
NATIONALE V.V.B.-BET0G1HG 
Datum : woensdag 16 maart 1966. 

Opstelling van de betoging : vanaf 19 u 30, 

Plaats van samenkomst : Oude Markt. 

Aanvang van de betoging : 20 u 15. 

Gevolgde weg : Oude Markt - Kortestraat - Grote Markt -
Fochplein - Bondgenotenlaan - Leopoldstraat Mgr. 
Ladeuzeplein - H. Hooverplein - Stadspark. 

Slot van de betoging : De betoging wordt ontbonden in het 
Stadspark na drie korte toespraken. Einde van de 
betoging voorzien rond 22 uur. 

Stationeergelegenheid : Mgr. Ladeuzeplein. 

POKE 

GROVE 
INZET 
(t.v.o.) In het Brussels stadspark, op enkele pas
sen van het sinds weken verlaten parlement, laten 
kleine jongetjes bootjes varen op de puitepoel. 
Onbezorgde stuurlui aan wal die genieten van het 
weinige wat maart tot nog toe te Brussel te bieden 
had : de weldoende stralen van de eerste lentezon. 
Een lentezon die niet bij machte was om de be
roep spolitiekers te verjagen uit de partijburelen 
en hoofdkwartieren, waar deze week zwaar gepo
kerd werd om een hoge inzet. 

De krizis zal binnenkort een maand oud zijn en 
het maken van pronostieken verveelt iedereen, 
misschien is er als deze regels verschijnen een 
regering, misschien ook niet. Misschien is het een 
formule zus, misschien ook een formule zo. Of 
helemaal geen formule. Niemand ziet nog erg klaar 
in de toestand. Het volstaat, de dagbladpers er 
op na te slaan om vast te stellen dat op één en 
dezelfde dag twintig verschillende diagnosen ge
maakt worden door joernalisten die alle even wel
ingelicht zijn en die alle putten uit dezelfde « ge
zaghebbende kringen ». 

Omdat het nu eenmaal moet, zullen we trachten 
wat orde in de chaos te scheppen. Na dagenlang 
gepalaverd te hebben in zijn tweepartijenkommis-
sie, verdween P.W. Segers toch nog vrij onver
wacht als formateur van het podium. Waarom ? 
Op die vraag is geen duidelijk antwoord gekomen. 
De voorwaarden voor een heruitgave van de CVP-
BSP-koalitie leken omzeggens vervuld en de per
soon van de formateur vormde allerminst een 
beletsel. De tegenstellingen in de B.S.P. zijn een 
oiivoldoende verklaring voor het verdwijnen van 
Segers; het is duidelijk dat ook in de C.V.P. het 
gevecht van allen tegen allen volop bezig was en 
dat Segers daarbij aan het kortste eind trok. 

Toen verscheen Vanden Boeynants op het toneel. 
Het lag in de lijn der verwachtingen dat hij zonder 
veel plichtplegingen een voorstel aan de P.V.V. zou 
doen. Hij deed het niet en nam zijn toevlucht tot 
een zonderlinge manier van werken : hij stelde 
een programma op, bezorgde het aan de twee mo
gelijke partners en bepaalde de datum, waarop 
hij een antwoord verwachtte. Zijn houding in af
wachting van het antwoord was ongewoon : in 
plaats van zich te onthouden van iedere verkla
ring die een koalitievorming kon bemoeilijken, 
flapte hij er uit, dat hij desnoods met een min
derheidsregering voor het parlement zou verschij
nen. En meteen werd de pokerpartij van Vanden 
Boeynants een beetje doorzichtiger. De C.V.P.-voor-

zitter heeft heel kordaat gezegd dat, wat het land 
nodig heeft, een regering is die ook werkelijk re
geert. Dat was echter allerminst zijn bekommer
nis, althans niet zijn eerste bekommernis. In wer
kelijkheid ging het hem er om, zijn partij — en 
niet het land — te dienen : zijn pokerspel was er 
vooral op gericht om de C.V.P. in een gunstige 
positie « voor alle eventualiteiten » te plaatsen. 
Voor de B.S.P. waren zijn voorstellen onaanvaard
baar; de socialisten pokerden echter even grof en 
lieten de formateur weten dat zijn programma 
wél en hijzelf niet aanvaardbaar was. Voor de 
P.V.V. was Vanden Boeynants' wijze van optreden 
een belemmering om ja te zeggen. Weigerden de 
liberalen echter, in een C.V.P.-P.V.V.-koalitie te 
treden, dan waren zij meteen beladen met twee 
weigeringen binnen een paar weken en konden 
zij er zeker van zijn dat een deel van hun kiezers 
daarop ongunstig zou reageren. Aanvaarden zij, 
dan spelen zij het spel van de C.V.P.-voorzitter die 
zich opwierp als deus ex machina, als dé redder 
in nood. 

Indien Vanden Boeynants zonder partner bleef 
— zo moet hij het hebben overlegd — kon hij nog 
steeds met zijn fameuze miaderheidsformule voor 
het parlement verschijnen. Ook in dat geval spe-
kuleerde hij op winst : wie zou de verantwoorde
lijkheid nemen om een regering « van de laatste 
kans » te doen struikelen en dan voor de kiezer te 
verschijnen ? 

Vanden Boeynants was echter niet de enige po
keraar. Spaak, die rr^rkwaardig genoeg bii de 
koning ontvangen w^erd vlak voordat de C.V.P.-

voorzitter de formatie-opdracht kreeg speelde zijn 
eigen spel en hield zich de ganse tijd klaar om bij 
de eerste gelegenheid Vanden Boeynants uit de 
weg te ruimen en te eigen prof ij te de pokerpartij 
van de C.V.P.-voorzitter te lierhalen. Zijn zwaarste 
troef was daarbij de hartewens van het hof, dat de 
socialisten toch zeker in de regering zouden zitten. 

Zo zag het er (ongeveer )uit toen we deze lijnen 
tikten : ongelooflijk plat-elektoraal en smerig. 
Verder is het voor ons koffiedik. Met als troost 
dat het voor de « grote » staatslui in hun pokerka
mertjes al even ondoorzichtig geworden is. 

Wij maken ons gereed op verkiezingen die - ^ 
na een kort regeringsintermezzo-voor-de-foef - ^ 
iedere dag waarschijnlijker worden. 
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ONZE KUST 

Dat er in klinieken en zieken
huizen van ons Vlaams landsge
deelte nog grote wantoestanden 
bestaan op gebied van taalge
bruik is niet uit de lucht gegre
pen. Volgend voorbeeld beves
tigt zeker deze bewering : 

In het Belgisch Zee-Instituut 
voor Orthopedie (beter bekend 
onder de Franse afkorting IMBO) 
gelegen op de Zeedijk te Maria.-
kerke-Oostende, is de hoofdchi
rurg een franstalige Brusselaar 
die de luttele woorden Neder
lands die hij kent, maar al te 
zelden gebruikt en ook zijn 
nederlandstalige patiënten aan
spreekt in het Frans. 

Alle medische dossiers worden 
opgemaakt en bijgehouden in 
het Frans. Er zijn personeels
leden werkzaam, die alleen de 
Franse taal machtig zijn. Door 
hen worden dus ook onze Vlaam
se kinderen verzorgd en het ge
beurt niet zelden, dat de patient
jes na een tijd hun Nederlands 
verleren om de « voertaal > van 
de kliniek aan te nemen. 

De voorschriften voor ver
zorging • en andere behandeling 
gebeuren voor 90 '/o in het 
Frans. 

Let dus op, bij het kiezen van 
een kliniek of ziekenhuis. En 
moet U er toch behandeld wor
den, laat L' niet overtrcjcxen door 
mensen die vijftig jaar hun tijd 
ten achter zijn. 

M.D., Gistel. 

