, dan
zou coach Guy Van den Broeck in de
Antwerpse « Arena » getracht hebben
20 punten voorsprong te behouden door
een taktische zet en hij zou in dat opzet waarschijnlijk ook zijn geslaagd.
Met dergelijke voorsprong gewapend
zat er voor de Mechelaars een mooie
kans in om in Milaan de schade te beperken en de wedstrijdpunten binnen
te rijven en de leiding van hun reeks te
veroveren.
Dit gebeurde spijtig genoeg niet door
een onvergeeflijke nalatigheid van het
Racingbestuur.
Maar .. de voorzitter van de Belgische Basketballbond, de heer Ballieus,
kende het reglement wél, maar «vergat»
de dirigenten van Racing daarover in
te lichten !
Wat deze mijnheer niet vergat, was
— op kosten van Racing — de mooie
reisjes met de spelers mee te maken !
Na bompa Hermès vinden wij dus
nog een Belgische bondsvoorzitter die
rijp IS om te worden buitengegooid !
De man bezit ALLE kwaliteiten van
een « Belgisch » bondsleider : banketten

en reizen zijn voor hem de interessantste facetten van de sport; bovendien komen er slechts Franse woorden over
zijn lippen : Nederlands spreken alleen
de beste basketspelers van «zijn» Bond!
Ongetwijfeld is het bestuur van Racing Mechelen erg in gebreke gebleven
in de reglementenkwestie.
Doch een man als Ballieus aan het
roer van de Basketbalbond is onduldbaar.
Onze grote Vlaamse klubs moeten
hun afgevaardigden de opdracht geven
deze onbekwame en onbeschofte profiteur bij de eerstvolgende bestuursverkiezing aan de dijk te zetten ! De grote
schoonmaak in de sportbonden is nog
lang niet ten einde!

SPORTJES...
SCHWINTE
De Franse scheidsrechter Pierre
Schwinte floot onlangs zijn... duizendste wedstrijd ! Wie soms dacht dat de
man nu gaat rusten, heeft het verkeerd
voor. De onvermoeibare Schwinte ging
in Duitsland een vermageringskuur
volgen en speelde zeven overtollige kilogrammen kwijt.
De reden ? Een mogelijke deelname
aan de eindfaze van de Wereldbeker!
(Intussen werd Schwinte reeds door de
FIFA aangeduid om enkele wedstrijden
in het kader van de Wereldbeker te
leiden).
GEEN GENADE
Geen enkel Belgisch scheidsrechter
vond genade in de ogen van de heren
van de FIFA. Het Belgisch scheidsrechterskorps zal dus niet vertegenwoordigd zijn op de Wereldkampioenschappen Voetbal 1966 in Engeland.
Na Blavier — die in 1962 naar Chili
reisde — schijnt dus geen enkel spel-

leider van bij ons nog bekwaam genoeg
om een internationale match te leiden.
De tijd van de onvergetelijke John Langenus ligt zéér ver achter o n s !

INVASIE
De Duitse voetbalvelden zullen volgend seizoen waarschijnlijk een invasie van Zuidslavische voetballers beleven !
Dit is te wijten aan Peter Radenkovic, de populaire doelwachter van Mün
chen 1860. « Radi » ging eind vorig jaar
zijn vakantie doorbrengen in zijn geboortestad Belgrado, waar hij met zijn
BMW 1800 Tl rondtoerde en over de
daken schreeuwde welk voetbalparadijs
West-Duitsland is.
Op slag bleken praktisch alle Joegoslavische internationalen er wel wat
voor te voelen hun voetbaltalent om te
zetten in keiharde Duitse marken !
Soskic, Jusufi, Miladinovic, Kostic en
andere sterren willen naar de Bondsrepubliek om er aan een tweede loopbaan te beginnen.
Ook Sekularac, die pas sinds kort
een jarenlange schorsing zag ten einde
lopen, wil naar het land van Erhardt...
De vraag is nu, of alle gegadigden een
plaatsje zullen vinden bij een Duitse
klub.
Wij geloven, dat eventuele kopers
waar voor hun geld zullen krijgen,
het Joegoslavisch nationaal team bergt
heel wat onloochenbare klasse. Slechts
een gemis aan standvastigheid belette

de onderdanen van Tito de top van het
wereldvoetbalspel te bereiken 1
VREEMDE VOETEN
Ook tussen de grassprieten van de
Belgische voetbalterreinen lopen heel
wat vreemde voeten rond. Uit 16 landen
en uit alle werelddelen !
Brazilianen, Italianen, Nederlanders,
Luxemburgers, Fransen, Duitsers, Oostenrijkers, Joegoslaven, Portugezen,
Hongaren, Argentijnen, Peruvianen,
Surinamers en Algerijnen... en ja, hoor,
_oqk Vlamingen en Walen 1
MISVERSTAND
Een zuid-amerikaans sportblad lanceerde het gerucht, dat de Franse nationale doelwachter Aubour waarschijnlijk een opvolger had gevonden in de
persoon van... de filmspeler Jean-Paul
Belmondo !
Het staat vast, dat Belmondo zekere
keeperskwaliteiten heeft, maar het bericht van de zuid^amerikaanse joernalist was op zijn minst voorbarig. De
oorzaak van het « misverstand » ?
Een reeks aktie-foto's van « Bebel»
tijdens een liefhebberswedstrijd met
als titel : «Belmondo had een zeer
mooie carrière kunnen maken als liefhebbersdoelman ! ».
Hetgeen door onze zuid-amerikaanse
konfrater nogal vrij werd vertaald!
Cyriel Temmerman
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VOOR HET SEIZOEN GEVRAAGD :

BOOMKWEKERIJEN

goede kokin, plus jonge
hulp in keuken.

H. L A M B R E C H T S
P.v.b.a.
Dries 16. Beerzel (Antw.)
Telefoon : 015/41198

T

DORTMUNDER
Thierbrauhof
te Leuven.

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

Te bevr. : WERE Dl, Middelkerke.

INAANLEG
ONDERHOUD

G E L D VANAF 3 , 2 5 %
Loontrekkenden lot 100.000 F ; zelfstandigen, landbouwers tot 500.000 F.
Auto, grond, eigendom, tot 100 %.
Krediet, geen voorschot nodig.
20.000
50.000
100.000
100.000

Bestuurder Jos Feyaerts
laan- en bosbomen, kanada's, sierdennen, rozen,
sierstruiken. maasrotsen, alles voor de tuin.

= 60
= 60
= 60
= 120

I

X 376
s 940
X 1880
X 990

DORTMUNDER
Thierbrauhof II
Groenplaats 33 te Antwerpen
prima koud buffet.
Open dag en nacht.
Zalen voor vergaderingen,
enz.

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

DORT-BIERKELDER
Oude Markt 22 Leuven.
Schoonste bierkelder
van het land.

ALLES VOOR UW TUIN
»^S^

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

Gazon maaiers
Zwembaden
Motorzagen
Sproeiers
DORT THIERBRAUHOF III
langs autosnelvreg Antwerpen-Aken. Tessenderlo.

Firma DE COCK

DORT THIERBRAUHOF IV
Autosnelweg Aalst,
Café-resl (1000 pi.)
Ruime parkeergelegenheid.

Antwerpsesteenweg 96 98. Kontich. Tel, 53.12,11
3H,0

>tj
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SCHl'IMHl BBEIUUTHASSEN
met
Gebreveteerde
bedekkingslagen
RESSORTM ATK ^SSEN
(Brevet ; 529738)
met

..

HERMES
SGH€®L 54

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

- AUIO
- H U I S
INBOEDEL

Zuidlaan

Gebreveteerde karkassen
?11 M. Lemonnierlaan
Tel. 11.00.33.
Brussel.

VOLLEDIGE
SEKRETARIAATKURSUS IN 2 JAAR.

MBT

SPECIAAL
BREVET

.STAK'
(Brevet
5\2'/67)
TE ZELK (O. VL.(
GEVVATTKEHDE BEDSPHKIEN
WOLLEN DEKENS
Fel. (052) 14t>41 en 44642.
Indien l geen verkoper
in uw omtrek kent. stuur
ons een kaartje en we
de dichtst biigelegen ver
zenden 1 het adres van
koper Star Zele.

LEVEN

VAN DER PAAL - V00R6RAE0K E
lan Van Riiswijcklaan 62
TELEFOON

ANTWERPEN.

: 03/37.54.38

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

WENTELPOORTEN
In hout, staal, aluminium
of plastielc
Standaarduitvoering ot
naar gewenst model.
Systemen aangepast aan de
aard van bet bouwwerk.

•
Dag- en avondlessen.
De schoo waar Vlamingen
zich thuis voelen.

Hand- of elektrische bedleninf,
20N HOVEN

S

•

tEL 132 31

é, ZONEN

PVI

•
Beter en voordeliger.

VOOR ALLE ONROERENDE
VERHANDELINGEN IN

«OLLUIKEN

BINNEN- EN BUITENLAND:

ROIXVIKEN
in liout, staal, aluminium of plastiek
Hand- of elelttrlscha
bediening.
AUe systemen.
VENETIAANSE
ZONNEBUCNDEN
Bediening met
tcoorden ° of met
sta.ng en wmdwerlc

VENBTfU'ANSE flLINDEN

SOMBRm^BBK

TEL 132 31

A.JEümSSEM-ClOOSTERMANSi ZONEN

RUDI VAN DER PAAL
Jan Van Rijswijcklaan 62,
ANTWERPEN.
Telefoon : 03/38.91.24.

fiVBA • .ZONHOVEN.

