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(t.v.o.) Het regime verslindt zijn «sterke mannen» 
aan de lopende band ! P.W. Segers had nochtans 
zijn voorzorgen genomen om zich te kwijten van 
zijn informatie-opdracht zonder persoonlijk al te 
veel riziko te lopen. Inplaats van zelf een politiek 
programma als bazis voor Zijn regering te ontwer
pen, begon hij aan een eindeloze reeks vergaderin
gen met een rwee-partijencenakel. Zodoende le
verde hij het bewijs dat hij de voorkeur geeft 
aan een onder voogdij geplaatste demokratie : de 
partijen oefenen de voogdij uit, terwijl het parle
ment — dat verondersteld wordt het volk te ver
tegenwoordigen — verlaagd wordt tot een machte
loze maneuvermassa die men met dwingende di-
rektieven wel naar zijn hand zal zetten als het 
ogenblik gekomen is In die zin heeft de informa
tie-opdracht van P.W. Segers geschiedenis gemaakt 
en betekende ze een innovatie in onze politieke 
zeden. De publieke opinie schonk daar weinig aan
dacht aan. Ze is de krizis en de politieke krabben-
mand grondig moe en het was temidden van de 
grootste onverschilligheid dat de achttien C.V.P.-
en B.S.P.-wijzen van vergadering naar vergadering 
en uiteindelijk naar de mislukking strompelden. 
De cenakeltaktiek, waarvan Segers gehoopt had 
zijn sterke en sluw gespeelde troef te maken, droeg 
in niel geringe mate bij tot zijn ondergang. De '' 
B.S.P.-frakties die gekant waren tegen deelneming 
aan de regering, kregen tijd en gelegenheid om 
zich te organizeren en te laten gelden. Het verzet 
kwam niet alleen meer uit Wallonië, maar ook uit 
Brussel. Jos Van Eynde persoonlijk snelde naar 
Wallonië om een aantal rebellen een ministerzetel 
te beloven. Vergeefs ! P.W. Segers moest de koning 
gaan melden dat hij er geen dag meer door zag. 
De beurt is nu aan Van den Boeynants. Het aantal wegen dat de 
C.V.P.-voorzitter kan gaan, is niet groot meer. De B.S.P., die uitein
delijk met de A.C.W.-er Segers niet van wal wou steken, zal er nog 
oneindig minder voor voelen om met Van den Boeynants te gaan 
varen. Tegen een C.V.P. P.V.V.-koalitie bestaat er sterk verzet in de 
Vlaamsgezinde publieke opinie en de Vlaamse C.V.P. is daar zeker 
niet ongevoelig voor. Het A.C.W. heeft trouwens duidelijk laten 
horen dat het er evenmin voor warm loopt. Een geel-blauwe koaJi-
tie zou trouwens onmiddellijk de feestelijkheden openen met een 
spetterend vuurwerk op het vlak der taal vraagstukken. Het (spoe
dig) einde zou niet minder grandios zijn. 
De meest fantastische oplossingen werden reeds voorgesteld. De 
franstalige Brusselse pers pakte uit met een regering van « 15 hom
mes en colère » : Spaak met een aantal « sterke mannen » in een 
kabinet boven de partijen. Er wordt gesproken van een C.V.P.-
minderheidsregering. Maar terwijl we dit schrijven donderdagna
middag, ziet niemand welke weg het zal gaan. De regeringskrizis is 
iedereen boven het hoofd gegroeid, tot en met de fabrikanten ervan 
en de heimelijke rekenaars die er hun baat in zochten. 
Eén zaak is duidelijk , het land, de Belgische politiek, het regime 
is rot. Zo rot als een mispel De paardemolen van steeds dezelfde 
kombinaties met steeds dezelfde mannen heeft twintig jaar ge
draaid. Hij is nu stil gevallen en het ziet er niet naar uit, dat hij 
gemakkelijk terug in beweging zal komen. 
Zó rot is de situaite, zo mateloos en definitief gedegouteerd de 
gewone man dat niet eens meer de kreet naar nieuwe verkiezingen 
— obligaat refreintje bij iedere krizis en klassiek chantagemiddel 
van de kandidaat-partners — wordt aangeheven. 
Voor ons echter niet gelaten ! Als het zo komt, zullen wij met véél 
overtuiging, moed en geestdrift de derde verkiezingsstrijd in ander
half jaar voeren. En winnen ! 
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EKSTREMISTEN ZUID-AFRIKA 

B.B.C. 

The BBC-homeprogram, in het 
nieuws en kommentaar van vrij
dag 3 februari 1966, wijdde volle 
7 min. aan de gebeurtenissen te 
Zwartberg en Waterschei. 

Daarvoor werd een juffrouw 
aangekondigd die de naam droeg 
van Miss Falcon (of iets derge
lijks) en van The Belgian Radio 
was. 

Deze Miss sprak buitengewoon 
goed Engels, met bijna geen 
accent, wat de meeste fransspre-
kenden wel hebben en was bo
vendien welbespraakt. De hele 
toon was natuurlijk erop gericht 
de Vlaamse beweging af te bre
ken. Was dit een gewone be
richtgeving of ging het erom het 
schokkend nieuws in de Engelse 
sensatiepers, geïllustreerd met 
foto's, waar voor het oog van de 
wereld de sterkte van de Vlaam
se beweging in het Belgisch po
litieke leven voorgesteld werd, 
eens voorgoed tot zijn ware Bel
gische proporties te herleiden ? 

Deze Belgische berichtgeving 
werd eigenaardig genoeg juist op 
dit tijdstip uitgezonden door 
zulke bekwame- spreekster, dat 
men er een ogenblik aan twijfelt, 
of die juffrouw wel van de Bel-

en b.v. niet van 
ambassade te 

gian radio was 
de Belgische 
Londen. 

S.C., Londen. 

derhoudt dan ook in het hind een 
klimaat \an onrust en overspan
ning, die geen einde zal kennen, 
zolang de 2 volksgemeenschap
pen zich niet geëerbiedigd voe
len in hun wezen en veilig op 
hun eigen erfbodem. Alleen op de 
loyale erkenning van hun weder
zijdse onaantastbare rechten, is 
de Belgische vrede op te bouwen 
om samen te kunnen werken aan 
de welvaart, de toekomst en de 
grootheid van het gemeenschap
pelijk vaderland, Brussel ten 
spijt. 

Laten wij nog onderstrepen, 
dat Vlaanderen en Wallonië zich 
verhouden tot België, lijk deze 
natie zich zal verhouden tot het 
Europa van morgen ! Dan zal 
het ook luiden : « Belg is onze 
voornaam. Europeer onze fami
lienaam ! ». Akkoord ! maar 
mocht België zich dan bedreigd 
of onderdrukt voelen in dit ge
federeerde Europa, dan zal het 
met alle recht en reden dezelfde 
weg van protest en verzet op
gaan als het bewustwordende 
Vlaamse volk en andere Euro
pese en Afrikaanse nationali
teiten. 

Men zegt : « De mens is een 
redelijk wezen om steeds een 
reden te vinden onredelijk te 
zijn » - Dit gezegde weerspiegelt 
zich al te duidelijk in de unitaire 
politiek van onze regeerders en 
ons parlement, beheerst door de 
fatale geest van 1830 ! 

M.A., Aalst. 

GRAWETENDEGEZAGSKRiSIS.. 

I-en T.V.-uitzending die er zijn 
mocht. Een positief element in 
deze beoordeling van buiten
landse, Nederlands - sprekende 
joernalisten was de felle nadruk 
die gelegd werd op de eigenheid 
van de twee bestaande \olks-
groepen in ons land. Het besluit 
dat het opportunisme van onze 
traditionele partijen alles aan 
elkaar kan lijmen, was wel het 
negatiefste waartoe men eenpa
rig op één uitzondering na, kon 
komen. 

Wij weten nu dat de doorsnee-
Fransman niet eens weet dat 
ons land grotendeels door Vla
mingen bevolkt is. Nochtans 
worden hier miljoenen aan (eer
lijke ?) voorlichting besteed. 

Onvermijdelijk was het aankla
gen van het immobilisme van on
ze bourgeoisie, die nog niets 
heeft geleerd en niet leren wil. 

De socialisatie en het demo
cratisch stelsel in de wereldpoli
tiek en de wereldekonomie is 
nog steeds niet tot hen doorge
drongen. Parasiterend en profi
terend hebben zij nog niets be
grepen van de dienstbaarheid 
van de staat aan de gemeenschap 
en een redelijke verdeling van 
de welvaartbronnen. 

F.W. - Ganshoren. 

Ik moet altijd griniken wan
neer ik de Belgische dagbladen 
zoals « La Libre Belgique s>, « Le 
Soir » en « La Dernière lieure » 
hoor spreken over ekstremisten 
en separatisten zoaLs ze het over 
de V.U. hel)ben. Zij vergeten dat 
hun eigen staat België in 1830 er 
maar kwam door relletjes, die 
niets ontzagen. Nederlandse 
volksgenoten, soldaten, werden 
neergeschoten. België ontstond 
uit het separatisme. 

JDe grote oorzaak van al het 
kwaad is de mentaliteit, waar
mee België (lees : de franstalige 
Brusselaars en Walen) Vlaande
ren aangepakt heeft. België wil
de wel onze werkkracht, onze 
haven van Antwerpen, onze kust 
en haar havens, maar de zoge
zegde nadelen die dit voor de 
staat België meebracht, wilde 
men niet aanvaarden : Vlaamse 
kuituur, Nederlandse taal ? 

l'itroeien ! Dat wilde Bruxel-
les-fran(,;ais. , 

Sinds 1830 poogt men de ziel 
van het Vlaamse v(dk uit te roei
en. Met alle middelen. Broodroof, 
sociale druk, rijkswacht. Men 
spreekt over « taalvrijheid », 
maar diezelfde heren, die zich 
als de kampioenen van de taai-
vrijheid en de tweetaligheid 
aandienen, zijn eentalig eng-
geestig tegen de vrijheid van de 
Vlaamse familievader. 

R.H., Antwerpen. 

ZWARTBERG 

Zwartberg was een sociale 
staking. Akkoord ? Het strekt de 
V.U. tot eer de gist in de deeg 
geweest te zijn. Akkoord ? De 
mijnwerkers spuwden hun syn-
dikaten uit. Akkoord ? Maar 
C.ool en Major kwamen en de 
mijnwerkers gingen, .\kkoord ? 
Omdat hun niets anders over
bleef. Akkoord ? Omdat het de 
V.l^ totaal aan sociale organisa
ties ontbreekt. Akkoord ? 

B.R., Lembeke. 

Omdat gebleken is dat in Zuid-
Afrika de kennis over het be» 
staan en de strijd van het Vlaam
se volk in België het teoreti.sche 
nulpunt bereikt en omdat er an
derzijds enkel een geïdealiseerd 
beeld van het Afrikanervolk in 
Vlaanderen bestaat, start na een 
geslaagde Penmaataktie (1500 
penmaats in Vlaanderen en Ne
derland !) ANSAV met een nieu
we knalaktie, nl. de lektuuruit-
uitwisseling ! 

Zoals de naam zegt betreft het 
hier het plan om op grootscheep
se schaal weekbladen, maandbla
den, dagbladen enz... uit te wis
selen tussen Zuid-Afrika en 
Vlaanderen. Wij zijn erin ge
slaagd een reusachtige belang
stelling te doen ontstaan in de 
Republiek. Deze belangstelling is 
ontstaan, dank zij een maanden
lange perskampanje in de voor
naamste afrikaanstalige bladen. 
Op dit ogenblik beschikken we 
in het verzamelcentrum te .ont
werpen over honderden en hon
derden zuidafrikaanse tijdschrif
ten, mooi voorzien van prentjes, 
foto's, fotoreportages, kortver-
halen en dies meer. Ze wachten 
vol verlangen naar hun Vlaams-
nationale bestemmelingen ! On
gelukkig genoeg hebben we nu 
zelf te weinig inschrijvingen, zo
dat we met de tijdschriften blij
ven zitten ! 

Let wel : dank zij deze lek-
tuuruitwisseling Ieren duizenden 
mekaar waarderen, zullen dui
zenden kennis maken met iets' 
vreemds, wat toch zo vertrouwd 
is, nl. het verre broederland 
Zuid-Afrika ! 

A.X.S.A.V., Postbus 11, • 
Antwerpen. 

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

LEUVEN 

In de « Libre » van 1.5 dezer, 
las ik omtrent de Leuvense hoge
school : « La Division de l'.'Olma 
Mater serait un crime contre )"es-
prit et contre la Flandre ». 

Dezelfde refreinen, dezelfde 
weeklachten die wij hoorden ten 
tijde van de vervlaamsing der 
Gentse Hogeschool. « Un flam
beau de culture franfaise qu'on 
vent éteindre. Un crime contre 
l'esprit et le bon sens » enz. 

Die toorts is uitgedoofd en 
Vlaanderen is er welvarend bij 
gebleven ! Een referentie die 
een waarborg en een geruststel
ling is voor de huichelende over
zijde. 

Niettemin gaat opnieuw de 
vloed van jeremiades sjjitsvon-
d'gi'.eden in de francofone pers 
al maar door zijn gang : prof. 
Garitte, volksvertegenwoordiger 
Charpentier en tutti quanti ge
bruiken hun beste pen, om dage
lijks de Vlaamse goegemeente 
met hun listige schijnargumen-
tatie te foppen : zij huldigen -
als behorende tot een herenvolk 
- blijkbaar het principe « Waar 
wij ons vestigen, behoort ons 
ook de grond » en als gevolg, 
eisen zij parasitaire voorrechien 
op, ten nadele van 'de eigen be
volking, wat trapsgewijs moet 
leiden van verkapte tot wezen
lijke annexatie. 

Deze teorie werd door de in
geweken Fransen tot het drama
tische toe gehuldigd in Algerië : 
« .\lgérie fran^aise ! » - Hier 
« Bruxelles francais » en straks 
« La Flandre frangaise » ! Deze 
inperialistische ingesteldheid on-

TAALLES OP WAALSE T.V.. 

Enkele weken terug, keek ik 
naar de Waalse T.V.-uitzending: 
de Tele-Taalles, waarin Neder
lands werd aangeleerd. 

De nieuwe woorden, die wer
den aangeleerd, hadden betrek
king op de belangstellingscirkel. 
De tol, de grens... (Tussen haak
jes : volgens de laatste paedago-
gische normen, dient afgebroken 
met de belangstellingscentra : de 
school, de woning, het menselijk 
lichaam, de tuin, enz., zoals blijkt 
uit de nieuwe « basiswoorden-
schat-metode » van « Voies nou-
velles » bvb.). 

De nieuwe « Neilerlandse » 
woorden, die werden aangeleerd, 
kwamen vertikaal op het scherm: 
arriveren met de auto; passeren; 
declareren ; de gendarme ; de 
douane ; bagage, dan wanneej^ 
we toch écht Nederlandse woor
den hebben als : aankomen, over
schrijden, aangeven, rijkswach
ter, tol, reisgoed (koffers) ! 

Wie zo kennis neemt - als Waal 
of franssprekende - met het 
Nederlands, moet zich de beden
king maken : «c maar dat is 
geen Nederlands, dat is Frans 
met haar op ! », « Dat is- géén 
taal » of « ^len moet al goed 
Frans kennen, om Nederlands le 
verstaan » ! 

...Is dit misschien de bedoe
ling : onze taal belachelijk te 
maken, door die voor het Neder
lands onvermijdelijk ongunstige 
reaktie's op te wekken ? 

Ofwel kent de leraar van de 
T.V. geen Nederlands. Maar zul
ke taalles is ongehoord. 

'R.H., Antwerpen. 
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Nationaal onderwijs : een budget van tientallen miljarden, scholenbouw tegen de 
sterren op en verkapte konkurrentie als in de mooie dagen van de schoolstrijd. 
Maai of de jeugd en het land daarbij gebaat zijn ? 

Knoeien mei veeitig miljaid. 

het drama van 
ons "nationaaF' 
onderwijs 

(maur. copp.) De regering Harmei is ook 
over het schoolvra«gstuk gevallen : een 
echt-Belgische partijpolitieke struikelsteen. 
De regering (of de hogere ambtenaren 
van de ministeries van Mationale Opvoe
ding?) bereikte blijkbaar niet eens een 
minimale overeenkomst inzake de « ratio-
nahzering » van het schoolnet van mid
delbaar en technisch onderwijs. 

Iedereen weet zowat, dat de begroting 
•voor Nationale Opvoeding veruit de hoog
ste is • voor 1966 wordt zij geraamd op 
+ 40 miljard frank. Welnu, tussen het aan
treden van de regering Harmei en haar 
loemloze ondergang werden de onderwijs-
konimissies van Kamer en Senaat niet een
maal samengeroepen 1 

Een mooi Chinees verhaal : de school-
paktkorimissie wachtte geduldig (maar 
vergeefs) op de ministers, en de parle
mentaire kommissies wachtten geduldig 
(maai vergt efs) op de schoolpaktkommis-

sie. Van gezagskrisis gesproken ! 
En ondertussen draait de mallemolen 

lustig verder : schoolstrijd tussen de in
richtende schoolmachtcn, schoolstrijd tus
sen de verschillende onderwijsvormen; 
schoolstrijd zelfs op universitair vlak. En 
ondertussen halen de autobussen van de 
Rijksschool te A. leerlingen op te B., ter
wijl de autobussen van de Rijksschool te 
B vreedzaam leerlingen gaan ophalen ie 
A 

Zonder meer schaamteloos komt ons de 
houding van de grote paitijen voor inza
ke de verlengde leerplicht : in de Rege-
ringsvericlaring van Harmei werd de ver
lenging tot 15 jaar op de lange baan ge
schoven, zogezegd om de « voorbereiding » 
van deze maatregel (die reeds in 1965 
moest doorgevoerd zijn) mog-elijk te ma
ken 

Üij de besprekmgtin lond de huidige 
regeringsvorming wordt het uitstel van 
deze bij uitstek sociaal-demokratische 
maatregel verantwoord door verwijzing 
naar het feit, dat toch reeds 80 % van de 
betrokken jongeren tot 15 jaar school lo
pen. De « bevoegde » wooidvoerders rep
pen hierbij met geen wooid over het zeer 
gioot verschil tussen jongens en meisjes. 
Het vroegtijdig schoolverlaten van de 
meisjes blijft nog steeds een treurig en 
onwaardig verschijnsel. 

En wanneer het slectts 20 % van de 
betrokken leeftijdsgroep betreft, waarom 
zich dan verbergen achter « budgetaire » 
argumenten ? 

Zoveel jaren te laat overweegt men de 
« rationalizering » van het technisch on-

deiwijs! Het inplanten van technische 
scholen had sinds lang moeten gebeuren 
in nauwe samenwerking met de regionaal-
ekonomische lichamen. Want de welvaart 
en de expansie van een gewest zijn eng 
verbonden met het technisch onderwijs. 
In afwachting van geldende streekplannen 
moet de oprichting van nieuwe technische 
scholen radikaal stopgezet worden. Daf 
men intussen de bestaande scholen uitrus-
te, wat thans dikwijls met mogelijk blijkt. 

De ruime staatssubsidiéring ten voordele 
van de universiteiten van Leuven en 
Brussel moet piimordiaal rekening hou
den met de ontdubbeling en de volledige 
autonomie van de Nederlandse afdelingen. 
Wij wachten nog steeds op de besluiten 
van de bevoegde kommissie, die de « nor
men > moet vaststellen voor de opmaak 
der universitaire begrotingen. In afwach
ting : kranen dicht ! Zodoende kan heel 
wat worden bezuimgd ! 

De tragiek van het onderwijsprobleem 
in België wortelt in de negatieve en pro
pagandistische houding van de «rechtsen» 
en de « linksen » t.o.v. de jeugdopleiding 
en het schoolwezen. 

Voor de C.V.P. is het Rijksonderwijs een 
soort giftplant, die jammer genoeg door de 
katolieke partij in de 19de eeuw niet kon 
worden uitgeroeid. Dat er in de Rijks
scholen tienduizenden katolieke leerlingen 
en honderden katolieke leerkrachten zijn, 
laat de C.V.P. koud. 

Voor de B.S.P. betekent de Rijksschool 
nog steeds een door de gemeenschap be
taald « rekruteringsveld », bevochten op 
de klerikale greep ! Want de B.S.P. neemt 
natuurlijk ook geen vrede met de hon
derden « officiële » gemeentescholen in 
Vlaanderen die, omdat zij in overwegend 
katolieke gewesten liggen, moeten afge
schreven worden ten voordele van andere 
« officiële > Rijkslagere scholen.» 

De scherpe strijd tussen B.S.P. en P.V.V. 
om de heerschappij in het ministerie van 
Nationale Opvoeding toont aan, hoever 
wij nog staan van een werkelijk « natio
nale » school voor iedereen ! 

En bijgevolg : geen « rationalizering », 
geen « bezuinigingen >, geen verstand
houding ! geen koöidinatie! Maar wel 
zonder einde : koehandel tussen de kleur-
partijen... 

Wordt het niet de hoogste tijd, dat de 
ware verantwooidelijken voor de verschil
lende schoolnetten rond de groene tafel 
gaan zitten in een echte geest van school-
pakt? 

• Het Biusseh « Design Centte •» 

vormgeving, 
maar niet in het 
nederlands 

(n.v.b.) Zoals meerdere Europese steden 
heeft ook Brussel zijn Design Ceijtre waar
in nijverheidsprodukten tentoongesteld 
wolden die (naar het schijnt) opmerkelijk 
zijn omwille van hun estetische en funk-
tionele waaiden, hun kwaliteit en hun ver
antwoorde prijs. Als wij ons Biusselse Cen
tre (de naam is in het Engels gehouden 
omwille van de internationale eenvormig
heid !) vergelijken met dat van Amsterdam 
(ondel gebracht in de befaamde beurs van 
Bei lage, een der eerste voorbeelden van de 
Nieuwe Zakelijkheid-bouwstijl), dan moet 
het ons meteen van het hart dat ons hoofd
stedelijk centium zelfs niet beantwoordt aan 
de hogeigenoemde eisen. De drie dametjes 
die er achter de toonbank hun tijd in leeg
heid slijten, zijn zelfs voor de niet-verwen-
de bezoeker nauwelijks estetisch verant
woord. 

Wel zorgen ze voor een druk-kletsend, 
storend geluidsdekor; maar in het Neder
lands kunnen ze nauwelijks enige betekenis
loze, gefluisterde keelklanken voortbrengen. 
Daarenboven zijn ze ergerlijk onbeleefd en 
weten ze van (al dan niet) industriële 
vormgeving even veel als mijn poes die er 
tenminste slimmer uitziet. De drukwerkjes 
die het 'Centre ter beschikking stelt behan
delen het Nederlands niet enkel als een 
(waarschijnlijk om de staatssubsidie) ge

duld toevoegsel (wat omwille Vlan de niets
zeggende inhoud niet zo erg is), maar 
zitten daarenboven vol tikfouten en zijn 
hopeloos slordig gekopieerd. Verder is de 
belichting van de tentoongestelde voorwer
pen zo diffuus en ongeordend dat als enige 
verontschuldiging kan gelden dat ze wel
licht zo gewild werd om de schromelijke 
tekorten van de kollektie te verhullen. Maar 
voor dit laatste stellen we niet zozeer het 
Centre dan wel de « goede smaak » van 
het merendeel dei Belgische industriëlen 
verantwoordelijk. 

• De diktaluur der meerderheidspartijeiu 

formateur en 

het parlement 
(f.v.d.e.) De regeringskrisis sleept aan We
ken gaan voorbij en de even nutteloze als 
eindeloze besprekingen over steeds dezelf
de problemen tussen steeds dezelfde per
sonen duren voort. Waarom ? Alleen maar 
om de schijn en om tijd te winnen ? 

De heer P.W. Segers, die steeds het voet
licht schuwde en liefst op het achterplan 
de rol speelt van « eminence grise », aan
vaardde slechts schoorvoetend en onder 
druk van het A.C.W. de opdracht van for
mateur. De ongehoorde manier waarop hij 
onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid af
wentelde op de partijen, door aan partij
delegaties de taak over te laten een rege
ringsprogramma op te stellen, bewees reeds 
dat hij niet rinnens was zich te verbran
den. Hij zal wat graag de verantwoorde
lijkheid aan een ander overlaten... 

Ondertussen is er ook een stap verder 
gezet in de ondermijning van het parle
mentair regime. Tot nu toe was het steeds 
de door de Koning aangeduide formateur 
die een regeringsprogramma ontwierp en 
een regering trachtte samen te stellen. 

De sluwe P.W. Segers verzocht de par
tijen, zich rechtstreeks akkoord te stellen 
over een programma vooi zijn regering. 
Dit is een nieuwe kapitulatie van de uit
voerende macht voor de partijleidingen. 
Door dergelijke ongrondwettelijke procé
dés wordt de regering meer en meer een 
uitvoerend orgaan van de partijen, in 
plaats van boven de partijen te staan in 
dienst van gans de natie, bekommerd om 
het algemeen belang. Hier ligt trouwens 
de grote struikelsteen voor het oplossen 
van de financiële problemen. De partijen, 
de partijbelangen staan een oplossing in 
de weg en de regeringen missen de onaf
hankelijkheid en de moed om zich recht
streeks tot het parlement te wenden en 
het parlement te verplichten zijn verant
woordelijkheid te "nemen. Meer en meer 
wdrdt het parlement, dus de volkswil, uit
geschakeld en is hetgeen in het parlement 
gebeurt zinledig formalisme. De schuldi
gen voor deze aanslag op de parlementaire 
demokratie zijn echter geen fascisten, geen 
nazis, Tnaar de partijleiders van onze tra
ditionele partijen! De ondermijners van 
het regime zijn zij en niemand anders. 

Ondertussen heeft de openbare mening 
meer dan genoeg van hun geknoei en hun 
enggeestig partijfanatisme waaraan aUes 
opgeofferd wordt. 

Weken zijn veiloren gegaan en men 
staat nog steeds neigens I 

De Organisatie voor Ekonomische Samenwerking en Ont
wikkeling heeft een statistiek gepubliceerd, waarin het 
percentage van het bruto Nationaal Produkt dat besteed 
is aan wetenschappelijk onderzoek in de periode 1964-1965 
door een zestal landen, werd opgenomen. Hier volgt het 
lijstje : V.S.A. 3,1 %; Engeland 2,2 %; Nederland 1,8 %; 
Frankrijk 1,5 %; West-Duitsland 1,3 %; België 1,0 %. 
Hierbij valt op te merken ten eerste dat België helemaal 
achteraan komt; ten tweede dat Nederland bijna tweemaal 

zoveel als België besteedt aan wetenschappelijk onderzoek; 
ten derde dat sinds de regering Harmei er opnieuw fee-
snoeid werd op wetenschappelijk onderzoek, ten voordele 
van Landsverdediging. Het baart dan ook geen verwonde
ring dat tegen dit beleid, waardoor wij steeds verder af
zakken naar het peil van onderontwikkeld land, in weten-
schappelijke kringen sinds maanden scherp verzet is ge
rezen. Onze foto : een protestspandoek aan de Brusselse 
universiteit. 
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De aankoop van 330 tanks. 

terug een 
"stalen muur" 
anno 1940 ? 

'(t.v.o.) De socialisten hebben — met de 
nodige vertraging — deze week dan toch 
cindeHjk het probleem van de aankoop 
van nieuwe pantserwagens ontdekt. Ter
wijl Moyersoen met hand en tand de aan
schaffing van de 330 tanks bleef verdedi
gen, gaf « Le Peuple » toe dat op die post 
miljarden konden woiden bespaard. De 
« ontdekking » van het pantservraagstuk 
luidde trouwens de mislukking van for
mateur P.W. Segers in : de B.S.P. begon te 
zoeken naar de elektoraal dankbaarste re
denen voor een breuk. En alhoewel 7ij 
totnogtoe mee verantwoordelijk tekende 
voor de begroting van Landsverdediging 
en dus ook voor de aanschaffing van de 
nieuwe tanks, kwam zij tot het besluit dat 
een beetje anti-militarisme in een onzekere 
krizisperiode nooit kwaad kan. 

Wij hebben gedurende de voorbije we
ken over de aankoop van de tanks her
haaldelijk geschreven. Het is geen dema
gogie, wanneer we ons verzetten tegen de
ze miljardenverspilling. In het kader van 
de N.A.T.O.-verplichtingen hebben wij 
destijds op ons genomen, twee volledige 
divisie's uit te rusten en op te stellen. Ne
derland, dat een bevolking heeft van meer 
dan twaalf miljoen zielen, is nooit verder 
gekomen dan één effektieve divisie en één 
divisie die sinds jaren « in het stadium 
van oprichting » verkeert. Voegen we er 
aan toe, dat Nederland — in tegenstelling 
met België — geen troepen naar Duits
land stuurt. Wij zien geen enkele geldige 
reden waarom ons land zich op het vlak 
van de landsverdediging en de N.A.T.O.-
verplichtingen zoveel méér offers zou moe
ten getroosten dan Nederland. 

Het doet daarenboven grotesk aan, deze 
« N.A.T.O.-verplichtingen > steeds weer 
als ultiem en definitief argument te horen 
inroepen op het ogenblik dat de N.A.T.O. 
in volle ontbinding verkeert en dat een 
ander buurland van ons — Frankrijk — 
aandringt op een totale hervorming er
van. 