DAHESRÜBRiEK 

Ik wil met dit kaartje Free 
Beck geluk wensen met haar 
fraai artikel in « haar eigen wijs
je » : daar zit heel wat waar
heid in en ook een greintje 
humor (dat ik vergeefs zoek op 
de laatste bladzijde...). 

Aan de andere kant keur ik 
alle pennet\\isten tussen redak-
tie en lezers af, want dat draagt 
er niet toe bij het geestelijk peil 
van het weekblad te verheffen. 

V.H., Brus.sel 6. 

VLAANS ZIEKENHUIS 

Reeds jarenlang bestaan er in 
alle Brusselse ziekenhuizen toe
standen op taalgebicil, die voor 
de Vlamingen vernederend zijn : 
talrijke dokters en verpleegsters 
kennen niet eens de taal van de 
zieken die aan hun zorgen zijn 
toevertrouwd. 

Af en toe verschijnen er in de 
Vlaamse pers protestbrieven of 
artikelen, doch dit alles haalt 
niets uit. 

Er is geen enkel teken dat er 
op wijst, dat er verbetering zal 
intreden. Met klagen en zagen 
komt er geen verandering. 

' Om een einde te stellen aan 
deze voor de Vlamingen bescha
mende toestanden werd het Ak-
tiekomitee voor een Vlaams zie
kenhuis te Brussel opgericht. 

Het stelt twee oplossingen 
voor : het inrichten van een der 
twee Brusselse stadsziekenhui

zen als Vlaams ziekenhuis ; het 
splitsen van alle diensten in een 
Vlaamse en F"ranse afdeling in 
alle andere Brusselse ziekenhui
zen. 

Elke Vlaming kan deze voor
stellen onderschrijven. 

Maar het doel kan slechts be
reikt worden door het verwek
ken van 'n stroming en door een 
onafgebroken werking. 

Hiervoor zijn nodig : geld en 
talrijke medewerkers. 

Het Aktiekomitee doet daar
om beroep op de Brusselse Vla
mingen om daadwerkelijk mede 
te belpen aan het opruimen van 
deze reeds al te lang bestaande 
minorisatie der Vlamingen in de 
Brusselse ziekenhuizen. 

Iedereen kan iets doen ! 
Wie tijd heeft, schakele zich 

in voor het verrichten van ad-
ministalief en popagandawerk. 
Wie dit niet kan, geve tenminste 
een som, om de werkers de mo
gelijkheid te geven onverpoosd 
en doelmatig te i j \ eren voor het 
bekomen van het gestelde doel. 

Wie helpen wil, melde zich 
dus bij het Aktiekomitee voor 
een Vlaams ziekenhuis te Brus
sel, J. Van Praethlr. 28, Brussel. 

A.V.Z.B. 

SOCIALE PAUZE 

Sedert in oktober 1965 het 
A.C.V. en A.B.V.V. samen front 
vormen, zijn wij arbeiders er 
niet op vooruit gegaan ; er is 
een sociale pauze. 

De arbeider lijdt onder de 
steeds hoger wordende sociale 
bijdragen, die van zijn loon wor
den afgehouden. Als hij op het 
einde van het jaar de som maakt 
van wat hem wordt afgehouden 
op zijn loon, dan komt hij tot 
een indrukwekken<l bedrag en 
vraagt zich af : wat doet men 
met mijn geld ? 

A.C.V.-voorzitter (>ool heeft de 
steun aan de poliiiek van Eys-
kens gegeven ; maar verhoogde 
belastingen, de verhoging der 
omzetbelastingen, verhoging der 
onrechtstreekse belastingen heb
ben altijd de stijging der prijzen 
tot gevolg en de/e liebben steeds 
een grote weerslag op het bud
get van de arbeiders. De koop
kracht wordt met de dag steeds 
kleiner, de huismoeders weten 
liet best. De strijd tegen de stij
gende leven.sduarte moQl oniüid-
dellijk worden aangevat. 

Een prij/enpolitiek is drin
gend nodig ! Zij willen een loon
stop, maar dan eerst prijzenstop! 
In onze schijnwelvaart zijn er 
dringende problemen die moeten 
opgelost worden. 

Waarom is de arbeider altijd 
het slachtoffer als de financiële 
toestand in ons land alles be
halve goed is ? Is het zijn schuld 
dat er 15 miljard tekort is ? 

De ware schuldigen zijn C.V.P. 
en B.S.P., gesteund door hun 
eigen vakbonden. 

De heren Cool en Majoor zijn 
door de vakbonden en de bij
drage der arbeiders welstellende 
burgers geworden en kunnen 
werkelijk zeggen : wij leven in 
een welvaartsstaat ! 

Maar nu laten zij de arbeiders 
vallen en in de kou staan. De 
arbeiders zijn misnoegd, onte-

De VLAAMSE TOERISTENBOND 

en de VLAAMSE AUTOMOBILISTENBOND 

bieden hun leden deze zomer een ruime keuze uit meer dan 250 
uitstekende groepsreizen per vliegtuig, trein, autocar of boot... 
in Vlaams gezelschap aan ! 
Deze zomer brengen onze regelmatige' vliegtuigreizen u tegen 
voordelige voorwaarden naar de zon : Mallorca, Costa del Sol, 
Costa Brava, Amalfitaanse Kust, Dalmatische Kust, Roemenië... 
en nog veel meer plaatsen, waar de V.T.B, paraat staat om uw 
zonnige vakantie, ook zonder figuurlijke wolken, te verzekeren ! 
En zoals steeds zorgen wij voor een volledige reisverzekering ! 
Alle inlichtingen : het V.T.B.-sekretariaat, St.-Jakobsmarkt 45, 
Antwerpen (tel. 31.09.95) ; de V.T.B.-kantoren en bij alle ver
tegenwoordigers. 

vreden, hebben het vertrouwen 
in hun vakbond en leiders ver
loren. 

In 1964 telde het A.C.V. 812.000 
leden (volgens de heer Cool) ; 
de maandelijkse bijdrage aan de 
vakbond sedert januari 1965 be
loopt 115 fr. Reken nu maar zelf 
uit. In 1904 telde het A.B.V.V. 
690.000 leden, hun bijdrage zal 
niet beneden de 100 fr. zijn. 

R.D.B., Schoten 

PANTSERWAGENS 

Door het feit dat feitelijk gans 
ons operationeel leger in het 
buitenland gekazerneerd is, moet 
ons land om prestigeredenen 
meedoen met de « groten » en 
moet dat leger ook over pantser-
eenheden beschikken. Pantser
wagens zijn, dat weet men als 
men de ongevallenstatistieken 
bij het leger nagaat, zeer gevaar
lijk en ze kosten daarbij nog 
stukken van mensen. 

Er zijn hij het leger nog zaken 
die veel geld kosten, o.a. het 
geniemateriaal. Van dit laatste 
kan echter gezegd worden dat 
het zelfs in \redestijd nog van 
groot nut kan zijn. Bulldozers, 
takelwagens, kranen en derge
lijke kunnen steeds gebruikt 
worden in eigen land. In norma
le omstandigheden om nuttige 
werken uit te voeren ; bij ram

pen om op veel vluggere manier 
de gevolgen tot een minimum te 
beperken. 

Maar pantserwagens zijn uit
sluitend oorlogstuig. Het is een 
militair speeltuig, waaraan een 
land als het onze zo weinig mo
gelijk geld mag besteden. Te
recht hebt U in uw blad aange
klaagd dat ons leger toch mil
jarden zou willen besteden aan 
dergelijke logge en nutteloze ge
vaarten. 