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie):
L. VANDEVELDE.
Sint Damiaanstraat 17, Wommelgem - Tel : (03)53.67.27

persspi

egel

Zo verdween, zo verscheen. Hel afwijzen
van de liefde van patriarch Van Acker. En
het naar voor schuiven van schoonmoeder
Pauline-Wilhelmina Segers om de potten te
lijmen in het verstoorde CVBSP-huishouden
gaf de klappeien van de grote pers voldoende
«tof voor eindeloze beschouwingen. Wij putten uil de naaste familiekring van de regeringspers om het effekt van die huishoudelijke ruzie Ie schetsen.
Het praten over Zwartberg of liever het
zoveel mogelijk zwijgen erover duidt aan
hoe het geweten niet erg gerust is rond deze zaak.
Vooral bij de gendarmeriepartij de BSP,
die in al haar blaadjes als ze er over schrljit,
nog steeds c het ekstremistische beest ^>
onder vuur neemt. Och ja ze zijn het schieten nu toch gewoon.

DE GAZET VAN

nancieel herstel van het land. Voor ons met
gelaten, want al dat gezeur over de Voerstreek zijn wij- beu, en dat ieder zijn handen afhoudt van de taalgrens. Wij staan er
nochtans op d a t de taalwetten lo.vaal en
volledig worden toegepast, ook en vooral
in de Brtisseise agglomeratie. Er moeten o.a.
nog verscheidene uitvoeringsbesluiten verschiincn bij de ta;iKvetien. Zo lang dat niet
is gebeurd moet men van Nlisamse zijde op
ht t taaifront geen windstilte >' ' .vachten. Het
IS ic ho<)cu dat de regerlngsci l^s niet te lang
duuit. »

ANTWERPEN

Vooraleer aan de ernstige journalisten te
beginnen even het woord aan Vrije Tribuun
Louis Kiebooms. Met zijn a wijsheid » van
jaren wilde hij op tegensprekelijke meetings
de tegenstander steeds de mond snoeren met
c zijn kennis van het verleden ». Geniet even
het onderstaande stukje w a a r Louis blijkb a a r niet meer weet dat zijn partijgenoten
Duvieusart en Pholien én Waai én eersteminister waren onder de homogene CVPregering. Konklusie ; Grootva Kiebooms raaskalt steeds meer (om het Vondelv/uciei Ie
citeren).
«c ü a a r ib tweedens de weinig ernstisa manier waarop de/ie regering door de sociaiisten is gekelderd geworden. Met alle btjirip
voor liun moeilijkheden, vooral met de
Waalse en hoofdzakelijk Luikse socialibtcQ,
toch kan men zo m a a r niet een regeriiig
omverwerpen om redenen van susceptibiliteit die eerder kinderachtig lijken. Ik neeui
aan dat de regering Harmei, alhoewel door
een volbloed Waal geleid — de eerste Waal
die het premierschap kreeg, sedert de bevrijding — hen geen bevrediging schonk omdat hij een beetje « konservatief » getiut
was. »

de vereniging in handen zou zijn van iemand
die politiek onbesproken is, die niet als extremist staat aangeschreven en die zich vooral verre houdt van het gekonkel der VlaamsNationalistische drukkingsgroepen.
Dan eerst zullen wij aanvaarden dat de
vereniging voor beschaafde omgangstaal boven alle politiek staat en zich alleen tot doel
stelt ons volk beschaafd te leren spreken. Nu
geloven wij d a a r niet in omdat wij de Paladijnen van het Vlaams-Nationalisme kennen
en omdat wij weten dat zij iedereen en alles gebruiken voor hun extremistische doelstellingen. »

VOOR
DE

De stalknechten van P.W. Segers trachten
troost in de
wonde van de Socialistische
broeder te gieten met de bewering dat de
Waalse Socialisten toch gebeten zijn op Van
Acker en hem nooit zouden gevolgd zijn.
cc De socialisten hebben m hun oUiciële
partijpers een toon van verontwaardiging
aangeslagen omdat de C.V'.l*., « in de huidige omstandigheden », het Herste-ministerschap niet wilde afstaan a a n de h. Van
Acker.
Het ziet er nochtans naar uit dat de h.
Van Acker, zelfs indien hij ooit een programma in elkajir had gekregen, op het congres van de B.S.P. voor een /eer zware dobber zou hebl>en gestiuui. Ken aantal Waalse socialisten, in 't bijzonder Luiken:\ars, zou
hij nooit helilien meegekregen...
...De V\'aalse socialisten zijn nog aWjd niet
vergelen dat Van Acker in 1957 de staking
van de Luikse metaalliewerkei-s deed mislukken, staking, die was uitgeroepen door
wijlen André Renard. Van Acker m a a n d e
de ba/en van de metaalnijverheid aan niet
toe te geven aan de eisen van de socialistische vaklionden.
Dat hebben de Walen hem nooit vergeven, en zowel in « La Gauche » als in « La
Wallonië » werd dezer dagen de rol van de
toenmalige socialistische Eerste-miiiisler in
herinnering gebracht. »

DE STANDAARD
Ook Segers zal staan of vallen inet de
Waalse Socialisten volgens Manu Ruys.
« Indien formateur Segers thans een gesprek aanknooj)t me*" de BSP, Jieeft hij niet
de minste zekerheid dat de Waalse socialisten achter zijn partnere staan. De diepe meningsverschillen die het Belgische socialisme
inzake programma, doctrine en taktiek verdelen, zijn minder dan ooit bijgelegd. Zij
worden doorkruist door een Vlaams-Waalse
tegenstelling, die de partijleiding weigert toe
te geven m a a r niettemin zeer reëel is. De
CVP-BSP-wcrkgroep die nu, volgens de oude beproefde nielode, van wal steekt, zal het
niet gemakkelijk hebben. En intussen denkt
de glimlachende PVV-president aan nieuwe
elektorale triomfen. »

DE VOLKSMACHT
Die struikelblok van de Vlaams-Waalse
verhouding willen de jongens van het ACV
liefst in de ijskast bergen om de Waalse
broeders niet te ergeren. Of de fabel : Er
was eens een « bezadigde » Vlaamse drenkeling die verdronk omdat hij het zwemmen
fceu was.
« De N'laams-Waalse verhoudingen en de
taalproblemen wil men voorlopig in de ijskast opbergen, opdat de regering zich ongestoord zou kunnen bezig houden met het fi-

Segers : staan of vallen niet Waalse socialisten ?

VOLKSGAZET
Het BSP-orgaan is erg wrokkig dat hun
grote manitou Van Acker niet waardig werd
geacht voor het opperpriesterschap van de
unitaire tempel.
« Iets waarin de C.V.P. zich waarschijnlijk op bijna tragische manier heeft vergist,
is het feit dat Van Acker inderdaad op zijn
n a a m de eensgezindheid van het ganse
B.S.P.-biireau had verworven. Dit betekent :
ook van de in het verleden meest besproken
Waalse leden, inbegrepen een jonge Luikse
volksveitegenwoordiger wiens n a a m
nog
werd misbruikt in een gestencild papiertje
dat waardig werd geacht om via de radio
werekikimdig te worden gemaakt.
Wij willen niet te veel spreken over de
eis van de C.V.P. dat geheel de B.S.P. de
regering zou moeten steunen. M. Lefèvre, die
nooit de steun van de gehele C.V.P., nochtans zijn eigen partij, kon krijgen toen hij
de vorige regering leidde, moet nogal gelachen hebben, toen zijn partijvoorzitter plots
zulke noodzakelijkheid van socialistische
eensgezindheid ontdekte. »
*
In de BSP krijgt men zo stilaan een mentaliteit van groot-inkwisiteur.
Dat weten we sinds de censuurgolf over
radio en TV. Ze hebben er blijkbaar de
smaak van .Overal wordt de jacht op « ekstremisten » ingezet. Het BSP-volksverheffingsblad ïiet de cc gematigde » Vlamingen
geprovokeerd omdat notaris Paul Daels Mechels voorzitter is van de 'VBO (Vereniging
voor beschaafde omgangstaal). Zo is naen
steeds de provokateur of de ekslremist van
iemand.
« Deze vereniging kondigt zich aan als
apolitiek. Zij wenst uit alle middens medewerkers naar zich toe te trekken en zoals
het bestuur zelf zegt : men wil ijveren in een
geest van verdraagzaamheid en pluralisme
voor het gebruik van een correct en beschaafd Nederlands. We gaan met deze zienswijze volledig akkoord.
Toch is er een schaduwzijde, die al deze
mooie proclamaties twijfelachtig maakt. De
Vereniging voor Beschaafde
Omgangstaal
heeft zich de luxe gepermitteerd om een aanvechtbaar man als voorzitter te kiezen. Wij
noemen notaris Daels, voorzitter van de
drukkingsgioep, de zogezegde Vlaamse Volksbeweging. Deze m'an is o.i. allesbehalve geschikt voor een apolitieke vereniging. Kan
de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal dan geen onbesproken personaliteit vinden, die het voorzitterschap zou kunnen aanV aartien, een persoon die door zijn andere
activ iteiten niet gecompromitteerd wordt.
Denkt men niet dat de actie voor beschaafde omgangstaal heel wat doeltreffender
zou zijn en op heel wat meer medewerkers
zovi kunnen rekenen wanneer de leiding van