Tenslotte komen wij niet vlug onder 
de indruk van de dwingende strategische 
en taktische redenen die ons steeds op
nieuw van militaire zijde worden voor
gehouden om miljarden aan « onontbeer
lijke » nieuwe wapens uit te geven. De 
« stalen muur » anno 1940 was een te 
kostbare les, opdat ze vlug zou vergeten 
worden. 

• Woensdag 16 maart te Leuven. 

de v.v.b. 
betoogt 
voor splitsing 

'(red.) Op een perskonfcrentie zette de 
V.V.B. deze week de redenen uiteen, waar
om zij op woensdag 16 maart, a.s. te Leu
ven een nationale betoging organiseert. 

Deze betoging staat in het teken van een 
eerlijke en gezonde oplossing van het 
vraagstuk van de Universiteit Leuven en 
van de vrijwaring van Vlaams-Brabant. 

De enige gezonde oplossing is de split
sing van de Universiteit Leuven, de op
richting van twee autonome universiteiten 
en de overbrenging van de franstalige uni
versiteit naar het Waalse landsgedeelte. 

Deze stelling wordt niet ingegeven door 
een negatieve houding t.o.v. de Franse taal 
en het Waalse landsgedeelte en evenmin 
door louter taaioverwegingen. 

Aan de bazis van het konflikt ligt de 
historische achtergrond. Leuven is nog 
steeds een franstalige universiteit met 
Vlaamse Leergangen. De franssprekende 
dekanen willen in hun aanmatigende hou

ding van Leuven een tweetalige stad ma
ken. 

De bescherming van de kultuurhomoge-
niteit, d.i. de sociale gezondheid van het 
Vlaamse land, is de eerste reden van de 
boven uitgedrukte stellingname. Hierbij 
komt de nood aan een eigen volwaardige 
universiteit te Leuven. 

De konkrete uitwerking van de splitsing 
en van de overheveling stelt een aantal 

• problemen van technische en financiële 
aard. Deze problemen liggen echter op het 
vlak van de exekutieve en beletten geens
zins dat op het stuk van de beginselen 
een klare lijn wordt getrokken. 

De verklaring van het Belgisch Episko-
paat van 21 december 1965 scheen geba-
zeerd te zijn op gezonde beginselen. Zij 
bleef echter onduidelijk en onvolledig. De 
Kommissie-Leemans, waarvan de oprichting 
van Vlaamse zijde gewaardeerd werd, ver
trok dan ook van een dubbelzinnige bazis. 
Volgens de Vlaamse interpretatie diende 
de kommissie enkel de exekutieve modali
teiten te onderzoeken. Van de andere zijde 
wordt echter voorgehouden dat de kom
missie het ganse probleem moet onderzoe-

deze week in het land 
De aanslag op de Brusselse politieagent De Leener, wiens lichaam meege
nomen werd door de gangsters, brengt heel het Belgisch politieapparaat 
op de been. 

P.W. Segers mislukte in zijn formatie-opdracht. Alhoewel er tussen C.V.P. 
en B.S.P. een princiepakkoord werd gesloten, slaagde de formateur er niet 
in een oplossing over een aantal belangrijke wrijvingspunten te bekomen. 
In de B.S.P. gingen steeds meer stemmen op tegen deelneming aan de 
regering. 

In de Antwerpse haven tekende zich de dreiging af van een krachtmeting 
tussen het havenpersoneel en de stad. Een stakingsaanzeg voor vrijdag 4 
maart werd ingediend. 

ken. Dit doet de vraag rijzen of er dan 
werkelijk iets werd beslist. Deze vraag 
rijst nog scherper wanneer moet vastgesteld 
worden dat het bekend maken van de ver
duidelijkingen die door geautorizeerde per
soonlijkheden werden verstrekt, een offi
ciële logenstraffing uitlokten. 

De Vlaamse gemeenschap heeft het recht, 
met klem te vragen waarom, als er werke
lijk verreikende principiële beslissingen 

,*.*...v. 

alben de leener 
Wie nog in de vrome overtuiging leefde dat « crime does not pay •», mag 

langzamerhand — alleszins wat België betreft — zijn mening herzien. De mis
daad loont in ons land wel degelijk, want de misdadiger weet zich in een ont
stellend hoog aantal gevallen te onttrekken aan de « sterke arm der wet ». 

De moord op twee Brusselse politie-agenten — minder dan drie maand ge
leden Van Helmont en nu Albert De Leener — heeft het probleem van de mis
daad biutaal in de aktualiteit gerukt. De publieke opinie is gealarmeerd, de 
politie zelf is zeer onrustig geworden en zowat van overal prijst men een aan
tal maatregelen aan, waarvan er enkele bruikbaar maar het grootste deel onuit
voerbaar of fundamenteel veikeerd zijn.. 

Er dringen zich twee belangrijke vaststellingen op. De eerste : de misda
digheid in België heeft sinds enkele tijd een brutaler, gevaarlijker allure gekre
gen. Terwijl met zeer wisselvallig succes gedokterd wordt aan allerlei Europese 
instellingen, is de misdaad er in geslaagd zich efficiënt op Europees vlak te orga
niseren. De benden die de jongste jaren ons land uitverkoren hebben om er een 
eindeloze reeks hold-ups te plegen, behoren goeddeels tot het Europees milieu, 
vooral tot het Parijse en Zuidfranse, waar men nooit lang geaarzeld heeft om 
de trekker over te halen. 

Tegenover deze internationalisatie en rationalisatie van het milieu staat een 
hopeloos verouderd en onttakeld Belgisch politie-apparaat. Dat is de tweede 
vaststelling. Hoe slecht dit apparaat funktioneert, moge blijken uit twee voor
beelden — twee feiten uit een ontstellende reeks. Toen onlangs de gangster Ha-
velange werd opgespoord, gebruikte de politie de « grote middelen » : verscherp
te grenskontrole, toezicht op het verkeer, kontrole van de automobilisten, enz. 
Desondanks slaagde Havelange er in, niet minder dan vier maal over de Frans-
Belgische grens te rijden met gestolen wagens. Dat is één voorbeeld. Het tweede : 
dat Havelange tenslotte niet zo'n unieke krachttoer uithaalde. Voor en na hem 
slaagden ontelbare grote en kleine gangsters er in, op hun dooie gemak de Bel
gische politie voor schut te zetten. Sinds Uegin 1950 — in een tijdspanne van 
vijftien jaar — hebben zich niet minder dan 30.000 opgespoorde misdadigers 
weten te ontrekken aan de aanhouding; dit ontstellend cijfer is niet zo maar een 
raming, doch de eenvoudige optelling van alle namen die prijken in het lijvige 
opsporingsrepertorium van het ministerie van Justitie. 

Dat het Belgisch politie-apparaat niet opgewassen blijkt voor zijn taak, is 
' het gevolg van een aantal factoren wier opsomming ons te ver zou leiden. Be

perken we ons tot een paar ervan. 
In de eerste plaats is er het rekruteringsprobleem. De Brusselse politiekom-

missaris heeft er zich na het geval De Leener over beklaagd, dat hij te weinig 
effektieven heeft. Daar is maar één remedie T een herziening van de aanwer-
vingsvoorwaarden en van het sociaal statuut der politiemannen. De ontevreden
heid van het politiekorps is stellig niet ongegrond, wanneer men weet dat de 
weduwen van De Leener en Van Helmont het moeten stellen met een pen
sioentje dat ergens om en nabij de 4.300 frank ligt. 

In bijkomende orde dienen de aamvezige effektieven rationeel gebruikt te 
worden. Al te vaak is de politie-agent — ook in onze grote steden — de chauf
feur of de loopjongen of de brief dinger van het stadsmagistraat. Wie kreeg nog 
nooit het bezoek van een agent die beleefd kwam informeien « of er geen hond 
in huis was », kwestie van de paar onnozele franken van de hondenbelasting"? 

Vervolgens moet er zo vlug mogelijk een einde ge.'^teld worden aan de waan
zinnige middeleeuwse toestand, waardoor onze grote agglomeraties ook op poli-
tiegebied opgesplitst blijven in een aantal dorpen. De « grote agglomeraties » 
zijn, omdat ze gedurende de jongste wereldoorlog verwezenlijkt werden, een der 
idiootste taboe's van de Belgische politiek. Men verschuilt zich achter fraaikUn-
kende-leuzen zoals de « histonsche tiaditie van 07ize gemeentelijke onafhanke
lijkheid >, om eenjoestand die totaal onhoudbaar is geworden, te bestendigen. 

Kleine pai lijpolitieke berekening, kortzichtige dorpse mentaliteit beletten 
ieder gezond en verantwoord beheer van onze grote steden. Ook daar — en 
wellicht vooral daai — ligt een veiwijdetde ooi zaak van de moord op Van Hel
mont en De Leener. 

Wat ons bij de zaak De Leener meest geschokt heeft, is de totale nutteloos
heid van deze dood. Agent De Leener werd er moederziel alleen op uitgestuurd 
om in uniform en met een armzalige 7,65 een Citroen te gaan bewaken, waar
van men met een hoge g)-aad van zekerheid kon vermoeden dat hij zou afge
haald worden door gewapende gangsters en gebruikt bij een hold-up. 

De politie-officier die aan De Leener dit waanzinnige bevel gaf, heeft geen 
enkele verontschuldiging. Zelfs niet het excuse dat, bij gebrek aan andere dan 
gemeentelijke (en dus totaal ontoereikende) politiescholen, ons politiekorps hoe
genaamd niet beschikt over de vereiste beroepsbekwaamheid. 

De Leener is gedood door gangsters, inderdaad! Maar een ontstellend aan
tal politikasters, gemeentelijke potentaaljes en polilie-instanties gaan bij deze 

moord niet vrijuit. 
dio Genes. 

werden getroffen, deze niet in volle duide
lijkheid worden gesteld. 

Daarop moet onverwijld een duidelijk 
antwoord komen. De dubbelzinnigheid is 
uiterst gevaarlijk voor de goede oplossing. 

De tegenstanders van een gunstige op
lossing blijven niet stilzitten, maar drei
gen door hun verwoede tegenaktie de op
lossing niet enkel te vertragen doch ook te 
vervalsen. Het mag niet zijn dat de logi
sche oplossing, die met enige goede wil in 
het bereik ligt, thans zou verbeurd wor
den. 

Het belang van de betoging die door de 
Vlaamse Volksbeweging te Leuven georga-
nizeerd wordt, blijkt dan ook met de dag 
duidelijker. 

Deze betoging beoogt de onmisbare stu
wing van de Vlaamse openbare opinie in 
de gunstige zin tot stand te brengen. Met 
deze betoging wordt geenszins bedoeld de 
thans aan gang zijnde werkzaamheden te 
ontredderen. Integendeel bedoelt zij. de 
goede afloop ervan te bevorderen en wel 
omdat de Kommissie-Leemans thans m 
zeer verwarde omstandigheden een belang
rijke opdracht heeft uit te voeren. 

Het probleem Leuven moet inderdaad 
juist nu in volle duidelijkheid gesitueerd 
worden op het vlak van de toekomst van 
de ganse Vlaamse gemeenschap. 

« Leuven » is op dit ogenblik een drin
gende opdracht voor de ganse Vlaamse Be
weging. Gans Vlaanderen moet thans in 
versneld tempo een eerlijke en integrale 
oplossing van het vraagstuk Leuven af
dwingen. 

Daarom roept de Vlaamse Volksbeweging 
alle Vlamingen op, deel fe neinfn aan de 
Nationale" Betoging te Leuven op 16 maart 
1966. 

• Onrust en moedeloosheid in de mijn
streek. 

de vlam terug 
in de pan 
te zwartberg ? 

(t.v.o.) Zwartberg is uit de aktualiteit ver
bannen. De pers rept met geen woord meer 
over de mijn en het lot van de arbeiders 
en bedienden. Het land moet gewiegd wor
den in de illuzie, dat in de mijnstreek 
thans alles in orde is. 

Het zwijgen over Zwartberg werd deze 
week even doorbroken door een persbe
richt van het « Komitee van Goodwill », 
de gioep die ook tijdens de dramatische 
gebeurtenissen zijn verantwoordelijkheid 
nam, toen de sindikaten ijlings op de 
vlucht sloegen. 

Het Komitee werkt voort en dat is méér 
dan ooit nodig. Want er is in de mijn
streek niet veel nodig, om opnieuw de 
vlam van de opstand te doen uitslaan. 

Het vertrouwen in de sindikaten is al
lerminst hersteld. De arbeiders en bedien
den beseffen dat ze verder in de steek ge
laten worden en dat ze er alléén voor
staan om hun rechten te verdedigen. Over 
de uitbetaling van het stakingsgeld is reeds 
een konflikt gerezen. Ook neemt het ver
moeden vaste vorm aan, dat de mijndirek-
tie Zwartberg een gedwongen werkloosheid 
aan het forceren is. In de rekonversie 
gelooft niemand, omdat al te duidelijk 
blijkt dat de tewerkstelling elders in Lim
burg onmogelijk is. De werkzoekenden lo
pen van links naar rechts en worden ie
dere dag wat radelozer. 

Volgende week komen wij op deze ui
terst eksplozieve toestand in het Genksc 
uitvoeriger terug. 
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EKSALTANTE PRAAT 

Theo Lefèvre is te Antwer
pen gaan spreken voor een ge
hoor van kristen-demokrati-
sche studenten. Hij deed het 
in de stijl die we van hem ge
woon zijn en die hij trouwens 
zeer bewust kultiveert : en
kele geestigheid die doorgaans 
aan de oppervlakte blijven, 
enkele stoute algemeenheden 
en hier en daar een scherpe 
boutade die zonder verweer 
laat omdat ze veroordeelt in 
het vage en in grove katego-
rieén. In zijn eigen leefkamer-
taal zou men Lefèvre «un 
horrible simplificateur > noe
men. 

Een van de «stoute » en 
« originele » vaststellingen die 
Lefèvre deed was, dat «de 
Belgen op politiek gebied zeer 
onwetend zijn en dat zij ei
genlijk nergens veel van we
ten ». 

De gewezen eerste-minister 
en ex-partijvoorzitter van de 
C.V.P. heeft een wel zéér ori
ginele verklaring voor de po
litieke rammeling die hij vo
rig jaar bij de verkiezingen 
kreeg : een bekrompen en on
wetende bevolking heeft hém, 
die te groot was voor dit land, 
in haar kortzichtigheid vrese
lijk onrecht aangedaan ! 

Als we — zoals gebruikelijk 
is — de boom naar zijn vruch

ten mogen beoordelen, dan 
behoort Lefèvre echter in de 
allereerste plaats tot de Bel
gen die op politiek gebied 
« zeer onwetend * zijn. Zó on
wetend, dat vier jaar bewind-
Lef èvre ons aan de rand van 
het financieel faljiet hebben 
gebracht. 

Het lef van de Gentse frans
kiljon is ongehoord : nadat 
zijn onbekwaamheid zelfs 
voor een stekeblinde zichbaar 
is geworden, kent hij zichzelf 
het brevet toe van onbegrepen 
messias tussen de onbekwa-
men en dommen. 

VOELEN EN DENKEN 

Lefèvre is het aan zijn in
nigste overtuiging en zijn 
franskiljonse refleks ver
plicht, in iedere redevoering 
minstens éénmaal de Vlaam
se beweging aan te vallen. De 
bewoner van het Gentse taai
getto meet de Vlaamse bewe
ging met de maatstaven die 
hij best kent en dus zijn de 
flaminganten per definitie be
krompen en achterlijk. Hij 
deed de hele geschiedenis van 
de Vlaamse beweging af met 
een bedenkelijke boutade : 
«men spreekt altijd van 
Vlaamsvoelenden en Inder-

Te voegen bij het dossier van onze nationale foklore : zo wordt in België een nieuwe straat in
gewijd. Tribune met butagas-vuurtjes voor de officiëlen, palmpjes en geprefabriceerde miniatuur
tuintjes, droge planken onder de voeten van de plaatselijke politie, rode lopers en een half dozijn 
gediplomeerde vaderlandslievenden-met-vlag. Het « geval» speelde zich onlangs af te St-Pieters-
Woluwe en de laan kreeg de naam van de bevelhebber van het Geheim Leger. 

daad wordt er in België spij
tig genoeg veel meer gevoeld 
dan gedacht». 

Dat weten we dan ook weer
al ! En we zien ons verplicht, 
de uitspraak van Lefèvre ern
stig te nemen. In het verleden 
inderdaad heeft hij zich her
haaldelijk opgeworpen als een 
specialist in denk- en gevoels
kwesties. Tijdens zijn eerste-
ministerschap verweet hij zijn 
tegenstanders met de hem 

WAT NIET MAG! 
Er was eens een klein meisje aan wie 

men verteld had dat, als het liegen zou, 
een zwart kruiske op haar voorhoofd zou 
komen. Toen het nu eens gelogen had, 
ging het vlug in de spiegel kijken om te 
zien, of er inderdaad een zwart kruiske 
te voorschijn kwam. Maar het zag niets. 
En het was daaro\er verwonderd. Die 
verwondering werd nog groter, en ook 
onbegrijpelijker, toen er op de voorhoof
den van al die anderen van wie het wist 
dat zij ook logen, evenmin een zwart 
kruiske kwam... Spoedig slaagde het er 
nu in, met zo'n onbewogen gezicht en ge
moed te liegen dat nooit meer iemand 
aan enig teken, zenuwachtigheid of rood 
worden, kon merken wanneer het loog. 
En toen het dat had ondervonden, meende 
het kleine meisje dat het e\en goed kon 
liegen als de waarheid spreken. Want de 
enige straf, waarover ooit gesproken 
werd (dat het /ou uitkomen) bestond toch 
niet ! 

Als het echter een tijd hing er heel be
hendig had op los gelogen, ontdekte het 
toch dat niet alleen niemand nog iets 
geloofde van wat het zei, maar dat het 
ook zelf in niemand meer vertrouwen 
kon. En dan is het gaan er\aren, dat de 
grote eenzaamheid van de grote leugenaar 
enkel kan doorbroken worden door het 
onbeloonde en onzichtbare vertrouwen in 
de waarheid. Niet het verbod, niet de be-
dreigmg van het « zwarte kruiske », maar 
de leugen zelf is kwaad, zoals de waar
heid goed is. En zélfs - onbegrijpelijker
wijze, inderdaad ! - weldoende. 

Wie in de krant leest dat het Jong-
Davidsfonds voor zijn kongres een kom-
luunistisch spreker heeft uitgenodigd, iets 
dat « dertig jaar geleden nog een dood
zonde » zou geweest zijn, heeft geen 
moeite een verhaaltje samen te stellen 
o\er de kinderlijke ontwikkeling van 
het morele bewustzijn. Inderdaad, met de 
gul verstrekte zegen van kerkelijke hoog
waardigheidsbekleders « mag » men nu 

kommunisten uitnodigen op vergaderingen 
door katholieken ingericht. Te Leuven 
sprak al Ganaudy op een tamelijk offi
ciële wijze ; vorige week kwam een an
dere Franse kommunist spreken over « de 
eerste tijd van het christendom », deze 
keer echter met enige tegenwerking. Wat 
dus als een soort bevrijding wordt voor
gesteld, is eigenlijk niets anders dan een 
nieuwe vorm voor dezelfde konformis-
tische houding die altijd al heel gegeerd 
is geweest bij de machtigen. Kerkelijke 
en burgerlijke machtigen. 

Gelukkig hebben nationalisten - doof 
nood gedwongen - al heel lang geleden een 
ander stadium in het moreel oordeel be
reikt. Niet het verbod of het zwarte 
kruiske hebben voor ons betekenis, wel 
de zaak zelf. Is domheid de macht van de 
gedachteloze massa, kennis en inzicht is 
de kracht van de zelfstandige mens. De 
kommunistische standpunten leren ken
nen is daarom uiteraard goed. Maar een 
minimum aan realiteitszin en kennis van 
kommunistische geschiedenis en taktiek is 
voldoende om kennis van het kommunis-
me en kommunistische propaganda te on
derscheiden : kennis kan men verkrijgen 
door studie, bv. van de werken van Lenin 
en van de wérkelijke politiek ^an de 
Sovjetpartijen. Propaganda krijgt men te 
horen \an een komnmnistische spreker. 

Een dergelijke spreker gaat men dus 
het woord geven voor jonge mensen, die 
over het kommunisme alleen maar kocxis-
tentiegepraat hebben gehoord en voor 
wie men de keiharde oorlogstheorie van 
het Iwjnununisme verzwijgt. Dat is dus nu 
« goed » geworden, want het Jong-Davids-
fonds zal géén zwart kruiske op zijn voor
hoofd krijgen. 

Wat echter zeker mét mag is een uit
gesproken en politiek geëngageerd natio
nalist uitnodigen, want daar krijgt men 
nog altijd een zwart kruiske voor. 

Nemrod. 

sierende beleefdheid « dat zij 
denken met hun darmen ». 

DEMAGOGIE 

Lefèvre besteedde een goed 
deel van zijn energie en zijn 
welsprekendheid aan een ver
pletterend rekwisitoor tegen 
de demagogie. 

Zo zegde hij o.m. : «En 
zijn zij geen demagogen die 
propaganda maken voor toe
kenning van het kiesrecht 
aan de achttienjarigen ? Het 
zijn niet eens gewone, maar 
geraffineerde demagogen •». 

De heer Van den Boeynants, 
die in 1964 een C.V.P.-wets-
voorstel indiende om het kies
recht bij gemeenteraadsver
kiezingen te verlagen tot 18 
jaar, houde het zich voor ge
zegd : hij is niet eens een ge
wone, maar een geraffineerde 
demagoog. Zo bevestigde ex 
catedra zijn partijgenoot 
Theo Lefèvre. 

De goede oude Van Dale 
geeft volgende bepaling van 
het woord demagogie : «het 
in beweging brengen der mas
sa voor leugenachtige en val
se leuzen ». 

Een der fraaiste staaltjes 
van demagogie in ons politiek 
leven zal in lengte van jaren 
de fameuze schoolkwestie blij
ven. De glanstijd van Theo 
Lefèvre, toen hij aan het 
hoofd stond van de bomen-
omzagers, de kredietaantas-
ters en de barrikadengooiers; 
toen de thans door Lefèvre 
aangeklaagde onverdraag
zaamheid haar hoogste top
pen scheerde : boycot van 
« goddeloze » chokoladef abri-
kanten, fluisterkampanjes te
gen wie niet genoeg in de 
briefomslagen stak, straatbe
togingen en herrie tegen ie
dere tegenstrever die ergens 
ook maar even zijn kop liet 
zien. 

PROCESSIE 

VAN ECHTERNACH 

De verhouding tussen ge
mengde en eentalige eenhe
den in de Belgische lucht
macht is een parodie op de 
eerlijke toepassing van de 
taalwetten. Op 30 november 
1965 bv moest üe minister in 
zijn antwoord op een parle
mentaire vraag toegeven dat 
er van de 26 « wings » en een
heden die één korps vormen, 
21 gemengd zijn en slechts 5 
eentalig ! 

De wanverhouding bestond 

natuurlijk reeds voor die da
tum. Op 3 juni 1964 diende de 
V. V. B. schriftelijk klacht 
daartegen in bij de Kommis-
sie voor TaaJinspektie. Op 8 
februari 1965 zag voorzitter 
Daels zich genoodzaakt, zijn 
klacht nogmaals schriftelijk 
te bevestigen en op een ant
woord aan te dringen. Elf 
maanden later, op 8 januari 
van dit jaar, had de Kommis
sie nog steeds geen tijd of ge
legenheid gevonden om de 
klacht te behandelen; de 
V.V.B, drong op die datum nog 
maar eens aan op een ant
woord. 

Dat is dan reeds anderhalf 
jaar voor dit éne taaiklachtje, 
een druppel op de gloeiende 
plaat. 

En de heren unitaristen ver
zoeken ons vriendelijk, dit 
tempo geestdriftig toe te jui
chen. 

KOLENCHAOS 

In « De Tijd », weekb'ad van 
het V.E.V., reageerde de heer 
J. Declercq op een spreekbeurt 
die onlangs gehouden werd te 
Kortrijk door de heer Simo-
net, kabinetschef van mini
ster Spinoy. 

De heer Declercq haalde 
een aantal verbluffende 
staaltjes aan van de chaoti
sche wijze waarop in dit land 
de ekonomische problemen, 
en meer bepaald het kolen-
vraagstuk, worden behandeld. 
Zo kloeg hij aan dat, alhoe
wel men aan de top sinds ja
ren weet dat de kolenproduk-
tie moet verminderen, « de 
immigratie van ongeschoolde 
mijnwerkers zo sterk werd 
aangemoedigd ». De heer De
clercq vroeg zich tevens af 
hoe het komt dat honderden 
ongeschoolde vreemdelingen 
een versnelde beroepsoplei
ding tot mijnwerker krijgen, 
terwijl geschoolden en land
genoten worden afgedankt. 
Het « inpompen van nieuwe 
arbeidskrachten, gerecruteerd 
uit andere landen », noemde 
hij « onredelijk ». 

Inderdaad, waar is de rede 
te vinden in heel deze waan
zinnige af dankings - en - aan-
wervingspolitiek ? 

Kapitalistische spekulatie 
op lage lonen en vlotte afdan-
kingsmogelijkheid? Of bewus
te «bevolkingspolitiek», nau
welijks verholen poging om — 
naar de richtlijnen van Sauvy 
— Wallonië vol te pompen 
met « fris » bloed ? 
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PRINSELIJK enzoHtc 
P r i n s Albert bezocht enko-

le da^en geleden h e t tekst iel-
bedri jf n.v. De W i t t e - V i s a g e 
t e Marke . De heer De Wit te , 
a fgevaard igde - b e h e e r d e r 
h e e t t e de hoge bezoeker wel
kom in h e t F rans . E nde pr ins 
bean twoordde deze toesp raak 
eveneens in de t a a l van Bri
g i t te Bardot . 

De p r ins geeft voor de zo
veelste m a a l een civiek voor
beeld bij ui tstek. Deze keer in 
ve rband m e t de verneder
l ands ing van h e t bedri jfs e-
ven . 

e s P E R C E N T V R E E M D E N 

Uit een p a r l e m e n t a i r e v r aag 
ges te ld door de Luikse socia
l is t ische volksver tegenwoordi
ger Cools blijkt, d a t in sommi
ge gemeen ten van h e t Luikse 
85 % van de leerpl icht ige kin
d e r e n van vreemde afkomst 
zijn. Dit deta i l onde r s t r eep t 
op schril le wijze in welke m a 
t e de Waalse ekonomie beroep 
hee f t moe ten doen op vreem
d e a rbe id sk rach t en om de be
s t a a n d e p roduk t i ekapac i t e ' -
t e n in s t a n d te k u n n e n hou-
d e a . 

Ten overs t aan van dergel i j 
k e cijfers begr i jp t men des te 
be t e r de eis van verschi l lende 
ekonomische ins te l l ingen in 
Vlaanderen , d a t de overheids
zorg in de eers te p l aa t s zou 
ge r . ch t worden op gewesten 
w a a r een overschot a a n in
h e e m s arbe idspotent iee l aan 
wezig is Dit heef t n ie ts met 
r ac i sme te m a k e n De s t a a t 
m o e t voor he t geheel van de 
gemeenschap de rol vervullen 
v a n wat men pleegt te noe
m e n « de goede hu isvader » 
H e t is n o r m a a l da t een goe
de hu i svader in de eers te 
p l a a t s zorgt voor he t welzijn 
van 7ijn eigen gezinsleden en 
p a s in tweede orde voor da t 
v a n a a d e r e n 

In ieder geval wordt h e t ge
goochel m e t de zogenaamde 

r r i no r ' z a t i e in h s t zuiden vam 
h e t l and wel e.q; pots ier l i jk 
als m e n ho^e rvenne lde c i j 
fers overweej,t. 

DEMOKRATIE 

O P ZIJN LIBRE'S 

O m d a t de Oostendse ad-
junk t -po l l t i ekommissa r i s V a i 
S ieenk is te te Antwerpen op 
de 5e ver ja r ing van de J o n g 
Vlaamse S t u d e n t e n g e m e e n -
s c h a p h e t woord gevoerd 
heeft , is « La libre Belgique » 
weer eens op h a a r s t r jd ros 
gestegen om de onderon twik
kelde Vlamingen v a n u i t de 
hoogte de les te lezen. 

De hee r Van S teenk ste ver
dedigde de s te l l ing van een 
zuiver nede r i ands t a l ige kus t 
m e t passend o n t h a a l voor de 
ande r s t a l ige toer i s ten . Kor t 
om, de n o r m a l e en gezonde 
t o e s t a n d van alle toer i s t i sche 
gebieden in de o m r i n g e n d e 
l anden . Natuur l i jk sp reek t de 
afbouw van de t oe s t anden u i t 
de ti jd van de volle kolonisa
t ie n ie t t o t h e t o n d e m o k r a -
t isch b re in van de « Libre ». 