In tijden van besparingen 
mocht men er wel eens op wij
zen dat een geleidelijke afschaf
fing van onze pantsereenheden 
•\vel een van de meest rationele 
besparingen betekenen kan. Eko-
nomisch gezien is het beter dat 
geld besteed wordt aan schepen 
of vliegtuigen dan aan tanks. Als 
onze nijverheid mag meewerken 
aan de bouw van AÜegtuigen en 
van schepen, dan geeft zulks een 
kans aan deze nijverheid om de 
moderne ontwikkeling bij te 
houden. 

Met het \ ervaardigen van pant
serwagens, wint onze nijverheid 
niets nuttigs en leren onze spe
cialisten en ingenieurs niet veel 
bij. Al het geld aan tanks besteed 
is dood geld, verkwisting 100 fo. 

T., BrusseL 

DOORZENDEN 

Als lezer van het blad van de 
Volksunie sedert meerdere jaren, 
zou ik volgende suggestie willen 
doen. Na lezing zend ik « Wij » 
steeds onder band, met zegel van 
0,50 fr., verder naar bekenden. 
Ik meen aldus de Vlaams-natio-
nale gedachte te helpen ver
spreiden. 

Zou die handelwijze niet kun
nen aanbevolen worden in «Wij» 
door de lezers aan te sporen, 
« Wij > onder gewone band door 
te zenden aan bekenden of ver
moedelijke sympathisanten ? Ik 
weet uit ondervinding,' zo twee 
V.lf.-kiezers te hebben gewon
nen. 

P.J., Brussel 15. 

ZWARTBERG 

Nog steeds is Zwartberg niet 
uit de aktualiteit. Het personeel 
van de mijn is erg misnoegd en 
het wantrouwen neemt toe. In da 
reconversieplannen gelooft nie» 
mand meer. De uitbetaling van 
het stakingsgeld loopt niet van 
een leien dakje. Voor de dagen 
van 31 januari tot 4 februari is 
nog niets geregeld. Dit is een feit 
zonder voorgaande. Het vertrou
wen van de arbeiders in de 
kleursindikaten is diep geschokt. 

Is de Volksunie hier weer eens 
verantwoordelijk voor ? Zal dit 
ook weer als oproermakerij be
titeld worden ? Is solidariteit 
met deze Vlaamse arbeiders ook 
weer uit den boze ? 

En de grote staatslieden uit de 
traditionele partijen jagen maar 
verder hun prebenden na, zon
der oog te hebben voor de hope
loze toestand van de Limburgse 
mijnstreek. 

Slechts een klein incident is 
nodig om opnieuw een woede
uitbarsting te veroorzaken in 
Zwartberg. Zal de druppel water 
die de kan doet overlopen, weer 
toegeschreven worden aan de 
enigen die met de verstotenen 
meevoelen ? 

Van de geplande 1-meistoel 
moet de V.U. dan ook een groot
se solidariteitsbetoging maken. 
De saaie socialistische en C.V.P.-
1-mei-optochten moeten er nog 
bleker dan voorheen van af ko
men. Het bewijs moet eens te 
meer geleverd worden dat alleen 
de V.U. volks en sociaal is. Van 
een prachtig initiatief gesproken 1 

B.B., Male. 

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

van de redaktie 

Brussel, 10 a&art 1966, 
Bat?» t abosmesoanttoilAg* 

We blijvan nog maar een weekje ddorhaaeren op 
öis t̂ saa vaa Torige keep t het feit dat de ar-
roadissemtnten en afdelingen so laat uit hun 
vintersl&ap c»tvaken oa met de rer«ifte ener» 
gie de aboimeaentenalag ter hand te nemen* 
We hebben eens eren de aanvriaat-öijfera ainda 
1 januari op papier gezet, oo uit te rissen -
in welk arroasidissement de rtïultaten goed sijn, 
waar se door de beugel kunnen en vaar noen wer
kelijk «chro»elijk tekort schiet*' 
Ziehier dan «ist berindingen* In de groep van 
de goede (héél goede sijn er niet) arrondisse
menten horen thuiei Antwerpen, Brugge, St Ni
klaas, Mechelen, Aalat en Oo«tende-Veume-i)ik3-
Buide» 
In de tweede groep, de slappe broertjes, sitten 
Leuren, Brussel, Dendenaonde en Oudenaarde. 
Heleaaal onderaan op de ranglijst i Gent, Has* 
selt , leper, Kortrijk, Roeselare, Tongeren en 
Turnhout» 
De pluia voor de maanden januari 'en februari 
gaat naar Brugge, de blaam naar Tongeren. 
Xlders hoeft men aich echter geen illusies te 
maken i overal kan het stukken beter* Opdat 
het beter wa?de, sullen we in de eerstkomende 
weken dit erepodium en deze sohandpiai regel
matig terug in öis blad opriohten^ 
Wie klopt Brugge ? tv v̂ 

file:///redestijd
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Verleden zaterdag werd te Holle, tijdens de opnamen voor het T.V.-programma 
«Interland », door vlaamsgezinden betoogd tegen de censuur in de T.V. i.v.m. 
Zwartberg. De kameratechnici van de T.V. hadden alle moeite van de wereld, 
om « betogingsvrije » beelden op antenne te brengen. De politie te Holle stak de 

censuur een hondje toe. 

\ 

Onrust en spanning in de mijnstreek. 

de lijdensweg 
der rekonversie 
is begonnen 

'(t.v.o.) In Zwartberg is het opnieuw volop 
aan het gisten. We schreven het reeds ver
leden week en deze week is nog duidelij
ker gebleken, dat de spanning in de Lim
burgse mijnstreek aau het sti^en is. 

Verleden dinsdag riep het Goodwill-
komitee in de mijn van Zwartberg een sta
king van een uur uit als protest tegen de 
gerechtelijke vervolgingen, die ingesteld 
werden tegen zgn. « opruiers >. Het sta-
kingsordewoord werd stipt en algem^een. 
opgevolgd, wat eens te meer het bewijs 
heeft geleverd dat h£t Goodwill-komitee, 
en niet de kleursindikaten, het vertrouwen 
van de arbeiders en bedienden heeft. 

Dfe zelfde dinsdag verscheen voor de 
raadkamer te Tongeren de heer Lijnen, 
hoofdonderwijzer in de wijk « Park van 
Genk »> De beschuldigingen die tegen hem 
uitgebracht werden, zijn uiterst vaag; men 
tracht hem in de schoenen te schuiven dat 
hl) op zondag 20 januari een wagen van de 
rijkswacht in brand stak. De feiten zullen 
wel niet ernstig zijn, want de Tongerse 
raadkamer was, van oordeel dat verdere 
aneslalie van de heer Lijnen overbodig 
was. Tegen deze beslissing ging de proku-
reur in beroep, zodat de heer Lijnen aan
gehouden, blijft en tie Luik voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling, zal moeten ver-
scliijnen. 

De zaak Lijnen hield kennelijk verband 
met de proteststaking van verleden dins
dag in de mijn te Zwartberg. Ze zou wel 
eens de druppel kunnen wonden, die de 
beket opnieuw doet overlopen en de ge
spannen zenuwen in de mijnstreek doet 
begeven. Men speelt werkelijk met vuur 
dooi op lichtzinnige wijze veivolgingem in 
te spannen na een periode van hoogop-
laaiende sociale en politieke onrust die 
zich ontlaadde in een reeks diamatische ge-
beuitenissen. Heel Limbuig heeft zich m 
januari solidair verzet regen de sluiting 
van Zwartberg; Beef Limburg voelt zich 
solidair getroffen door de huidige politie-
tei reur. 