AULEN

NIEUWE

Over het Belgisch nationaal-socialisme van
de BSP is de Nieuwe niet te spreken. De
verdedigers van de vrije berichtgeving zitten
zeker niet meer bij de B S P - a vrij j zinnigen.
« Nog een staaltje van BRT-objektiv iteit :
de radio en televisiejournalisten hebben na
een onderzoek over de gecensureerde radioen televisiereportages protest aangetekend
te.gen deze willekeurige houding van de
BRT. Dit protest werd overgemaakt aan het
persagentschap Belga. Maar meteen k w a m
een nieuw verbod op de B R T : het protest
mocht niet voorgelezen worden, noch op de
radio noch op de televisie. Gelukkig konden
de dagbladen nog a a n censuur ontsnappen,
zodat men het protest toch te weten k w a m .
De B R T verstaat de kunst zich volkomen
belachelijk te maken en in deze kunst (de
enige) te volharden.
De linkse pers zwijgt als vermoord over
de incidenten op de radio en televisie. Volksgazet en Vooruit durfden enkel het protest
van de journalisten publiceren. Voor het
overige was er een volstrekt doodse stilte.
Over het schandaal betreffende het verbod
van de enquête van Maurice De Wilde geen
woord. Maurice De Wilde is toch m a a r een
socialist. W a a r o m zouden de socialisten hem
helpen. »
Die vraag is toch overbodig.
Socialisten die buiten de schreef lopen
gaan er aan. Ofwel moeten ze door de publieke biecht en boetedoening terug in de
B S P opgenomen worden, zoals de m a n n e n
van Links in december 1964.

DE ZONDAG IN LIMBURG
HET VOLK

zomaar ineens te Brussel zal b e a a m d worden. We moeten ook nog de vereiste m a c h t
kunnen opbrengen om iets te verwezenlijken, want in het openbaar leven krijgt m e n
vaak m a a r genoegdoening in verhouding tot
zijn macht.
W e moeten ons d a a r o m ook nog bezinnen
over modaliteiten voor een adekwate Limburgse machts-vorming : aanwezig zijn en
vechten in alle instanties en r a d e r w e r k e n
w a a r dè beslissingen gemaakt worden. Doch
het is hier niet de plaats om een politieke
strategie te onthullen, n

f De rest is zwijgen i past goed op hel
probleem Limburg in de kranten van de
traditionele partijen. Behalve in Limburg
zelfs daar durven ze het nog niet goed a a n
de zaak verder naar de doofpot te verwijzen.
In zijn zondagsblad houdt Senator Leynen
zijn tipische leymenpraatje. In het kader van
zijn ministerhanger heeft hij een n nota over
Limburg • aan de formateur gezonden.
Maar in een helder ogenbUk beseft hij zijn
onmacht.
« Vanzelfsprekend ligt er een hele afstand
tussen « zeggen » en « doen »• _
Het zou een grenzeloze naiefheid zijn te
denken, dat alles wat Limburg voorstelt,

Denk vandaag nog aan het
SOLIDARITEITSFONDS
L I M B U R G
Stort uw bijdrage op per.
1476.97 van Volksunie, Br.
1. Over de ontvangen gelden en hun
bestemming
wordt U op de hoogte gehouden door ons blad.

Bij een slecht geweten kan men beschaamd
zwijgen ofwel het luid schreeuwend tegen
d e anderen afreageren. In het
BSP-blad
voor « politieke vorming » verwijt men op
een bepaalde bladzijde de Volksunie d e m a gogie. Aan de achterkant van dit artikel volgend even-rtrichtig politiek vormend praatje.
Zoals onder het regiem van Hitler spuwt
de V.U. er m a a r op los en alleen tegen d e
socialisten.
Geen wonder. Men moet de C.V.P. bakerm a t van de V.U. sparen.
Het V-IJ. is er de uiterste rechtervleugel
van.
Telkens er een akkoord tot stand k w a m
tussen de C.V.P. en de V.L'. ter plaatse n a m
de broedertwist tussen beiden een einde.
Een plaats wordt toebedeeld, een voorzitterschap in de hoogste gelederen van de
C.V.P. en m e n zwijgt.
Twee handen op een buik.
Men streeft trouwens naar een Vlaanderen w a a r alleen de C.V.P. met de V.U.
heersers zouden zijn. Andersdenkenden zullen dan verwezen worden naar een nieuw
Dachau.
Neen. Men is de methoden van Hitler nog
niet vergeten.
Maar of het zal pakken ? Dat is een andere vraag. »

DE SOCIALISTISCHE STEM
Kamiel Huysmans pakt van uit zijn t herinnering » en zijn duidelijke minachting een
arrive. aan die inderdaad na zijn Zwartberg
TV-verschijningen als een van de antipatiekste lui uit het Belgische politieke wereldje
wordt beschouwd. Hij doet dit onder de titel I Het Socialisme van Louis Major ».
« Ik heb mij veroorloofd een onderzoek 'm
te stellen over zijn famiUenaam — o m d a t die
titel mij ook zijn karakter kenschetst.
Major is vooral tevreden over zichzelf. Hij
bekijkt zichzelf in de spiegel met welgevallen.
Hij is gaan wonen in de omgeving^ der hoofdstad om als- politiek personage in het bereik der regering te blijven. Maar, hij heeft
ook gezorgd voor de uitbreiding van zijn invloed, en hij heeft de brede haven van Antwerpen in zijn beheer ingelijfd.
Hij rijdt in werkelijkheid en afwisseleni
op twee paarden.
Die zelfvoldoening welke hem k e n m e r k t ,
heeft hij systematisch aan zijn dubbele omgeving medegedeeld.
Hij kent geen twijfel. Hij kent persoonlijk
al zijn onderhorigen. Hij eet goed, hij drinkt
goed, hij voert een smakelijk leven. Hij komt
niet op voor veranderingen. De mens, zegt
hij, moet tevreden zijn met wat hij heeft
Het patronaat is hem gunstig gestemd, en
zijn volgelingen luisteren naar alles w a t hij
verkondigt.
Maar onze goede vriend zit nog altjjd,
« als socialist » in zijn voorhistorische tijd.
Hij vertelt op 1 januari 1%6, wat hij reeds
vertelde in 1945, in het begin van zijn werkzaam leven.
Een en twintig jaar geleden erketide hi!
ook reeds, dat het p r o g r a m m a der strijdende
arbeidende klas nog niet afgewerkt wasMaar hij verklaarde, tezelfdertijd, d a t w i |
moeten leren a hoogschatten s, wat wij reeds
hadden bekomen. En Louis Major klopte op
zijne borst, m e t grote voldoening. »
W a k e r Luyten.

KONSTRUKTIEWERKHÜIZEN S T O K O T A
Stookolietanks in alle afmetingen.
VERZORGDE AFWERKING.
GUNSTIGE PRIJZEN.
Tel. : Antwerpen 03/ 37 95 89.
Gent 09/ 26 49 41.
Dendermonde 052/ 470 60.

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

TWEEDE

H E T

AKTIVISME

Een uitgave van de VoU^sunie.
88 blz. 40 fr. — Te Terkrijgen op ons sekretariaat door
storting op onze postcheckrekening 1476.97 Volksunie Brussel L

.
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Sint-Jans-MolenbeeK

bewegingsl^LlJIzer
Aandacht! Limburg I
De voor morgen, zondag, voorziene ukdeKng van pamfletten is uitgesteld tot een latere datum. De propagandaploegen zullen
rechtstreeks verwittigd w e i d e n .

toWERPEN

H. Andries, advokaat, Jozef P o senaerstraat 40, Borgerhout, tel.
354830 : m a a n d a g van 18 tot 20 uur.

Intwerpen

Katelijne Waver

r Dat de Vlaamse Kuituur- en ont«panningskring
Kempenland
de
wind in de zeilen heeft, weet nu
Stilaan zowel vriend als buiten- en
tegenstander...
Het wordt hoog tijd dat de hond e r d e n leden eens nader kennis
m a k e n met m e k a a r en niets is hiertoe beter aangewezen dan ons halfyastenbal op 19 m a a r t a.s. in de
m Slinks », B r e d a b a a n 712, te Merk»em.
D e Vlaamse Harmonie zal er de
üanspasjes begeleiden en de verrasRngen, de strijdlust en de Vlaamse
leute zullen er niet van de lucht
wjn !
Bestel tijdig u w kaarten (20 fr.)
bij onze kaderleden.
Er wordt voor (parkeer) faciliteit e n gezorgd.
V.U.M.
Tijdens de betoging van zondag
BO januari te Genk werden er door
1de rijkswachters allerlei muziekingtrumenten n a a r de bliksem geklopt. Andere instrumenten werden
aangeslagen als wapendracht (trompetten). Wij doen een dringend ber o e p op het thuisfront om ons geldelijk te steunen en alzo déze instrumenten te kunnen vervangen
Stort op de P C R 54918 van de Kredietbank voor rek. n r 37.305 van de
V.U.M.