Een e igenaard ige opva t t i ng 
van de demokra t i e kensche t s t 
de « L i b r e » . Een a d j u n k t -
pol i t iekommissar i s m a ^ vol
gens h a a r geen poli t ieke (zij 
h e t zelfs a-par t i jpol i t ieke !) 
s te l l ingen verdedigen ! Voor 
de «Libre » is h e t duidel i jk : 
A m b t e n a r e n moe ten zwijgen. 
Voor hen b e s t a a t h e t grond
wetteli jk r ech t op vri je me
n ingsu i t i ng niet . W a t was h e t 
een moo.e ti jd, toen de a m b t e 
n a r e n (behalve de Waalse en 
de f ranski l jons n a t u u r l i j k ) 
moes ten zwijgen, evenals de 
bed ienden en de werkl ieden, 
u i t vrees h u n werk te verlie
zen. Toen de boeren hetzelfde 
moes ten doen uit vrees voor 
de grootgrondbezi t te rs . En de 
kleine m i d d e n s t a n d uit vrees 
voor h e t rijk franstal^g kliën-
teel . Alleen voor he t f r ans t a -
lig g roo tkap i taa l , de hogere 
m i d d e n s t a n d e a de groot-

Verleden zaterdag hebben in verschillende steden van het land de vervoerondernemers een be
toging gehouden om hun eisen kracht bij te zetten Indien aan hun problemen niet de nodige 
aandacht wordt geschonken, overwegen zij een nog grootscheepser aktie. Dat belooft : zo'.n do
zijn betogende « zware jongens » vullen volledig een levensgrote straat. 

grondbez i t t e r s bes tond toen 
de demokra t i e . 

Da t was nog eens een t i jd ! 
Om nooi t te ve rge ten ! De 
« Libre » s t a a t nog evenver . 
Da t zijn d a n de verdedigers 
van h e t un i t a r i s t i s ch België 
van 1830. 

« PAR E N T R A I N E M E N T . . . 

Ind ien we « De S t a n d a a r d » 
mogen geloven heeft de heer 
Van Acker ver leden week ver
k l aa rd : « de mo3il j k h e d s n op 
taaigebied, hebben h u n weer
slag gehad op de f inanciën 
van h e t rijk, o m d a t m e n no
deloos a m b t e n a r e n heef t 
a angeworven zg om de zaken 
te regular izeren 

Het :s Klaar d a t de heer 
Van Acker h ie r bedoelt de re-
gular iza t ie van de t aa i toe 
s t a n d e n in h e t Minis ter ie van 
Bu i t en l andse Zaken en dit 
werp t m e t e e n een schri l l icht 

op de s t r i jd a c h t e r de scher
m e n t egen iedere poging om 
de a c h t e r s t a n d van de Vlaam
se a m b t e n a r e n in te h a l e n : 
de t e g e n s t a n d k o m t van onze 
eigen Vlaamse min i s t r abe l en 

He t is h e m e l t e r g e n d d a t 
Van Acker di t dur f t a a n h a l e n 
w a n n e e r hij weet d a t s inds 
de toepass ing van de t aa lwe t , 
van "32, mi l j a rden werden ver
s londen door de zogenaamde 
benoemingen « p a r e n t r a i n e -
m e n t l inguis t ique » waarb i j 
t e lkens nodeloos een Waals 
a m b t e n a a r werd benoemd 
wannee r hi j werd voorbijge
s t reefd doo*!" een a m b t e n a a r 
van de Vlaamse taa l ro l . 

. . . Z U S O F ZO » 

En het wordt gods las te rend 
als m e n b e d e n k t d a t s inds een 
10-tal j a r e n zoiets b e s t a a t als 
een benoeming « par e n t r a i n e -
m e n t syndical i> waarb i j een 
vri jgestelde van een s .nd ikaa t . 

die voorlopig u i t de a d m i n i s 
t r a t i e verwi jderd is, ve rde r 
ca r r i è re m a a k t en in de ho
gere sferen r eg l emen ta i r n i e t 
kan voorbijgestreefd worden , 
terwij l een a m b t e n a a r die in 
d iens t blijft geen v e r h a a l 
heeft t egen iedere b e n o e m i n g 
op h e t hoogste n iveau , o m d a t 
zij a f h a n g t van de beoorde
l ing van de hogere overheid . 

Voor d i t soort b e n o e m i n g e n 
wordt nooi t de Neder landse 
b e n a m i n g gebru ik t o m d a t h e t 
s teeds Walen zijn die gen ie ten 
van de benoemingen « p a r en-
t r a i n e m e n t z u s t i f z o » . " 

Van een bodemloze m a n d 
gesproken . m i j n h e e r Van 
Acker ! Veeg voor uw eigen 
deur w a n t , « g 'hebt h e t wree-
dig vandoen ». Hoeveel mil
joenen heb t U reeds nodeloos 
n a a r de m a a n geholpen ? U 
sp reek t de t a a l van een ver
zadigd Vlaams « Bourgeois » 
in social is tenvei ! Nu h e t er 
op a a n k o m t de Vlamingen 
r e c h t te l a t e n w e d e r a r e n . 

Reeds vroeger hebben wij er de aan
dacht op gevestigd, dat de steed.s veider 
doorgevoerde niachtscoRCcntralies in de 
ekonomische en financiële wereld een ge
vaar \ormden \oor de demokralie, in de 
echte zin van het woord. 

Waar de Vlaamse volksgemeenschap 
reeds met een achterstand staat, die v.o 
snel mogehjk dient ingehaald, waar de 
Vlaiiiingen nog een werkelijk zelfbestuur 
moeten vero\eren. is deze toestand voor 
ons dubbel ge\aarlijk. 

Onze kongresbeshiilen en het Volks
unie piogramnia \oorzien dan ook terecht 
een sluitende kontrole van de gemeen
schap op de ongebreidelde macht \an 
het grootkapitaal. 

Nog al te veel nationalisten ^e^ge'cn 
dat, naast de verovering van politieke 
en kulturele zelfstandigheid die primor
diaal blijft, ook ekonomische ontvoogding 
noodzakelijk is voor een volledige ont
wikkeling van het Vlaamse volk. 

Het gaat niet op de zichtbare politieke 
macht te veroveren, terwijl de onzicht

bare kapitalistische grootmacht aan de 
touwtjes blijft trekken \a\\ de •-< N.V. 
België >̂. 

V^'anneer men spreekt o\er « kapitalis
tische grootmachten », « geldmuur », 
.. haute finance », zijn dat wellicht vage 
termen. Daarom is het nuttig, (>l)iectief en 
welen.schappeliik uiteen te zetlen over 
welke machien men spreekt en hoe ze 
georganiseerd zijn. 

Men zai dan bv. zeer snel inzien, dat 
het niet gaat om inmenging in kleine ol 
eenniansbediijsen, dat het niet gaat legen 
het vrije initiatief in handel en ni | \er-
heid. Maar wel vóór de vrijheid en tegen 
de diktatuur en het machtsmisbruik door 
enkelingen, die bovendien \<>lledig buiten 
(Ie volksgeineenschap le\en. 

Vooraf dient opgemerkt, dat er ontegen
sprekelijk ek(momische \ oordelen ver 
bonden zijn aan een concentratie \an on
dernemingen. Het aantal aan- en ver
kopen kan verminderd worden, evenals 
tal van onkosten (beheerskosten, \ervi)er-
kosten, enz.). Ilct bedrijf wordt zelfstan

diger en minder afhankelijk van andere 
onderremingen. 

Ook «ociaal gezien kan bedrijfsconcen 
tratie onmiddellijke voordelen opleveren ; 
betere bezoldigingen en werkvoorwaar-
den, nauwkeuriger toepassing der sociale 
wetten, betere mogelijkheden tot bevor 
dering. 

Ten slotte kunnen grotere onderne
mingen beter de komende Europese inte
gratie te bü\en komen, en er zelfs een 
aktie\e rol in spelen. 

Natuurli|k zijn er .grenzen, zelfs louter 
ekonomische, aan een verdere groei van 
een onderneming. Ook kunnen de verbrui
kers, in plaats van te profileren van ver
laagde prijzen, het slachtoffer worden 
van een doorgedreven monopolisering, 
gebeurlijk langs trust- of kartelvorming. 

Nochtans is het niet de bedrijfsek(mo-
mische concentratie die het grootste ge
vaar vormt voor het algemeen welzijn. 
De terni « geldmuur » is klaar en duide
lijk : het machtsinstrument dat aan elke 
kontrole ontsnapt en dat zorgvuldig door 
enkele tientallen families ( « les deux 
cents families ») wordt gehanteerd, be
staat uit de financiële concentraties in 
holdings en groepen. 

Waar de ekonomische technische struk-
turen een onmiddellijk belang hebben, 
spelen de financiële strukturen een enor
me en doorslaggevende rol op langer? 
termijn, ook op politiek gebied ! 

Deze laatste strukturen kunnen \ er-
schillende vormen aannemen. 

De holding is wel de meest tipische. 
Het is een maatschapijij die als uitslui
tend doel heeft het beheren van aandelen 
\an andere maatschappijen. Zohaast een 
voldoende aantal aandelen m het bezit 
IS van de holding, controleert hij deze 
maat.schappi|en zonder zelf aan handel of 
nijverheid te moeten doen. Wanneer zulks 
het geval is voor verschillende onder
nemingen in dezelfde produktietak, 1 an 
de holding een ganse niivei'heid beheer
sen (bv. elektriciteitsproduktie, staalin
dustrie). 

Trusts, kartels zijn nauwer \erbonden 
met de ondernemingen zelf. Enkel de zgn, 
« Investment Trust » of portefeuillemaat-
schappij is gelijk de holding een finan
ciële maatschappij. Deze controleert dan 
gewoonlijk een ganse sektor of een deel 
van een bepaalde nijverheidstak. 

De financiële groep ten slotte is een 
betrekkelijk jonge vorm in de ekonomie. 
De groep bestaat uit een geheel van onder
nemingen tussen dewelke een zekere band 
bestaat (niet noodzakelijk eenzelfde pro-
duktieketen). die krachtig genoeg is om 
een eenheid van geineenschaiipelijke eko
nomische politiek toe te laten. 

Het is deze laatste vorm die in België 
zeer belangrijk is en waardo(n de Bel
gische ekonomie ten slotte onder contn.le 
staat van een zeer klein aantal personen. 

Een volgende maal behandelen we het 
mekanisme waardoor deze macht'concen
tratie mogelijk IS. 

E. Slosse. 
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DE HAAIEN ... 

Walter Kunnen, voorzitter 
van het Aktiecentrum voor 
Europees Federalisme — 
B.V.S.E., voerde enkele weken 
geleden het woord over het 
Europees fderalisme voor het 
Antwerps St Maartensfonds. 
Het St Maartensfonds is, zo
als onze lezers weten, een ca
ritatieve vereniging van oud-
Oostfrontstrijders. 

Tegen deze spreekbeurt is in 
het obscure haaienkrantje 
van Hubert Halin, «La Voix 
Internationale de la Resistan
ce » een histerische aanval 
verschenen. Natuurlijk haal
den de beroepsresistentialis-
ten er voor de zoveelste maal 
Verbelen en De Bodt bij. 

De krokodillenmentaliteit 
van de groep Halin werd o.m. 
door de « Gazet van Antwer
pen »op rake en scherpe wijze 
veroordeeld Het blad wees er 
op dat Halin en kornuiten er 
zelfs graten in vinden, dat er 
een mis opgedragen wordt 
voor de zielerust van Charles 
Maurras. 

« La Voix enzoverder » heeft 
het niet gelaten bij een 
brandartikel. Er werd in al
lerlei Europese instellingen en 
verenigingen een kampanje 
tegen de heer Kunnen ontke
tend. 

. . . VAN EEN 

KALE REIS TERUG 

Veel succes blijkt dit kan
nibalisme de dag van vandaag 
echter niet meer te hebben. 
Prof. dr. H. Brugmans, van 
het Europa-kollege, schreef 
aan Halin een brief waarin 
hij het opnam voor de heer 
Kunnen. Aan deze laatste be
vestigde hij schriftelijk: «Ook 
heb ik er persoonlijk er geen 
bezwaar tegen dat oud-Oost-
frontstrijders de graven van 
hun gesneuvelde kameraden 
van een berkenkruis voorzien 
(...) Ce n'est pas moi qui cra-
cherais sur les tombes». 

De internationale afgevaar
digde van het Aktiecentrum 
voor Europees Federalisme be
zorgde Halin zijn zienswijze 
eveneens schriftelijk aan 
huis : «Inzake de Vlaamse 
Wapen-SS moeten we een on
derscheid maken tussen die
genen die de vijand hebben ge
diend en diegenen die meen
den, zich idealistisch in te 
zetten voor Europa, tegen het 
kommunisme en voor hun 
volk » En terzake besloot hij : 

-'« In mijn hoedanigheid van 
internationaal afgevaardigde 
van het A.E F. zal ik dan ook 

niet de heer Kunnen tot de 
orde roepen zoals u vraagt, 
maar met klem protesteren 
tegen uw artikel dat oneerlijk 
is...». 

Voegen we er nog aan toe 
dat haai Halin in zijn hetze
kampanje zorgvuldig ver
zweeg, dat het Antwerps Sint 
Maartensfonds korte tijd voor 
de spreekbeurt van de heer 
Kunnen een bijeenkomst had 
belegd waarop een weerstan
der het woord kwam voeren. 

Dat is, wat de kannibalen 
onder fair-play verstaan 1 

VASTE TAALKOMMISSIE 

De Vaste Taaikommissie, 
een der weinige (gebrekkige) 
instrumenten waarover de 
Vlamingen beschikken om 
hun taal en kuituur niet he
lemaal tot de rol van schom
melmeid te laten verwijzen, is 
momenteel zo goed als ont
wricht en buiten werking ge
steld door Waalse sabotage. 

De Vaste Taaikommissie 
bestaat uit vijf Vlamingen en 
vijf franstaligen. Een Waals 
lid, de C.V.P.-er Victor Michel, 
weigert reeds sinds enkele 
maanden de vergaderingen 
bij te wonen Hij wordt thans 
in die houding gevolgd door 
Magerotte, een andere Waalse 
CV P.-er. 

Op die wijze hopen de Wa
len de Taaikommissie volko
men lam te leggen. 

Het initiatief daarvoor gaat 
hoogstwaarschijnlijk niet uit 
van Michel en Magerotte zelf 
Er wordt beweerd, dat de 

We hebben de jongste jaren het leger al vaker bij niet-militaire opdrachten gezien : bij over-
stromingen, in de oogsttijd en nu ook (foto hierboven) bij het zoeken naar de vermiste politie
agent. Dat zijn alleszins nuttiger taken dan de kazerne-korvee's. Wanneer gaat men verder op 
deze logische weg en gebruikt men de dienstplichtigen na hun militaire bazisopleiding in een-
u„/i„„ ^;g dichtei bij het arbeidsdienst-ideaal dan bij de ouwerv^etse troep staan ? heden. 

Waalse C V.P.-vleugelvoorzit-
ter Parisis het optreden van 
de twee saboteurs heeft gebil
lijkt en aangemoedigd. 

Meteen staan de Vlaamse 
C.V.P.-ers, fetichisten van de 
taalwetten j , eens te meer 
duchtig voor schut. Hun lieve 
Waalse partijgenoten behan
delen hen als onvolgroeide 
knapen Die Waalse houding 
rendeert, omdat de Vlaamse 
C V P-ers, (voorlop'g nog) 
steeds van de moed verstoken 

i'|l|n«ili)i«l||lllllilliBii|l 

Brussel wordt er niet mooier om! De « skyline » schendt iedere 
dag meer en meer het eigen Brabants karakter van de stad. Wij 
in ieder geval kunnen de macaroni-doos naast het torentje van 

St Jakob-op-de-Koudenberg niet mooi vinden. 

Binnaikort een snelle,e verbinding tussen de Belgische en de Britse kust ? Er zijn plannen voor 
een Hovercraft-aanlegplaats te De Panne. Maar de proefnemingen (onze foto) gebeuren voorlo

pig op het strand van Calais. 

k 

blijven om heel de taalwette-
rij naar de duivel te wensen 
en voor het Vlaamse volk een 
eigen politieke struktuur af 
te dwingen. 

Alléén federalisme zet de 
Michel's, de Parisissen en de 
Magerotte's definitief schaak
mat ! 

RESERVE-OFFICIEREN 

Op 1 januari 1966 telde het 
Belgisch leger 8 franstalige 
en geen enkele nederlandsta-
lige reserve-generaal-majoor. 
Het aantal franstalige reser
ve-kolonels bedroeg 59, tegen
over 7 Vlamingen. Er waren 
191 franstalige luitenant-ko
lonels der reserve tegenover 
101 Vlamingen. Bij de ma
joors was de verhouding 183 
tegenover 135 ten nadele van 
de Vlamingen. 

Te voegen bij het dossier 
van «la grande muette ». En 
dat men liefst niet opnieuw 
afkome met de oude dooddoe
ner : « het is de fout van het 
gebrek aan belangstelling bij 
de Vlamingen ». In een leger 
dat werkelijk «nat ionaal» 
zou zijn, d.w.z. Vlaams in 
Vlaanderen en voor de Vla
mingen, zouden heel wat meer 
V l a m i n g e n wél hun ver
antwoordelijkheid nemen. 

T.V. EN ZWARTBERG 

De B.R.T. heeft verleden 
maandag besloten, dat de TV-
reportage van Maurits De 
Wilde nog zou worden uitge
zonden. Natuurlijk niet in de 
oorspronkelijke versie; wel in 
een « gekuiste » en « met de 
nieuwste elementen » aange
vulde versie. 

Daarmee is de kwestie hoe
genaamd niet van de baan. 
Wel integendeel ! Het pro
bleem van de censuur en van 
het statuut der B.R.T -joerna-
listen blijft in alle scherpte 
gesteld. 

Een der B.R.T.-beheerders 
die zich op de ellendigste wij
ze heeft gedragen, was de on
vermijdelijke Antwerpse pro-
vinciegoeverneur Richard De-
clerck. Op de overhandigings-
plechtigheid van de Bert Ley-
sen-prijs aan Maurits De Wil
de achtte hij het nodig, de 
regering bij te vallen en te 
verklaren dat, zo er van ho
gerhand geen verbod voor de 
uitzending zou gekomen zijn, 
de BR.T. zélf die beslissing 
zou hebben genomen. 

De worm blijft dus in de 
vrucht zitten. Ook zonder re-
germgscensuur is de B.R.T, 
ondanks de bekwaamheid en 
de toewijding van heel wat 
radio- en T.V.-mensen, een 
onbetrouwbaar en ondemo-
krsttische nest. 

Het incident De Wilde heeft 
slechts even de aandacht ge
trokken op de onduldbare toe
standen, die onafscheidelijk 
verbonden zijn aan de struk
tuur zelf van de B.R.T., aan 
het onaanvaardbaar diktat 
dat de partijen en de politie-
kers er uitoefenen. 

VOERKARNAVAL 

Wanneer zal onze « welden
kende » pers eindelijk ont
dekken dat in de Voerstreek 
door een stelletje franskiljon
se burgemeesters en hans
worsten sinds maanden ' een 
misselijke komedie wordt ge
speeld ? 

Naar aanleiding van de kar-
navalfeesten werden door de 
Voerfranskiljons een aantal 
geruchten, het ene al zotter 
als het andere, verspreid. De 
franstalige pers drukte dat 
allemaal doodernstig af, zodat 
heel frankofoon België zich 
tijdens de karnavaldagen ver
wachtte aan een invasie van 
gemaskerde en verklede fla-
mingantische kommando's. 

De rijkswacht en de B.O.B. 
trapten eveneens in de val en 
namen de jammerklachten 
van de retour-a-Liègers ern
stig (als we dat zo mogen noe
men) op. Zo mengden een 
groot aantal gemaskerde of 
van feestneuzen voorziene 
« stillen * zich onder de Voer-
se karnavalvierders. Met als 
enig rezultaat natuurlijk dat 
ze er aan waren voor hun 
moeite en hun kosten. 

DE DRIEKLEUR 

Vijf P.V.V.-senatoren heb
ben een wetsvoorstel inge
diend, waarbij een gevange
nisstraf van 15 dagen tot 6 
maanden en geldboeten van 
26 tot 500 fr voorzien worden 
voor al wie de driekleur van 
ons vaderland in het open
baar durft smaden. 

Het begrip « smaad » is vol
gens de P.V.V.-patriottards 
zeer rekbaar : fluiten, joelen 
en jouwen ergens waar een 
Belgische vlag hangt zou 
reeds strafbaar gesteld wor
den. 

Eén uitzondering : niet 
strafbaar is, volgens de indie
ners van het wetsvoorstel, 
het niet-ontbloten van het 
hoofd als de driekleur voor
bij gedragen wordt. Wat een 
liberale breeddenkendheid ! 

De P.V.V.-trikoloren reppen 
natuurlijk met geen woord 
over de straffen en boeten die 
moeten opgelegd worden aan 
hen die misbruik maken van 
de driekleur om te provoke-
ren. Het w e t s v o o r s t e l 
houdt zich immers alleen met 
« smaad » en niet met prosti
tutie bezig. 
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mr. H. Schiltz 

versterken 

intercom-

electrobel 

hun greep 

op de 

Vlaamse 

emeenten ? 
Tussen de verschillende energiebronnen neemt de elektriciteit in ons land een 
belangrijke plaats in Elektrische stroom is praktisch een levensbehoefte gewor
den zowel voor de enkeling als voor de gemeenschap. De verdeling van deze 
energie geschiedt per gemeente of per streek, via door de lokale overheden ver-
leendj monopolies. Vandaar de tendens in alle westerse landen, zowel de produk-
tie als de verdeling van elektriciteit steeds meer onder kontrole te brengen van 
de gemeenschap. De produktie van elektrische energie is in België in principe 
vrij. Zowel private ondernemingen als openbare besturen mogen vrij elektrische 
stroom produceren. Voor de verdeling van de elektriciteit buiten de onderneming 
die z.e voortbrengt moeten vanzelfsprekend leidingen, worden aangelegd, hetzij 
bovehgronds, hetzij ondergronds. Hiervoor moeten de wegen gebruikt worden, 
hetzij gemeentelijke, hetzij rijks- en provinciewegen. De gemeenten bezitten een 
monopolie om de verdeling van elektrische energie op hun grondgebied toe te 
laten, met henuttiging van de gemeentewegen en van de rijks- en provinciewegen 
en dit voor wat betreft huishoudelijke elektriciteit en drijfkracht onder 1,000 kw. 

Dil feit v e r p l i c l u d e voortbrengers 
•van elektrische stroom er Toe. te trach
ten goede t>etrekkinoen te onderhouden 
met de gemeentehestnren, willen /ij in 
staat zijn hun produktie te verkopen. 
Afge/ien van minder belangrijke varian
ten /iet de toestand er thans uit als 
volgt : 2ö % van de bevolking van het 
Lmd woidt bediend door distributie
ondernemingen van de opcnjiare sek-
lor, 2 % door private ondernemingen 
en 72 %• door zogenaamde gemengde 
interkommunales. Deze cijfers tonen 
duidelijk de zeer grote rol aan die ge
speeld wordt dooi- de gemengde inter-
kommunale verdelingsmaatschappijen. 

Het is op dit vlak dat de machtige 
holdings, die de voortbrengst van de 
elektriciteit in ons land kontroleren, op 
ci t ogenblik belangrijke wijzigingen 
voorbereiden. In dit artikel willen wij 
vooral wij/en op de plannen die thans 
v\oiden uitgewerkt in de maatschappij 
JiUercom, de voornaamste produktie- en 
clisiMbuiiema<Usth.ipi)ij \dn elektrische 

energie in België. Zij wordt gekontro-
leerd door de holding Electrobel, die 
op zijn beurt gekontroleerd wordt door 
een reeks financiële holdings, nl. Bru-
fina (8 % ) , Bank van Parijs en de Ne
derlanden (8 % ) , groep Enipain (3 % ) , 

, Electrorail (4 % ) , Tract ion et Rlectri-
' cité (.') % ) , Sofina (4 %) en Sidro (4 %). 

Voor de regionale verdeling van v!e 
elekti icileit beschikken Intercom sa
men met Electrobel over een reeks re
gionale maatschappijen die ieder een 
bepaalde streek bedienen en waarin zij 
de meerderheid van het kapitaal kon 
troleren. 

De voornaamste de/er maatschappijen 
zijn de volgende : 

1. Gaz et Electricité du Xord de i.i 
Belgique (E.N.B.). Ze bedient Tienen. 
Boom. hel Land van Waas. de Kempen, 
Dendermonde en Aalst, de omgeving 
\ an Gent en een reeks andere gemeen
ten. 

2. Gompagnic Beige pour l'exploii i-
tion du Gaz el de l'Eleciric itc en Elaii-

dre Occidentale (B.M.G E.). Ze bedient 
Zuid-West-Vlaanderen, een deel \ an 
Oost-Vlaanderen en Moeskroen. 

3. Henelraz. Ze bedient Chaileroi, 
Bergen en omgeving. 

4. Sobrugaz. Ze bedient Biussel en 
Machelen. 

5. Electricité et Gaz de l'Est de la 
Belgicjue. Ze bedient de streek van \'er-
viers. 

6. Compagnie dT.lcctricité de la Den
die. Ze bedient een kleine seklor in de 
Dendeistreek. 

Bovendien kontroleert Intercom sa 
men met Electrofina, Electrobel en 
'fraction et Electricité (Société Géné
rale) de maatschappij Ebes. die op haar 
beurt de distributie beheerst in grote 
delen van .Antwerpen, West- en Oost-
Vlaanderen. 

Aldus beheerst Intercom een zeer 
groot gedeelte van de electricileitsver-
deling van het land. 

De beheerraad van Inteicom wen-.t 
thans de legionale distributiemaatschap
pijen op te slorpen en rechtstreeks in ' 
de plaats te treden van deze maatschap
pijen. Aldus zou de distributie v,Tn elek
triciteit in een groot gedeelte van Bel
gië centraal geleid worden vanuit Brus
sel. Intercom zou de plaats innemen van 
de regionale verdelingsmaatschappijefi 
in de verschillende gemengde intercoai-
munales, waarmede deze monopoli'^-
oNcrcenkomsten hebben afgesloten. 

De regionale \erde'ers leveren immers 
de elektriciteit meestal niet rechtstreeks 
aan de verbruikers doch wel via gemeng
de maatschappijen, waarin enerzijds dr 
verdelers en anderzijds de verlegenwoor-
digers van de Ijetrokken sjenieenten ze-
lelcn. 

Deze gcmeniidc inlcikoiiiniunalcs le

veren aan de aangesloten geraeentei^ 
vaak belangrijke inkomsten op, terwijl 
zij tevens belangrijke beheersmandateii 
ter beschikking stellen voor gemeente
lijke mandatarissen. Otn dtis de fusie van 
de regionale distributiemaatschappijen 
met Intercom te kunnen doorvoeren 
(met behoud van de bestaande gemeen
telijke afzetgebieden) moet Intercom 
zich de goodwill verzekeren van de be
trokken gemeentebesturen. Vandaal' 
dat een grootscheepse aktie werd op 
totiw gezet vooral in West-Vlaanderen 
om de vertegenwoordigers van de ge
meenten te winnen voor de p lannen 
van de super-trust Intercom. Een drie
tal personen schijnen in deze groot
scheepse concentratie-poging een be
langrijke rol te spelen nl. de heer Spind-
Ier, (ridder) Thys en de heer T r i s t r am, 
alle drie lid van de beheerraad zowel 
van Intercom als van Electrobel. Een 
pikant detail : de eerste en de derde 
zouden rasechte Fransen zijn! 

Het lijkt wel zo dat een bepaalde ra
tionalisatie in de sektor van cie elektri
citeitsdistributie wenselijk voorkomt en 
tot besparingen kan leiden, o.m. cToor 
de uitschakeling van cascadetaksen. An
derzijds moeten de plannen van Inter
com leiden n a a r een gevoelige verster
king van de Frans-Brusselse managers, 
die als haast feodale heren de scepter 
zwaaien over de elektriciteitssektor. 

De regionale verdelingsmaatschappij-
cn hadden han zetel en hun adminis
tratie ten minste nog in de streek waar
in zij werkten. Dit bracht o.m. mée dat 
de verdelers die in de Vlaam.se provin
cies werkten, normaal nedertandstalig 
personeel tewerk stelden. Ook bleken 
zij ingevolge hun regionale bindingen 

(\ 'er\olg hiernaast in kader) 
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NIEUWS VAN DE VOLKSVNIEPARLEMENTSFRAKTIES 
GEEN VERMINDERING 

Uit het antwoord op een 
vraag van Dr Ballet hebben 
we geleerd dat geestesgestoor-
den zelfs onder bepaalde 
voorwaarden, geen verminde
ring kunnen verkrijgen op 
het spoor. Zij vallen, aldus de 
minister niet binnen bepaal
de kategoriën die om sociale 
redenen een vermindering 
verkrijgen. Overigens stipt hij 
nog aan dat de financiële toe
stand van de N.M.B.S. het niet 
mogelijk maakt een eventue
le uitbreiding tot nieuwe ka
tegoriën te overwegen. 