Een reek-, andere g,ebeurCenissen en fei
ten in velband met de zogenaamde rekon-
veisie le\eien in gans de mijnstreek stof 
^ooi druk en verontwaardigd kommentaar. 
Zo kent iedereen de geschieden.is van de 
28-jaTige hootdopzichter-paswerker die 
twaalf jaai ondeigrondse dienst had in de 
mijn van Zwartberg en die zich enkele da
gen geleden aanbood bij Ford-Genk, waar 
men er\aien pasweikexs vroeg. De man 
dooi stond met glans de hekwaamheidstest, 
^\eid hiei-\oox gcfeliciteeid dooi de aan
wen ing.sdienst, maar struikelde bij het me
disch onderzoek. Er werd namelijk vastge
steld dat hij een begin had van süikose, de 

ge\nreesde stoflong, waaraan praktisch geen 
enkele mijnwerker met enkele jaren on
dergrond ontsnapt. 

Waar moet deze man — op 28-jarige 
leeftijd « alleen maar goed » om verder 
mijnwerker te spelen — naartoe ? En wat 
met de honderden anderen, die zich stof
long gehaald hebben in de ondergrond en 
die morgen zullen horen antwoorden, wan
neer zij zich aanbieden vooi een betrek-

• Niet overdi ijven. Standaard ! 

Is v.d.b. een 
onbaatzuchtig 
genie ? 

(l,d.v.) Er was een tijd dat «De Standaard» 
inderdaad de spreekbuis was van al de 
strijdende Vlamingen in dit land, zelfs van 
de niet-gelov igeii. Die tijd is echter lang 
voorbij. De hoofdiedakteur Manu Ruys is 
sindsdien fel geëvolueerd. 

In het stuk « Van Kamerleden en Sena-
toicn » vaa zaterdag 6 maart 1966 maakte 
hij de lofzang van Vanden Boeynants. Het 
kan zijn dat V.D.B, zekere kwaliteiten be
zit, zoals trouwens nog vele anderen. Doch 
een dergelijke platitude voor een man 
waaraan de Vlamingen nog niets te danken 
hebben, zou beter op haar plaats zijn in 
de platvloerse literatuur van « De Nieuwe 
G i ^ ». Het doet ons inderdaad lacben 
wanneer wij lezen dat Vanden Boeynants 
geen pretentie heeft « die zoveel Brusse
laars onuitstaanbaar maakt », Verder kan 
men aan de naievelingen wijsmaken, dat 
V,D,B, geld besteedt aan de politiek. Hij 
heeft alleen in de politiek reeds drie func
ties, die in e l t geval degelijk betaald wor
den. 

Er wordt fn het stuk van Manu Ruys 
een opsomming gegeven van al wat Vanden 

Voorzitter van de C.V.P. (hoeveel per maand ?), schepen van Brussel (hoeveel per 
maand ?), volksvertegenwoordiger (hoeveel per maand ?), groothandelaar in 

vleeswaren (hoeveel per maand ?) : V.D.B, is alleszins een veelzijdig man. 

king : « Het is hier geen liefdadigheids
instelling > ? 

Een aaidei geval wordt even druk be
sproken. Een specialist in de afdeling me-
kanografie van Zwaitberg — twaalf jaar 
praktijk, grote beroepsbekwaamheid en 
uitzonderlijke staat van dienst — mag her
beginnen in een Limburgs bedrijt aan een 
maandwedde van... 7.000 fr, In de mijn 
had hij zirh geduiende een dozijn jaren 
opgewerkt tot een inkomen van bijna 
13.000 fr, per maand. De sluiting van 
Zwaitberg en de zgn. « rekon\eisie » bete
kenen voor hem en zijn familie, dat hij het 
praktisch van vandaag op morgen moet 
stellen met de helft van wat hij vroeger 
verdiende I 

Eien ttonderdta'l mijnwerkers- — meestal 
vreemdelingen — werd op dinsdag 8 fe
bruari dooT de herkPassermgskommissie 
vanuit Zwartberg naai Waterschei-mijn ge
stuurd. Te VVaterschei beweerde men, van 
niete te weten en stmircïe men de arbeiders 
s anderendaag<- naar Winterslag Ook daar 
bleek niemand te weten, wat ei met deze 
mensen moest woiden aangevangen, men 
stunrde hen donderdags naar Ford Genk, 
waar ze evserreens m de drup bleven staan. 

's Vrfjxfogs tenslotte konden de honderd 
terrag aan het weik... in de mijn van Zwart
berg, van-waar ze gekomen waren. En voor 
zolaing het nog duurt! 

Hoeft het dan verwondering te wekken 
dat in gans de mijnstreek de toestand uit
erst gespannen blijft en dat een kleine 
vonk zou volstaan om het vuui teiug aan 
de lont te biengen? 

Boeynants doet. Hij heeft een persotxiUjke 
zaak in het sLigersbcdrijf, die niet van de 
kleinste is. Bovendien is hij voorzitter van 
de C.V.P., schejsen van de Stad Brussel en 
volksveitegenvvooidiger. Dat zijn vier func
ties die voor iemand, die het ernstig zou 
willen doen, elk afzonderlijk reeds een vol
ledige dagtaak uitmaken \[en kan niet an
ders dan hieruit besluiten dat V D.B. of
wel werkelijk een genie moet zijn, otwel 

ée bedoeling heeft om toch ved geld te 
verdienen. 

Dergelijk artikel met nog vele andere 
punten, waarop bemerkingen zouden kun-> 
nen gemaakt worden, prijkt in « De Stan
daard » op de tweede bladzijde. De tijd i» 
lang vooibij dat * De Standaard > een vlag 
was voor de Vlamingen en de tijd is even
eens vooibij dat de artikels van Manu Ruy> 
het Vlaams klimaat in dit land bepaalden. 
De grote Manu heeft zich teveel laten bin» 
den, vooral sedert hij destijds het Vlaams 
Aktiekomitee op bedekte wijze heeft gesa^ 
boteerd, In de perswereld is hij voor dB 
Vlamingen uitgepraat en ook uitgeschre» 
ven, 

In elk geval zou hij beter zijn jeugd» 
literatuur uit het tijdschrift « Golfslag >, 
dat na de oorlogsjaren verscheen, herlezen. 
Misschien komt er dan nog berouw na de 
zonde. 

Waar klapwiekt de 
gel »,? 

« Vlaamse vlen-

een krizis 
zonder 
Vlaamse eisen 

(f,d^.e.) P.W. Segeis was al» Vlaming en 
al& kristen-demokraat de vertegenwoordiger 
vaa de sterkste gioep in de CVJ*. Hij 
was goed geplaatst om de Waalse B.S.P^-
vleugel te overfaale» en aldus een regering 
te vormen die zou steimen op de meerder-
heidsgroepen in de twee landsdelen • de 
Vlaamse C.V.P. en de Waalse B.S.P. Waar-
omi Iteeft P.W. Seger» aan zijn opdracht 
verzaakt ? Het antwoord op deze vraag 
moet zeker gezocht worden in de C.V.P. 
zelf, waar eens te meer duistere machten 
hun veto gesteld hebben. Eens te meer 
werd het bewijs geleverd dat de Vlamin
gen, met hun numeriek overwicht, in de 
CVJ*. ia feite geminoriseerd worden. 

De aanduiding van de fianskiljon Van-» 
den Boeynants tot formateur is zeer be
denkelijk. Vergeten we niet dat de heer 
Vanden Boeynants als schepen van de 
Stad Brusïrf in e«n CVJ.-P.V.V, koalitie 
zeteh. 

De Vlaamse pers van C.V.P.-strekking 
heeft terecht het taalvergelijk van de 
P.V.V. zeer scherp aangevallen. Des te op
merkelijker is het dat deze zelfde pers 
thans Vanden Boeynant* steunt en angst
vallig zwijgt oveï het P.V.V.-programraa. 
Is de Vlaamse C.V.P. akkooid met het 
voorstel door Vanden Boeynants gedaan 
aan de andere partijen ? Wat hierover ge
weten is, IS allesbehalve geruststellend vooar 
de Vlamingen. Lazen we niet o.nx da t 
hierin het P.Y.V.-programmapuni « be
strijding van het extremisme > overgeno
men weid ^ In hel lidit \an het taalver
gelijk en andeie uitlatingen weet ieder
een wat de P.V.V. ver&taai dooi « extre» 
misise >. 