Het derde Volksuniebal van deze
nog jonge afdelnig bracht weer het
publiek van de grote dagen. Voorzitter Ceuppens, bijna volledig tel u g hersteld na zijn zwaar autoongeluk h a d de glimlach en terecht.
Veel volk van de gemeente m a a r
ook van simpatiserende afdelingen.
P e t e r Philips hield er tot zeer
laat (of vroeg) de opperbeste stemming in. Van het arr. bestuur waren aanwezig Senator Jorissen en
de heren Bouwens, Luyten en Verbchaeren.

BAND
Wie wil de geluidsband met de
toespraken
\an
de
Nationale
Stracke-hulde. Een technisch perfekt en belangrijk tijdsdok ument.
Kontakteer « De Geluidsbron D.
Lange Leemstraat 32, Antwerpen
(tel. 03-33.04.95).
SEKTIE ZUID
27 februari : grote kolportage
m e t het blac' « Wij » en a De Scheld e », met radio-wagen doorheen
8ste en 9de wijk. Vertrek Kronenburgstr. 65, Antw. om 10 uur 30.
Propagandisten uit Noord, vertrek
lokaal Tijl, St. Jansplein 22, te 10
uur.
Propagandisten uit Centrum, verb e k lokaal Tyrol, .Nationalestraat
22, te 10 uur.

Berchem
Zondag 27 februari e.k. te 8 uur,
feestzaal « Rubens », Staliestraat
te Berchem, « Spaanse avond »,
film, zang, dans. Gratis toegang. '
Tijdens de voorstelling, omhaling
ten voordele van de slachtoffers
van de Limburgse mijnstreek.

Borgerhout
LEDENVERGADERING
Een talrijke opkomst kenmerkte
de leden\eigadering van februari.
Het lag in de lijn dat de gebeurtenissen \ a n Zwartberg zouden belicht worden.
Schepen J. Dillen bracht een oog
getuige\ erslag over de Vlaamse betoging van 30 januari, w a a r n a gemeenteiaadshd Fr. Dirks de historiek opmaakte i.v.m. de mijnsluitingen. Spreker onderlijnde dat de
prioriteit aan Wallonië aanleiding is
geweest tot de achteruitstelling van
Limburg.
Aan de hand \ a n objectieve gegevens bracht hij een klaar beeld
over de toestand.
De belangstelhng van de leden
^ e r d bewe/en ooor talrijke vragen.
DIENSTBETOON
J. Dillen, schepen, Buurtspoorweglei 87, Boi gerhout, tel 35 09.28 :
dinsdag, woensdag, donderdag \ a n
11 tot 12 uur 30, Mareestraat 7 en
alle dagen na afspiaak op zijn
adres.
Fr. Diiks, gemeenteraadslid. Karel Van den Oeverstraat 50, Borgerhout, tel. 36 38 94 : alle dagen na
afspraak.
B. Verbeelen, gemeenteraadslid.
Jozef Posenaeistiaat 37, Borgerhout, tel. 355708 : alle dagen na afspraak.
Mw. Raets, lid C O O , St. Mattheusstraat 45, Borgerhout,
tel.
367997 : alle dagen na afspraak.
|

Nijlen
Het eerste zachte weer was het
teken voor de kolportageploeg om
terug van start te gaan. Nijlen
werd uitgekozen als proefterrein.
Arrondissementeel
propagandaleider Frans Van Dessel met de Nijlense « jongerenploeg » versterkt
door dl ie Duffelse « IJzervreters »
brachten op twee u u r tijd een rekordaantal bladen aan de man. Air.
sekretaris Walter Luyten hield op
de hoeken van de voornaamste
straten korte speechen over de gebeurtenissen te Zwartberg. Dat de
tragedie van de mijnstreek ook hier
fel had ingeslagen toonde de aandacht w a a r m e e misgangers bleven
luisteren en vooral de gelukte verkoop van het blad. Een flink stuk
over de 200 bladen, met zeven kolporteurs op twee uur tijd. Met een
nog grotere ploeg was het sukses
nog heel wat m e e r geweest. De
m a n n e n van «c 's avonds willen ze
Vlaanderen redden, en 's morgens
kunnen ze niet uit hun bedden »
hadden eens te meer ongelijk.

BRABANT
Aarschot
Wij nodigen al de lezers van uw
blad, VU-leden, sympathisanten en
belangstellenden uit het arrondissement Leuven uit, op de grote
voorlichtingsvergadering van V.V.B.
gewest Aarschot, die plaats heeft
op vrijdag 4 m a a r t te 20 uur, in de
zaal Florida (bij Nest SterckxX
Leuvensestraat 72 te Aarschot.

Brabant
BETOGING LEUVEN
O p 2 m a a r t wordt de protestveertiendaagse ingezet met een betoging die te 20 u u r 's avonds te
Leuven plaats vindt en georganiseerd wordt door de V.V.B. in samenwerking met o.m. het Komitee
der randgemeenten. Daarom is het
noodzakelijk dat de
Brusselse
Vlamingen steunen. W i e dit wenst,
komt bijeen op het Fochplein te 19
uur 45.

De Vlaamse Vriendenkring van
Schoten zette de bloempjes buiten
ter gelegenheid van zijn Winterbal
op 11 febiuari 11.
O n d e r de kundige leiding van
J a n Daen en met eregast Dr. Goemans, V.U.-volksvertegenwoordiger
en sterke m a n van Berchem, zorgden talrijke
« Kempenlanders »
mede voor stemming en strijdlust!

Wlvoorde
BAL
Op zaterdag 5 m a a r t a.s. te 20 uur
in de zaal Witte Leeuw, Grote
Markt te Vilvoorde, met het Waltra
Orkest (van Stan Philips).
SOCIAAL DIENSTBETOON
Elke eerste woensdag van de
m a a n d tussen 20 en 21 uur, door
volksvertegenwoordiger d r Vic Anciaux in het bierhuis Witte Leeuw,
Grote Markt te Vilvoorde.

LIMBURG
Beringen

Brussel
O p zaterdag 5.3.1966 te 15 uur, de
arrondissementsraad houdt zijn eerste vergadering in de zaal « Waltra », Arduinkaai te Brussel (achter
K.V.S. bij Stan Philips).
O p deze vergadering dienen aanwezig te zijn : de afgevaardigde van
elke erkende afdeling; de volksvertegenwoordiger en de provincieraadsleden uit het arrondissement;
alle kantonale gevolmachtigden; alle arrondissementsbestuursleden.
Rekening houdend met het uitzonderlijk belang van deze vergadering is de aanwezigheid van alle hogergenoemden onontbeerlijk.

Dllbeek
GESPREKSAVOND
De afdeling nodigt allen uit op
de gespreksavond die plaats vindt
op donderdag 10 m a a r t te 20 uur
in de zaal «Ravenstein», Ninoofsesteenweg 685 te Andeilecht. De
volksvei tegenwoordigers Schiltz ''n
Anciaux zullen er de aktuele politieke toestand behandelen.

Halle
Schoten

BAL
De Volksunie afdeling Sint-JansMolenbeek verwacht U stellig op
ons « Wij - Vlaams Vriendenbal »
met het orkest Al Van D a m en de
T.V.-zangeres Rina Pia in de feestzaal «t De Groene Poort », steenweg op Gent 12, Brussel 8. Datum
26 m a a r t 1966 te 20 uur 30. Inkom
40 fr. Tombola met waardevolle
prijzen.

De afdeling Halle heet iedereen
welkom op h a a r 1ste mosselfeest,
dat op 5 en 6 maart, telkens van 18
uur af, zal plaats hebben in zaal
Tijl, Volpestraat.
Een enige gelegenheid om een
massa mossels uit de wereld te helpen.
Bovendien kan zaterdag 5 m a a r t
de TV-uit/ending van de interland
Halle-Geldermalsen in de zaal worden gevolgd.

O p woensdag 16 febr. werd de
bestuursverkiezing gehouden voor
de afdeling Beringen.
J. Cuppens besprak de toekomstige werking..
Hopelijk zullen Beverlo, Paal,
Tessenderlo zo vlug mogelijk overgaan tot de stichting van een eigen
afdeling.
Het bestuur is als volgt : A. Jacobs, voorzitter, J. Cuppens, sekretaris, Meukens P., penningmeester,
Colemont L., propaganda, Bemelm a n s J., organisatie. J. Cuppens is
arr. afgevaardigde.

Limburg
DOKUMENTATIE
Wie kan het V.U.-sekretariaat,
Hoogstraat 3, Beringen, de uitgaven
van de L.E.R. bezorgen ? Hiermee
wordt bedoeld : de uitgaven der
laatste jaren.
Alle dokumentatie i.v.m. Limburg
is van harte welkom.
WERKING
De arrondissementen zijn in volle
uitbouw. De bestuursverkiezingen
volgen elkaar in snel tempo op. De
afdelingen die minimum 25 leden
hebben gelieven onmiddellijk over
te gaan tot de bestuursverkiezingen.
Begin m a a r t zullen de 2 arr. raden kunnen overgaan tot de verkiezing van het arr. bestuur.

Koersel - Heusden
Donderdag 17 febr. had er de
stichtingsvergadering plaats van de
nieuwe afdeling Koersel-Heusden.
J. Cuppens besprak de toekomstige
werking van het nieuwe bestuur,
onder voorzitterschap van de heer
Leonard Heyligen.
Proficiat en een flinke werking.