AUTOBUSLIJN 

Op de autobuslijn Lier-
Aarschot werden sinds sep
tember 1965 verscheidene au-
tobusritten afgeschaft op zon
en feestdagen. Hierdoor kun
nen arbeiders die ploegwerk 
verrichten zeer moeilijk op 
hun werk geraken of ervan 
terugkeren. Sommigen «doen» 
zelfs 14 uur per dag voor een 
arbeidsprestatie van 8 uur. 
Wim Jorissen stelde hierover 
een vraag aan de minister 
van Verkeerswezen en voerde 
aan dat door een aanpassing 
van de uurregelingen der bus
sen of door bijkomende hal
ten in de tussenstations voor 
de treinen, een oplossing kan 
gevonden worden. De minister 
voelde hier echter niets voor, 
vermits hij in zijn antwoord 
zegde dat geen speciale maat
regelen kunnen getroffen wor
den. Het aantal reizigers zou 
te klein zijn. Net of er op an
dere lijnen al eens geen half
lege bussen rijden en of er 
niet door treinen gestopt 
wordt in stations die weinig 
verkeer hebben. De minister 
zelf «doet» geen vier uren 
per dag om van en naar zijn 
werk te geraken. Die rijdt im
mers in een slee met chauf
feur. ' 

BOUWVERPLICHTINGEN 

Vaak worden kopers ver
plicht op een aangekocht 
perceel bouwgrond, bmnen de 
twee jaar een woonhuis op te 
richten. Dit is vooral een 
zware handikap voor jonge 
gezinnen. In dat verband 
vroeg senator Wim Jorissen 
aan de minister van het Ge
zin en van de Huisvesting of 
hier geen maatregelen kon
den getroffen worden en mo
gelijk de termijn op vijf jaar 
gebracht. In het antwoord 
wordt gezegd dat de regle
mentering terzake vaak uit
gaat van plaatselijke besturen 
en doorgevoerd wordt uit 
overwegingen van algemeen 
belang. Beloofd werd dat ech
ter kontakt met hen zal op
genomen worden om in -de 
mate van het mogelijke hin
derpalen en moeilijkheden 
voor jqnge bouwers uit de weg 
te nemen en een verlenging 
van de vastgestelde termijn 
te overwegen. 

SOCIAAL ABONNEMENT 

•'nm' «H'wUlHilta. ÉBi 

Wim Jorissen stelde de mi
nister van verkeerswezen 
voor, het maksimumbedrag 
voor het toekennen van een 

sociaal abonnement op de 
spoorwegen te verhogen. Het 
plafond beloopt op dit ogen
blik 125.000 fr brutobezoldi-
ging, maar het zou niet meer 
dan redelijk zijn moest dit 
grensbedrag aangepast wor
den. Immers, door de stijgen
de levensduurte werden wed-
deaanpassingen toegestaan, 
zodat sommigen thans boven 
het geldende maksimum ko
men. In een parlementaire 
vraag opperde onze senator, 
dat zo spoedig mogelijk de 
vereiste maatregelen zouden 
genomen worden en dat bo
vendien een regeling op ba-
zis van het gezinsinkomen 
zou getroffen worden. 

De minister antwoordde dat 
de opgeworpen kwestie zijn 
aandacht gaande houdt en 
dat er rekening mede zal ge
houden worden in het geheel 
van een algemene vervoerpo-
litiek. 

STAATSRAAD 

De franstalige kamer van 
de afdeling wetgeving van de 
Raad van State wordt voor
gezeten door een staatsraad 
die nederlandsonkundig is, 
hoewel hij de beide landsta
len dient machtig te zijn, ver
mits alle ontwerpen in ver
band met taalaangelegenhe-
den ook door de Franse ka^ 
mer dienen onderzocht te 
worden. Wim Jorissen stelde 
hierover een vraag. De mini
ster wees erop dat de Franse 
kamer overeenkomstig de wet 
zitting houdt onder voorzit
terschap van haar oudste be
noemde lid, in afwachting 
van de vervanging van de 
eerste-voorzitter. Het wordt 
o.i. tijd dat zo spoedig moge
lijk werk wordt gemaakt van 
die vervanging. 

GEEN 

LOPENDE ZAKEN 

De minister voor Tewerk
stelling en Arbeid maakt het 
zich erg gemakkelijk. Op een 
vraag van senator Jorissen 
over een loonsvermindering 
van 43 fr per dag voor som
mige mijnwerkers die door de 
fusie van Houthalen met Zol
der van de ene mijn naar de 
andere overgingen, maakte 
hij zich er van af met de op
merking dat deze mijnwerkers 
niet verplicht waren dit werk 
te aanvaarden en er ander 
konden zoeken ! 

Op een andere vraag van 
senator Jorissen over afdan
kingen en loonsvermindering 
op de Britse basis te Emblem 
bij Lier verklaarde de mini
ster doodeenvoudig, dat dit 
geen lopende zaken zijn en 

dat hij de vraag niet diende 
te beantwoorden. 

Als de Minister van Arbeid 
meent dat gevallen van loons
vermindering in een tijd van 
stijgende levensduurte hem 
niet aangaan, waartoe dient 
hij dan ? 

Senator Jorissen heeft de 
vraag alvast opnieuw gesteld 
voor de opvolger van die mi
nister. Hopen we maar dat 
dié minister van Arbeid... zal 
werken. 

VRIJ VAN ZEGEL 

Een paar maanden geleden 
had senator Jorissen aan de 
minister van Financiën ge
vraagd waarom op het inzen
den van belastingsformulie
ren een zegel diende geplakt, 
waar dit in andere landen 
meestal niet het geval is. De 
minister antwoordde dat hij 
de zaak een oplossing zou ge
ven. Dit blijkt thans gebeurd : 
geen zegels meer op het in
sturen van de belastingsfor
mulieren. 

Alvast drie frank gespaard! 

LA CORNICHE 

Wim Jorissen vroeg aan de 
minister van Binnenlandse 

Zaken hoe het gestaan is met 
de klacht die de gemeente 
Overijse destijds bij de Raad 
van State indiende met be
trekking tot de overheveling 
naar Wallonië van de wijk La 
Corniche, die zoals men weet, 
tot Overijse behoorde. De 
minister antwoordde dat de 
Raad nog steeds geen uit
spraak heeft gedaan. Wij vra
gen ons af hoe lang dat nog 
gaat aanslepen. Of wacht men 
tot de verfransing intussen 
haar werk heeft gedaan ? 

BIJ DE DOEANE 

Wij maakten in een vorig 
nummer melding van de 
vraag van volksvertegenwoor
diger Lootens nopens de talen 
die gebruikt worden bij het 
doeanepersoneel in de haven 
van Antwerpen, aan de Bel
gisch-Nederlandse grens, de 
grensposten in West-Vlaande
ren en bij de diensten te Oos
tende. Uit het antwoord van 
de minister van Financiën 
leren wij dat te Antwerpen, te 
Oostende en op de posten aan 
de Belgische-Franse grens in 
West-Vlaanderen, geen ande
re taal dan het Nederlands 
wordt vereist. Wat de Bel
gisch-Nederlandse grens be
treft, hier vallen er drie ka

tegoriën te onderscheiden : de 
posten waarvan de werkkring 
uitsluitend het Nederlandse, 
ofwel het Franse taalgebied 
bestrijkt. Deze gebruiken uit
sluitend het Nederlands of 
uitsluitend het Frans. Wat de 
Voerstreek betreft is er een 
verschil alnaargelang de 
ambtenaren in een plaatselij
ke dienst dan wel in een ge
westelijke dienst zijn tewerk
gesteld. 

Helemaal zuivere koffie 
lijkt ons dat toch niet. 

SPAARKAS 

Volksvertegenw. Hugo Schiltz 
had een parlementaire vraag 
gesteld ingevolge het niet ge
bruiken van het Nederlands 
bij een internationale bijeen
komst van spaarbanken te 
Brussel, bijeenkomst die inge
richt werd door de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas. De 
minister trachtte zich eruit te 
werken door de statuten van 
de internationale vereniging 
erbij te trekken. Daarin geldt 
dat de voertaal ofwel het En
gels, het Duits of het Frans is 
voor dergelijke bijeenkoms
ten. Te Brussel koos men dan 
maar het Frans. Zoals dat 
trouwens altijd het geval is 
wanneer er te kiezen valt.,. 

versterken intercom-electrobel hun greep 
op de Vlaamse gemeenten ? 

(Vervolg van bk. 8) 

gevoeliger voor de eisen tot verneder
landsing van beheer en bedrijf dan de 
centrale Brusselse holdings, wier inner
lijk leven naar geest en taal nog volko 
men Frans is. De vraag stelt zich dan 
ook zeer duidelijk o£ het opzet van In 
tercom, indien het slaagt, geen doorge
dreven "dropping" van franstalig kader
personeel uit Intercom en Electrobel in 
de gemengde interkommunales zal voor 
gevolg hebben. 

Bovendien is het duidelijk dat een 
grootscheepse centralisatie van de ad
ministratie en van de studiediensten een 
gevoelige versterking van het centralis
me betekent. Du is in strijd met de 
noodzaak, in ons land tot decentralisa
tie en tot deconcentiatie over te gaan. 
Noodzaak die door alle partijen zon
der onderscheid wordt erkend maar 
waarvoor tot dusver weinig of niets werd 
gedaan. 

Tenslotte is het gevaar evenmin 
denkbeeldig dat de opslorping van 
de regionale distributiemaatschappijen 
leidt tot een verdelingspolitiek die min

der goed is afgestemd op de noden van 
de onderscheiden streken, bij gemis aan 
rechtstreeks technisch, administratief en 
sociaal kontakt. 

Bijgevolg moet men hopen dat de 
gemeentebesturen van onze Vlaamse ge
meenten deze aangelegendheid zorgvul
dig zullen onderzoeken. Zij kunnen hun 
eisen stellen. Zij moeten er bijgevolg 
over waken dat de r«éle belangen van 
hun streek gevrijwaard blijven, dat de 
elektriciteitsverdeling in hun streek niet 
telegeleid wordt vanuit het volksvreem-
de milieu der Brusselse holdings en dat 
de sociale promotie van de Vlaamse af
gestudeerden niet belemmerd wordt ook 
niet in deze sektor door een massale im
port van franstalig kaderpersoneel als 
afgevaardigden van Intercom-Electro-
bel. Want de elektriciteitsholdings 
slaan nog zeer ver af van iedere verne
derlandsing. Zelfs in het zgn. controle-
comitee, voorgezeten door A.C.V.-boss 
Cool, schijnen de taaitoestanden alles 
behalve noimaal. Maar daarover meer 
in een volgend artikel. 

H. Schiltz 
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devi/ereld 

kwame 

n'kroemah: 

het lot 

van sterke 

mannen 
Er zijn diktators waar men graag van verlost is en 
waarvan de val oj de plotse ^ood vreugde wekt, niet 
alleen in het land waar hij heerste, maar ook daarbuiten. 
De 56 jarige Kwame N'Kroemah was zonder twijfel een 
dtktator, maar gezien de reaktie in zijn eigen land — 

het kleine maar op één na mee^t welvarende Afrikaans 
land Ghana — en de reaktte in het buitenland, is zijn plotse 
en onverwachte val geen aanleiding geweest tot een 
algemeen gejuich. Zijn hoofd werd niet op een paal 
gezet. Zijn hoofd is zelfs niet eens gevallen. 

Het is natuurlijk zeer verheugend te 
noemen dat de Ghanese revolutie zon
der noemenswaardig bloedvergieten is 
gebeurd. Het wijst erop dat Ghana, in 
het licht van de Afrikaanse dekolonisa
tie gezien, een der verst gevorderde 
landen is. 

We kunnen verwachten' dat de rol 
van ex-president N'kroemah niet uitge
speeld is. Zijn zo kleurrijke rol als pre-
sident-diktator is wellicht afgelopen, 
maar niet zijn betekenis als politicus. 

Mogen we hem de grootste politicus 
van Afrika tot nu toe noemen ? Per
soonlijk zouden we dat heel graag doen, 
maar men heeft altijd ergens een soort 
gewetensbezwaar om iemand groot te 
noemen, die naast elementen van groot
heid ook elementen van wreedheid liet 
zien. Onze zin voor demokratic en onze 
zin voor evenwicht komen in opstand 
wanneer we moeten bekennen dat ie
mand, die we als een ware demokraat 
voor zijn volk zagen vechten en die een 
evenwichtig politicus leek toen hij het 
resultaat van die inspanning m de 
•wacht sleepte, in een richting evolu
eerde waar demokratie en evenwicht 
nog slechts mooie woorden waren. Het 
is tragisch te zien hoe iemand die in 
zich de beloften droeg en de kwalitei
ten verenigde om dé leidende politicus 
van Afrika te worden, zichzelf ten 
gronde richtte Want dat heeft N'Kroe
mah gedaan : hij heeft zichzelf vernie
tigd. 

Toen hij aan de macht kwam had hij 
alles over zich om in een gunstig dag
licht te staan. Hij had een enorme 
charme en magnetisme. Hij was wes
ters opgevoed en probeerde zijn wes

terse smaak te verzoenen met zijn ge
loof en bewuste hang naar het typisch 
Afrikaanse. 

Dr Kwame N'Kroemah heeft in het 
westen de laatste jaren de reputatie 
opgelopen een « diktator » te zijn, maar 
het zou fout zijn achter dat woord niet 
te zoeken naar het soort diktator .dat 
hij was. Hij was als « diktator » niet 
een ijzeren man, geen man die een eks-
klusief leiderschap opeiste met een in
geboren zin voor wreedheid. Integen
deel. Alle waarnemers en getuigen uit 
zijn politieke loopbaan zijn het er over 
eens dat hij tot het leiderschap van 
zijn partij kwam dank zij zijn meer 
dan gewone « persoonlijke charme ». 
Dat hij vanuit de hoogte die hij be
reikt had stap voor stap naar het tota
litarisme afgleed, is wel enigszins aan 
zijn eigen persoonlijkheid te wijten — 
zijn ware zin voor grootsheid en zijn 
echt visionair leiderschap, verweven 
met een kwasi-religieuze behoefte aan 
verering die hij kunstmatig opdreef — 
maar evenzeer aan het feit dat hij in 
zijn ekonomisch beleid een verkeerde 
weg insloeg. 

Ondanks zijn enorme en overharte-
lijke persoonlijkheid was Kwame 
N'Kroemah er bij de verkiezingen in 
1957 niet in geslaagd zijn partij, de 
Convention People's Party, meer dan 
57 procent van de stemmende massa 
(die slechts 30 procent van de bevol
king betekende) te doen winnen. Dat 
was weinig voor een nieuw Afrikaans 
landje (slechts zeven miljoen inwo
ners) waar vele separatistische, regio
nale en religieuze scheurbewegingen 
voorkwamen. 

K w a m e N ' K r o e m a h was over
tuigd dat 'n één-partijen-regering de op
lossing voor zijn onderontwikkeld land 
moest brengen. Maar stap voor stap 
liet hij de instemming van het volk 
met deze ene partij, door middel van 
verkiezingen, ook vallen. In 1965 was er 
geen sprake meer van verkiezingen. 

N'Kroemah nam zijn toevlucht tot 
een welbewuste personenkultus. Men
sen die hem persoonlijk ontmoetten 
zegden dat hij, zelfs in een privaat ge
sprek, sprak alsof hij als een akteur 
zijn expressies «in de verf» moest 
zetten. Zijn publieke verschijningen in 
het parlement of bij toespraken, waren 
geregiseerd met een stijl die aan die 
van Mussolini herinnerden, zijn parle
mentairen verschenen gekleed in 
bloedrode toga's zoals de Romeinse 
senators en zelf gedroeg hij zich met 
de pracht en de praal van een gekroon
de monarch. Om zijn opvattingen ge
stalte te geven liet hij voor zichzelf als 

president-K Verlosser van de Natie» 
paleizen bouwen, die blijk moesten ge
ven van de prosperiteit van het Ghane
se volk. Hij schonk zichzelf titels en 
standbeelden. En dat alles zou nog niet 
zo erg geweest zijn wanneer hij, op
gaande in die beweging, niet ieder kon-
takt met de realiteit verloren zou heb
ben. 

N'Kroemah dacht dat hij op die ma
nier een dienst aan de natie leverde —• 
en dat deed hij ook wel, want er wer
den grootse dingen verwezenlijkt in 
Ghana — maar hij dacht dat er tussen 
die dienst aan de natie en zijn leven 
van uiterlijk vertoon geen kontradiktie 
moest bestaan per se. 

In het begin vond al dit vertoon en 
gedoe plaats onder het woord « socia
lisme ». Panafrikaans socialisme. Maar 
op een bepaald ogenblik beging 
N'Kroemah de vergissing dit socialisme 
te gaan vereenzelvigen met zijn perso
nenkultus. Het welgemeende één-partij-
en-socialisme werd allengs een oligar
chie. Het kontakt met de realiteit was 
verbroken. 

Men heeft wel beweerd dat N'Kroe
mah een soort Afrikaanse fascist was. 
Maar hij was evenmin fascist als hij 
socialist was. In feite heeft N'Kroemah 
niets anders gedaan dan de funkties 
overgenomen van de Britse gouver
neurs. Aan de koloniale struktuur is 
eigenlijk weinig veranderd geworden. 
Aan de tribale strukturen is niets ge
wijzigd geworden. Dat is niet alleen zo 
in Ghana, maar praktisch in alle Afri
kaanse landen. 

Het Britse koloniale systeem, zoals 
alle koloniale systemen, was autoritair. 
N'Kroemah heeft met zijn één-partij
en-systeem die oude struktuur overge
nomen. Daar was dus in feite niets 
nieuws aan, buiten het feit dat de 
machthebber nu een zwarte was. 

Indien de regering van N'Kroemah 
niet steeds onefficiënter zou geworden 
zijn en indien N'Kroemah in zijn per
sonenkultus niet had overdreven, dan 
zou zijn bewind waarschijnlijk gemak
kelijk hebben kunnen voortbestaan. 

Het is ook eigen aan een autoritair 
bewind dat het zijn beste mensen gaat 
irriteren. N'Kroemah zag zich verplicht 
de universiteit van Akkra te purgeren; 
hij moest honderden waardevolle men
sen, die hadden kunnen bijdragen tot 
de roem en de groei van het land, ver
bannen. Zodoende kreëerde hij een te
genstand in de intelligente middenklas
se die tenslotte het land doet leven. 

Om een ideologische buitenlandse 
politiek te dienen deed hij ekonomi-
sche programma's aanvaarden die l^et 
land regelrecht naar de ondergang 
voerden. De betalingsbalans van Ghana 
werd alarmerend slecht, maar daar zat 
niet alleen de koppige marxistisch ge
richte buitenlandse politiek van 
N'Kroemah voor iets tussen, doch ook 
louter het feit van de dalende cacao-
prijzen op de wereldmarkt. Om die on
heilspellende kurve om te buigen had 
N'Kroemah strenge soberheidsmaatre-
gelen moeten afkondigen. 

Doch ondanks een inflatie die aan de
zelfde snelheid ging als deze in Bra
zilië, deed N'Kroemah niets om de re
geringsbestedingen te beperken. De 
ambitieuze opvoedings- en sociale pro
gramma's werden onverminderd door
gezet en moesten gefinancieerd worden 
dank zij grotere belastingen. 

De grootheidszin van N'Kroemah en 
zijn messianisme hebben aan Ghana 
voorzeker veel goed gedaan. Wanneer 
die gaven echter buiten de ekonomische 
en politieke realiteit vallen, moet er 
vroeg of laat eens een barst in het re
gime komen. Daaraan gaan vele sterke 
mannen ten onder. 

E.H.M. 

deze week in de wereld 
Nieuw Russisch ruimtesucces : Venus-3 bereikt haar einddoel. 

Op vlotte E.E.G.-besprekingen te Brussel werd besloten, nog vóór Pasen 
een bijzondere ministerraad over de Kennedy-ronde te houden. 

Na een staatsgreep in Syrië werd een regering gevormd, waaraan de kom-
munisten deelnemen. 

Op 31 maart zullen de Britten naar de stembus gaan, zo werd bestoten 
door premier Wilson. 



WIJ 

GEVAARLIJKE RUIL 

Smds de zgn. mislukte 
kommunistische staatsgreep 
van september vorig ]aar, 
t racht Soekarno zijn positie 
en zijn politiek te handhaven 
tegen de druk van het leger 
in Vorige week heeft hi] met 
de militairen een ruilhandel 
gesloten in de hoop, zo terug 
een vastere greep op de macht 
te krijgen hij bood een kom
munistische leider aan m ruU 
voor een generaal Indien het 
leger instemde met de afzet
ting van generaal Nasoetion 
als minister van Landsverde
diging en chef van de gene
rale staf, zou Soekaino het 
doodvonnis bekrachtigen van 
Njono, lid van het Centraal 
Komitee der Indonezische 
kommunistische parti j . 

De ruil ging door maar het 
is uiterst twijfelachtig of hij 
de door president Soekarno ge
wenste gevolgen zal hebben : 
massale demonstraties en rel
letjes in verschillende steden 
hebben aangetoond, dat het 
gevaar voor burgeroorlog in 
Indonesië akuter is dan ooit 

Een en ander heeft trou
wens bewezen dat de glo
rierijke dagen van Soekarno 
waarschijnlijk voorbij zijn 

Nadat een kleine maar nogal luidruchtige minderheid gedurende maanden Nederland op stelten 
zette met een « Klaus raus » kampanje is thans voor het overgrote deel der brave (al dan met 
oranje-geestdnftige) Nederlanders het ogenblik aangebroken om te zwelgen in de kar ross en, 
bruidskleed en ach hoe mooi ronianttek. 

LOUIS ARAGON 
De Fiaiise kommumsttsche schrtjv) 

Aiagon heeft in het blad van zijn partij 
« l'Humamte », stelling genomen tegen 
het vonnis waarbi] te Moskou de schnpeis 
Simavskt en Damel tot de maximumstrof 
u 67 den veioordeeld 

Louis Aragon ts (natuurlijk) voorzichtig 
m zijn afkeuring van het vonnis « Het 
valt te wezen », scheef hij, « dal men 
~ou denken dat dergelijke processen ei 
gen zijn aan het kommumsme, dat hel ge 
velde vonnis een prefiguratie is van uat 
ei gebeurt met het gerecht tn een lard 
dat de uitbating van de mens door de 
evenmens heeft afgeschaft » Hoe moet een 
deigelijk misverstand uit de weg geruimd 
u orden ^ Aragon heeft — gelukkig — een 
toverformule . <i Welk ook het gewicht is 
van de kommunistische paitij m dit land, 
het IS noodzakelijk dat ze uiting geeft aan 
haar tromt aan de politieke demokratie, 
die in de lijn ligt van de Franse traditie » 
En Aragon fronst dan even de wenkbrau-
iien m de iichtmg van Moskou « Dooi 
Smiavski en Dnmet van hun vnjheid te 
betoven omwille van de inhoud van een 
loman of een veihaat, heeft men van het 
opiniedeiikt een opiniemisdaad gemaakt » 

Een aantal brave jongens zullen waar
schijnlijk erg opgetogen zijn over dezr 
tekst die Aiagon tn een kommunistisch 
dagblad neeischieef de o zo voorzichtige 
xerooi deling laat hen namelijk toe, on ge 
schokt hun geloof en hun verliouwen te 
bewaren tn een « goed » en « rechtvaar
dig » kommuni<:me, m het kommumsme 
tout couit dus 

Of, wat tegenwooidig nog fiaaiei staat 
in de dialoog met de goede kommumsten 

De brave en de goede Aragon is dan het 
allernieuwste sprookje voor volwassenen-
zonder geheugen Louis Aragon — mder 
daad een merkwaardig dichter ' — is at 
een eind langei dan een kwaiteeuw de 
officiële bard van de Franse kommunisti
sche paitij Juister wellicht nog . de Pa 
iijse vertegenwooidiger van de vereniging 
r an Sovjetauleurs In de loop van die der
tig jaai heeft Aragon veel gezegd en ge-
schieven, maar men zal vergeefs gaan zoe 
ken naar een enkele vei oordeling een en 
kei tvooid van kittiek op de talloze din
gen die zich m die jaren afspeelden in 
«. het land dal de uitbuiting van de mens 
door de evenmens heeft afgeschaft » 

Wel integendeel ' Aragon is de poëet ge 
ueest van het geweld en van de terreur, de 
salon verheerhjker van de bloedige onder
drukking der « klasse vijanden » die hij (m 
« dtchteilijke viijmoedigheid » wellicht) 

bedacht met een heeilijke resem van de 
fiaaiste Fianse scheldwoorden Zo bijvoor 
beeld m een gedicht uit het jaar 1931, dal 
onder de titel GPoe de weldaden van de 
SovjetpohUe bezingt « Vive Ie Guepeou, 
veritable image de la giandew materii 
liste, viVL Ie Guepeou contre Ie pape et les 
poux t> Het legde hem trouuens geen 
uiiuleieren Aiagon is een stevige Itleraiie 
eenmanszaak 

In al de jaren van de koude Stalmler-
leur zal men vergeefs gaan zoeken naar 
een zucht van protest, een minieme opris
ping van veiontuaardiging bij Aiagon . 
geen wooid ' Hij had zijn banbliksems no 
dig voor andere dingen In de jaren na de 
tueede ivereldooilog uas hij een der on-
genadigsie ketterjageis van de Franse Itte-
latuur een man die zijn handtekening 
zette onder ander en ongenadigei proza 
dan het Moskouse vonnis legen Simavskt 
en Daniël Op zmver litei air gebied hield 
hij hel trouwens bij de fameuze generale 
lijn het nee plus ultra was, volgens hem, 
het « socialistisch realisme, officiële estetica 
van de paili] » Buiten die estetica uas er 
geen genade ' 

Ook het Hongaarse bloeabad en de Rus 
sische pantseirepressie in Boedapest ont 
lokte de « demokiaal tn de lijn van de 
Franse tiaditie » geen enkel ajkeiiiend zin 
netje 

Aaiexie zielen nullen wellicht het evan 
gelisch noord van de vieugde over de be 
kering van een zondaar uit hun enkeliich 
lingsgeheugen ophalen 

Ze mogen dan toch uel even bedenken 
dat, u anneer Aragon vandaag een voor 
zichtig piotestkieetje slaakt in de « Hu-
manite », zulks alleen maai kan dank nj 
de instemming — of de aanmoediging^ — 
lan de Fianse kommunistische paitij 
Toen het niet mocht lan de pai Lij zweeg 
Al agon ISiu mag het blijkbaen Ln dal is 
een leerzamer feit dan alle pioicstu oor
den van 4ragon bijeen 

Hel leeit ons dal de k P in Fiankrtjk 
volop de « dialoog » vizeert, de opening 
naar de hele a eldenkende gauche de nut 
lige idioten waai over Lenin hel leeds had 
Vioegei heette dal het fionte popular 

Wi] behoren allerminst tol de gebreve 
teerde kommumsten ketterjageis en anti 
KP kruistorhters Maai zo naïef dat u e 
zouden gaan zwijmelen voor Ai agon s pio 
test m opdracht zijn we nog lang met 
Daarvoor heeft Louis Aragon — een ku ai > 
eeuxv gebroken ruggegraat en toegenaaide 
mond — zelf gezorgd ' 
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VIJFJARENPLAN 
Het nieuw Russisch vijfja

renplan (1966-1970) dat emde 
maart zal voorgelegd worden 
aan het Centraal Komitee, 
wijdt zeer veel aandacht aan 
de ontginning van de Siberi
sche bodemrijkdommen. De 
Siberische ondergrond bevat 
inderdaad vier vijfden van 's 
werelds voorraad aan energie, 
daarnaast zijn er buitenge
woon belangrijke vindplaat
sen van goud, diamant, enz 
De grondige exploitatie van 
de Siberische rijkdommen is 
nog maar nauwelijks begon
nen 

Het vijfjarenplan houdt 
zich ook grondig bezig met de 
stiuikelblok bij uitstek in de 

^^ — , , 

Rusische ekonomie de land
bouw Voor de zoveelste keer 
worden plannen in verband 
met grondige struktuurher-
voi mingen opgemaakt Het 13 
zeer waarschijnlijk dat t i j 
dens de nieuwe planperiode 
het stuk « individuele grond » 
van de kolchoze-boeren weer 
eens groter zal mogen worden, 
terwijl ook een proef zal ge
daan worden met verhoogde 
aeelneming in de bedrijfs
winst zoals die al uitgekeerd 
wordt m de industriële sector. 

Dat IS alvast geen triomf 
van de dialektiek Steeds weer 
tracht het Kremlin de engpas 
in de landbouw te overwinnen 
door « liberale » en « kapitalis
tische » maatregelen en her
vormingen 

Hierdoor wordt weer eens 
bewezen dat de menselijke 
natuur het steeds weer haal t 
op gelijk welke pasmaatsQ 
Ideologie. 

NA TE VOLGEN ! 

Een Westduits C D U -parle
mentair, de 39-jarige Hambur
ger Cari Damm, zal dit j aar 
zijn verlof doorbrengen m een 
Starfighter eskader van het 
Bondsleger Carl Damm nam 
dit besluit toen hij tijdens 
het Starfighter-debat in de 
Bondsdag vasstelde dat h i j 
zelf en de overgrote meei der
heid der parlementairen aan 
het praten waren over iets 
waar ze veel te weinig van af
wisten 

Graag zagen we dit voor
beeld nagevolgd m eigen land. 
We veronderstellen, dat heel 
wat parlementairen met 
Vlucht hun verlof zouden be
steden aan de studie van pro
blemen, waar ze ronduit e a 
met vuur over praten 

De formule heeft trouwens 
het reusachtige voordeel, dat 
de parlementairen over héél 
veel verlof beschikken Als ze 
k\ die tijd studeiend door-
brengen, barst de Wetstiaat 
weldra van talent. 