De P.V.V. in de regeling betekent de 
afbraak en de openlijke sabotage van de 

(vervolg op blz, 4 ) 

Een nacTiteTïjke foto van de Luikse Maaskant. Aan de Limburgse Maaskant is 
het op hetzelfde uur van de nacht stukken donkerder • « weiden als wiegende 

zeeën » hoeven nu eenmaal geen verlichting. 
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' [(Vervolg van blz. 3)' 

fjog zo gebrekkige en ontoereikende taal
wetgeving en het verzaken aan iedere ver-
jwezenlijking op Vlaams gebied. 

In gans het verloop van deze krisis werd 
nog geen enkele Vlaamse eis gesteld en 
van de Vlaamse C.V.P.-vleugel, met of zon
der autonomie, werd nog niets gehoord. 
Straks zal het weer eens « met de dood in 
het hart * zijn dat de Vlaamse C.V.P.-ers 
hun steun en hun vertrouwen zullen geven 
aan een anti-Vlaamse regering. 

• Het « geval Diepe'ndaele >. 

de drek 
viel op hun 
eigen neus 

'(t.v.o.) Driemaal is scheepsrecht : de zaak 
Diependaele is de derde politieke assisen-
xaak in onze gerechtelijke geschiedenis die 
met een vrijspraak eindigde. 

Deze vrijspraak lag voor de hand. Uit 
de debatten is overduidelijk gebleken, met 
wat een hopeloos-zwak dossier het open
baar ministerie voor de jury moest ver
schijnen. Op geen enkel ogenblik werd 
ook maar een schijn van schuld bewezen. 
De ganse aanklacht steunde op uiterst 
rwakke gronden en er zou nergens ter we
reld een objektieve jury te vinden zijn, 
die aan het einde van debatten welke geen 
enkel element van schuld naar voor kon
den brengen, een vonnis zou hebben uit
gesproken. • 

Velen hebben er zich over verwonderd, 
dat een dergelijk zwakke en onwelriekende 
laak voor een assisenhof moest verschijnen. 
Het proces te Gent heeft geleerd dat de 
wetgever het nog niet zo slecht voor had, 
toen hij besliste dat de pers- en verkiezings-
delikten voor een jury en niet voor een ge
wone rechtbank dienden behandeld te 
worden. De Gentse vrijspraak is een over
winning van het gezond verstand en de 
realiteitszin van de doorsnee-burger, die 
geroepen werd om een oordeel uit te bren
gen over een zaak waarin het gerecht zich 
al te gemakkelijk zou vergalloperen en 
zich trouwens al vergallopeerd had. 

De zaak Diependaele is van meet af aan 
een « politieke > zaak geweest in de pejo
ratieve zin van het woord : een poging tot 
wraakneming van een aantal BSP-mandata
rissen die een zetel van provinciaal sena
tor voor hun partij verloren waanden. On
begrijpelijk — en vooral thans sinds de 
vrijspraak totaal onaanvaardbaar — was 
de beslissing van de senaat om de verkie
zing in de Oostvlaamse provincieraad, 
waarbij Diependaele een senaatszetel had 
veroverd, te vernietigen. Het ziet er naar 
uit dat deze partijdige beslissing van de 
Hoge Vergadering haar stempel gedrukt 
heeft op gans het vervolg van de zaak. Men 
heeft, om de alwijze heren senatoren van 
de kleurpartijen niet met de neus in hun 
eigen aartsdomme flater te moeten duwen, 
er alles op gezet om de zaak Diependaele 
— hoe zwak ook de bewijsvoering en de 
gronden waren — tot voor het gerecht te 
brengen. Men heeft een zuiver politiek 
maneuver après coup kracht van gewijsde 
willen geven door het vonnis van een assi
senhof. 

Deze poging moest deerlijk mislukken. 
In de dagen voor het proces schieef een 
Brusselse krant, dat de zaak Diependaele 
eigenlijk een geding was tussen mensen van 
twee partijen — tussen Volksunie- en BSP-
mensen. In deze wat al te vereenvoudigde 
voorstelling zit een grote kern van waar
heid. De openbare aanklager beriep zich 
echter in zijn rekwisitoor op een even grof 
en vereenvoudigd denkschema : indien de 
beklaagden onschuldig zijn, dan liegen de 
getuigen ten laste en dat is onaanvaard
baar, vermits ze onder ede staan. De jury 
heeft gemeend, er een ander oordeel op 
na te mogen houden en de vrijspraak van 
de beklaagden betekende meteen dat een 
«tel B.S.P.-mandatarissen terug naar huis 
weiden gestuurd met een brevet van onbe-
tiouvvbaarheid. 

De debatten zijn trouwens, wat de BSP-
getuigcn en -geplogenheden betreft, uit
erst leerzaam geweest. Het stelletje socia

listische mandatarissen dat te Gent op de 
getuigenbank defileerde, is er slechts in ge
slaagd aan te tonen dat de B.S.P. haar pro
vincieraadsleden en haar burgemeesters 
blijkbaar rekruteert op grond van hun on
bekwaamheid, hun onbetrouwbaarheid en 
hun onbehouwenheid. Het is daar te Gent 
beslist geen roemrijke bladzijde voor de 
Oostvlaamse «socialisten geworden. 

Met de vrijspraak is echter niet het laat
ste woord gezegd. Deze vrijspraak immers 
stelt niet alleen het gerecht, maar «ok de 
senaat in het ongelijk. Ze houdt in, dat 
door een vies maneuver en een vuile kom-
bine de Volksunie beroofd werd van een 
parlementszetel. 

Geen mens zal voortaan nog geloven 
dat er in dit land een demokratie en een 
rechtvaardigheid heersen, die dezelfde zijn 
veKjr de kleinen als voor de groten. Op 
het proces te Gent werden door de verde
diging een aantal gevallen geciteerd, waar
bij mandatarissen van de « traditionele > 
partijen betrokken waren en omkoping zo 
goed als bewezen. Er kwam nooit een pro
ces; omkopers en omgekochten bleven als 
geachte en geëerde burgers in hun parle
mentszetels zitten. In het geval Diependae-

deze week in het land 
• Ondanks uitgebreide opzoekingen werd er nog geen spoor van de Brusselse politie

agent De Leener en zijn moordenaars gevonden. 

• De B.S.P. ging niet in op de voorstellen van Van den Boeynants en omschreef haar 

houding als volgt : ja voor een koalitie met de CV.P., neen voor een koalitie ond«r 

Van den Boeynants. 

• Te Gent werd de zaak Diependaele besloten met een vrijspraak voor de drie be
klaagden, 

• Te Zwartberg organizeerde het Goodwill-komitee een staking van een uur als pro

test tegen de vervolgingen en de politieteneur. Het ordewoord tot staking werd tUr-

gemeen en stipt ingevolgd. 

Ie echter werd de Volksunie een zetel ont- • « Mijnalarm » op het scherm. 
stolen, terwijl achteraf een assisenhof de ^^mmnm^^mmm^m^^^^^m^^^^^^mm 
gelegenheid kreeg om dit maneuver te be
stempelen als wat het van meet af aan ge
weest is : een ondemokratisclie, gemene 
diefstal van een parlementszetel ten nadele 
van een kleine partij. 