St Truiden
Wilrijk
B R A A F H E I D O F RADICALISME
Over dit onderwerp en over de
Limburgse mijnstreek sprak Walter Luyten op maandagavond 14
februari j.1. Alle aanwezigen in de
« Lange Wapper » hebben deze
spreekbeurt aandachtig gevolgd en
zijn radicaler dan ooit huiswaarts
getogen !
ONTSLAG D R SEVENS
Zeer tot onze spijt heeft Dr. Gerard Sevens zich genoodzaakt gezien zijn m a n d a a t van gemeenteraadslid op te geven omwille van
zijn drukke werkzaamheden.
Dr. Sevens was een uitstekend
gemeenteraadslid. Hij genoot niet
alleen de achting van onze mensen m a a r ook van zijn tegenstrevers. Hij zal moeilijk te vervangen
zijn en wij betreuien zijn gedeeltelijk afscheid dan ook ten zeerste.
Wij danken hem langs d e / e weg
oprecht voor al hetgeen hij voor
onze afdeling heeft gepresteerd en
wij hopen nog heihaaldelijk op
zijn goede raad beroep te mogen
doen. Het moge voor Dr. Sevens
een geruststelling zijn te weten dat
zijn plaats in de gemeenteraad /al
ingenomen worden door onze voorzitter Ir. Roland Van den Bossche,
die reeds bewezen heeft met welke
toewijding hij ons ideaal is toegedaan.
VOORZITTER AD INTERIM
Inge\olge de statutaire onverenigbaaiheid tussen het m a n d a a t
van gemeenteraadslid en van voorzitter zal onze voorzitter Ir. Roland
N'an den Bossche tot aan de bestuursv erkiezingen in april a.s. opgevolgd worden door ons bestuurslid en trouwe propagandist Arie
N'an der Linden, die het voorzitterschap ad interim zal waarnemen.

Leuven
V.N.S.U.
Op
17 februari werd
door
VNSU-Leuven de aandacht gevraagd voor sociaal-ekonomische
problemen. Toon van Overstraeten
bracht die avond een prachtige
aanvulling van de brochure :
« Ontwikkelingsplan
65-75 voor
Vlaanderen ». Spreker verklaarde
zeer duidelijk het w a a r o m van die
brochure. Men zal er geen ideologische beschouwingen in vinden.
Het is zeker niet geschreven als
weerlegging van de bewering als
zou de Volksunie geen sociaal-ekononjisch programma hebben. Hiervoor is het voldoende, even de kongresverslagen van deze partij door
te nemen. De Volksunie weigert uit
te gaan van een gesloten denkschema.
Toon van Overstiaeten gaf een
bondig overzicht van de praktische
verwezenlijkingen die uit deze principiële vizie kunnen gioeien. O m
zich op dit gebied volledig op de
hoogte te stellen, raden we iedereen aan de brochuie even ter hand
te nemen. Het is werkelijk interessant om vast te stellen hoe degelilk de Sociaal-Ekonomische Werkgroep van de Volksunie zijn werk
heeft volbracht. Wij hopen in elk
geval Toon van Overstraeten nog
veel in ons midden te zien.
P R O V . AVONDEN
Op 2 m a a r t wordt de reeks pro\ inciale av onden afgesloten en wel
met een op dit ogenblik zeer belangrijke provincie nl. : Limburg.
De sprekers zijn de heren Raskin en De Graeve.
W e nodigen iedereen uit om zeker deze avond niet te missen.

Na een korte winterslaap belegde
't afdelingsbestuur St. Truiden een
algemene vergadering waarvoor de
opkomst zeer bevredigend m a g genoemd worden Vooral de aanwezigheid van provinciaal sekretaris
Clem Colemont werd op prijs gesteld.
De heer J a a k Cuppens bracht in
een boeiende rede verslag uit over
de gebeurtenissen der laatste weken in 't Genkse in verband met de
geplande sluiting van de kolenmijn
van Zwartberg.
Na de verkiezing van 't afdelingsbestuur, dat onder aanvulling van
'een paar jongeren met algemene
slemmen herkozen werd, drukte
k a m e r a a d Guido Kempeneers de
wens uit een afzonderlijke afdeling
op te richten voor de gemeenten
Ordingen, Zepperen, Brustem, Aalst
en Mielen boven Aalst, een initiatief dat natuurlijk door de ganse
vergadering werd bijgetreden en
dat blijkt geeft van de werkkiacht
van de mannen van Ordingen en
Zepperen en van de groei van 't ledenaantal aldaar.
Op voorstel van dhr
Cuppens
werd ook beslist in verschillende gemeenten van 't omliggende volksvergadei ingen te beleggen, waarop
hij 't woord zou voeren. De afdeling St. Truiden zal d a n k b a a r gebruik maken van dit aanbod en nodigt vrienden en sinipatisanten van
't kanton uit, die plaatselijk een
dergelijke vergadering willen beleggen zich in verbinding te stellen
met 't bestuur van de afdelingen
St. Truiden of Ordingen

Zonhoven
O n d e r een zeer ruime belangstelling had zaterd. 19 febr. een volkv

vergadering plaats ïn de toonzaal
van A. Jeurissen te Zonhoven. Ere^
gast was de heer R. Mattheyssens,'
volksvertegenwoordiger. De heren
E. Raskin en R. Vanheusden, ledea
van het prov. komité waren eveneens aanwezig.
De heer A. Jeurissen, voorzitter
van de vergadering, opende en stelde een V.U.-afdeling te Zonhoven in
het vooi uitzicht. Onder een gespitste aandacht besprak de heer Mattheyssens het piobleem van d e
steenkoomijnen in Limburg en gaf
een nauwkeurig relaas van de jongste gebeurtenissen in de mijnstreek.
Tweede spreker, J a a k Cuppens,
ingeleid door E. Raskin, besprak d e
arbeidersbevolking en het arbeidersaanbod in Limburg. Hij b e schreef de huidige en toekomstige
situatie van Limburg en pleitts
voor een sterke politieke V.Umachtsvorming in Limburg.
Na beantwoording van de gestelde vragen en een flinke rondhaling
werd deze schitterende volksvergadering gesloten.

DEZE WEEK
OP UW SCHERM
ZONDAG
1100 • H Mis — 1145 tot 13 30 :
Rechtstreekse
reportage van de
werelakampioenschappen,
verreden
te Beassain (San Sebastian) —
14 45 • Boer en tuinder — 1515 •
De Plmtstones (herlialmg van dé
122e afl ) — 15 40 : Knstrijden op
het ijs. Wereldkampioenschappen,
gehouden te Davos — 17 15 Motorsport Reportage van de trial Lamborelle te Marche-les-Dames
—
18 40 : Klein, klein kleutertje —
— 19 00 : De go-kart-kampioen,
avonturenfilm voor de jeugd
19 55 : Weerbericht — 20 00 • TVnieuws — 2015 • Sportweekend —
20 40 : Toon Herman's one man
show. Herhaling van het tweede
deel van de show, die op 27 februari
1965 werd uitgezonden — 2210 :
Beelden spraken 8e afl • Headless
horseman — 22 35 . TV-nieuws

MAANDAG
14 05 : Schooltelevisie — 19 00 •
Zandmannetje — 19 05 : Teletaalles 22e les : The strange house —
19 20 : Internationaal jeugdmagazme — 19 30 • De Flmtstones 1239
afl : De walvisvaarders — 19 55 :
De Weerman — 20 00 : TV-nleuws
— 20 30 ; Penelope Mode In 1966
— 2100 : Eindsprint (Foto-finish),
toneelspel door Peter Ustinov —
22 55 : TV-nieuws

DINSDAG
14 05 : Schooltelevisie — 19 00 :
Zandmannetje — 19 05 : Een handige jongen, filmklucht met BiUy
Bevan —- 19 20 : Tienerklanken —
1© 55 • Hier spreekt men Nederlands
— 19 59 : Weerbericht — 20 00 :
TV-nieuws — 20 25 : Dick van Dyko
show 5e afl : De sterke vrouw —
20 50 : Panorama — 22 00 • Religieus programma Israelitlsch-godsdlenstige uitzending — 22 30 . TVnieuws

WOENSDAG
17 00 : Televisum — 19 00
Zandmannetje — 19 05 • De wereld is
klem Zuld-Oost-Azie Vierde afl :
De Kwai-rivier — 19 35
Arena —
19 55 : De Weerman — 20 00 • TVnieuws — 20 25 • 't Is maar een
woord — 2100 : Speelfilm : Het
wrak, drama van Michael Cocoyannis met Van Heflm, Ellie Lambettl
en Franco Fabrizzi — 22 50 : TVnieuws.

DONDERDAG
14 05 : Schooltelevisie — 19 00 :
Zandmannetje •— 19 05i " Het schatteneiland Ie afl. : De grote vijf —
19 20 : Te voet door Vlaanderen —
19 55 : Hier spreekt men Nederlands — 19 59 : Weerbericht —
20 00 : TV-nleuws — 20 25 • Roulette, een programma van Jules de
Corte en Joop Kuipers — 20 55 :
Kinderen van de Revolutie, documentaire — 2150 : Première —
22 20 : nieuws.