Een A/nerikaan-te MP geeft een gebhnddoekte Vtetkonggevan-
gene te drinken Vrij naat Victor Hugo's « donne hu tout de 
incme a boire » De werkelijkheid is echter vaak heel wat 

minder fraai Aan weerskanten ! 
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Reeds heihaaldelijk — en onder meer nog in augustus fan r'oig jaar — Iirl)ben 

iL'ij in reportages en artikels de sociaal-ekonornische achteystand aangeklaagd i<an 

hel gewest Oudenaarde-Ron.se. In die periode wetd de alannklok geluid in ver-

land met de sluiting van een katoenspinnen] en de kutieke toestand die ontstaan 

was in de tekstielnijveiheid waaruan dit gewest in grote mate moet leven. Ook het 

schandaal van de pendel, het wanbeleid op gebied van wegenbouw en de ver-

Iteerspolitiek in het algemeen, hel biaak laten liggen op ekonomtsch gebied, ireid 

aangeklaagd. Met lat van cijfers luerd de toestand geillustieeid : de veihuisbewe-

ging, het lage gebooitecijferj de achle)uitgaande bevolkingsdicJitheid en de kleine 

lonen. 

UDENAARDE 
IN DE VERGEET 

r.cn fi.iJi / k ! u op de Schelde niet i n d e achtergrond de O L. Vrouwekeik (1231). 

Wat wij reeds voordien schre\eii 
werd grotendeels in de klachten van én-
Ie le (wellicht goedmenendje) mensen^ die 
dachten door h u n alarmkreten de grote 
parti jen en hun bonzen te Brussel in 
beweging-te brengen, herhaald. Ze spra
ken over de grootscheepse pogmgen die 
overal in het land (maar kennelijk werd 
hier vooral Wallonië bedoeld) aange
wend weiden om bepaalde gebieden 
waar zich problemen van sociaal - eko-
nomische aaid tellen, een nieuw uit
zicht qua werkgelegenheid en ui trust ing 
te verlenen, terwijl het zuiden van de 
provincie Oost-Vlaanderen een echt pro
bleemgebied blijft waar weinig veibete
r ing wordt waargenomen. Integendeel 

— ald^is de stellers — accentueren de 
negatieve kenmerken van deze streek 
zich voortdurend in een tekort aan 
werkgelegenheid, uitstoting van ar
beidskrachten uit de traditionele sekto
ren (tekstiel en landbouw) eniigiatie 
en daling van het geboortecijfer... 

In een gesprek dat wij nadien met de 
leider van de i' aanklagende » beweging 
hadden, wees deze er ons nog op dat de 
toenmalige sluiting van een katoen-
spinneiij geen alleenstaand feit was, 
maar dat zich zowel in het Oudenaardse 
als Xe Ronse reeds verschillende gelijk
aardige gevallen hadden voorgedaan. 

Er kwam op deze vrij luiddiuclilige 
kampanje een magere reaktie vanuit 
Brussel, een paar vage beloften, en 
daarmee was de kous af. Intussen is er 
weinig of mets gebeurd en is er vaii 
het lawaai dat een tijdje hoorbaar was 
niet veel meer te bespeuien. Uiteinde
lijk blijft alleen de Volksunie over die 
— zonder veel geschreeuw, maar met 
een onverzettelijke wil — steeds op de
zelfde nagel blijft kloppen en die daar
door de schiik ui tmaakt van de kleur-
politiekers Wij zijn in dat \ e rband ons 
licht gaan opsteken bij de heer Gies 
Eeckhaudt, arrondissementsvoorzittcr 
van Oudenaaide-Ronse, die zeer goed 
op de hoogte is van de vraagstukken in 
deze streek en die ons ook zeer k la i r 
enkele zaken uiteenzette die kunnen lei
den naar een oplossing. 

Nopens de veiwaarlozing van het ar-
londissement Oudenaarde Ron^e wees 
hi) op het kenschetsende feil dat er 
slechts 120.000 inwoners zijn, verspreid 
over 5i gemeenten met een oveiwegend 
landelijk kaïaktei . Er zijn inderdaad 

slechts twee belangiijke centra : Oude
naarde met 22.000 inwoners (sinds >le 
aanhechting van verschillende omlii^-
gende gemeenten, wam vroeger had 
men slechts een 7.000 ingezetenen) e:i 
Ronse inet 'H 000 inwoners. 

De bevolking is steik aan het verou
deren, wat grotendeels voortspruit lut 
de emigratie van de jongere mensen (de 
uitwijking bedraagt ongeveer 6 t. h. tus
sen lO'Sl en nu) die zich gaan vestigen 
in andere delen van het land en vooral 
dan te Brussel, omdat in hun eigea 
streek een ontstellend gebrek aan werk 
blijft heersen en zij anders verplicht 
worden het reeds talrijke heir der peu-
delarbeiders te gaan vervoegen. 

Onde r de uitwijkelingen vindt men 
veel technici en hogeschool afgestudeer
den. Dit schijnt — aldus onze zegsman 
—• de kleurpolitici niet erg te deren 
want zij lieten eens opmerken dat « die 
toch maar voor de Volksunie stem
men >) ! 

Een streek met een landelijk karak
ter en met een groot aantal mensen die 
op de landbouw aangewezen zijn, zelfs 
in de streek van Kruishoutem waar veel
vuldig aan pluimveekwcek wordt ge
daan, een kweek die overigens geen gio 
te hoeveelheid arbeidskrachten vergt. 
De vrouwen vinden hier en daar wat 
arbeidsgelegenheid in kleine en middel
grote konfektiebedrijven, terwijl in de 
steden Oudenaarde en Ronse nog enige 
tewerkstelling verschaft wordt in de ta
nende tekstielbedrijven en in de brou
werijen. 

De teloorgang in de tekstiel wijt Gies 
Eeckhaudt enerzijds aan de toenemen
de konkurrentie op de Euiopese maikt 
en de fel doorgedreven mechanisatie in 
die sektor anderzijds. Hierdoor sloten de 
jongste jaren verschillende bedrijven 
hun deuren terwijl anderen zich ver
plicht zagen personeel af te danken. 
Wij wezen reeds op de sluiting van het 
Oudenaardse bedrijf, vorig jaar, waar
door 200 werklieden, waarvan velen 10 
tot 20 jaar dienst hadden, op de straat 
terecht kwamen T e Ronse deden zich 
de jongste vijf jaar eveneens heel"J ' 
sluitingen voor met als gevolg dat \e-
len — vaak mensen die reeds een zekere 
leeftijd bereikt hadden — naar een an
dere bedrijfstak dienden over te schake
len, dat zij naar het stempellokaal gC' 
dreven werden en dat de meesten de 

http://Oudenaarde-Ron.se
file:///erband
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De heer Gies Eecihaudt . Air. 
' zitter Oudenaaide Ronse. 

Voor-

irein opmoesten naar Biiissel, Gent of 
K Wallonië. 
^ B ^ « Bij mijn weten zijn de traditionele 
^ • i a r t i j e n nooit krachtdadig bij de ovcr-
^ P n e i d tussenbeide gekomen om de nood

toestand in het gewest aan te tonen. En 
krachtdadig wil hier zeggen, nooit afge
vend tot er positieve dingen uit de bus 
komen. Wehiu van de zeer weinige tus-

I senkomsten in het parlement is nooit 
I iets overgebleven en de plaatselijke 
t C.V.P.-blaadjes moeten de onlangs door 
£ Verroken gehouden tussenkomst niet ie 

fel opblazen ». 

De V.U.-arrondissementsvoorzittcr 
blijft pessimistisch gestemd, vooral om
dat geweten is dat sommige mensen, die 
goed geplaatst zijn in de stieek, er alle 
belang bij hebben dat Oudenaarde-
Ronse een overschot aan arbeidskrach
ten houdt, waaidoor zij steeds op een 
groter arbeidsaanbod kunnen rekenen 
en op deze wijze over goedkoper werk
krachten kunnen beschikken. Dit 
schijnt — aldus onze zegsman — een tra
ditie te zijn die reeds tientallen jaren 
in ere gehouden wordt. Als voorbeeld 
haalde hij het feit aan van enkele indus-
tiielen die enkele tijd geleden naar Ou
denaarde kwamen met de bedoeling er 
een nieuw bedrijf te vestigen dat onge-

[
•-' veer 1.500 mensen zou te werk kunnen 

stellen. Zij zijn ouverrichterzake teiug-

gekeerd omdat er volgens de plaatselijke 
politici geen grond ter beschikking zou 
zijn om er de nieuwe nijverheid op te 
vestigen. 

In het nieuwe Groot-Oudenaarde zijn 
er nochtans geschikte nijverheidsgron-
den voorhanden, die met een beetje 
goede wil ter beschikking konden ge
steld worden en die zelfs reeds meer 
dan anderhalf jaar geleden — nog voor 
het nieuwe Oudenaarde een feit werd 
— hadden kunnen aangewend worden. 
He t feit trouwens dat industriëlen zicli 
aanboden, bewijst dat zij « oog » had
den voor de streek en dat zij meer dan 
waarschijnlijk ook de transportmoge
lijkheden hadden bestudeerd. Nu is het 
zo dat men zich plaatselijk vaak be
klaagt over het gebrek aan een dege
lijke infrastruktuur. 

O p dit ogenblik zijn in de streek vrij 
belangrijke wegeniswerken en werken 
aan de Schelde aan de gang. Nog an
dere wegenprogramma's liggen klaar 
maar de begrotingen van het ministerie 
van Openbare Werken zijn beperkt. Een 
voorbeeld : de weg Gent Oudenaa ide 
heeft meer verkeer dan de « Route de 
Wallonië « e r zal hebben volgens bere
keningen van befaamde ckonomisten, 
maar de Waalse weg krijgt voorrang op 
alles, zelfs op een der belangiijkste au
towegen van Europa, de E-dne, 

Volgens Gies Eeckhaudt heeft de V U. 
nooit volledig haar goedkeuring kun
nen hechten aan de uitvoeringsplannen 
in verband met de infrastiuktuur (zij 
heeft daar voldoende op gewezen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 
1964). Men is natuurli jk niet tegen het 
aanleggen van nieuwe wegen en ook 
met tegen de verbreding van de Schelde 
als zodanig, maar wel tegen de wijze 
waarop dit wordt gedaan. Zo wordt op
geworpen dat de Scheldewerken met 
heelwat miljoenen tiadden kunnen inge
krompen worden had men aan een ring
vaart gedacht Er zouden heelwat min
der moeilijkheden geweest zijn had men 
eenvoudig de bestaande ringvaart ver
breed. Met een aantal vaste bruggen zou 
het verkeer geen problemen gehad heb
ben, terwijl thans de verbrede Schelde 
zoals vroeger door de stad zal lopen met 
alle obstakels daaiaan verbonden en 
mits prijsgeven van enkele toeristische 
aantiekkelijkheden zoals de bocht aan 
de^kerk van O L. Vrouw van Pamele, 
het kasteel van Bouraondie. de kaai 
l.ouise Marie enz.. 

Onze zegsman wees ook op het leit 
dat de aangekondigde werken geen erg 
prettige vooruitzichten bieden aan de 
middenstanders in de stad Oudenaarde . 
Wede door de overweg te Bevere die 
oveidag en vooral op de spitsuren meer 
gesloten dan geopend is (zowat een 
honderdtal keren) zal het verkeer door 
de stad vermeden worden om geen nut
teloos tijdverlies op te lopen En dan 
nog zal het at te wachten zijn ol na al 
die werken meer industrie-vestiging zal 
gebeuren Wanneer er geen stimulans 
uitgaat van de centrale betuien moj t 
men niet zeer optimistisch daaronuient 
zijn. En stimulans zal er wel niet te veel 
zijn vooral als men weet welke menta
liteit er heerst onder ommige hogeie 
ambtenaren van wie een eventuele be
slissing kan afhangen Hoorde men on
langs een regeringsambtenaai van Eko-

nomische Zaken niet te Kortrijk verkla
ren dat de werkverschaffingsproblemcii 
in Vlaandeien opgelost zijn ? In ieder 
ge\ al zal veel afhangen van de druk 
die kan uitgeoefend worden en h ie i ia 
wordt een grote rol gespeeld door de 
Vlaamse politieke beweging in het alge
meen en door de kracht van de V.U. 
in Oost-Vlaanderen in het bijzonder. 
Alles hangt af van de wijze waarop de 
bewoners van de besproken streek rea
geren ten opzichte van deze hefboom. 

Gies Eeckhaudt wees ons nog op en
kele andere aspekten, zo o.m. op de 
troef die het toeristisch schoon uit
maakt in het airondissement Oudenaar-
de-Ronse. Hier dient vooral gewaakt 
over de bouwpolitiek opdat door een 
weldooidachte opstelling van de aanleg-
plannen de keuze van de plaats waar 
woningen dienen te komen in funk tie 
staat van het behoud van het landelijk 
schoon. 

Welke zijn de oplossingen die donr 
de Volksunie ter plaatse worden voor
gestaan en uitgewerkt ? Zij werden ons 
door de arrondissementele voorzitter 
duidelijk gefoimuleerd in het kader 
van een algemene Vlaamse V.U. poli
tiek : 

1. Ieder werkzoekende moet de gele
genheid hebben, in eigen streek een 
passend en winstgevend beroep uil te 
oefenen. Werk in eigen streek blijft on
ze eerste leuze. 

2. Niemand mag omwille van de ar
beidstekorten in Brussel of Wallonië of 
omwille van de politieke machtslust van 
een of andere parti j , gedwongen woiden 
van beroep of stand te veranderen. 

Het opzettelijk verarmen van de 
Vlaamse landbouw- en middenstand, 
met het doel de overheveling van 
Vlaamse arbeidskracht naar Brussel of 
Wallonië te bevorderen is tegen alle 
normen van de menselijke waardigheid. 
Waar de verandeiing van beroep of 
stand omwille van ekonomische over
wegingen noodzakelijk is, moeten de be
trokken personen door onderwijs sn 

scholing voorbereid worden om het 
nieuwe beroep van hun keuze op eeii 
menswaardige en doeltreffende wijze te 
kunnen vervullen. 

3. Waar de Vlaamse arbeider, wegens 
gebrek aan werk in eigen streek, ver
plicht is werk te zoeken in Brussel of 
Wallonië, moet de werkgever hem een 
loontoeslag verlenen voor zijn reiskos
ten. Vervolgens moet de pendeltijd i h 
werktijd beschouwd worden en als dus
danig vergoed. 

4. De privé- en overheidsinstellingen 
moeten, binnen de perken van het eko-
nomisch toelaatbare, gericht worden 
naar de streken waar zich hel grootste 
arbeidsaanbod bevindt, en niet omge
keerd. Dit beginsel wordt als uitgangs
punt aanvaarcl door elke planning, die 
zich sociaal noemt. Er is in België geen 
enkel ekonomisch motief voorhanden, 
dat de toepassing van dit beginsel in de 
weg staat. De recente ekonomische ont-
wikkeliiig van Vlaanderen heeft bewezen 
dat Vlaanderen ruime mogelijkheden 
biedt voor rendabele investeringen die 
de produktie. de tewerkstelling en het 
inkomen der Vlamingen op gevoelige 
wijze kunnen opvoeren. 

De streek van Oudenaarde-Rone is al 
te lang een vergeten gebied geweest. 

De V.U heeft tot taak door steeds 
maar te hameren op de nagel van deze 
verwaarlozing, de geesten wakker te 
schudden. Biussel wakker te schudden. 

Het heeft nu lang genoeg geduurd. 
Waar er miljarden besteed woiden aan 
Wallonië — waar de pendelarbeid een 
onbekend veischijnsel is — daar dient 
nu eens eindelijk en in de eerste plaats 
gewerkt te worden voor gebieden in 
Vlaanderen die de gesel van de verhuis-
arbeid, van de werkloosheid, van de la
ge lonen en de uitbuit ing nog aan de 
lijve ondervinden. Zo een gebied is het 
arrondissement Oudenaaide-Ronse Het 
zal de taak van de Volksunie zijn. daar
in gesteund door de bewoners, hier een 
verandering te weeg te brengen 

b D L . 

Gloiic uit vioeger eeuwen, óc7c pn ' r i r i ' - '^umhii ; 
aici lüiiiciu. 

in Lrxkwijk XIII stijl. 
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een 
neus 
verloren 
in 
san 
franoisGo 

Sa/7 Francisco heeft een mooie ha
ven. De lucht is er iiiet zoals in on
ze havens, ijzergrijs. Maar met de 
gloed van de Zuidzee er achter, staal
blauw. Vooral de vroege morgen is 
e) mooi, als er mist hangt. Het natte 
beton leeft er, de gebouwen ademen. 
Negermuzikanten uit de nabije 
7iachtclubs komen er uitwaaien. Z^j 
wandelen met glijdende langoureuze 
gebaren. De grote tenor, halfgod 
Sonny Rollins blaast van op de Gol
den gate, enorme saxofoonstoten. De 
schepen antivoorden hem. 

Op zo'n grijsmooie morgen heb
ben vier politieagenten een ivanho-
pig man uit de stroom op het droge 
getrokken. Wal onmiddellijk aan 
hem opviel was dat hij een fijnge-
vormde, lijnrechte, klassieke neus 
bezat. 

De man u-eigerde elke uitleg. Hij 
heette Day son, weid naai het bu
reau gevoerd, gewassen, opnieuw ge
kleed en driemaal om een verklaring 
gevraagd. Hij zweeg of antwoordde 
vaag. Een psychiater ging zich m^t 
hem bezig houden. Veidedigen deed 
hij zich 7iauweli]ks, hij zei alleen 
moar niets. Hi] stemde toe in een 
uarcose-behandeling. Op de relax 
vertelde hij alles. Hij werkte als sa
les-manager, verdiende 600 dollar 
per maand. Hij luid twee lieve kin
deren die goed studeerden, een nog 
mooie vrouw, een trouwe hond en 
twee wagens waarvan een Eiuopese. 
Het ontbiak hem aan niels. Zijn li
bido welkte bchooilijk, niet overdic-
ven. 

Om vet dei te gaan was er meer 
narcose nodig. Een jaar geleden nvrs 
hij gepromoveerd en moest nu eig 
veel met VIP, very important per
sons, in aamaking komen. Een keu
rig en innemend uiterlijk was aan 
i^: bevelen. Hij kodtt 12 nicince Iwi-
tuums. 

En was gelukkig... lol op het ogen
blik dat hij of? straat over een kin
derpop slniikclde en het vcroniwaai-
digde moedermeisje hem smalend 
toeriep « He, kijk uil mei je dikke 
neus >. Eerst schonk hij geen aan
dacht aan deze woorden, maar « 
avonds heeft hij zich langdurig in 
de spiegel bekekcii, eerst vlak in het 
gezicht, daai na op profiel, dan met 
een schaduw langs links, dan mei een 
schaduw langs rechts. Die nacht 
sliep hij niet. De volgende nacht 
nauwelijks. Het trappen op dat pop
petje, had zijn leven gewijzigd, zipi 
rust vernietigd, zijn eetlusl, zijn hu
meur, zijn familieleven... 

Na een honds bestaan van due 
maanden bekende de heer Dayson 
aan zijn sekretaiesse dat hij dooi 
een schoonheidsspecialist zijn neus 
binnen behooihjker peiken zou la
ten brengen, dat hij klassiek zou zijn, 
een Griekse neus wou, kalm, recht, 
olympisch. Zij vond hei echt spijtig. 
« Hij is zo simf)atiek > zei ze. Zijn 
irouw zei helemaal niets, veimils 
Dayson het operatiebedrag als be-
roepsoti kosten kon aangeven en 
hiel door de belastingen aanzienlijk 
gedrukt werden. 

(Vervolg kader andere zijde) 

haar 

[hiAvyii/ruJt. 

/AaoJt^ ncxju e£m mxnJtLL^ 'ivauan rvjuCum io voZhMMfnic^ 

de me^rucn invn. cU vM^xmiZ /mn ma. vadvUcvtuU 

GfnJAiA. Uil ujJi^fi cU-JfUJm/^ -ilela&Yij oe iva^ 

\jut on^ -Éô L̂ ^mAsm^.'^ÏU (Milieu triaarricU/oem. i 
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ZAKELIJKE K L E U T E R L E I D S T E R S 

(fb) De r o m a n t i e k rond h e t beroep van k leu te r l e ids te r is een beet je a a n 

he t vervagen. Evenals h ie r worden ook in E n g e l a n d deze lieftallige Jonge

d a m e s n ie t zo bi js ter goed be taa ld . Of de « Juffrouwen » van D u r h a m City 

d a a r a a n g e d a c h t hebben , w e t e n wij n ie t . Fe i t is d a t zij een « n e v e n b a a n -

tje » hebben a a n g e n o m e n . Zij o n t w e r p e n n a m e l i j k behangpap ie r , m e t de 

hu lp van h u n k leu te r s . Het procedee is wel ongewoon : de k i n d e r e n s t e k e n 

h a n d e n en voe ten in de verf e n k ru ipen d a n d a r t e l rond over h e t pap i e r . 

Ste l u even voor d a t d i t or iginele b e h a n g p a p i e r goed verkoopt , zouden de 

d a m e s dan zo fair zijn ook de k leu te r s h u n a a n d e e l in de winst te geven ? 

DURE VERGISSING 

(fb) Vandaag kreeg ik een trieste foto onder ogen. Zij stelde een vrij zware 
en flinkgebouwde man voor, die droevig op een tuinhekje leunde. Achter 
hem was een bijna totaal vernield huis te zien. « Arme man », dacht ik, 
« zeker weer een of andere rotsblok die naar beneden is gedonderd, en die 
het kleine huisje aan diggelen heeft gegooid »• Niets ongewoons eigenlijk, 
Je hoort tegenwoordig niets anders meer. De waarheid was evenwel hele-
maal anders. De man in kwestie was een sloper die opdracht had gekregen 
een bepaald huis met de grond gelijk te maken. Hij vergiste zich echter 
en richtte zijn bulldozer energiek op het buurhuis...-Toen de eigenaar op 
de proppen kwam, beliep de schade al 2.500 dollar, die onze onfortuinlijke 
sloper nu natuurlijk moet terugbetalen. Inderdaad, arme man... 

Niet alle kleine meisjes van 11 spe
len nog zoet met de pop en springen 
elfig touwtje. Soms doen ze al open
lijk aan Beatle-verering of vinden ze 
het sproetige zoontje van de buren wel 
lief. En heel soms reikt hun ideaal nóg 
verder... Zoals bij Renéeke, die spon
taan haar kijk op de Volksunie neer
schrijft, ook al wordt ze van schrijven 
zo moe. Thuis heeft ze immers veel ge
hoord — kleine potjes, enz., u weet wel 
— en heel wat onthouden, maar niet 
alles begrepen. Het is ook moeilijk 
voor zo'n klein ding, al die politieke 
praat verwerken. U vergeeft haar toch 
graag dat ze het met de hiërarchie niet 
te nauw neemt, en Hugo Schiltz(?) tot 
opperhoofd promoveert ? Ook dat ze 
de V.U.-Vlamingen goede Belgen heet ? 
Niet zo verwonderlijk, die verwarring, 
als je op school Vlaanderen hartelijk 
lief dient te hebben, en België je dier
baar moet zijn. En als in het « plak
boek » — de nonnetjes noemen het an
ders — Belgische vorsten en kardinalen 
fotogeniek staan te glimmen naast 
Vlaamse dichters en heiligen. Op T.V. 
zag ze wel Vlamingen manifesteren, 
maar altijd een Belg de koers winnen. 
« Wat is Rik Van Looy nu eigenlijk, pa? 
Vlaming of Belg?». Echt kan je het 
moeilijk allebei zijn, dat zal Renéeke 
nog wel leren. Intussen leert haar op
stel u misschien ook iets, al was het 
maar dat een lidmaatschapskaart 50 fr 
kost... 

Annie 

(Vervolg van andere zijde) 

De behandeling duurde twee 
maanden en kostte 900 dollar. Het 
resultaat vond hij sthilteiend. 

Hij echter, keek alleen maar naar 
die nieuwe neus, en deze stond er 
inderdaad zeer tuetjes bij. Bescheiden 
en kevrig ah een vers gesteven strik
je boven een avondkostvum. De af
schuwelijke gaping tussen zijn arti
ficiële neus en hel overige van zijn 
gezicht ontsnapte Dayson. 

Pas maanden later ontdekte hij hef. 
De personen waai mee hij vroeger 
geanimeerde gespiekken voerde, za
ten nu zwijgend met neergeslagen 
ogen voor hem. Hij voelde zich 
vreemd vooi hen. Het gezicht dat 
hen vroeger zo boeide, vertoonde nu 
ten gapende holte, er ontbrak een 
schakel en de mensen kijken niet 
graag in de leegte. Zijn vroeger le
vendige, beweeglijke gezicht was een 
bron van esthetische verveling ge
worden. 

En hij zi'ist het en leed er onder. 
Op een avond toen hij uren lang 
langs Main Street geslenterd had, 
zonder moed, steeds zichzelf, vooral 
zijn neus bekijkend, stiekem in de 
verlichte uitstalramen en hij zijn in
tiem verdriet in een bar alkoholisch 
wou gaan bestrijden, trof het lot hem 
voor goed. 

Naast hem zat een man met net de
zelfde neus als hij, katalogusnummer 
H 31. 

De gevoelloze kelner had er zelfs 
om gelachen, zo meende hij. Dayson 
betaalde. 

De vrouw die hem gedienstig in 
zijn jas hielp en de deur voor hem 
opende kreeg kreeg geen fooi. Day
son dacht er niet aan. Onder een 
lantaren bekeek hij weemoedig zijn 
huwelijksfoto, met nostalgische trots 
zijn vroegere neus, wel wat groot, 
maar viriel, eerlijk, overtuigend, 
^Wat zei zijn sekretaresse ook weer?» 
1 O ja simpatiek >. 

Misschien had Ellen hem wel daar
om gehuwd. Want hij was simpatiek, 
dat wist-ie. 

Zo'n neus kunnen ze me nooit ma
ken dacht Dayson. Hij kon het ook 
niet helpen dat hij langs de haven 
liep. Hij is er in gesprongen. 

Nic. 
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enkele richting 
Een merkwaardige dialoog in enkele richting had an
derhalf & twee jaar geleden plaats ergens in de V.S.S.R. 
De hoofdvertolkers waren een jong auteur en een rech
ter. Dekor een zeer stil schijngerecht. 

Rechter: 
Auteur : 
Rechter: 
Auteur: 
Rechter: 
Auteur : 

Rechter: 

doek 

Naam en beroep ? 
Brodski, literator. 
Uw beroep ? 
Schrijver. 
In welke instelling bent u tewerkgesteld ? 
(wrevelig nu) Ik schrijf thuis en ben in ge
nerlei wijze verbonden aan welke instelling 
ook. Ik heb ooit in een fabriek gewerkt, 
maar nu schrijf ik wat ik wil en op mijn 
manier. Dit is voor mij een innerlijke nood
zaak en het doel van mijn leven. Dit is mijn 
werk. 
Als u geen papieren kan voorleggen van uw 
werkgever, bent u een werkloze. De manier 
waarop u zich uitdrukt wijst erop dat u 
weigert te werken en dat u leeft op kosten 
van uw medeburgers. 

ijzeren kuituur achter een 
gordijn van angst 

HET (CENS-) 

Kunst is geen kultuurplant. Hiermee wil ik enkel zeggen dat kunst in al haar 
vormen niet te kweken is in zorgvuldig onderhouden serres. Je kan doodeenvou
dig geen artiest aan banden leggen of hij gaat op een of andere manier rebelleren. 
Als men deze mensen hun artistieke vrijheid ontneemt, dan snijdt men hun 
ledematen af en verminkt men hun hart. Wanneer men dan nog verbiedt hun 
werken te drukken, sterven de kunstenaars niet alleen moreel, maar dan is ook 
de kommunikatie met derden een al te vroegtijdige dood gestorven. De stokoude 
Boileau is er tijdens zijn leven, waarschijlijk in een onbewaakt ogenblik, toch 
in geslaagd naast zijn strenge regels voor de poëzie, die ook een belemmering 
zijn voor de artistieke vrijheid, ook eens iets zinvols te schrijven : «l'académie 
en corps a beau Ie censurer, Ie public révolte s'obstine a l'admirer ». Met andere 
woorden : hoe slecht of onbenullig het werk ook mag zijn, wanneer het om een 
of andere reden verboden wordt, begint het publiek zich geprikkeld te voelen, 
en het werk wordt niet zelden een wereldsukses. Die artistieke vrijheid nu kan 
op verscheidene manieren gestremd worden, door politieke beïnvloeding, door 
vormteknische tiranie enz. Maar een volledige vrijheid is toch ver te zoeken. 

. • Hebt u het stukje « Enkele rich
ting » gelezen, en de uitspraak van 
de rechter? 