V. D. 6. 
Het meest ontroerende krizisproza van de jongste dagen lazen we in « De 

Standaard > en « Spécial >. In zijn wekelijkse kroniek « Van kamerleden en 
senatoren » bouwde Manu Ruys verleden zaterdag een precieus tabernakeltje, 
waarin hij met ontroerende eerbied V.D.B, als Grote Nationale Relikwie ten toon 
en ter bewieroking zette. Het formaat en de formule van « Spécial » lieten nog 
sterkere stunten toe : het Brussels weekblad bracht op zijn omslag een bijna le
vensgrote Vanden Boeynantskop thet de uiterst bescheiden suggestieve titel : 
« V.D.B. : qui sera notre de Gaulle ? ». 

Zo werd onze nationale hagiografie verrijkt met enkele stroperige school-' 
voorbeelden. 

Het gevleide portret dat Manu Ruys bracht, verraadt echter enkele al te op
zichtige retouches opdat men het nog als gelijkend zou aanvaarden. Waarom 
bijvoorbeeld dat zedige vlaagje geheugenverlies, waar het de collegejaren van 
V.D.B, betreft? De « Standaard »-lezer wordt er toe gebracht, te geloven dat 
V.D.B, met veel vrucht de jezuietenhumaniora van laag tot hoog volgde. Zou 
het dan werkelijk majesteitsschennis zijn, vandaag de dingen bij hun naam te 
noemen en toe te geven dat de beenhouwerszoon een levendige en dus lastige 
knaap was, op wien het mes van de Sociëteit niet sneed en die dan ook door pater 
rector netjes aan de deur gezet werd ? 

Stappen we met de glimlach heen over Manu's poging om V.D.B, een weer-
standersverleden aan te meten; we zouden werkelijk spijkers op laag ïvater zoe
ken indien we zouden twijfelen aan de heroïsche houding van ook maar één en
kele onzer Brusselse kleurpolitiekers gedurende de oorlog. Onze kleine teen zegt 
ons echter, dat het met de weerstandsdaden van V.D.B, wel geen hoge vaart zal 
gelopen hebben, want daarover zweeg Manu — net zoals de overige V.D.B.-ha-
giografen trouwens — in meer dan één taal. 

Een keiharde zakenman is de C.V.P.-voorzitter inderdaad steeds geweest en 
op dat vlak zullen we aan Manu's appreciatie niets afdingen. Wel integendeel! 
Een kort verblijf in het Anderlechts slachthuis- of Brussels vleeshouwerswereldje 
volstaat voor iedere goede verstaander, om een aantal hoogst merkwaardige din
gen te vernemen over V.D.B.'s zéér intieme relatie met de beenhouwersvak
school. 

Ook op een ander vlak heeft « De Standaard » gelijk : V.D.B, is inderdaad 
een vlotte, handige jongen met een ontwikkelde zin voor public relations, die 
de bazis voor zijn politieke loopbaan zelf uitbouwde door zich bij de Brusselse 
middenstanders en de Vlamingen uit het Payottenland een stevige populariteit 
te veroveren. Het is hem trouwens door de Brusselse flaminganten uit zijn eigen 
partij steeds kwalijk genomen, dat hij de stemmen van het Vlaamse land af
schuimde en omzette in een tipisch-Brusselse politiek die met Vlaams-Brabant 
hoegenaamd geen rekening hield. 

Uit het lange vraaggesprek dat « Spécial » afnam van de informateur, duikt 
hetzelfde beeld van een vlotte, zeer oppervlakkige, allesbehalve onbaatzuchtige en 
uiterst ambitieuze Brusselse middenstander op. Het aantal tipisch-Beulemanse 
enormiteiten dat V.D.B, in dat vraaggesprek uitgekraamd heeft, is ontstellend. 
In de politiek, zoals V.D.B, dat verstaat, en zeker in het Brussels milieu is dat 
echter geen nadeel. Wel integendeel : de oppervlakkige praat van een horrible 
simplificateur die geen last heeft van intellektuele bagage, komt wonderwel te
gemoet aan de oppervlakkige, grove en vooropgezette meningen van het be
kt ompen Brussels publiek waarop V.D.B. — uit inzicht, maar vooral ook uit 
aangeboren geschiktheid en verwantschap — zijn politiek en zijn visie heeft af
gestemd. Het vraaggesprek in « Spécial » bevat een aantal fraaie specimen van de 
idiote onjuistheden en gemeenplaatsen die er bij het ontworteld grootstadspubliek 
ingaan als zoete koek. Zo bijvoorbeeld : « Is er niet evenveel verschil tussen een 
Bretoen en een Bordelais als tussen Kortrijkzaan en een Bergenaar. En dan ? 
Belet dat hen, Fransman te zijn f ». Of nog : « Alles zou zoveel eenvoudiger zijn 
indien iedere Belg overal de taal kan spreken die hij wil spreken en indien hij 
door iedereen zou begrepen worden. Hoeveel vooraanstaande buitenlandse poli-
tiekers hebben me reeds hun verwondering er over uitgedrukt dat België de ver
plichting tot veralgemeende tweetaligheid nog niet heeft ingevoerd ! ». 

Dat is de politiek die men aan de herbergtogen en de slagersbanken in onze 
onvolprezen « nationale » hoofdstad nuchter én zat, steeds met evenveel animo 
als ontstellende overtuigingskracht, kan horen verdedigen. Dergelijke oppervlak
kige, door geen enkel denkproces bezwaarde of gehinderde gemeenplaatsen ma
ken V.D.B, deelachtig aan dat mizerabele onding waarachter Beulemans zijn 
onwetendheid en zijn onbekwaamheid verbergt en dat dan — om zich te onder
scheiden van het verstand tout court — de nationaal gebreveteerde titel van 
< bon sens beige > krijgt. 

De kleinzoon van een Merhels socialist, de Vlaamse slagerszoon is in nau
welijks één generatie door de Brusselse vleesmolen fijngedraaid : ne pistolei mè 
hachei die zwaar op de Vlaamse maag blijft liggen. 

dio Genes. 

verminkte en 
"aangepaste" 
demokratie 

(t.v.o.) We hebben verleden week vrijdag 
de T.V.-reportage « Mijnalarm » van Mau-
rits de Wilde dan toch nog op het kleine 
scherm gekregen. Zij het dan — zoals de 
T.V.-reporter het uitdrukkelijk zegde — in 
« aangepaste vorm >. We hebben er het ra
den naar, hoe ver die « aanpassing > ei
genlijk ging. Maar we vermoeden dat er 
met de oorspronkelijke reportage heel erg 
is geknoeid. 

Over Zwartberg — toch « het > probleem 
op het ogenblik dat Maurits de Wilde 
« Mijnalarm » maakte 1 — was er in ver
houding weinig te zien. Des te meer over 
de Waalse bekkens en het zou ons geen 
barst verwonderen dat de « aanpassing > 
vooral tot doel gehad heeft, de indruk te 
verwekken dat wallons et flamands ne sont 
que des prénoms en dat de mijnsluitingen 
in de Borinage even dramatische konse-
kwenties hebben als in de Kempen. 

Ondanks deze vertekening en vervalsing 
van het perspektief bleef de uitzending 
toch uiterst leerrijk. Technisch was ze af 
en ze verraadde overigens duidelijk, dat 
Maurits de Wilde het dossier had inge
studeerd en wist waarover hij sprak en 
moest laten spreken. 

De heren A.C.V.-sindikalisten die op het 
scherm verschenen, zullen met een zucht 
van verlichting vastgesteld hebben dat hun 
meest revolutionaire uitspraken van des
tijds aan de censuur ten offer gevallen wa
ren. Het was inderdaad een publiek ge
heim dat één der voornaamste redenen 
voor het regeringsveto destijds juist de 
springstofverklaringen van de sindikalis-
ten, die achteraf bange beunhazen bleken 
te zijn, waren. Wat van hun uitlatingen 
overbleef, was echter nog duidelijk genoeg 
om hun latere houding en de politiek van 
hun organisaties aan de schandpaal te spij
keren. 