VRIJDAG
19 00 : Zandmannetje — 19 05 :
Teletaalles . Engels — 19 20
Tienerklanken — 19 45 . Zoeklicht —
19 55 : De Weerman — 20 00
TVnleuws — 20 25 • Operettemelodieen
Melodieën uit de operettes «Gravm
Mariza» en «Csardasvorstm» van
Emmench Kalman — 2105 • Ten
huize van Paul Haesaerts, kunstcriticus en kmeast — + 21 55 : Paai>
desport Rechtstreekse reportage van
de jumping gehouden in het Antwerpse Sportpaleis — + 23 00 :
TV-nieuws

ZATERDAG
16 00 De avonturen van Popeye —
± 1615 : Wielrennen Rechtstreekse
reportage van de laatste kilometers
en de aankomst te Gent van de
wielerwedstrijd
Gent-Gent — ±
17 00
Schooltelevisie — 18 55 :
Zandmannetje — 19 00 • Luceat,
Kathol iek-godsdienstlge
uitzending
— 19 30 : Bljeendnjven van wilde
dieren — 19 55
Hier spreekt men
Nederlands — 19 59 : Weerbericht
— 20 00
TV-nieuws — 20 30
Interland In dit programma treden
Halle en Geldermalscn in het strijdperk — 22 00 Eurovisiefestival van
het Lichte Lied 1066 Rechtstreekse
reportage uit Luxemburg van de
Europese fmaie — 23 46 : TVnieuws

V/ll
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bewegingsyjTlzer
LIMBURG
De Voer
AFDEOINK;
Op woensdag 23 fabr. weadbsi
door E. R a ^ n *n J. Cmppens d e
nodige koBtakilen gelegd taan ower
(e gaan liat de defiiiitie«e opriehliiig \aii een V/U.-a-fdelatg in ide
\'oer.

Eigenbihen
BESTUURSVERGADERING
Zondag 13 ï e t r u a r i k w a m in lokaal De Kroon het Jiieuwe aidelingshestuur voor d e eerste maal
samen.
Schikkingen werden getroïïen In
verbanJ m e t Tiiet feJ van 12 «laart
e.k.
BAL
Zaterdag 12 maart om 20 uur
wordt in de gemeente aaa! een groot
Vlaams .bal ingeridit. Orkest : Reit
Minten. AiUe Vüaaui^geeiiuieB n k Ae
omgeving woivSem 'wirwacfet.
BILZEN
Donderdag 24 maait 20 uur ridit
de plaatselijke aldeling ia lokaal
Timmermsa-n ide statutaiiie 'bestnörsxerkieasingen in.

G:nk
Het aldle'ling'jbestuur \ergaderde
o|i 17 februari in 'hel VoTksunieJokaal, HQe>\enKa\'ellaan 4 te Waterschei.
De lidmaatschapskaarten van (j5
\Nerden onder de heitnairsledeia
\erdeeld om de hernieuwiiig .te
kunnen doocrj^eren vcjor 1 miaairt.
De verspHieiiJing aatm eem ÏÜOÖ-ital
el^sernplasren "N-an « Wij » "werd gef-rijnniseerd. Werving van nieuwe
ah(>nneiai»en,ten werd al», hei eerst\olyen(fte i>rograii!iiijnapiiii!iit mastgesleld. B e A'olgende bestuwr'?\'ergadering vindt plaats op woensdag 2
maart.
Het bestuur wil van deae geifegenheid gebruik maken tmi één
van haar trouwe m e é e n e r k e r s dhr.
.1. Verreyt te [eliciteren bij de geboorte van iSifa eerste kindje Linda.

La!:w
Vrijdag 2.5 maart om 20 uur richt
de plaatselijke afdeling de stalulaiie
bestuursverkiezingen 4n.

Zondagsoorniidd.ig /uHen de T\Odiye kontakten gelegd worden te
Lom me) om aldaar zo \iliig mogelijk over t e saaaa tot de vorraning
\ a n een afdeling. J. Cuppens /al
aanwezig zijn.

Toageren
Zaterda-g 26 tiraaart om 20 mur
richt de plaatselijke afdeling i9e statutaire bestiiinSNei'kiezingen in.

Zelczn
0 | ) dinsdag i 3 febr. J. had de
l>estuursverkiezing plaats onder leiding van J. Cuppens, voor éc afdeling Zelein, bestaande uit de gemeenten Zeleoin, Linkhoiiit «n Meldert.
Ken flink bestntrr -werd ge\"<»nTOd
onder vowrzitterscliap van de heer
N'erbaet
Veel stfksses.

OOST-VLAANDEREN
Aalst
'lei gekyt-nlleid van de leceptie /al buide gebiacht worden aan
dhi lan Caudi un, ge» e/en pi <mncieiaadklid.

Deinze • f e t e ^ m • Astene
Onze jonge afdeling is op schitterende » i j / e van wal gestoken met
haar Isli; d a n s i e » ^ Het stemmige
gastljof « D'Hiilhaege » was nok-

vol (500 aanwezigen) era er Jieerste
een geestdiüt waarvan men in
Deinze en omgeving nog lang niet
is uitgepraat. De opbrengst van dit
feest liet •QIRS toe -een bijdrage t e
storten voor de Kruiskopaktie en
!»oor het Solidariteitsfonds
Limburg.
O p virajd^ 18 fefcruari j.1. liieideia
wij 'eeffl algemerke leden- e n « m patisantenvergadei-ing. Er w a s een
hoopvolle opkomst en e r yvecA aaindachtig gelulstend n a a r «nze gelirfde volksinentegenwooirdigers I ^ Leio
TiN'outers ,en D r Jan Wamnyo. E r
dient au verder geii\>erd \oor «ieBwe Seden en ahonnemten « p ons
Wad.

telien, ïn de jaren méér en méér
de studentenpolitiek zullen g a a a
bepalen.
ANSAV
Op 8 m a a r t richt ANSAV-Oost\'laanderen een Zuid-Afrika avond
in. De avond begint om 19 uur S9
in het auditorium Paddenhoek (bij
Volderstraat).
Sprekei-s '. rjjne EsoeSewtie Frederic Sin*on S(e^"«i, amhrassadeüiir
van Zuid-Afrika; d-gi' P.H. Muller,
inlichtiiigsa.ttac*»é: D r K. Delahave,
voonritter ANSAV.: Copi>ains Roland, secietaris AXSAN-()<>•,(\l.ianidlren. Onderwerpen : Democratie?
Vhiaaideren io Ziiid-Afrika; ZuidAfrika in Vlaanderen; Zijn wij objekticf? Tïr is gelegenheid tot vragen stellen.
Reservatie voor deze avond is gewienst en wordt geacteerd o p bet
secretariaat
ANSAV-Oostvlaanderea, Bevrijdingslaan 286, Gerrt.-Tel.
fl9-2G.26.84.

entbstifie
Offlderleeuw
LENTEBAL
Zaterdag 2 april groot lentebal
vsM (de Volksunie afdeling Denderleeuw. Showorkest Eddy's Six Band
speek vati 21 u n r 36 af in d e m i m e
Aernieuwde zaal D e Verbroedering,
St-atironsstraat te DendCTleeuw.
Kaarten van heden ui t e Isekomen
bii de bestuursleden of in liet lokaal De Klok.

&eBlwée§eni - Welle
O ^ zatendag; 5 maart e.k. in de
v.aal « Aniino »(Denderbrug) te
Erembodegem, het bal der Dender'rtneeït, ingericht door de VJjI.<-.^dermgen.
Begin 24 trar 30. <Jeen votjrbehotitien plaatsen. Het trefpunt der
'X'jü.-.ers der Denderstreek.
K a a r t e n aan 50 fr. te beboraien
bij aille bestiainrdBde^ van ibrï(fe afdeTingea.

Efembüdefeni • Terjoden
Vandaag zaterdag, 26 februai 1,
giiöte wielerwedstrijd :
toluhkampioensdhajp d e r öenderstreek, ingericht door d e Vcflkiamie-afdeüng
Iwrjoden. Vertrek t e 14 n o r 36. AMe
Iklaaimse ^(krlliefliebhers daarheen.
Inrichting am sa;mein'W£j4ón^ miet
Ihet «veeikfclad « Wij ^