Hiermee was het pleit beslecht. Brods
ki werd veroordeeld en zit nu misschien 
ergens in een romantisch sneeuwland
schap met onroraantisch gezwollen han
den te dromen van het werk dat hi] zou 
willen schrijven. We lazen er destijds 
in de kranten ook niet zo bijster veel 
over. Als trieste geschiedenis was het 
een van de « faits divers », geklasseerd 
tussen de gebroken armen en benen van 
die bepaalde dag. 

Binnen enkele jaren horen we er mis
schien weer eens van. Robert Brassil-
lach, de Franse fascist en schrijver, werd 
hier in het westen ter dood veroordeeld. 
En nu 20 jaar later, worden zijn wer
ken heruitgegeven in pocketeditie. De 
literator wordt terug gerehabiliteerd, de 
mens is nu toch dood-(geschoten). En 
hij leefde in het zogezegde vrije westen. 
Ik wil maar zeggen dat al wat achter 
het ijzeren gordijn gebeurt niet zo eks-
klusief slecht is. Of vindt u het soms 
normaal dat Ezra Pound in een aziel 
voor geesteszwakken wordt opgenom 
enkel en alleen omdat hij politiek 
gevaarlijk is voor de publieke opinie 
de USA ? Waarom is Wies Moens b£ 
neling ? Natuurlijk zijn al deze gevall 
geen aktualiteit en daarom genieten 
ook niet de belangstelling van de p 
in het algemeen. Maar nu, met de v 
oordeling van de twee Russische schi | 
vers Siniawski en Daniel, wordt dit v 1 
gens mij een zaak van uitermate brs 
dende aktualiteit. 

Toen de dief-dichter Jean Genet ge
vangen zat, protesteerde een ganse mas
sa schrijvers. Hij kwam vrij. Toen 
Alexander Trocchi gevangen zat, gin
gen er in de artiestenmiljeus protest
brieven rond. Hij kwam vrij. Ik betwist 
op generlei wijze het belang en het ta
lent van beide schrijvers, maar ze wa
ren veroordeeld respektievelijk voor 
diefstal en andere vergrijpen en voor 
het nemen van verdovende middelen. 
Beide overtraden ze de wetten van het 
land waarin ze leefden. Maar een poli
tieke misdaad (of wat daarvoor door
gaat) is nu eenmaal onvergeeflijk. 

Lenin schreef in zijn « Organisation 
du parti et la literature du parti » dat 
in een gemeenschap gebazeerd op de 

macht van het geld, in een gemeenschap 
waar de werkende massa in mizerie 
« overleeft » terwijl enkele rijkaards 
paraziteren, er geen echte vrijheid kan 
bestaan. Een tema dat hij vervolledigt 
in zijn werk « l'Etat et la revolution », 
waar hij poneert : « zolang de Staat 
bestaat, geen vrijheid; als de vrijheid zal 
regeren, is er geen Staat meer ». 

Deze twee citaten zijn uit hun kon
tekst gerukt, maar duiden er niettemin 
op dat elke diktatuur de vrijheid ver
drukt en vertrapt ten koste van de «eer
lijken ». 

Op deze pagina van 22 januari 
schreef Nic van Bruggen : « Wij be
doelen enkel dat de artiest wel de poli
tiek mag gebruiken zo zijn ontroerings
wereld hem daartoe drijft, maar dat 
een politiek systeem nooit aan de kunst 
kan raken zonder deze in haar essen-
tieelste wezen aan te tasten ». 

In hoeverre is de dooi ingetreden na 
de destalinizatie ? 

Jevtoesjenko mocht naar het westen 
komen, waar hij als charmerende rebel 
met zijn misterieus-mooie vrouw een 

triomfantelijke tocht ondernam van 
grootstad naar grootstad. Toch ging hij 
iets te ver; hij (( verwesterde » te veel 
en dronk bier op Duitse kamavalfees-
ten. Hij werd op de vingers getikt en 
moest terug om op het USSR-heimatje 
te verschijnen. Enige jaren later "wer
den zijn gedichten op stencil in de me
trogangen van Moskou klandestien ver
spreid. Weer moest de rebel voor de 
vierschaar komen, maar hij is te popu
lair en het was te inopportuun hem te 
veroordelen; dus bleef het bij zeer stren
ge vingerwijzingen. 

Isaak Babel, een andere rebel die in 
1941 stierf, werd een tiental jaren gele
den gerehabiliteerd, maar toch is hij na 
enkele duistere periodes gearresteerd. 
Majakowsky en Jessenin pleegden zelf
moord. Pasternak « weigerde » de no-
belprijs. Op de vooravond van het be
lachelijk schijnproces van Siniawsky en 
Daniel kreeg Valéry Tarsis de toelating 
om naar het westen te reizen. De uitla
tingen van deze zestigjarige auteur van 
« Zaal 7», uitgegeven bij Collins te Lon
den, en het vervallen verklaren van zijn 
nationaliteit enkele dagen later, sloe
gen de indruk van vrijheid van hande
len ongenadig de schedel in. « Ik ben 
een Russisch schrijver en geen sovjet-
auteur », zei hij op een perskonferentie 
te Londen. Dit onderscheid geeft een 
klein beeld van wat ik wil aanstippen. 
Het politieke stelsel in vele landen (ook 
westerse) wil alle domeinen van het le
ven — dus ook dat van de kunst — 
kontroleren en daar begint dan die 
enorme parodie van de vrijheid. 

Een zogezegd rebellei-ende auteur 
als Ehrenburg wordt niet veroordeeld 
omdat hij Stalin ophemelde tijdens zijn 
bewind, hem ongenadig afkraakte na 
zijn dood en nu keert en draait als 
een politieke windhaan. Nooit hoorde 
ik hem op interviews rechtdoor ant
woorden op « delikate » vragen. 

Een van de grote verwijten tegen Si
niawsky tijdens het recente proces was, 
dat hij in het buitenland uitgaf onder 
de naam Abraham Terti, een joodsklin-
kend pseudoniem; daardoor zou hij vol
gens een getuige ten laste bewijs heb
ben gegeven van antisemietische nei
gingen, omdat hij de Joden zou gekom-
promiteerd hebben. Blijkbaar was men 
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UUR HEEFT 
GESLAGEN! 

reeds vergeten dat enkele tijd tevoren 
de « Izvestia » gedrukt had : « Ofschoon 
Siniawsky van Russische geboorte is. 
heeft hij een typisch joodsklinkende 
naam gekozen uit provokatie, om zo het 
westen te laten begrijpen dat er in de 
USSR een antisemietische strekking zou 
heersen ». 

De Franse uitgeverij Julliard is er nu 
als de kippen bij om een vertaling te 
brengen van een van zijn werken : 
« Lioubmov, geliefde stad ». Waarom 
ook niet, er is geld mee te verdienen. 
Men protesteert wel tegen de parodie 
die het proces was, maar vergeet niet 
zijn eigen beurs. Van parodie gespro
ken 1 

Geen enkele wet in de USRS verbiedt 
het uitgeven buiten de grenzen. Wel 
zegt de bewuste paragraaf 70 van het 
strafwetboek dat antisovjetpropaganda 
of agitatie met het doel de staat te ver
zwakken of te ondermijnen, gestraft 
kan worden met 6 maanden tot 7 jaar. 
Ook dit is niet zo alleenstaand : in de 
USA is het kommunisme ook verboden 
volgens bepaalde eigenaardig uitgedach
te wetteksten. Het is echter wel teke
nend dat Abraham Tertz, alias Siniaws
ky, de maximumstraf krijgt omdat hij 
in zijn werk de nadruk legt op de te
kortkomingen van de mens van van
daag in de hedendaagse socialistische 
maatschappij en die fouten niet op de 
rug van vadertje tsaar schuift, maar 
spottend de heilige huisjes van de brave 
sovjetburger omverkegelt. 

Schreef hij niet : « Opdat werken een 
rust en een genoegen zou worden, voer
den wij de dwangarbeid in ». 

Ook wij gaan in heel deze zaak niet 
vrijuit. Wij hebben verschillende ge
vallen in onze westerse vrije wereld die 
er even vies en eigenaardig uitzien. 

Onze maatschappij is ook niet altijd 
even zacht en rechtvaardig geweest te
genover zijn artiesten. Je weet wel, re
bellen zijn een soort van mensen die 
nergens gewenst worden, vooral niet als 
hun opstandigheid gepaard gaat met 
intelligentie. Want dan wordt het hin
derlijk. 

F. Ie Dantec formuleerde het bitter : 
« de mens is een bewuste marionet met 
de illuzie van vrijheid ». 

bobb bern. 

IVMiU 

Ward van Oveniraeien : « ue üime » (ivoo; Stil ademt het land dat wacht op de boer. Een paaid en een kar trekken 
traag voorbij. 
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OBERT RUARK 
De onlangs overleden auteur Robert Ruark maakte destijds (1957) ophef met 
zijn Afrika-roman « Something of value », in het Nederlands vertaald onder de 
titel «Iets van Waarde ». « Vijf jaar na mijn eerste Kenya-boek », schrijft hij in 
de inleiding tot « Uhuru », « legde het Cornfield-report de feiten bloot op dewelke 
mijn fictie was gebaseerd... ». Wanneer Ruark in 1961 de laatste hand legde aan 
zijn tweede Kenya-boek « Uhuru » bewezen de krantenberichten weer eens dat 
hij met zijn fictie slechts op de feiten was vooruitgelopen en dat hij de logische 
konklusies uit zijn kennis van Afrika had aangewend om zijn boek te schrijven. 
Reeds vóór de Kongolese onafhankelijkheid voorspelde hij wat er gebeuren zou 
na de « machtsoverdracht ». En in « Uhuru » schilderde hij de situatie van een 
Kenya dat op de vooravond stond van zijn onafhankelijkheid; een interregnum 
tussen de Mau-Mau-tereur en de blanke afweer enerzijds en de Kenyatta-dikta-
tuur anderzijds. 

Blank noch zwart worden geïdeali
seerd en de fouten van gisteren evenmin 
als de waanzin van heden worden ver
schoond. Niet slechts uit dit boek, maar 
uit de honderden getuigenissen van 
blank én zwart en uit al wat ons nog da
gelijks ter ore komt, blijkt vooral dit 
éne : dat het door West en Oost gepre
dikt anti-kolonialisme een latent rasbe-
wustzijn heeft omgezet in een irrationeel 
anti-blank rassisme. Van Oost en West 
zijn de invloeden gekomen voor dit ras
sisme, dat het enige bindende element 
is gebleken tussen de verscheidene ne-
gerstaten. y,an een nationalisme in 
avondlandse betekenis is daarbij geen 
sprake, omwille van het doodeenvoudig 
feit dat er geen naties of volkeren be-
btaan. Nog leeft Afrika in de periode der 
stammen : het proces van de volkswor
ding kan eeuwen duren en het zijn niet 
de embryos van staatsstrukturen die dat 
proces nu hebben voltooid, al kunnen 
zij op lange termijn en wanneer zij ui t 
het embr\onnaire stadium zijn getreden, 
volksvormcnde krachten losmaken en 
stimuleren. Inmiddels wordt er in Afri
ka gesproken van vrijheid door een met-
Europees-kapitalisme terwijl men denkt 
aan het koper van Katanga en de tabak 
\ a n Rhodesia. Inmiddels wordt er, even
eens in Aüika jesproken van gelijkheid, 
terwijl men denkt aan het , goud en de 
diamanten van Zuid-Afrika en de plan
tages van Angola. 

Ruarks boeken over Afrika zijn niet 
anti-blank noch anti-zwart, al zijn z'n 
personnages dat vaak wél. De auteur 
schi'deit geen Utopia, maar een maat
schappij zoals zij is met de daaruitvloei-
ende problemen. Hij moraliseert niet 
noch speelt voor profeet, en duidt even
min oplos-singen aan. Hij konfronteert 
ons alleen maar met een werkelijkheid, 
die nu reeds gedeeltelijk geschiedenis is 
— maar die toch nog blijft voortduren, 
elders en anders, en die ons tot naden
ken stemt over de tot nog toe aangewen
de methodes en de als onaantastbaar 
veikondigde principes. 

Ruark heeft zich niet slechts voor 
Afrika geïnteresseerd, voor de blank-
zwart verhoudingen, voor de problemen 
van een kontinent dat met een pasver-
worven vrijheid nogal eens omspringt 
als een kind met een scherp blinkend 
mes. In zijn lijvige roman «Poor no 
More n heeft hij een maatschappij-beeld 
en een maatschappelijke kritiek van de 
Verenigde Staten geleverd. Centrale fi
guur is de arme Amerikaanse jongen 
Craig Pi ice die de raad van zijn groot
vader opvolgt : <i om er te komen in het 
leven ntoet men gemeen zijn ! ». Hij 
wordt bevriend met een rijke schoolka
meraad en diens eksentrieke moeder en 
lecit er de weelde kennen. Na een inter
mezzo als zeeman verleidt hij de dochter 
van een rijke, oudere vriend en huwt 
haar en haar geld. Van dan af begint 
zi)n opgang en zijn intocht in de wereld 
van de tinancie-society. Dat de financié-
It élite aliebehdlve een moiele en intel-
letluele elite is, wordt ons door Ruark 
ill détail diets gemaakt. Dat van de held 
van het verhaal, Graig Price, gezegd 
wordt dat hij ofwel als prezident ofwel 
in de gevangenis zal eindigen, doet ons 
era.m denken hoe vaak politiek en 
gangsterdom in « God's own country » 
in elkaar verstrengeld geraakten. Het 
bieedvoerig geschilderd levensverhaal 
\ a n Craig Price is een in het negatieve 
gerukte en breedvoerig en vaak wel eens 
wijdlopig geschildeide » Bildungsro-
man u die de auteur de gelegenheid ver

schaft tot een onbarmhart ige kritiek op 
de Amerikaanse maatschappij , haar 
vooroordelen en geplogenheden. Wij 
willen niet ontkennen dat deze kritiek 
vaak gerechtigd is. Ruarks werk mag 
ons, bij alle objektieve waarachtigheid, 
niet doen veralgemenen. Niet iedere di
recteur, captain of industry of financier 
is de gewetenloze schoft, de amorele ti
ran of de imorele sybariet zoals hij ons 
de jongste tijd vooral uit sommige ro
mans met hoge oplage-cijfers tegemoet 
treedt. He t sukses van deze romans is 
meestal niet alleen aan de sociale kritiek 
maar ook aan de breed-uitgewalste ero
tische scènes te danken. Het lijkt erop, 
of de bestseller van Ruark ook hieraan 
een gedeelte van zijn sukses te danken 
heeft 1 

Robert Ruark : « Poor no More » - Cor
gi Books - Londen - Sh. 7/6 
« Uhuru » - Corgi Books - Londen • 
Sh. 7/6. 
(Ned. vertaling : Noord-Nederlands 
Boekbedrijf • Antwerpen - 150 fr). 

HUBERT DE VRIES 
Hubert De Vries is een merkwaardige figuur in onze hedendaagse kunstwereld. 
De gave die deze gewetensvolle kunstenaar bezit, zijn eerlijke drang naar schoon
heid en rechtschapenheid, het zijn dingen die we bij een kunstenaar niet altijd 
en zeker niet in die mate aantreffen. Het is treffend hoe juist de groten, zij die 
nu op een reeds gevorderde leeftijd naam beginnen te krijgen en algemene er
kenning afdwingen, hoe juist deze mensen er jaren en jaren lang voor moeten 
vechten hebben. Het is inderdaad zo, dat een kunstenaar slechts dan interessant 
gaat worden voor de critici, wanneer zij er brood in zien of vermoeden dat er 
wel eens wat van de tafel zou kunnen vallen. Het is deze kritiek, die een kunste
naar naar waarde kan leren schatten, doch hem anderzijds evengoed kan dood
zwijgen of kapotmaken. 

Huber t De Vries heeft op dit gebied 
nooit van bepaalde voorrechten kun
nen genieten. Bovendien hebben tijds
omstandigheden dikwijls aan de basis 
gelegen van zijn eerder langzame op
gang. Doch alles bij mekaa r is het 
misschien nog best zo. Allerhande te
genslagen en ontgoochelingen waarmee 
het leven hem en zijn vrouw overvloe
dig hebben bedacht , zijn van aa rd ge
weest zijn oeuvre een r i jke, bewus te en 
zelfs feestelijke a lure te geven. Rijk aan 
beminneli jke poëzie en fascinerende 
kleuren die elk onderwerp in de ban 
houden, bewust wat de psychologische 
diepte van deze doeken betreft , en ten
slotte feestelijk omda t — ondanks alle 
slagen — de mens De Vries is blijven 
oproeien tegen de s t room in en vol
doende zelfrespekt en reserve overhield 
om optimibtisch te blijven en vol te 
houden. Uiteindelijk heeft hij bereikt 
wat hem sinds vele ja ren toekwam. 

H u b e i t De Vries legt in zijn werk 
vooral de nadruk op de kleur, niet om 
accenten te leggen of te sugereren, doch 
als zelfstandige substant ie . Een kleur 
die merkwaard ig zuiders aandoet en 
vol van zon en vreugde zit. Zijn werk 
is een vreugdevolle schittering, een 
juweel van zeldzaam karaat . Vitaal en 
krachtig van ui tdrukking, is het ander
zijds poëtisch en mild en s temt het ons 
tot mijmering en rust . De kleur die 
daar vooral toe bi jdraagt is het groen, 
dat zo licht en helder word t aange
brach t dat het bijna voorkomt als iets 
muzikaals. Overal zit t enandere muziek 
in. Een muziek die van b innen zit in 
ons, een vreugde en een heimwee die 

voor de anderen slechts stil te zijn, doch 
die zich zo ontwikkelen da t zij het rol
lend gebruis van de zee overs temmen. 

Zijn landschappen zijn s tuk voor s tuk 
zachtzinnig en zelfs pas toraal . Nergens 
treffen wij iets demoral iserends aan, 
integendeel is alles schoonheid en 
vreugde. Het houdt een uitnodiging en 
een ri jke belofte in om ons aan deze 
roes over te geven. 

In 1962 is h e m de In terna t ionale 
Prijs voor schi lderkunst van de s tad 
Monaco toegewezen geworden. Terecht. 
Waar onze eigen instant ies in tekor t 
schoten (de leemte die zij dikwijls na
laten door vooringenomenheid en een 
verkeerde keuze) daar heeft men in het 
bui tenland zeer juist de waarde van 
dit sublieme werk begrepen. Bekroond 
onder 700 deelnemers uit de ganse 
wereld, heeft De Vries daar de erken
ning gekregen die hem in eigen land 
nog niet was te beur t gevallen. Terwijl 
de staat wel voor miljoenen werken 
koopt die grotendeels over het paa rd 
worden getild en die slechts het bewijs 
kunnen leveren van de wansmaak en de 
anarchie van bepaalde mode-stromin
gen, is het voor een bekwaam schilder 
bijna een noodzaak geworden eerst de 
roem m het bui tenland te gaan zoeken. 
Hoevelen laten zich op dit pun t niet 
misleiden door geraffineerde voorlich
ting die echter — en de ti jd zal ons 
daarin gelijk geven — de kuns t van dit 
t i jdperk geen goed doet. Het werk van 
De Vries is begrijpelijk, spontaan en 
direct, het is in s taat de meest veelei
sende kuns tkenners of -verzamelaars te 
bevredigen. Vandaar dan ook dat zijn 

doeken zich bevinden in de be roemds t e 
collecties van de wereld. 

Men noemt De Vries doorgaans een 
marineschi lder . Persoonlijk geven wi j 
ook de voorkeur aan zijn zeegezichten, 
zij'n visserssloepen en havencomposi-
ties, waar in hij alle moei l i jkheden m e t 
zwier weet op te lossen. De m a n n e s 
bieden natuur l i jk veel mogelijIcheden, 
veel afwisseling. In zijn laatste we rken 
is De Vries er in geslaagd elke overdaad 
te weren, zijn doeken zijn minder ge
vuld, geven meer de gelegenheid to t 
ademen door hun openheid. Donkere , 
rood-bruine tonen en pruis isch blauw, 
die vroeger wel eens somber aandeden , 
moe ten de p laa ts ru imen voor spran-
kelender kleuren : hevig geel, vurig 
rood. De luchten van deze totaal ver
n ieuwde mar ines zijn verbazend knap : 
fosforachtige kleuren, hier en daar een 
vlekje wolk, een schaduw. De Vries 
heeft in deze harmonische komposi t ies 
technisch raff inement aan kleurschoon-
heid gekoppeld en is tot een evenwich
tig, beheers t geheel gekomen. Ook het 
stilleven heeft een verander ing onder
gaan. Overal treffen we felle con t ras t en 
aan, daa r w a a r vroeger mees ta l een
zelfde toon werd behouden, me t een 
v lammend detai l lerend rood als ver
bindingsstoet . Dit w e r k is bekoorl i jk 
door de streling van de innige toetsen. 
We denken hierbij aan « Stilleven m e t 
gans » en « Stilleven me t zwarte koffie-
kan ». Dit laats te bereikt de hoogte van 
Slabbinck, doch in plaats van schreeu
werige kleuren en wispelturige vormen 
vinden we hierin eenvoudigheid e n 
zeggingskracht. « Stilleven met eend en 
groene koffiekan » is donkerder van 
palet , doffer en bedrukte r , tevens klas
siek van opvatt ing. 

Boordevol geluk steekt ook he t 
« Kempisch Landschap », terwijl « Werf 
aan de Rupel » een imposante i n d r u k 
geeft van bedrijvigheid en arbeid. Hu-
ber t De Vries toont deze laatste werken 
van 5 tot 17 m a a r t in de V.T.B.-studio 
te Gent. 

De Vries gaat beslist nog vele goede 
ja ren tegemoet, waar in zijn scheppings-
drang ons verder zal overtuigen van 
zijn verfijnd koloriet en zijn ar t is t ieke 
onderlegdheid. 

Guy van Hoof 
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(S.D.L.) Pieter Pauwei Rubens werd op 29 juni 1577 te Stegen geboren. Zijn 

vader. Jan Rubens was schepen van de stad Antwerpen en moest samen met zijn 

vrouw Maria Pijpelinckx vluchten uit vrees voor de terechtstellingen die door 

de hertog van Alva bevolen waren. Op tienjarige leeftijd en na de dood van z'n 

vader, kwam Pieter met zijn moeder naar de Scheldestad terug. Na een leerschool 

te Antwerpen en verschillende omzwervingen in Italië, huwde de grote schilder 

in 1609 met Isabella Brandt. Na een kort verblijf bij zijn schoonouders, besloot 

hij een huis te bouwen en grond te kopen in de Grachtstraat, vandaag de 

Rubensstraat. 

HET RUBENSHUIS 

TE ANTWERPE 
Daar hij ook architekt was, tekende 

' hij zelf de plannen van zijn woning, die 
echter pas in 1626 zou voltooid worden. 
In dit huis werd Klaas, zijn eerste zoon 
geboren en stierf Isabella in 1626 tij
dens de pestziekte. 

Vier jaar nadien, op 53-jarige leef
tijd, trad de schilder in het huwelijk 
met de beeldschone 16-jarige Helena 
Fourment die hem vijf kinderen zou 
schenken. Pieter Pauwei Rubens over
leed op 30 mei 1640; na de dood van 
haar echtgenoot verbleef Helena Four
ment nog in de woning tot 1645. Daar
na bleef het huis gedurende vier jaar 
onbewoond en werd het verkocht aan 
de hertog van Newcastle die er een 
rijschool vestigde welke later bezocht 
werd door Karel II van Engeland. In 
de loop van de jaren onderging het be
roemde huis de grillen van zijn talrij
ke eigenaars die het uitzicht,wijzigden. 
Pas in 1937 slaagde de stad Antwerpen 
— na langdurige pogingen erin — het 
aan te kopen. De herstellingswerken 
werden onmiddellijk ondernomen en 
voltooid in 1946. 

Men bereikt het Rubenshuis via de 
Meir en de hogergenoemde Rubens
straat die er op uitmondt. Op de bin
nenplaats trekt de zuilengang in barok
stijl onmiddellijk de aandacht; hij ver
bindt de woning met de werkplaats en 
scheidt de binnenplaats van de tuin. 
Dit gewelf, evenals het paviljoen in de 
tuin zijn ongedeerd bewaard gebleven 
sedert de tijd van Rubens. De woning 
links is in Vlaamse stijl, de werkplaats 

aan de rechterkant in Italiaanse trant. 
De deur die toegang geeft tot de 
spreekkamer, waar de meester zijn be
zoekers ontving, is oorspronkelijk. Er 
bevinden zich twee vergrotingen van 
prenten uit de tijd van de schilder 

evenals de « Opdracht in de Tempel » 
van Jordaens en de « Aanbidding van 
de Herders » van A. van Noort. In de 
volgende kamer werd een zeventiende 
eeuwse keuken ingericht. Er weze trou
wens opgemerkt dat slechts wedersa
menstellingen van interieurs uit de tijd 
van Rubens te zien zijn vermits de 
oorspronkelijke meubilering verdwe
nen is. 

Langs de dienstkamer, waar men de 
gerechten zette die in de keuken wer
den klaargemaakt, komt men in de eet
kamer waar het schilderij « De over
vloed » van Abraham Janssens zich be
vindt. Verder is er het kunstkabinet 
waar de aandacht getrokken wordt 
door verschillende belangwekkende 
doeken en in aansluiting met deze 
plaats het « muzeum » waarin Rubens 
zelf allerlei oudheden verzamelde. 

Op de verdieping bezoekt men de 
grote slaapkamer waar de kinderen van 
de schilder werden geboren en waar 
Rubens in 1640 overleed. In een andere 
kamer ziet men verschillende werken 
van de meester, onder meer portretten 
van Helena Fourment. 

Verder is er de privéwerkplaats van 
de meester, waar hij zijn tekeningen 
en schetsen maakte, zijn brieven 
schreeft, de afgevaardigden ontving 
(hij was ook diplomaat) en waar de 
modellen poseerden. Men vindt er een 
stoel met het opschiift « Pet. Paul. Ru
bens 1633 ». 

Via een groot portaal komt men in 
de werkplaats van de leerlingen met 
fotocopiën van oorspronkelijke brieven 
van Rubens en Helena Fourment. Van
op de galerij konden de bezoekers de 

schilderijen van de meester bewond» 
ren. 

Het groot atelier wordt bereikt via 
een voorkamer waarvan de muren vol
ledig bedekt zijn met Cordobaleder. 
Ook in de grote werkplaats zijn er ver
schillende mooie doeken opgehangen 
waaronder « Maria Boodschap », « Ci-
mone en Pero » en de « Wijze uit Ethio
pië » alle van Rubens. 

I 
PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

Bezoeken aan het Rubenshuis wor
den iedere dag toegestaan van 10 tot 
16 uur, uitgenomen de maandag. De 
toegang is kosteloos sinds de Antwerp
se gemeenteraad kortelings besliste 
het bezoekgeld voor alle stedelijke mu-
zea af te schaffen. 

Er bestaat ook mogelijkheid een 
bandopnemer te huren en aldus de 
iniichtingen over het Rubenshuis auto
matisch te horen verstrekken. Het toe
stel kan stilgelegd worden indien men 
ergens langer dan normaal voorzien 
wenst te vertoeven. 

KALENDER 

Van 5 tot 12 maart vindt te Antwer
pen de meubelbeurs plaats. Van 11 tot 
20 maart wordt in het Internationaal 
Rogiercentrum het Uitvinderssalon ge
houden terwijl van 12 tot 20 maart het 
vakantiesalon op de Heizel de nodige 
belangstelling val vinden. Op 6 maart 
doet te leper de « Kattekoningin » haar 
intrede; op 20 maart karnavalstoet te 
Hasselt, te Lombardsijde, Maaseik, 
Halle en Rijkevorsel. Te Berendrecht 
vindt op die dag het ganzerijden plaats. 

1 1 
FONDS LIMBURG 
Voor het solidariteitsfonds Limburg blijven de stortingen binnen ko
men. Een tweede lijst volgt hieronder. Wie nog wil storten kan dit 
doen door overschrijving op pr 1478.97 van de Volksunie, Brussel 1, 
met vermelding « Solidariteitsfonds Limburg ». 

Vorig bedrag : 18.273 Fam. C, Gruitrode 500 
D.D., Anderlecht 100 D.E., Oostende 200 
A.R.M.D., Kessel-Lo 100 H.L., Oppuurs 1.000 
V.U., Menen 100 V., Brussel 3 100 
Congo Glace - Hamont 200 Afd. V.U.-Laken 100 
V.F., Berchem-Antw. 250 Afd. V.U.-Beersel Brussel 1.200 
V.U.- - Afd. Beveren-Waas 1.535 W.E., Brussel 4 100 
T.J., Brussel 3 200 J.T., Berlaar 50 
B.M., Brussel 3 200 R.T., Berlaar 50 
M.J., Vosselaar 200 D.G., Aalst 500 
B.B., Anderlecht 100 V.F., Eisden-Tuinwijk 1.000 
L., Nijlen 50 Dr. D.O., Poperinge 300 
D.D.A., Asse 100 D., Gent 50 
S., Brugge 100 D.B., Dilbeek 100 
G.E., Leuven 200 V.U., Brussel 18 500 
V.U.-Centrum-Erembodegem 500 V.. Brussel 7 150 
V.W., Mortsel 30 V.U.-afd. Nieuwpoort 500 
V P R RniT-f» '^nO 

D. en H.T., Stene 200 Totaal : 29.338 
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op de Costa del Silencio groq 
eenw^eggewwpen tomaat op 

tot een tomatenstru 

it ^ 
15 da^en 
k! 