Ook enkele opnamen uit Wallonië waren 
uiterst leerrijk. Bij nader toekijken bleek 
de wieg van de grote meerderheid der ge
ïnterviewde « Waalse » arbeiders ergens in 
het zonnige zuiden gestaan te hebben. Een 
Borain — een échte ditmaal — wees heel 
terecht op het feit dat de Oostvlaamse 
pendelarbeiders, die reizen van twee tot drie 
uur naar de mijn moeten ondernemen, er 
eigenlijk nog slechter aan toe zijn dan hij
zelf. 

Als toemaatje bij de eigenlijke reporta
ge kregen we een vraaggesprek van Mau
rits de Wilde met de ontslagnemende mi
nister Spinoy. De Mechelse B.S.P.-er was 
in een slechte dag en verdedigde zijn (ma
ger) dossier uiterst zwak. Maurits de Wil
de dient eens te meer geprezen omwille 
van de hardnekkigheid, waarmee hij Spi
noy steeds weer terug trachtte te drijven 
naar een duidelijk antwoord op de vraag : 
750 miljoen van de E.G.K.S. voor Borinage 
en Centrum; hoeveel voor de Kempen ? 
Spinoy bleef het antwoord schuldig. 

In een scherpe motie heeft het partij
bestuur der Volksunie na de uitzending 
de regeringscensuur gelaakt en geprotes
teerd tegen het feit dat een ontslagnemend 
minister — een burger zoals u en ik — 
het ekskluzief recht op kommentaar bij de 
uitzending, kreeg. 
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TOERISME 
L« CHEZ NOUS » 

Voor de « Standaard j.-groep 
is een frank altijd een frank 
geweest en hoe meer franken, 
hoe beter. De jongste lukra-
tieve aktiviteit van de De 
Bmaele-clan is het toerisme 
in het zonnige zuiden. De bla
den van de trust en de boek
handels van de « Standaard »-
kelen staan smds enkele tijd 
in dienst van de koers naar de 
zon en de centen. 

Het IS daarbij wel merk
waardig, dat ons vanuit ver
schillende plaatsen in het 
Vlaamse land gesignaleerd 
wordt dat de krant-en-reis-
verkopers er eentalig-Franse 
reisfolders hebben verspreid. 

Graag lazen we daarover in 
de « Maatschappelijke » eens 
een wrekend flamingantisch 
artikel Zoals er om de 3 maand 
é é i verschijnt, kwestie van 
de « Gazet van Antwerpen > 
bij de lezers buiten de deur te 
houden.^ 

NIJLENSE MOP 

Enkele dagen geleden orga-
nizeerde de Volksunie-afde
ling Nijlen een voorlichtings
avond, waarop onze vriend 
Walter Luyten het woord 
voerde over Zwartberg. 

Een paar Nijlense spuiters 
staken de koppen bijeen en 
besloten, dat er op die voor-
hchtingsavond een film zou 
vertoond worden «over de 
stakingsincidenten >. Zulks 
werd vermeld op de uitnodi
gingen voor de voorlichtings
vergadering en een dergelijke 
uitnodiging belandde via de 
post bij de Tongerse onder
zoeksrechter, die een paar 
weken geleden opdracht gaf 
om op een Waaslandse V.U.-
vergadering de film over 
Zwartberg in beslag te doen 
nemen. 

De vis beet in het aas en 
de vergadering te Nijlen werd 
vereerd met het bezoek van 
gerechtsdienaars - in - burger 
die zich de verplaatsing van
uit Antwerpen hadden ge
troost om de film te komen 

inpikken. Hoe groot was hun 
verwondering toen bleek, dat 
de Nijlense spuiters gezorgd 
hadden voor een filmbandje 
waarop die goeie ouwe Cha
plin het aan de stok had met 
stakers en politie in het New-
Nork van anno ergens m óf 
twintig ! 

En in Tongeren maar wacl 
ten op het « bezwarende » do 
kumen t ! 

WAPENS TE VEEL OF 

TE WEINIG ? 

Wie de jongste jaren het ar
senaal van de Rijkswacht in 
omvang en kaliber heeft zien 
toenemen, verbaast er zich 
telkens weer over dat daar
naast de politie nog niet eens 
beschikte over de meest ele
mentaire middelen om met 
een schijn van kans de strijd 
tegen de misdaad aan te vat
ten. 

Politie-agenten moeten het 
stellen met een 7.65 tegenover 
de mitrailletten van de gang
sters. Maar bij de Rijkswacht 
zijn er wapens in overvloed : 
splinternieuwe waterkannon-
nen, moderne (en gevaarlijke) 
traangasbommen, een uitge
breid wagenpark — alles van 
het nieuwste, het beste en het 
duurste. 

Wat bewijst dat men in 
Belgié op de allereerste plaats 
niet denkt aan de bescher
ming van de burger, maar 
aan de « ordehandhaving» : 
het onderdrukken van sociale 
of nationale ontevredenheid. 

De bestrijding van betogen
de flaminganten is immers 
véél belangrijker dan de be
scherming van de belasting
betalende burger». 

EEN OF TWEE 

In tijden van regeringskri-
zis vergeten de C.V.P.-bonzen 
wel eens, hun violen op me
kaar af te stemmen. Zo komt 
het, dat de heren Moyersoen 
en Van den Boeynants dezer 
dagen een ontzettend vals 
duet hebben gespeeld. 

De Aalsterse minister van 

Collard (meer dan ooit met het uiterlijk van een zalvend prelaat) en Jos Van Eynde (niet langer 
eminence grise van een regering, maar reeds m&t een verbolgen oppositie-gezicht) deelden de 
pers mee dat de B.S.P. besloten had : C.V.P. si, V.D.B. no. 

Landsverdediging verzette 
zich met hand en tand tegen 
een verdaging van de aan
koop van nieuwe pantserwa
gens en verklaarde, dat er van 
« zijn s> begroting geen frank 
afkon. De Brusselse part i j
voorzitter van zijn kant ont
dekte plots, dat ons land het 
kan stellen met één divisie in 
plaats van met twee zoals de 
Nato vraagt. Wat volgens hem 
en trouwens ook (maar dan 
niet sinds gisteren !) volgens 
ons, een grote besparing op 
landsverdediging zou toela
ten. 

Zo'n grote nationale partij 
met een groot nationaal en 
bindend programma biedt 
toch maar alle voordelen, zou
den we zeggen. 

FRAAI 

In « Het Volk » werd in één 
en dezelfde titel, met één en 
dezelfde letter meegedeeld dat 
het Oostvlaams assisenhof 'n 
kindermoord en de poging tot 
omkoperij, het geval Diepen-
daele, zou behandelen. 

Wat voor een assisenhof 

f•^•V.-voor zit ter Vanaudenhove in zijn gebruikelijke rol op perskonferenties 
éénkwart staatsman. 

driekwart show-

komt is allemaal koek één 
deeg, zullen de christelijke he
ren op « Het Volk > gedacht 
hebben. En tussen kinder
moordenaars en politieke te
genstrevers is er tóch geen 
verschil. 

BRUSSELAAR 

In zijn vraaggesprek met 
het weekblad « Spécial » heeft 
Van den Boeynants verleden 
week enkele de-fi-ni-tie-ve 
dingen over federalisme ge
zegd. Zo o.m. : « Ik zou willen 
dat men mij uitlegt wat er 
van Brussel zou geworden in 
een federaal regime. Ik zeg u 
echter al dadelijk : als Brus
selaar wil ik noch naar de 
ene, noch naar de andere kant 
gaan ». 

Hoeft ook niet, V.D.B. ! Van 
een staatsman van uw for
maat zou men echter mogen 
verwachten dat hij weet, dat 
de federalisten van Brussel 
willen maken wat Washington 
al lang is : een werkelijk na
tionale hoofdstad in een fede
raal land, en daarom dus 
Rijksgebied. 