Gent
ö e V.U.-jongeren rïdiften • ^ \t
maaj-t eJi. een spaeekbeurtai'öiid
in, waaixjp j>r«f dj"- Elarat heit w<»or<l
üaJ woeren. Tiwanna ; « Poliiieie erj-ariagen, ide b u i i g e strijd van d e
V.U. ».
ABe joojgeren worden harteüjk
uitgenodigd in de boseozaal van
htiis Rome wm acht umr 's axöBils.
AONTAKTCENTRUM
Dinsdag 15 februari jl. had de
eer^tie algemene kontaktvergaderia*g
plaats van hot koataktoentrum.
^ D e volgende algemene verg;adering gaat door op 15 m a a r t a.s. te
28 >i«ur in O p e n Kring, Steendam
41, Gent.
VJN.5.U.
Men vroeg ons een opsomming
ie geven over de \oor'bi] V.N.S.U.aiklaviteiten.
Dit is waailijk onbegonnen werk.
Vooreerst twee kantussen en
diiMe dansa\onden. Een politieke
aMxnd over Brussel met dr. JorisseB e n S. Szondi, een amnestieaxcMid met behandeling van het
Diets \erzet door Staf Vermtire,
Arthur Delïruyne en O. Vanootegheiia.
W e bezochten de « tjazet van
Antwerpen » en hielden onze NediM^andse avond met dr. P.C. P a a r (öebooper en dr. M. Coppieters.
In de .openingskantus zong K o r '
Van der tooien. F r a n s Van der Eist
sprak over de rol van de oppositiejMrtij, Mik Kabyltm over h e t soclaal-ekonomïsch lO-jarenplan van
de V.U.
Wij gingen tegenbetogen tegen
de Voer-manifestatie op 10 n o \ e m iber te Brussel, kregen enkele dagen Hater oi*der\Tagingen «en huifcyoekingen ^oor Maxmelkie Pis, WKiair
op 13 dec. giwgen » « ffliet 2 btissen
naar Leij\>eai : Walen binten.
Wij bluffen nittt m^mneer « i j
/eggen dat geen enkdie staderetem\ej"eniging Ie (Jent, én zo'n s a m m a
\ aia aktiviteiten -gaf én met ziin leoi*iO ro regeliiialig kontakt nam.
Daaiown rerwoiiiderde het ons
geenzins dat oms leidentad rfk jaar
met 30 % steeg, d e k a a p van jle
.5<W o\erschreed en wij de grootste
(ientse stuilentenx ereniging werden.
indien wij eventjes naar de and e r e uni\ ersitaire centra
kijken
«toelen 'we be<laiten d»t d e VNSU«Migaatsitties, £ e tbans tSN ledeii

DR DE GRLTXTERHERDENKING
In het kader van de Dr. D e Gruyterdagen wordt vandaag een herdenking ingericht aan het graf van
de stichter van het Vlaams Volkstoraeel.
Bijeenkomst te 10 uur aan de
kerk van Gentbrugge-Center. Warin
aanbevolen.
W E E K VAN H E T VLAAMSE
LIED
Zaterdag 26 Februari te 19 u u r 30
wordt docxr het Davidsfonds een
zangavond belegd ia de feestraa]
irasa liet S t Gre^^iOi-iusiastitaut, X
Destréelaan, Cienibrugge. Medewerkejide ziju x Willejn De Meyer t^a
de
Gaatfanigse
ZantgverenigwgOeelraame ia d e (uikostea : 10 {rank.
Een e n i ^ gflfafwheid om kennis t£
maken met dit lastitunt voor ^ handikapte kinderen van de Broeders van Liefde.
PROTEST
Vorige week werd in de St. E1gjuslaerk een huwelijk ingezegend
jn het frans. De bruid Michelle Ostyn is lerares aan het St. Bavoinstitiijït t e Gent. Ook de bruidegom is
een Gentenaar. Wie is er hier op
xijn hoofd gevallen? De pastooir, JK*
bruidspaar oi allebei ?
Hat St. Bavo-institunt heeft tïe
naana vooruitstrevend Vlaams xe
zijn.
Me* zulke leraressen zal dat zdker
wel het geval zijn.
GEZELLIG SAMENZIJN
De afdeling \ei wacht aTle simpatisanten op een gezellig samenzijn
o p vrijdag 11 m a a r t e.k. te 20 uur
in d e feestzaal « Floralies » (vooroorlogs Vlaams huis « De IJzertoren »), Brusselse steenweg 378,
GentJïiugge
fe het a&iolJen vaa enkeie filraen
houdt biB-genaeiester-vcittïswenli^enwoordijï^a- tlr Waumjpi eem korte
toespraak en belicht afdelingsriooiü t t e r Verpaefc de geiiMseatejiolitipek.

Gent - £eklo
16 m a a r t a."!. honden d e Vlamin•gen 's avonds een massale betoging
t e Leuven. O m daaraan daadwerkelijk te kunnen deelnemen, legt het
aarond. bestuur een bus in aan de
priiis van 60 fr. (heen en terug).
Men vertrekt stipt te 18 uur aan
R«»eland, Korte Kruisstr. 3, Gent.
Het aaralbal piaatsen is jieer heiperkt (42J. Men muonit dus vriemleJijk aitgaatit^ei
d e ictscbi ijvinigen
niet t e iaoig vat t e steUen.

zeer kleinzïelige beslissing van burge»ieester Bosman zeer scheip tai
l a n ^ verschillende ziiden zaïlleii
iea,g!Eren en verzoAen tevems onze
leden en sjroipalhtsanten Aeist zaak
zo kenbaai' JJXDge^^ te maken.

Tieit
lokeren

AVONDFEEST

Op zaterdag 12 m a a r t a.s. richt
de afdeling Lokeren haar eerste
groot volksbal in.
Orkest : De Romeo's nil Bevei'eii. Zaal : Kinema a Variétés »,
Zand. Likom : 38 fr.
Wij doen dan ook beroep op al
onze leden en simpatizanten, om
de nodige propaganda te m a k e n
voor deüc grootse gebeurtenis in de
evolutie van onze werkhig.

Het feest van de Vlaamse Vriendenkring dat doorging in het Vijverhof kende een reuze-sukses.
De zaxil was ei vol; velen dienden
noodgedwongen aan de toog te blijven.

O p zateidai; 2b felsnuari 1%6 is
^olks^'e^te^en\^<><^^diger Mik Babylon oit Roesel.ue te Mw^en dienste
van HO uur 30 twt 11 imir in caié
« Simt Bastiaan », te Dadizele •en
van 11 war 3i.) tot 12 u u r in café
« riet Vliegend Peend «, RoUegem«traat te Ledegemi.

kbbeke
O p zaterdas 19 dezer •gfinjf ïn d e
zal Roza ons 2de V ^ a m s bal door.
Het u i t / o n d e r ü ^ siikses ^'an ^eï^eden iaar werd nog oxertroflen.
Rond 2 niir 36 -werd e r evenwel
door de plaatsehjke poütie inbegrepen, een ingrijpen d a t gepaard ging
mest een voor l^efebeke nityonderüfk
n«achls\ ertooii, n1. politïektMumissaris, a«ljunkt-kominis^-arts en 3 agenten die l>e\'el j^a^en dat om 3 uur
de zaal moest ontnuimd worden.
Wij wewsen langs de^e ^'eg t e \^rklaiiesi dat door rms een -schrifteK tke
kennisgaxe \ a n ons bal op 13 reb m a r i werd gedaan. Dat bij monde
vam secietanis A. Cooi-eman aan de
burgemees^ter een xerzoek werd ge
richt om het slnitingsutir \ a n 1 uur
op te heffen. ï n aan-ne/i^^lwid van
•scheixrnen Van Weyfnl>eirghe heeét
de hurgmeester dit \cr/x»ti jjeweijjerd. 'Vi'vj veTEcketen laoss Aane wtq?
d a t wij op dece on>be|$ni^>eUike «B

Wij danken alle medewerkers,
de verkopers van kaarten, onze
vriendelijke kolporteerders bij d e
verkoop van de lootjes en alle
wezigen.

Oudenaarde
O p zaterdag 12 m a a r t t e 20 unr
heeft in ons hernieuwde lokaal,
i Gastbof Pallieter » te Leupegem
een ïeestelipce samenkomst plaats
voor al onze leden en simpatizanten.
Er wordt gezorgd voor lekker
eten, zang, dans en gezelligheid.
Eregast : D r Leo Wouters.
Deelname i a de oakoslen : 26 ir.

ZOEKERTJES
<Te\-raagd : goede steno-daktylo of
daktylo d i e werkt n*et diktafoon.
Fr.-Ned. Zich wenden Etn Vervaecke, Grondwetlaan 108, Jette.
G e m e u b . kamers
VI. studenten of
16.9735.

te hmiir lieist
personen. Tel.

Os-er te n e m e n caié in toeristisch
<3entnuia t e Antwerpen. Zeer goede
zaak. eD rijke broodwinning, bestaat uit zeven gemeubelde k a m e r s
en twee vrije k a m e r s beschikbaar
voor uitbater. Indien nodig kunnen
al de kaïraers vrij §^maakt worden.
Oorzaak van overgave : otiderdoJMss;rens en ziekte van de m a a .
Onmiddellijk beschikbaar. Haast
il, 't sei«oen begint. Café Helder,
Stiikerriiu 21, Antwerpen.
jEen jongfe bouv*4cundig tekenaar,
zeer b e k w a a m , flinke ervaring van
alle werk, zoekt werlcgelegenbeid '
io Lisiilrairg, liefst rond of in Has^t.
Is ontfilagen wesems polifieke redenen. Drimgeïïd a.u.b.
Zicïi in v«rbiirading steöen n»et I.
Cupiiens, Hio*9gstr. 3, ©eringeH.
Eigfenaar van een mooi café zoekt
een Vlaamse nationalist als lokaalhouder.
Ugging Midden-Limljnrg. Flinke
cT>brengöt.
Zidli in vertrinding stellen m e t J.
Ctii>i»ens, Hoogstr. 3, Beringen.
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Aanbevolen
Huizen
HERBERGEN

D a m e , 4fl j . vraagt werk. Besch.
over groot huis, dienstig voor bu*:ee3, telefoon, schrijmach.
Wie biedt werk ?
Telefoon : 83-715181.

Bezoek het « Veethuis »
t e S t - A m a n d s a.d. S c h e l d e .
Mosselen - P a l i n g
Uitbater . Jan Brugmans.

Bediende 60 jaar zoekt werk :
ffiederl. - frans - noties eng. - duits
(geen stenss). Guy Alb. Reyndersbr.
30, Antw.