Dit bewijst onder welk heerlijk klimaat de bezitter van 
een eigendom daar kan leven. 
U kunt die eigenaar worden, van een studio, appartement 
of villa op de « Costa del Silencio », het zuidelijk punt 
van Tenerife Wij bieden er woongelegenheden te koop 
van 335 000 F af. 
Op ieder ogenblik van het jaar is uw vakantie er zon-

zeker Bovendien geeft deze investering een gegarandeerd 
jaarlijks uitbetaald netto-rendement, w a n t ' T F N 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. 
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HET 

KAMPIOENSCHAP 

DER 

DENDERSTREEK 
Julien en Willy Haelterman, kampioenen der Denderstreek, in gezelschap van 

onze sportredakteur C. Temmerman. 

WIELRENNERS IN DE STORM 

Vorige zaterdag waren honderden 
wieleiliefhebbers ni Erenibodcgem Ier-
joden samengestroomd om hel kUib-
kampioenschap van de K S C. Dender 
streek bij te wonen. 

Deze wieleiwedstiijd wer ingericht 
door ons weekblad « Wij « en de V.U.-
afd. Terjoden, met de medewerking 
\ a n velschillende sportieve firma s. 

Onder een wateug zonnetje en met 
de wind in de rug gingen de 26 kandi-
daat-klubkampioenen van start Aan de 
spits \dn de vvieleikaiavaan reed de mi 
krow.igen niet aan booid onze onvei-
moeibare propagandisten Hugo De 
Beul. Fiimin De Zeeuw en Bert Van 
der Borght. 

Er waien 85 km ai te leggen, veideeld 
over 11 ronden. 

Dddeli]k gingen viei renners aan de 
haal Onder impuls van Julien Haelter 
man weiden het er zes. De/e dapperen 
dieven het tempo en de voorsprong ge-
leideli)k op 

Toen het in de zesde londe begon te 
regenen en later zelfs een hevig onweer 
losbarstte, hadden Ernst en Schelfout 
het leidersgroepje moeten laten gaan. 

Slechts het viertal Gijsels, Hugo Cop 
pens, Nuelandt en Julien Haelterman 
kwam nu nog in aanmerking vooi de 
overwining, want de andere deelnemers 
waren praktisch allemaal naai het ach-
terplan verzeild Zij hadden de kracht 
en de moed niet gevonden om de storm 
te trotseren. De intithters, welüchi uit 
medelijden met de druipnatte wielren-
neis besloten de koers met 2 londen 
te bekorten 

Toen de vier koplopers dan de laat 
ste ronde inzetten, steeg de spanning 
ten top 

Wie zou het halen? Zouden de diie 
liefhebbers van het gezeKchap het h i-
len tegen beioepsieuner Julien Hael
terman ? 

Het antwoord kregen de toeschou
wers toen de mikrowagen aankondigde, 
dat één rennei zich had losgeiukt. Wie 
was het? Iedereen aan de aankomstlijn 
reikhalsde om het ge/icht van de over
winnaar te herkennen ( i Is Haelter 
man » schreeuwde er plots iemand. 
Toen begon iedereen te roepen « Hael
terman. Haelterman .. ». 

Het was inderdaad Julien, die de 
spuu met liad afgewacht en met eea 

200 tal meters voorsprong over de meet 
bolde. Het bewijst, ho'- sterk Haelter
man nog was. 

Onder daverend applaus omgordde 
Julien de kampioenentiui ; Hugo Cop-
pens, die tweede werd, mocht de lief
hebbers - kampioenentrui aantrekken. 
WiUy Hael te tman tenslotte werd klub-
kampioen van de korporatieven. 

De prijzen werden uitgedeeld en ie-
deieen was tevreden : de inrichters, om
dat hun organizatie werkelijk prima was 
gebleken en de opkomst meer dan be
vredigend; de toeschouweis, omdat zij 
spoit van het goede soort hadden te 
zien gekregen, waaraan een gril van de 
weermaker spijtig genoeg voorbarig een 
einde stelde ! 

De inrichters — en bijzonder Piet van 
Droogenbroeck, sekretaris van de plaat 
selijke VU afdeling en propagandalei 
der Herman Veile>sen — veidienen 
alle lot voor de wij/e waarop zij het 
klaaispeelden dit kampioenschap in alle 
opzichten te doen slagen. 

Ovei één zaak waren zij niet eig te 
spreken : de politie van Haaltert had 
het niet nodig gevonden op haar grond
gebied het verkeer te regelen. Dit was 
nochtans wenselijk geweest, daar het 
verkeer op de bochtige omloop gevaar 
opleveide vooi de renners. 

Hopelijk zal er volgend jaar ook aan 
dit euvel worden verholpen, zodat alles 
gesmeerd zal lopen ! 

Wij konden de oveiwinnaar Haelter
man na de wedstrijd heel even apart 
nemen om te inlormeren naar zijn plan
nen voor het nakende seizoen. O p zijn 
p iogiamma staan voorlopig de Omlo
pen van het « Het Volk » en van de 
Vlaamse Gewesten en Kuurne Brussel-
Kuurne. u Verder zal ik wel zien » ze 
Julien glimlachend 

Wij weten dat hi) aan de Ronde van 
Irankirjk denkt en wilden hem daar
over ook een vraag nellen inaar reeds 
werd hij opgeëist dooi zijn luidiuchti-
gc supporters. Voor Julien Haelterman 
IN het seizoen goed begonnen 1 

Misschien slaat hij ook dit jaar gen
sters in de Tour, zoals voiig jaar toen 
hij herhaaldelijk de spurten van het 
peloton won. 

Sprekend voor de veelzijdigheid van 
Haelterman is het feit, dat hij thans at 
gesüieidcn wituuJDat Wj ZSÉI snel. i i be

wees Jul ien vorig jaar toen hij te Ne-
derbrakel slechts door wereldkampioen 
Sercu werd geklopt. 

Neen, de inrichters van het blukkam-
pioenschap van de Denderstreek mogen 
niet klagen : niet alleen liep alles van 
een leien dakje, zij kregen bovendien 
een waardig kampioen. Iemand, waar 
wij dit seizoen beslist nog zullen van 
hoi en ! 

Cvriel Temmerman. 

De uitslag ; 
1. Haelteimiiii Julien, kampioen K.S.C. 

Denderstreek beroepsreiiners, de 78 km 500 
in 1 u. 56 min. 

2. Coppens Hujjo, liefhebberskampioen 
K.S C. Denderstreek. 

3. Gijsels Nico; 4. Netilandt Victoi; 5 Van 
Impe Lucien; 6. De Wolf Roger; 7 Lievens 
Etienne: 8. Coppens Emiel; 9 Schellout Re
ne; 10. Van den Eeckhout Gilbeit; 11. De 
Schepper Ui bain; 12 Schockneit Willy; 13. 
Van der Haegen Michiiel; 14 Haelterman 
Will>, kampioen K.S.C Denderstieek kor 
poratieven 15 Sonck VVilly; 1G. Piron Paui: 
17 gelijk . De B.icker lohan; Ernst Edward; 
Guns Etienne; Wellekens Marcel; Van X'rec-
kom Remi; De Taev Hugo: Wijnant Johnnv; 
Veldeman Leon; Sontk Etienne. 

woelige 

zondag 
De meest markante feiten van het 
afgelopen sportweekend waren : 

• Het veroveren van de wereld
titel veldrijden door de jonge 
Erik De Vlaeminck vóór de (even
eens jonge) Zwitser Gr et ener. 
Hoopvol voor onze eigen cyclo-
cross, hoopvol ook voor deze 
sport in het algemeen is deze ver
jonging aan de top. 
Eén kleine schaduwzijde : de 
B.W.B, vond weer de moed niet 
om dadelijk de vier effektieven 
aan te duiden. Er werden vijf ren
ners aangeduid, zodat op het al
lerlaatste ogenblik nog één van 
die vijf door de selektiemand 
moest vallen .. 
Weinig psychologisch van de he
ren B W.B.-ers ! 

• Wie ook door de mand viel was 
opa Hermès. Toen hij in de eerste 
stemronde minder stemmen be
haalde dan Hannet, beklom hij 
het spreekgestoelte. 
Opa was teleurgesteld, omdat hij 
niet weer de steun kreeg waarop 
hij m.eende recht te hebben. 
Hij had op meer dankbaarheid 
gerekend, zei hij. Daarom ging 
hij nu maar liefst weg. 
« Adieu » was zijn laatste woord 
Daarop verliet hij haastig de zaal. 
Geen mens weerhield hem. Daar
om sloeg opa de deur met een 
harde klap dicht l 
Eindelijk ., 

• Over de zaak van de Daring-
spelers, die op bevel van hun 
voorzitter, de heer Pluche, het 
Anderlechtterrein verheten, zullen 
we kort zijn. 
Iedereen weet, dat de K.B.V.B 
dringend moet worden hervormd. 
De voetbalsport M'ordt onder
mijnd door allerlei verwerpelijke 
praktijken. 
Ook het scheidsrechterswezen is 
door die kwaal aangetast, maar 
dat is heus de schuld niet van de 
scheidsrechters. 
In de eerste plaats dient een 
scheidsrechterskorps georgani
seerd, dat onafhankelijk is van 
de klubs. 
Verder zou de « rechtspraak » van 
het Belgisch voetbal grondig 
moeten worden herzien. De «Liga» 
is hiermee bezig. O.i. is het ogen 
blik rijp om ermee door te gaan ! 

I k k aiJimli 

Bij de achtervolgers lieten Hugo De Taeye 
en Vic Nuelandt zich 

(Oudergem), Bert Van den Eeckhoudt 
niet onbetuigd. 
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B O O M K W E K E R I J E N 
H. L A M B R E C H T S P.v.b.a. - Dries 16, Beerzel (Antw.) 

Telefoon : 015/41198 • Bestuurder Jos Feyaerts 

TUINAANLEG 
O N D E R H O U D 

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

VOOR HET SEIZOEN GEVRAAGD : 

goede kokin, plus jonge 

hulp in keuken. 

Te be \ r . : WERE Dl, Middelkerke. 

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

H E T T W E E D E A K T I V I S M E 
Een uitgave van de Volksunie. 
88 biz 40 fr. — Te verkrijgen op ons sekretariaat door 
storting op onze postcheckrekening 1476.97 Volksunie -
BI ussel 1. 

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

20.000 = 60 X 376 
50.000 = 60 X 940 

100.000 = 60 X 1880 
100.000 = 120 X 990 

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

ALLES VOOR UW TUIN 
Gazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
Anfwerpsesteenweg 96-98, Kontich. Tel. 53.12.11 

D O R T M U N D E R 

Thierbrauhof 1 
te Leuven. 

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

D O R T M Ü N D E R 
Thierbrauhof, Il 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoonste bierkelder 
van het land. 

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

DORT rHIEKBRAl'HOF III 
tangs autosnelweg Antwer-
pen-Aken Tessenderlo. 

DORT THIERBRAUHOF IV 

Autosnelweg Aalst 

Café rest (1000 pi.) 
Ruime parkeergelegenheid. 

SCHl IMUl BHhHMAIBASSb.N 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

K.'iS.SOBTVUT lUS-SKN 
(Brevet : 529738) 
met 
debreveteerde karkassen 

MBT 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAK' 
(Bievel 512767) 

TE ZKl.E (O. VL.) 
C.EW AT'1 HEHDF BKDSPHKIEN 
WOLLEN DKKE.NS 
Iel (052) 44fi41 en 44b42 

Indien l geen verkoper 
in uw omtrek kent. stuur 
ons een kaartje en \ \e 
de dichtst biigelegen ver 
renden l hef adres van 
koper Star Zele. 

H£RIV!ES 
54 Zuidlaan 

'Hl M Lemonnierlaan 
Tel 11.00.33. 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKRE1 ARIA.AT-
KUHSL'S IN 2 JAAR. 

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

Dag en avondle.ssen. 
De «chool waar Vlamingen 
zich thui» voelen 

Beter en voordeliger. 

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

VAN DEB PAAL - VOORBRAEGK EN 
Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N : 03/37.54.38 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN- EN BUITENLAND: 

ROOI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 
A N 1 W E R P E N. 
Telefoon : 03/38.91.24 

WENTEIPOORTEN 
In hout, staal, Bliuntninin 
of plastiek. 
Standaardaitvoerlng ot 
naar grewenst model. 
Systemen aangepast aan da 
aard van het bouwwerk. 
Hand- ot elektrische bedleninK. 

ZONHOVEN TEL 132 31 

NS &. ZONEN PVBA 

ROLLUIKEN 

BOIXUIKEN 
in hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- of elektrische 
bediening. 
Alle systemen. 
VENETIAAN^! 
ZONNEBUNDEN 
Bediening met 
koorden • of met 
stang en windwerk 

VENÊTIAANSE BL1NOEN 

A.1EÜRISSEM-CL00STERMANSri ZONEN 
TEL 132 3t 

ZONHOVEN 

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie): 

L. VANDEVELDE. 

Sint Damiaanstraat 17, Wommelgem - Tel : (03)53 67.27 

O 
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bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
DÏ?:NSTBETOON 

ZitJaj; Dr. Ballet : niaandas 
maar t 18 uur 30 lot 19 uur 30. 

Brasschaat 
LEDEN- EN SIMPATISANTEN-
VERGADERING 

Op dinsdag 15 maart, te 20 uur 
30 ill het lokaal Sporta, Bredabaan 
vindt onze eerstkomende vergade-
r ins plaats. Als gastspreker verwel
komen wij adv. P. Doevenspeck, 
provincieraadslid, die zal handelen 
over « Taktiek en techniek in de 
\olksunie-propaganda ». 

Bonheiden 
De ' afdeling Bonheiden-Rijnie-

r a m nodigt al zijn leden en sini-
pati.santen uit voor de aanstelhng 
\ a n het nieuwe bestuur. Zondag
voormiddag 6 maar t te 10 uur 30 
in lokaal De Crée. Arr. sekretaris 
AValter Luyten geeft een uiteenzet
ting over de politieke toestand. 

Edegem 
Na de korte winterslaap vragen 

•wij aan al de sympathisanten om 
even hun aandacht te geven aan de 
voordracht over akluele, sociale en 
ekonomische problemen, door Toon 
\an Overstraeten. 

Wij nodigen iedereen uit om ze-
l e r deze avond, die plaats vindt in 
de feestzaal « De Baziliek », Hove-
straat te Edegem, niet te missen. 

Ekeren 
Op zondag 6 maart e.k. houdt on

ze propagandaploeg een grote kot-
portage met mikrowagen te j-ke-
len-Centrum. Bijeenkomst bij de 
Heer Volant J., VA'illv Staeslei 79, 
te Ekeren-Mariaburg om 9 uur 45 
of aan de kerk te Ekeren-Centrum 
om 10 uur. 

Allen op post. 

Geel 
Onze kolportage van verleden 

7ondag te Geel kende een buiten
gewoon resultaat : 222 nummers 
verkocht op twee uur tijds. Profi
ciat aan onze wervers. 

Van ons plaatselijk blad « Tam-
boerke » verscheen het eerste nuni-
mer van de tweede jaargang. J>it 
blad wordt gratis verspreid op 7000 
exemplaren en verschijnt twee
maandelijks om over afzieixSare 
lijd een maandblad te worden. 

Voor een proefnummer, publici
teit en alle verdere inlichtingen 
wendt IJ tot Jan de Graaf, Nieuw-
straat 21, Geel. Tel. 014-59011. 

Herenthout 

der Eist ons spreken over de actue
le politieke problemen. 

Het Renaat Veremanskoor, onder 
leiding van Mej. G. Vereist, zal de
ze avond opluisteren. 

Iedereen is welkom. 

Kapellen 
Op zondag 20 februari werd sa

men met Schoten en Ekeren gekol-
porteerd te Kapellen-Putte; 172 
nummers werden verkocht; dat 
o\ertrof al onze verwachtingen. 

Zondag 6 maart helpen we onze 
vrienden \ an Ekeren. Vertrek om 
') uur 45 bii V. Lenaert, Bevrijdings
lei 29, Kapellen. 

Mechelen 
De B.O.B.-Mechelen kon heden 

de hand leggen op dokumenten, 
die erop zouden wijzen dat op vrij
dag 4 maart een massamoord zou 
geschieden. 

Inderdaad, uit sommige geschrif
ten kon worden opgemaakt dat 
een vijftigtal vette Waalse haantjes 
zouden worden geslacht. 

Deze zullen op zaterdag 5 maart 
verorberd worden tijdens een 
fantastische ontspanningsavond in 
liet lokaal De Salamander, Ade-
gemstraat 68, Mechelen. 

De/.c avond vindt plaats ten voor
dele van V.U.M.-arr. Mechelen. 

De B.O.B, verklaarde zich niet 
bevoegd en gaf de zaak in de han
den van de dierenbescherming. 

Inschrijving voor dit galgemaal : 
lokaal De Salamander. Tel. 181.93. 

Deelname in de onkosten 50 fr. 
NAAR LEUVEN 

Het arr. bestuur roept alle afde
lingen op om voor hun leden ver-
\oer in te leggen naar de avond
betoging te Leuven op woensdag 
Iti maart . 

BRABANT 

KAARTAVOND 
De Volksunie Herenthout richt 

op zaterdag 12 maart in haar lo
kaal « De Nieuwe Kroon », Markt, 
8 te Herenthout een grote kaart-
prijskamp « Kruisjas D in. 

Inschrijving van 5 uur af. Begin 
te 7 uur stipt; 750 fr. vooruit en 
inzet. 

Hove 
Op uitnwliging van de plaatse

lijke afdeling V.V.B, zal op 18 maart 
e.k. te 20 uur 30 Mr Frans Van der 
Eist, een spreekbeurt houden over 
« Brussel en de Vlamingen ». 

Deze voordracht zal plaats vin
den in het lokaal « Reinaert ». 
Mortselsesteenweg 21, Hove. 

Hoboken 
DAG VAN HET VLAAMSE LIED 

Ere wien ere toekomt 1 En deze 
maal zijn het de Hobokense Zus
ters van Vorselaar welke, onder lei
ding van de muziekleraar, dhr. E. 
Verstraeten, een dag van het 
Vlaamse lied hebben ingericht in 
onze gemeente. 

Op vrijdag, 25 februari 1.1. ver
zorgden de leerlingen van het St. 
Agnesinstituut, voor een overvolle 
zaal, een puik liederen-programma. 

De ganse avond verliep gezellig 
maar eindigde tot veler ontgooche
ling /onder de « Vlaamse Leeuw ». 
VOLKSVERGADERING 

N'rijdag, 25 maart komt Mr. Van 

Brussel 
PROPAGANDAPLOEG 
KOLPORTAGES 

De kolportage van 20 februari (e 
Merchteni was opmerkelijk. De 
ploeg heeft moeten uitscheiden om
streeks 11 uur 15 bij gebrek aan 
bladen. Gelukgewenst. 

P rogramma van de volgende we
ken : 

(> maar t : Vossem. 
13 maart : St Kwinlens Lennik. 
20 maar t : Buizingen. 
27 maar t : Meise. 
Samenkomst elke zondagmorgen 

te 9 uur achter de KVS of om iO 
imr aan de kerk ter plaatse. Voor 
deelname of voor propaganda-akties 
kontakt opnemen met de arr. pro
pagandaleider Frans Adang. 

Dilbeek 
GESPREKSAVOND 

De afdeling nodigt allen uit op 
de gespreksavond die plaats vindt 
op donderdag 10 maar t te 20 uur 
in de zaal «Ravenstein», Ninoofse-
steenweg 685 te Anderlecht. De 
volksvertegenwoordigers Schiltz '•n 
Anciaux zullen er de aktuele poli
tieke toestand behandelen. 

Mortsel 
FAKKELOPTOCHT 

Een overkoepelend komitee dat 
alle Vlaamse verenigingen uit 
Mortsel groepeert houdt op vrijdag 
11 maart een fakkeloptocht onder 
het motto : « Mort.sel laat Etter
beek niet los ». 

De Vlaamse Harmonie « Jef van 
Hoof » neemt aan deze manifesta
tie deel. 

Na de optocht volgt een spreek
beurt door CVP-gemeenteraadslid 
Szondi van Etterbeek over de hui
dige situatie in het Brusselse. 
GROOT JAARLIJKS BAL 

Dit jaar verwachten we de dans-
histigen op zaterdag 12 maart te 
20 uur 3ü in de zaal « Familia », 
Heilig Kruisstraat. Het orkest van 
J. Dessart speelt ten dans terwijl 
Hugo Delias en Roger Heynen voor 
de nodige ritmische en stemmings
liederen -zullen zorgen. Inkom : 
.30 fr. 

St Antonius Brecht 
Op zondag 27.2 kolporteerde on

ze flinke ploeg die versterkt werd 
door een eerste vrouwelijk element 
(e St. Antonius Brecht. 

Er werden er bijna 100 nummers 
van a Wij » verkocht. 

Halle 
De afdeling Halle heet ledereen 

welkom op haar l.ste mosselfeest, 
dat op 5 en 6 maart , telkens van 18 
uur af, zal plaats hebben in zaal 
Tijl, Volpestraat. 

Bovendien kan zaterdag 5 maar t 
de TV-uitzending van de Interland 
Halle-Geldermalsen In de zaal wor-
dë'U gevolgil. 

Leuven 
VNSU 

0 | ) donderdag 10 maar t spreekt 
in zaal « Tijl », Hogeschoolplein, 
Piet Van Doren, gemeenteraadslid 
van Berchem. Hij zal ons wijzen 
op de taak van de studenten In de 
gemeentepolitiek op het ogenblik 
dat ze afgestudeerd zijn. 

Dezelfde avond zal ook spreken : 
Professor Opsomer, voorzitter van 
het V.V.A. 

Iedereen is zeer welkom ! 

Slnt-Jans-Molenbeek 
BAL 

De N'olksunie afdeling Sint-Jans-
Molenbeek verwacht U stellig op 
ons « Wij - Vlaams Vriendenbal » 
met het orkest Al Van Dam en de 
'I.V.-zangeres Rina Pia in de feest
zaal « De Groene Poort », steen
weg op Gent 12, Brussel 8. Datum 
26 maar t 1966 te 20 uur 30. Inkom 
40 fr. Tombola met waardevolle 
prijzen. 

Vilvoorde 

Hel uittredend bestuur doet langs 
deze weg nogmaals een oproep op
dat alle leden zaterdag 5 maart tus
sen 4 en 6 uur in het lokaal hun 
stem zouden komen nitbrcngen 
voor de vorming van liet nieuwe 
bestuur. 

Herdersem 
Op dontlerdag 17 febr. werden in 

aanwezigheid van E. Raskin, lid 
van het prov. comité, de statutaire 
verkiezingen in de plaatselijke af
deling ingericht. 

Lommei 
Zondag 27 febr. jl. had er een 

eerste kontaktvergadering plaats ie 
Lonmiel met J. Cuppens en een 
groep mensen uit deze gemeente. 
De leden- en abonnementenwer-
ving, basis van de nieuwe afdeling, 
werden besproken. 

Nieuwe bijeenkomst over een 3-
tal weken. 

Zandhoven (kanton) 
Vrijdag j.1. vond een grote volks-

realislische wijze de economische, 
\ an de Toverfluit. 

De spreker volksvertegenwoordi
ger H. Schiltz heeft op een zeer 
realistische wijze de economische-
sociale en politieke omstandigheden 
omtrent de mijnsluitingen belicht 
en de vergadering een Inzicht gege
ven van de gevolgen van deze slui
tingen en de rol van de V.U. Als 
slot stelde spreker een oplossing 
voor die ledereen zou kunnen be
vredigen. De belangstelling was vrij 
groot en wij hadden zelfs het ge
noegen drie Japanse journalisten 
lil ons midden te hebben. 

NAAR ZOERSEL 
Op zondag 6 maart trekken we 

naar het landelijke Zoersel en zo 
komst stilaan dorp na dorp van het 
ganse kanton in kontakt met de 
kantonale propagandaploeg. Ver
trek te 9 uur aan Zoersel kerk met 
mikrowagen. 

Nieuwe kandidaat-verkopers zijn 
steeds welkom (meldt U aan bij de 
propagandaleider van de groep L. 
Verhoeven, Halle). 

Wij zorgen voor vervoer naar 
het vertrekpunt en brengen ü 
weer thuis. 

LIMBURG 

koststraat 
dank. 

.39, Maaseik. Hartelijk 

BAL 
Op zaterdag 5 maart 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 \ an de 
maand tussen 20 en 21 uur, door 
volksvertegenwoordiger dr Vic An
ciaux in het bierhuis Witte Leeuw, 
Grote Markt te Vilvoorde. 

Maaseik 
KANTONALE 
PROPAGANDISTENDAG 

Op vrijdag 11 maar t kantonale 
propagandistendag in de Katholie
ke Kring, Maaseik. 

Sprekers : J. Cuppens « De or
ganisatie en uitbouw van de V.U. »> 
E. Raskin « Het VI. Nationalisme 
in Limburg ». 
VOLKSVERGADERING 

De heer Hugo Schiltz, volksver
tegenwoordiger zal op vrijdag 25 
maar t spreken op een volksver
gadering te Maaseik over « Rekon-
\ersle in Limburg ». Houd deze 
datum vrij a.u.b. De nodige rekla-
me zal gevoerd worden in het hele 
kanton. 
TROMMELS 

Het V.N.J.-Kanton Maaseik heeft 
dringend trommels nodig. Wie kan 
er helpen ? 

Adres : J an Peeters, Verloren-

ZOEKERTJES 
Aanvaard alle vertalingen Ned., 

Fr., Eng., Duits. Ook alle typvverk. 
Verzorgd werk. Interessante voor
waarden. Schrijven bureel blad 
D 37. 

Gevraagd voor Gent : jong, dy
namisch element, verstandig en 
met verantwoordelijkheidszin. Le
venspositie met aantrekkelijk bare-
ma. 

Schrijven naar redaktie met cur
riculum vitae onder letters D 38. 

Echtg. zw. inv. vraagt werk voor 
seizoen aan de kust, als verzorgster 
voor kinderhome of winkeljuffrouw 
is volledig vrij van mei tot septem
ber, htt. ernst. ref. dringend werk 
nodig, kan iemand helpen a.u.b. 

Schrijven : C. Hegmans, Volino-
lenstraat 13, Gent. 

(ievraagd : goede steno-daktylo of 
daktylo die werkt met dlktafoon. 
Fr.-Ned. Zich wenden Etn Ver-
vaecke. Grondwetlaan 108, Jette. 

Gemeub. kamers 
VI. studenten of 
16.97.93. 

te huur liefst 
personen. Tel. 

Bilzen 
Op donderdag 24 febr. werden 

in aanwezigheid van J. Hardy en 
F. Raskin, leden van het prov. co
mité, de statutaire verkiezingen in 
de plaatselijke afdeling ingericht. 

Eigenbilzen 
BAL 

Zaterdag 12 maart om 20 uur 
wordt in de gemeenlezaal een groot 
Vlaams bal ingericht. Orkest : Bert 
Minten. Alle Vlaamsgezinden uit de 
omgeving worden verwacht. 

Nilien 
Heden 5 maart vinden in de 

plaatselijke afdeling de statutaire 
besUiursverkie/.ingen plaats. 

Overpelt 
De 2de vrijdag van de maand 

van 3-4 uur zal de heer R. Mat-
theyssens, volksvertegenwoordiger 
zitdag houden in « Dutmala », 
Dorp, Overpelt. Men gelieve hier
voor reklame te maken in kanton 
Neerpelt. 

Genk 

Over te nemen café In toeristisch 
centrum te Antwerpen. Zeer goede 
zaak en rijke broodwinning, be
staat uit zeven gemeubelde kamers 
en twee vrije kamers beschikbaar 
voor uitbater. Indien nodig kunnen 
al de kamers vrij gemaakt worden. 
Oorzaak van overgave : ouder-
domsgrens en ziekte van de man. 
Onmiddellijk beschikbaar. Haast 
Li, 't seizoen begint. Café Helder, 
Suikernii 21, Antwerpen. 

Een jonge bouwkundig tekenaar, 
zeer bekwaam, flinke ervaring van 
alle vN-erk, zoekt werkgelegenheid 
in Limburg, liefst rond of in Has
selt. 

Is ontslagen wegens politieke re
denen. Dringend a.u.b. 

Zich in verbinding stellen met J. 
Cuppens, Hoogstr. 3, Beringen. 

Eigenaar van een mooi café zoekt 
een Vlaamse nationalist als lokaal
houder. 

Ligging Midden-Limburg. Flinke 
opbrengst. 

Zich in verbinding stellen met J. 
Cuppens, Hoogstr. 3, Beringen. 

De bestuursvergadering van 
woensdag 2 maar t werd naar 
maandag 28 februari verplaatst om 
de statutaire verkiezingen van za
terdag 5 maar t voor te bereiden. 

Kandidaturen voor een bestuurs-
funktie kunnen uiterlijk op zater
dag 5 maart tussen 3 en 4 uur nog 
overhandigd worden aan de pro
vinciale vrijgestelde J. Cuppens in 
het afdelingslokaal Oberbayern. 

Dame, 40 j . vraagt werk. Besch. 
over groot huis, dienstig voor bu
reel, telefoon, schrijmach. 

Wie biedt werk ? 
Telefoon : 03-715181. 

Bediende 60 jaar zoekt werk : 
nederl. - frans - noties eng. - duits 
(geen steno). Guy Alb. Reynderstr. 
30, Antw. 

Hoofdredak teu r . 
T . van Ove r s t r ae t en . 

R e d a k t i e s e k r e t a r i a : 
S. de Lie 

Alle b r ie fwisse l ing voor 
r e d a k t i e n a a r 
Ro t a tvp , Sylv. Dupu i s l „ 
110 Brus . 7, - Te l . 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice L e m o n n i e r l . 82 
Brusse l L - Te l . : 11.82.16. 
Alle k l ach ten voor n ie t 
o n t v a n g e n van b lad op di t 
a d r e s . 

J a a r a b o n n e m e n t ; 280 F . 
Half jaarl i jks : 160 F . 
Dr i emaande l i jk s : 90 F . 
A b o n n e m e n t bu i t en land : 

450 F . 
S t e u n a b o n n e m e n t ; 750 F . 

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

Alle s to r t ingen voor tiet 
b lad op p o s t r e k e n i n g : 
1476.97, Volksunie - Brus . l. 

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

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

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

Mosselen • Pa l ing 
Ui tba te r : J a n B r u g m a n s . 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant > 

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

F rank r i j k l e i 8 - An twerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i te i ten 

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

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

B O U W E N W O N E N 

De special is t de r 
s t a n d a a r d d e u r e n 

J LEEMANS, Deurne z. 
Van Havre le i 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene Kor t r i jk 

HOTEL•RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« R u b e n s h o f » 

Wes ts t r . 79 1 . (050)41571 
Lokaa l Volksunie 
Kamers -pens ion . 

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

gezell ige sfeer . 
Verminder ing voor g roepen . 
E l i sabe th l . 105. Tel . 632.70. 

UURWERK - JUWELEN 

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

D e w i n t e r s t r . 11 Oudergem 
T. 72.45.43 T e r m i n u s t r . 35. 
10 % kor t ing v. leden V.U. 

file:///olksunie-propaganda
file:///ersle


21 

DATA V R I J H O U D E N 

Zaterdag 2 apr i l : Nationale Kaderdag. 
1 m e i : Feest van de Arbeid in Limburg. 

LIMBURG 

Halen 
DEBATAVOND 

Vrijdag 25 maar t zal er een de-
t a t a v o n d plaats vinden met verte
genwoordigers der verschillende 
politieke partijen over de rekon-
versie in Limburg. De Volksunie 
«al vertegenwoordigd worden door 
senator W i m Jorissen. 

Kermt 
BESTUURSVERKIEZING 

Vrijdag 25 februari had hier onder 
leiding van J. Cuppens de statu
ta i re bestuursverkiezing plaats van 
d e (opnieuw) aktief geworden af
deling Kermt. Het bestuur staat 
onder leiding van Fr. Werkckx. Wij 
•wensen de afdeling veel sukses. 

Volgende bijeenkomst over een 
maand. 

Lauw 
O p vrijdag 25 febr. werden In 

aanwezigheid van J. Hardy en E. 
Raskin, leden van het prov. comi
té, de statutaire verkiezingen in de 
plaatselijke afdeling ingericht. 

Limburg 
VERKIEZING ARR. BESTUREN 

Op donderdag 10 maar t te 20 
uu r zullen alle arr . afgev. van bei
d e arr. voor de eerste maal verga
deren in hotel Warson te Hasselt. 
Het voltallig provinciaal komité zal 
eveneens aanwezig zijn. Er zal over
gegaan worden tot de verkiezing 
van de 2 arr. besturen, om de par
tijraad in de mogelijkheid te stel
len op 12 maar t het partijbestuur 
te kiezen. 

Lummen 
Een voorlichtingsvergadering 

over de E 39 wordt gep l and ' te 
Lummen. Zo vlug als deze afde
ling de statutaire bestuursverkie
zing heeft gehouden zal zij de or
ganisatie van deze avond aanvat
ten. 

Neeroeteren - Opoeteren 
AFDELING 

Gezien meerdere aktieve perso
nen uit onze afdeling vertrokken 
zijn, heeft sedert geruime tijd de 
werking stil gelegen. Toch zal 
Neeroeteren-Opoeteren trachten zo 
vlug mogelijk een nieuwe statu
taire afdeling op te richten. 

De heer Karel Verheyen, Molen
weg 15, Neeroeteren za) met enke
le medewerkers in de eerstkomen
d e weken de leden- en abonnemen
tenslag voeren. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

De heer R. Mattheyssens volks
vertegenwoordiger, zal op de 2de 
vrijdag van de maand van 4-5 uur 
zitdag houden in « Oud Oteren », 
Markt, Neeroeteren. 

Maak propaganda voor deze zit
dag. 
VLAAMSE AVOND 

Zaterdag, 12 maar t om 20 uur in 
<: Oud Oteren », Markt : geweste
lijke Vlaamse avond met vertoning 
van kleurdia's over de jeugdkam-
pen (c Hoorn » e n ' « Kerlinga » te 
Opoeteren-Gruitrode. 

Voor al le OCCASIEWAGENS 
van alle m e r k e n 
en b o u w j a r e n : w e n d ü tot 

GARAGE VERDOHCKT 
LOUISE-MARIE. 
RONSE. 

De groots te zaak van 
Z-O-Vlaanderen , 

Telefoon : 05/522774 

De leiding van beide jeugdkam-
pen, dhr Staf Vermeire en Mevr. A. 
Moreau zullen doel en werking uit
eenzetten. Tevens worden dia's ver
toond van de Heel-Limburgse Spo-
rendag 1965. Kinderen kunnen met 
hun ouders meekomen. Als slot zal 
er een gezellig samenzijn plaats 
hebben. 

Riemst 
O p vrijdag 17 febr. werden in 

aanwezigheid van J. Hardy en E. 
Raskin, leden van het prov. comité, 
de statutaire verkiezingen in de 
plaatselijke afdeling ingericht. 

Voerstreek 
Zaterdag 5 maar t zal de statu

taire bestuursverkiezing plaats vin
den voor de afdeling « De Voer ». 
Alle leden op post a.u.b. 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

OOST-YLAANDEREN 

Dendermonde 
Op 12 maar t te 20 uur 30 : 

Vlaams karnavalbal ingericht door 
V.U. arrondissement Dendermon
de. Zaal : Koningshof, Dijkstraat, 
Dendermonde. Deelname : 40 fr. 

Eregast, de algemene voorzitter 
dhr Van der Eist. 

Gentbrugge 
AUTOCAR NAAR LEUVEN 

Vanuit Gentbrugge wordt een au
tocar ingelegd naar Leuven om deel 
te nemen op 16 maar t aan de na
tionale betoging. Vertrek te 18 uur 
30 zeer stipt aan het Station van 
Gentbrugge Arsenaal. Nog enkele 
plaatsen zijn beschikbaar. Dringend 
inschrijven bij de V.V.B. School-
dreef 19, tel. 25.65.98. 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Tijdens het gezellig samenzijn 
van vrijdag 11 maar t e.k. in de 
zaal Floralies, Brusselse steenweg, 
wordt voor de eerste maal te Gent 
de klankfilm over Frans-Vlaande-
len vertoond, verwezenlijkt door 
de v.z.w. Kultura uit Kortrijk. 

Volksvertegenwoordiger dr. Wan-
nijn spreekt over het ontstaan en 
de groei van de Vlaams-nationale 
partij in het Gentse. 

De V.U.-afdeling rekent op een 
grote opkomst, ook vanuit de om
liggende gemeenten. Begin : 20 uur. 

Gent • Eekio 
Het bestuiu- legt een bus in aan de 

prijs van 60 fr. naar de betoging 
te Leuven. 

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

Het aantal plaatsen is zeer be
perkt (42).- Men wordt dus vriende
lijk uitgenodigd de inschrijvingen 
niet te lang uit te stellen. 

Herzele 
« Het Herzeelse onderontwik

keld ? ». 
Dit beweert althans een hoofd

ambtenaar uit Zottegem die ambts
halve zeer dikwijls deze streek be
zoekt. Kultureel, sociaal en ekono-
misch achtergebleven, zegt hij. 

Mogen we, om dit te weerleg
gen, een dringend I>eroep doen op 
onze talrijke simpatisanten in dit 
gewest om vooral op kultureel en 
sociaal plan een sterke « aanwe-

KONSTRUKTIEWERKHUIZEN S T O K O T A 
Stookolietanks in alle afmetingen. 

VERZORGDE AFWERKING. 
GUNSTIGE PRIJZEN. 
1 el. • An twerpen 0 3 / 37 95 89. 

Gent 09/ 26 49 41. 
D e n d e r m o n d e 052/ 470 60. 

zïgheldspoIitleK » te voeren? 
Regelmatig worden in Herzele 

en omliggende, kulturele en ande
re sociale voordrachten en verga
deringen belegd; laat indien enig-
zins mogelijk geen enkele gelegen
heid voorbij gaan om door uw te
genwoordigheid niet alleen de in
richters moreel en materieel te 
steunen, maa r ook om er de 
Vlaams-radikale aanwezigheid nog 
eens extra te onderstrepen 1 

Lokeren 
Na de geslaagde vergadering met 

W a k e r Luyten over « Zwartberg » 
op 16 februari 11., startte de aktie 
op volle toeren. O p zondag 6 maar t 
wordt er te Lokeren op giootse 
\\ijze gekolporteerd door de arron-
dissementele ploeg. En op zaterdag 
12 maar t krijgen we ons eerste 
Volksuniebal in zaal « Variétés », 
Zand. 

Nevele 
BAL 

Zaterdag, 19 maart , te 20 uur in 
de zaal « Novy », Karnemelkstraat , 
Nevele : eerste lentebal van onze af
deling. « The Lucky Strings » spe
len ten dans. Toegangskaarten te
gen 40 fr. te verkrijgen bij de be
stuursleden. 

Ninove • Geraardsbergen 
KOLPORTAGE 

Op zondag 6 maar t eerste kolpor-
tage van de ploeg voor de kantons 
Ninove en Geraardsbergen. Doel : 
Denderwindeke. De kolportage-
ploeg uit Aalst zal ons steunen met 
mici-owagen en beroeps-kolpor-
teurs. Samenkomst in het lokaal 
« De Raadskelder », Graanmarkt , 
Ninove, te negen uur. Vertrek : 
halftien. Dit moet de start zijn 
voor een doeltreffende kolportage-
ploeg. 

Oudenaarde 
Op zaterdag 12 maar t te 20 uur 

heeft in ons hernieuwde lokaal, 
« Gasthof Pallieter » te Leupegem 
een feestelijke samenkomst plaats 
voor al onze leden en simpatizan-
ten. 

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

Deelname in de onkosten : 20 fr. 

Toegangsprijs : 30 fr. (program
maboekje inbegrepen). 

Jong en oud geeft elkaar af
spraak op 13 maar t te Kortrijk ! 

St Niklaas 
Op vrijdag 18 maar t om 8 uur 

grote jeugdvergadering in de zaal 
« Stad Nantes » onder het motto 
« Jeugd en Politiek ». 

Mr. J a n Verniers spreekt over ; 
Jeugdbeleid te St. Niklaas. 

Volksvertegenwoordiger M. Cop-
pieters spreekt over : Overheid en 
jeugd. Deze grote jeugdvergadering 
zal opgeluisterd worden door aan
gepaste attrakties die de jeugd 
aanspreken. Ook zal bij deze gele
genheid worden overgegaan tot het 
uitdelen te St. Niklaas van 15.000 
strooibiljetten. 

Op zondag 27 maart , grote kol-
portage door de afdeling St. Ni
klaas te Belsele-Sinaai en Nieuw
kerke Ws. M. Coppieters en J a n 
Verniers zullen met een speciale 
microwagen kleine toespraken hou
den aan de uitgang der kerken. 
KOLPORTAGE 

De afdeling St Niklaas, gesteund 
door het arrondissementeel bestuur 
en de kolportageploegen uit Beve-
ren, Scheldekant en Lokeren en 
Ijropagandisten uit het ganse arron
dissement, slaagde erin op zondag 
20 februari, op minder dan drie 
uur tijd, 828 nummers van « Wij » 
te verkopen. 

Zondag 6 maar t is de ganse ar-
londissementele ploeg opnieuw aan 
de slag, ditmaal in Lokeren. 

Temse 
Op vrijdag 11 maart richt de af

deling Temse haar eerste voorlich
tingsvergadering met volksvertegen
woordiger Coppieters als voor
naamste spreker. Deze vindt plaats 
te 20 uur 15 in het lokaal <c De Ar
dennen », Grote Kaai 9, te Temse. 

WEST-VLAANDEREN 
8STE PROVINCIAAL 
ZANGFEEST 

A.N.Z. West-Vlaanderen richt op 
y(ondag 13 maart a.s. te 15 uur In 
de sporthalle van het Vrije Tech
nisch Instituut te Kortrijk (Oude-
naardestwg.) z'n achtste provin
ciaal . zangfeest in. 

Omlijstitig door prominente di
rigenten, koren en muziekkapellen, 
gelegenheidstoespraak door H. 
Borginon. 

Assebroek 
Het lokaal kontaktblad « Nu » 

v/erd te Assebroek op 3.500 ex. be
deeld; 'n pluim voor deze afdeling 
die het kon bolwerken een puik 
verzorgd en door stevige publici
teit gefinanceerd blad uit te ge
ven. 

Brugge (arr.) 
NAAR LEUVEN! 

Woensdag 16 maar t a.s., 's 
avonds te 18 uur 15 vertrekt 'n 
autocar naar de nationale betoging 
te Leuven; samenkomst en in
schrijving : Breydelhof, Suveestr., 
Brugge; prijs per plaats : 75 fr.;' 
terugkeer voor 23 uur gewaar
borgd. 

Op uitnodiging van de S.V. 
Vlaamse Klub spreekt op vrijdag 
11 maar t te 20 uur in iiet lokaal 
« Breydelhof » Dr. jur. Bouckaert 
over het probleem « Leuven »; de
ze aankondiging geldt als uitnodi
ging. 
AVONDFEEST 

V.U.-St Andries nodigt allen uit 
op het arr. avondfeest van 2 april 
a.s., 21 uur Jagershof; de inzame
ling van prijzen voor tombola en 
de verkoop van de toegangskaar
ten is begonnen. W e rekenen op 
een overdonderende opkomst. 

Brugge 

aan de lokale afdeling om de uit
bouw te vervolledigen. W e mogen 
tevens vaststellen dat propaganda
leider Lucien Boes z'n mannetjes 
niet rusten l aa t ! 

ZITDAGEN 
Elke zaterdagvoormiddag, Brey

delhof, Suveestr. 2, Brugge, van 11 
uur 30 tot 12 uur, de hh. Leys en 
Van In. 

2de vrijdag van de maand, dus 
op vrijdag 11 maar t a.s. te Asse
b roek , , lokaal « Tramhuis » van 
19 uur tot 19 uur 30, en te St Jo
ris ten Distel, van 20 uur tot 20 
uur 30, Dorpstr. 81 (bij Dr Erik 
Woman) , telkens : volksvert. P . 
Leys. 

Jabbeke, elke eerste zondag van 
de maand, bij G. Eeckeloo, Aart-
rijkestwg. 39, van 10 tot 11 uur : 
A. Devriendt. 
PROTEST 
VEERTIENDAAGSE 

Zondag 6 maar t : autokaravaan 
door Brugge en randgemeenten; 
samenkomst te 10 uur tussen 't 
Zand en Station, Brugge. 

Zondag 13 maart te 11 uur : pro
testmeeting (Orgelzaal of koncert-
gebouw). 

Jabbeke 
Voorzitter Dr. Biesemans schep

te op 19 feb. 11. hutsepot voor 80 
genodigden; de karnavaleske at
mosfeer op dit gezellig samenzijn 
bewees eens te meer dat de jong
ste V.U.-afdeling in het arr. Brug
ge niet de minst aktieve zal zijn! 

Roeselare 
PRIVE-AVONDFEEST 

De Vlaamse Kring « De Mandel » 
richt op zaterdag 19 maar t 1966, in 
de zalen « De Beurs », Stations
plein te Roeselare, zijn jaarlijks 
privé-avondfeest in. De befaamde 
formatie cc Pol Rutger » speelt ten 
dans. 

Begin : 20 uur 30. Toegang 50 fr. 
Tombola en verrassingen. Gezellige 
Vlaamse sfeer. Hou die datum vr i j ! 

Kaarten zijn te verkrijgen bij al
le propagandisten en bestuursleden. 

Plaalsbespreking : Familie De-
simpelaere, Kalkenstraat 32, te Roe-

St Michiels 
25 gezinnen vormden het aange

naam gezelschap voor het mossel-
maal van 25 feb. 11. In een uit
stekende sfeer werd er gegeten, ge
musiceerd en gedanst. Hulde werd 
gebracht aan de initiale bezieler 
van de lokale V.U.-afdeling, dhr 
Marcel De Keersgieter. 

Tielt 
AVONDFEEST 

Het feest van de Vlaamse Vrien
denkring dat plaats vond in het 
Vijverhof kende een reuze-sukses. 

De zaal was eivol; velen dienden 
noodgedwongen aan de toog te blij
ven. 

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

Torhout 
De urr. kolportageploeg ver

kocht op zondag 27 feb. 11. gans de 
beschikbare voorraad te Torhout; 
het sukses van deze verkoop »al 
ongetwijfeld een spoorslag zijn 

Veurne 
AUTOKARAVAAN 

Op zondagvoormiddag wordt er 
een grote autokaravaan gereden : 
vertrek te Veurne, Lindendreef, 
Ooggelaan, te 8 uur 45 stipt. On
geveer 65 km. Vermoedelijke terug
komst te Veurne : 12 uur 30. Veel 
deelnemers worden verwacht met 
goed bezette wagens. Kleefband 
mee te brengen. Affiches worden 
ter plaatse bezorgd. 

Deelnemers voor de betoging te 
Leuven op 16 maart te 20 uur wor
den ook verwacht op het sekreta-
riaat leperse steenweg 41, Veurne. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
14.35 : Muziek voor jonge mensen 
— 15.25 : De f'lintstones — 15.50 : 
Johan en fle Alverman — 16.25 : 
Echo — 16.55 tot 17.45 : Cross-coun
try. Rechtstreekse reportage van het 
Belgisch veldloopkampioenschap te 
Waregem — 18.40 : Klein, klein 
kleutertje — 18.00 : Het lieve dui
veltje, poppenlilmpje — 19.10 : Dis
neyland : Operatie onder zee — 
19.55 ; Weerbericht en mededelingen 
— 20 00 : TV-nieuws — 20.15 : 
Sportweekend — 20.40 : Het leven 
van Michelangelo (1475-1564), een 
geromanceerde documentaire in drie 
episoden over de beroemde Italiaan
se schilder, beeldhouwer en bouw
meester — 22.05 : Diapason — 22.35: 
TV-nieuws. 

M A A N D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 t 
Zandmannetje — 19.05 : Teletaal-
les : Engels. 23e les : The new hat 
— 19.20 : De Flintstones. 124e afl. : 
Pred leert vliegen — 19.45 : Open
baar kunstbezit — « Madonna met 
kind » door Michelangelo Buonar
roti (1475-1564) — 19.55 : De Weer
man — 20 00 : TV-nieuws — 20.30 : 
Woyzeck, drama van Georg Büchner 
— 22.00 : Vergeet niet te lezen — 
22.30 : TV-nieuws. 

D I N S D A G 
14.05 : Schooltelevisie — + 16.30 : 
Wielrennen. Rechtstreekse reportage 
van het vertrek voor de eerste etap
pe Montereau-Auxerre in de wieler
wedstrijd Parijs-Nizza — 19.00 : 
Zandmannetje — 1905 : Filmmu
seum van de schaterlach. De held 
van het stadion — 19.20 : Tiener
klanken — 19.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Bonanza 
— 21.15 : « Waarde medeburgers... D. 
Burgers tegenover het staatsbestel 
— 22 00 : De socialistische gedachte 
en actie — 22.30 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
17.00 : Televisum — 19.00 ; Zand
mannetje — 19.05 : Jonger dan je 
denkt — 19.30 : Penelope — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.29 : Voetbal. Rechtstreekse re
portage van de terugwedstrijd Real 
Madrid - S.C. Anderlccht, gespeeld 
te Madrid — 22.15 : Medium —r 
22.45 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
1015 : Rechtstreekse reportage van 
het huwelijk van H K.H. Prinses 
Beatrix van Nederland met de heer 
Claus von Amsberg dat plaats heeft 
te Amsterdam — 14.05 ; Schooltele
visie — 19.00 : Zandmannetje — 
19.04 : Het schatteneiland. 2e all. : 
De gevaarlijke duik — 1920 : Sa
menvattende reportage van het hu
welijk van HK.H. Prinses Betatrix 
van Nederland met de heer Claus 
von Amsberg dat vanmorgen te 
Amsterdam heeft plaatsgehad — 
19 59 : Weerbericht — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : De man van het 
lot, eenakter door George Bernard 
Shaw — 21.20 : Première-magazine 
— 22.05 : Het vrije woord : Le^e"" 
moraal en -filosofie — 22.35 : TV-
nieuws 

V R I J D A G 
19 00 : Zandmannetje — 19 05 . 
Teletaalles : Engels. 23e les . The 
new hat - 19.20 : Tienerklanken -
19.45 : Zoeklicht - 19.55 : De 
Weerman - 20 00 : TV-nleuws — 
20 25 : Films van Alfred Hitchcock 
De moord was bijna volmaakt, met 
Ray MiUan, Grace Kelly en Robeit 
Cummings - 22 05 : TV-nieuws -
22.10 : Henry Mooro. een portret. 

Z A T E R D A G 
-I- 15 00 • Wielrennen. Rechtstreekse 
rênortage van de aankomst van de 
5e etappe. MarselHe-Marignane, m 
de wielerwedstrijd Pa^^js-Nizza -
+ 15 20 • IJshockey. Samenvatten-
i e reportage van de wedstrijd Rus
land - Canada in de wereldkam
pioenschappen gehouden te Ljublja
na - 17.00 : schooltelevisie -
18 55 : Zandmannetje — 1»"" • 
Flipper. 7e afl. : Do ontvreemde 
vis — 19.25 : Autorama — 1 9 5 6 -
Hier spreekt men Nederlands -
19 59 • Weerbericht — ""^y- ^^ 
„Teuws 20 30 : Slechte tijd voor 

please! Schlagers uit de Pe"°a= 
1930-1960 — 22 05 : t cho - 22.35 . 
De onkreukbaren. 13e afl. : De eco
nomist — 23.25 : TV-nieuv7S 
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WIJ 

NEEN EEN SPAARBOEKJE BIJ DE 

EUROPES HYPOTHEEK 

AATSCHAPPIJ 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

Private onderneming beheerst door K.B n 42 van 15 december 1934 

beheerd door : 

Voorziffrer : 
Meester Adiei Debeuckelaere doctor in de wijsbegeerte en letteren, 
advokaat te Ninove-

Beheerder Direcfeur-Generaal : 
de heei Custaaf.Van den Bergh, beheerder van maatschappijen te 
Hove; 

Beheerders : 
de heer Gerard De Paep Senator heelmeester te Beveren-Waas; 
de heer Gerard Iserbyt, vrouwenarts te Kor t r i jk ; 

de heer 
de heer 
de heer 
de heer 
de heer 
de heer 
de heer 
de heer 

de heer 

Fritz De Bisschop, nijveraar te Aalst; 
Alfons Duchateau industrieel te SintTruiden; 
Wil lem Denys, handelaar te Roeseiare; 
Karel Coddeens geneesheer te Marke: 
jan Debeuckelaere. beheerder van maatschappijen te Schilde; 
Roger Suyse. ambtenaar te Luxemburg; 
Albert Carüer hoogleraar te Heverlee; 
Michel Debeuckelaere. geneesheer te Haine St Paul - La Lou-
vière: 
Ghislain Van Olmen, beheerder van maatschappijen te Brecht. 

IHTRESTEN BUITEN 
AllE KONKURRENIIE: 

Eenvoudige beleg;eii ngen : 

3,40 + 0,20 getrouwheidspremie = 

Termijn : 

Op 3 maand 
Oo 6 maand 
Oo 1 gaar 
Op 2 jaar 
Oo 3 jaar 
Op 5 jaar 

3.60 % 

3,80 % 
4,00 % 
4,50 % 
5,00 % 
5.25 % 
5,50 % 

KASBOHS 
Ooenbare uitgifte van 50.000.000 F in kasbons 
aan toonder. 

Berichten verschenen in de bi'(.lagen to t het Belgisch 

Staatsblad van 13 mei 1965 onder n' 12179, en van 

24 augustus 1965 onder n' 27563. 

Op 1 jaar 5 , 0 0 % 
Op 2 jaar 5,50 % 
Op 5 jaar 6,25 % 

Maatschappelijke zetel : 

Provinciale zetels : 

ANTWERPEN, Lange Lozanastraat 238. Tel. (03) 38.79.46 (4 lijnen) 

BRUSSEL, Henri fasparlaan 96. TeL (02)38.12.61 
HASSELT, Zuivcimarkt 9. T d . (011)257.81 
ROESELARE, Jan Mahieustraat 23. TeL (051)243.27 



WIJ 23 

OOK V KAN BOUWEN UI 

MET EEN KLEINE SOM IN HANDEN. 

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

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

SLECHTS EEN ADRES • 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N. V. 
ANTWERPEN 

Meir 18 

(03)32.92.18 

GENT 

Onderbergen 43 

(09)25.19.23 

GENK 

Molenstraat 39 

(011)544.42 

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

S. De L!e, « Papenhoek », Berendrecht. TeL (03)73.66.59 
Ook de 
zoekertjes kunnen naar dit adres gezonden worden. 

WIE helpt mee 
Gans Vlaanderen in het 
teken van de LEEL'W 

Op 11 juli 1966, gans 
Vlaanderen van de Noordzee 

tot de Maas. 

EEN LEEUW 
Aktie : 300.000 LEEUWEN 

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

Tel. : (03) 79.01.21. 

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

EXCLUSIEF VOOR BELGIË 
VRAAG INLICHTINGEN : 

Tuinen DEMEYERE 
VIJFWEGENSTRAAT, 13, IZEGEM 
Telefoon : (051)316.23 , werkuren (051)303 44 
BEZOEKT HET TUINSALON 1966 - BRUSSEL 
Vertegenw. voor de provinciën Antwerpen en Limburg : 
p.v.b.a. LAMBRECHTS — Bestuurder Feyaerts - Beerzel 

GEDURENDE 14 DAGEN : KOOPJES-
KERMIS AAN FANT.ASTISCHE LAGE 
PRI.1ZEN OP RADIO'S, TELEVISIE'S, 
BANDOPNEMERS, ENZ., ENZ. 

bij UW specialist 
Elektro Akoustiek 

«DE GELUIDSBRON» 

Lange Leemstraat 32 - ANTWERPEN 

Telefoon : 33.04.95. 

BLIVOOBBEELD : 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %. 

ONS ANTWOORD AAN BRUSSEL!! 
Frans VAH HOOF 

Lic (land & 
Fin Wet 

VerzeUerlngcn 
Spaargelden 

Leningen 
• 

Postrek 42 99 88 
tel 016 65 243 
KAMPENHOUT 

Brouwerijstraat 14 

Vlamingen houden voortaan hun geld 
in EIGEN HANDEN ! ! ! 

DAAROM AL ÜW VERZEKIRINGEN.. . 
AL UW SPAARGELDEN... 
AI UW LENINGEN... 

LITSLLITEXD naar VLAAMSE maatschappijen 
Allo inlichtingen vrijblijvend, ook biJ U thuis 

VEILIG - VOORDELIG - VLAAMS 

Grole ï c s : 
GLAZEN en h''Ch4TuREN. 
GrAtiï voor verielerden. 
Herslel'iigen in e gen werlKuiS. 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Oplietcr — 

Kerkstraat, 58 — Antwerpen 
(Let « u b op het ïiuisnipnmer 'J 

Telefoon : 35 86 62 

10 ?<> lorting op verloon dtl^f* 

ben 
uirgeslapen 

v/anl'... 

tPEÜA 
l l R E L L I 
Diunlopillo 

STRR 
. . . ik koop bij 

MATmeU'S BEPOENSEORIJf 
T U R N H O U T S E B A A N 1 0 2 , BORG E RH Ö UT. - TEL. 35.17.83 

• fJHUIZEN,: 0 iepestfaet . t4- l6< AnrW- T«r. 31.0I.rt" 
B.gi.nenslra.» 3 9 . 4 1 , ' * l l w . T6l. 33.47:24: - Galfiforrfei 6 0 , :peurh«, T«l. J » i 

W l M M A E S 

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

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

— Komt op het eerste verzoek 
Overname van bestaande 
Nieuwe zaken bij huwelijk 

voor : 
verzekeringspolissen, 
oprichten zaak, enz. 

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

- L E N I N G E N 

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

Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon: 03/37.54.33. 
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iuan de anarchist 