Geniet vato d e l e k k e r e
koffie « De Olifant »
in het V l a a m s Huis
«fETEB BENOIT»
F r a n k r i j k l e i >*
Antwerpea

VOOR
KENNISMAKING,

Ledegein - Dadhele

WEST-VLAANDEREN

HUWELIJK

Schrijf vandaag nog om
kosteloze brochure, fotolijsten en ledenlijsten
in dagbladformaat, met
verschillende duizenden
kenmszoekenden
van
beide geslachten, n a a r :

DE
GELUKKIGE
TOEKOMST
Postbus 149 Gent;
of naar :
""
Postbus 11 Deinze-,
of naar :
Postbus 381 Antwerpen;
of n a a r :
Postbus 231 Brussel 1.
Het l a n g s t bestaande,
grootste betrouwvoU^ ernstige, modernste VlaamsEersterangs - Huwelij kswerk ! Verloving, huwelijk
voor iede'
i ! Alles geheim i Mv
.erking van
priester. Dagelijks 4 tot 5
verlovingen.

B I E R E N ATLAS
Alle s p e c i a l i t e i t e n
F r u i t s a p Pufri
CABPENTIEB
Guido G e z e l l e s t r a a t 39
Z W I J N D R E C H T . T. 52.70.70
BOUWEN

WONEN

De s p e c i a l i s t d e r
standaarddeuren
J L E E M A N S , D e u r n e z.
Van H a v r e l e i 70 T. : 35.63.17
Agent ; De Coene • K o r t r i j k
HOTEL. • R E S T A U R A N T
BLANKENBERGE
« Rufeenshof »
W e s t s t r . 79
T.
(050)41571
L o k a a l Volksunie
•Kamers-pension.
« Vlaams Huis » Knokke
K a m e r s - vol p e n s i o n gezellige sfeer.
Vermindering voor groepen.
E l i s a b e t h l . 105. T e l . 632.70.
UURWERK

- JUWEL.EN

bij de m e e s t e r u u r w e r k m a k e r
SLAETS
Dewinterstr. U
Oudergem
T. 72.45.4.'} T e r m i n u s t r . 35.
18 % k o r t i a s r . l e d e n VJtJ

WIJ

OOK U KAN BOUWEN UI
y)^"-^'^

MET EEN KLEINE

^V^

SOM IN

HANDEN...

Mooie landelijke villa, ekonomische stijlvolle halve villa, ruime standingvolle meesterwoningen op
de nieuwe verkaveling te KONTICH - EDEGEM - GROOT-BIJGAARDEN - GENK - GENT - enz
Een bedrijf in dienst van DEGELIJKHEID - SCHOONHEID AAN WERKELIJKE SOCIALE PRIJZEN
V A N A F F 5 0 0 . 0 0 0 , - Akte in handen.

SLECHTS EEN

ADRES

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N. V.

ANTWERPEN

GENT

GENK

Meir 18

Onderbergen 43

Molenstraat 39

(03)32.92.18

(09)25.19.23

(011)544.42

LET WEL
ALLE ADVERTENTIES VOOR
DIT BLAD
d i e n e n toegestuurd aan onze
PUBLICITEITSDIENST :
S. De Lie. t P a p e n h o e k » , Berendrecht TeL (03)73.66.59
Ook de
zoekertjes kunnen naar dit adres gezonden worden.

DE MOOISTE

WiE helpt mee ?

BECO

•

DE

GOEDKOOPSTE

Tuinen DEMEYERE

EEN LEEUW

32.02.10

DE BESTE

VIJFWEGENSTRAAT, 13, IZEGEM
Telefoon : (051)316.23 . werkuren (051)303 44

Aktie ; 300.000 L E E U W E N
V r a a g dadelijk p e r b r i e f k a a r t
of t e l e f o n i s c h i n l i c h t i n g e n
bij L. V e r h o e v e n . Liefkensh o e k 23, H a l l e ( K e m p e n ) .
Tel. : <03) 79.01.24.

TEL : (03) 32.04.77

•

EXCLUSIEF VOOR BELGIË
VRAAG INLICHTINGEN :

G a n s V l a a n d e r e n in h e t
t e k e n van d e L E E U W
Op 11 juli 1966, g a n s
V l a a n d e r e n van d e N o o r d z e e
tot d e Maas.

brandstoffen

ZWEMBADEN E.S.

bil

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

GEDURENDE 14 DAGEN : KOOPJESKERMIS AAN FANTASTISCHE LAGE
PRIJZEN OP RADIO'S, TELEVISIE'S,
BANDOPNEMERS, ENZ., ENZ.

Ik

bij UW specialist
Elektro Akoustiek

ben
uirgeslapen
wanf...

«DE GELUIDSBRON»
Lange Leemstraat 32 - ANTWERPEN
Telefoon

: 33.04.95.

BIJVOORBEELD :

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %.

ONS ANTWOORD AAN BRUSSEL!!
Frans VAN HOOF
Lic Hand A
Fin Wet
Verzekeringen
Spaargelden
Leningen

WIM

AL ÜW VERZEKERINGEN...
AL ÜW SPAARGELDEN...
AL ÜW LENINGEN...

aiTSLUITEND naar VLAAMSE maatschappijen
Alle inlichtingen vrijblijvend, ook biJ V thuis

VEILIG -

VOORDELIG -

VLAAMS

MAES

DIANALAAN, 10, BERCHEM • Antwerpen. • Te!.: (03) 39.69.34.
—

—

Dunlopillo

Vlamingen houden voortaan hun geid
in EIGEN HANDEN ! ! !
DAAROM

Postrek 42 99 88
TeL 016/65 243
KAMPENHOUT
Brouwerijstraat 14

IIRELLT

s t e l t zijn k a n d i d a t u u r bij alle V l a m i n g e n in de
d e r e n , voor alle v e r z e k e r i n g s v o r m e n : B r a n d p r o v i n c i ë n A n t w e r p e n , B r a b a n t en O o s t - V l a a n Leven - P e r s o o n l i j k e - F a m i l i a l e - Auto - W e t Burg Aansprakelijkheid.
K o m t op het e e r s t e verzoek v o o r :
O v e r n a m e van b e s t a a n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n .
N i e u w e zaken bij h u w e l i j k , o p r i c h t e n zaak, enz.

STRR
. . ik koop bij

Grol e Uus;
GLAZEN en MONTJREM,
Otóin voor verieUrden.
Hersleüingeft m eigen werlliui!

MATTmtrS

Walter ROLAND

BeOPÏÏNBeDRIJF

T U R N H o U T S E » A A N 1 o 2. I OU G ER H O U T - TEL. 35.17.83

— Gediplomeerd Oplieter —
Karltstraat, 58 — Antwerpen
(Let • u b. op h«l hunnitntmtr ')

•14HUIZEN : bi.^.strMl M ; » * , Anlw. I . l . 3I.0i:n
.
.<.«r..t;:3».4t A n l * . T.I. 33.«7.J4 . GMiitrUéttd,
D.urn., ï i l . 36.55.?2

Telefoon: 35 H 1,2
1 0 % iofling op v«r[oon deïe

KREDIET EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP
-

FINANCIERINGEN
-

LENINGEN
-

Jan Van Rijswijcklaan 62

-

HYPOTEKEN

ANTWERPEN

-

I e en 2e rang.

Telefoon : 03/37.54.38.

vni

Z4

Vlaams nationaal
O^PRjEii

eld
HANNE? EN WANNES
W.
H.
W.
H.
W.

r,

—
—
—
—
—

Feitelijk leven we in een goed landje.
Waarom ?
Omdat iedereen gelijke kansen heeft.
Hoezo ?
Iedereen kan immers bij een partij gaan
en carrière maken.

EINDER
« En aan de einder », riep de
sindikalist,
« zien wij voor
de Kempen reeds een schitterende toekomst dagen». —
« De einder, wat is dat ? »,
vroeg een boerke. — « De
einder, dat is de lijn in de
verte, ge weet wel, die altijd wijkt als men er naar
toe gaat ». — « Ha juist! »,
zei het boerke.

r^ims
DROOM
Boudewijn had 's nachts 'n
droom : Leopold I daalt
neer uit de hemel met in
zijn handen een gezegeld
perkament
dat de
titel
draagt « Hoe het unitaire
België kan gered worden ».
De geest van de overleden
vorst komt steeds dichter

f

r

(jCoP^ ^

W

juon de anarchist

bij, maar toch niet dicht genoeg opdat Boudewijn de
reddende formule onder de
titel zou kunnen ontcijferen.
Ten einde raad smeekt Boudewijn : « Maar hoe, in Gods
naam, hoe moet het dan ? »
— « Dat moet gij zelf weten.
Gij zijt het die droomt. Of
niet ? ».
VERLOREN
Een man komt bij de politie te Genk aangifte doen
van het feit dat zijn vrouw
sinds drie dagen verdwenen
is. « We zullen », zegt de politieman, « haar verdwijning
laten omroepen door de
B.R.T. » — « Dat heeft niet
de minste zin. Van wat de
radio zegt, gelooft hier geen
mens nog iets ».

BEVEN-TREMBL.ER
Baron Guillaume, de milde gever,
had een pied-a-terre in Bever.
Daar stond in bronzen letters op de deur ï
« baron Guillaume de Trembleur ».
folio.