Inmiddels noteren we — 
voor de zoveelste keer — dat 
de Vlaming Vanden Boey
nants (want dat is hij, met of 
tegen zijn wil, door afstam
ming) ne veut aller ni d'un 
cóté, ni de l'autre. Dat hij er 
dus zeer nadrukkelijk aan 
houdt, iedere band met zijn 
volk op te zeggen. 

En tant que Bruxellois : be
horende tot het zeer uitzon
derlijke ras, dat voorouders 
noch geschiedenis heeft en 
dat werkelijk meent, een to
taal afzonderlijke en meer
waardige soort van de homo 
sapiens te zijn. 

LIMBURG 

In een persmededeling van 
de Limburgse Ekonomische 
Raad wordt aangestipt dat dit 
organisme reeds in augustus 
1965 stappen deed bij de rege
ring om de uitvoering te be
komen van een reeks maatre
gelen, die noodzakelijk waren 
in verband met de snel groei
ende moeilijkheden in de 
K e m p i s c h e mijnstreek. 
Slechts tegen het einde van 
het jaar gaf de regering — 
en dan nog maar gedeeltelijk 

— gevolg aan deze tussen
komst. De Limburgse EkonOL-
mische Raad stipt tevens aan 
dat op het gebied van nieuwe 
industriële vestigingen in de 
provincie er in 1965 een ze
kere vertraging in vergelij
king met voorgaande jaren 
was ingetreden. 

Merken we daarbij op dat 
van 1960 tot 1965 er in Lim
burg 15.313 werkplaatsen ge-
kreëerd werden, wat net vol
doende IS om de natuurlijke 
aangroei van de aktieve be
volking bij te houden, maar 
absoluut onvoldoende om de 
teloorgang van de koolmijnen 
te kompenseren. Er is dus 
geen vooruitgang en zelfs 
geen stagnatie, maar wel ach
teruitgang. Gezwegen dan nog 
van het probleem van opslor
ping der pendelbeweging naar 
werkplaatsen buiten de pro
vincie ! 

TU QUOQUE 

In ons blad van 12 februari 
schreven we een stukje, waar
in betreurd werd dat de bur
gemeester van Asse zijn ge
meente had opengezet voor 
de Brusselse grondspekulatie 
en dat hij dus het verfran-
smgsproces van Asse hielp in
zetten. 

De heer Van Wijnendaele 
schreef ons een vr.endelijke 
brief om ons de juiste toe
dracht van zaken te geven. 
Als burgemeester kon hij zich 
niet verzetten tegen de aan
koop van een perceel in pu
blieke verkoop. Hij is even
eens machteloos tegen de 
verkaveling van dit perceel, 
dat aan alle voorschriften 
voor verkaveling en bebou
wing voldoet. 

Burgemeester Van Wijnen
daele geeft in zijn brief een 
aantal voorbeelden van zijn 
persoonlijk optreden, telkens 
wanneer hij in staat was om 
de Brusselse grondspekulatie 
en het gevaar voor verfran-
sing te beletten. 

Het heeft ons plezier ge
daan, dit van hem te mogen 
lezen en te kunnen vaststel
len dat onze vrees ongegrond 
was. Een andere houding van 
de heer Van Wijnendaele zou 
ons niet alleen verwonderd, 
maar ook ontgoocheld heb
ben : we kenden hem steeds 
als een gematigd maar over
tuigd Vlaamsgezinde. 



6 wu 

I'I'' 

olsijri 
'VIS 

BROEDERLIJK DELEN 

Een al te vrome en aan de 
aardse dingen te zeer ontruk
te ziel heeft in de propagan-
dafolder voor de aktie « Broe
derlijk delen » een nogal ver
velende lapsus geplaatst : de 
katolieke gelovigen werden er 
toe aangespoord, minder vis 
te eten en in de plaats de 
goedkopere eieren te nuttigen. 

De vishandelaa"s, die reeds 
In een minder vrome bui ver
keren omwille van de afge
schafte vastendagen, gingen 
dadelijk op hun achterste po
ten staan. Vooral aan de kust, 
in de vissers- en rederij krin
gen, was het ongenoegen over 
deze anti-vis-spaaraktie bij
zonder gxOOt. 

Monse gneur De Smedt, tot 
wiens bisdom de kust behoort, 
•werd al spoed'g gewaar dat 
he t ei van «Broederlijk De
len > niet dat van Colombus 
was. Hij nam dan ook afstand 
van wat hij «een Brusselse 
vergissing s. noemde en gaf 
aan zijn gelovigen de op
dracht, méér vis te eten dan 
voorheen en in de tweede 
helft van de vasten het vis-
verzuim uit de eerste helft 
goed te maken. 

Mgr. De Smedt heeft er een 
handje van weg, om in zijn 
eigen bisdom net andersom 
dan elders te doen. In 1958 
was stemmen voor de Volks
unie in het bisdom Brugge een 

zware zonde, terwijl het el
ders blijkbaar mocht. En nu 
weer dat vis eten... 

JOURNALISTIEK 

VERKLIKKING ? 
OF 

Mensen die het weten kun
nen, vertellen dat de gerechte-
lijfee politie in bepaalde om
standigheden, zoals bijvoor
beeld na de incidenten te 
Zwartberg, gebru k maakt van 
de filmstroken der Belg sche 
televisie om het onderzoek te 
bevorderen. Hetzelfde zou 
trouwens gebeuren met de fo
to's die door het agentschap 
Belga worden gemaakt. 

Indien dit juist is — en het 
wordt in ieder geval beweerd 
door wie het weten kunnen — 
kan daartegen niet luid ge
noeg geprotesteerd worden. 
De filmen van de B R.T. en de 
foto's van óe persagentschap
pen zijn louter-journalistieke 
dokumenten; de T.V.-kjkers 
en de overige staatsburgers 
betalen geen belasting, opdat 
de T.V.-journalisten zouden 
optreden als politionele loop
jongens en snuffelaars. 

Geen enkele redaktie zou er 
aan denken, anders dan ge
dwongen bij gerechtelijke be
slissing, haar dokumenten ter 
beschikking van de politie te 
stell?n. 

Of gelden deze regels van 
joernalistieke beroepseer niet 
aan het Flageyplem ? 

Sinds enkele dagen werd in de Antwerpse polder de dijk wegi^ebag^erd tussen de sluis van 
Zandvliet en de iwaaikom. Onze foto werd genomen op het ogenblik dat een cutterzuiger het 

laatste stuk dam wegbaggert. 

Graag vernamen we een af
doende — en overtuigende ! 
— logenstraffing. 

We kunnen een GEheime 
STAatsPOKt^e b^st missen ! 

ZWART EN WIT 

Theo Lefèvre t racht zich, 
bij middel van gepeperde uit
spraken tijdens spreekbeur
ten, verder m het nieuws te 

WOORDENSPEL 
Ook de voorzitter van de grootste partij 

in dit land heeft de stelling uitgesproken 
dat het onderscheid tussen links en rechts, 
als het er op aan komt, nog weinig bete
kenis heeft. Hij zou een « nationaal s> pro
gramma voorstellen. Natuurlijk heeft de/e 
term in die mond ons niets wijzer ge
maakt. Wel weten we zonder enige twij
fel, dat dit « nationaal » Belgisch of Brus
sels-nationaal betekent. En we hebben 
genoeg geheugen en kennis \an de geschie
denis om te beseffen, welke ge\aren voor 
ons volk daar allemaal achter schuil kun
nen gaan. Er zijn echter nog méér belang
rijke vragen. Als er inderdaad een grote 
kans bestaat dat de stelling dat het Wes
ters burgerdom « zelfmoord » aan het 
plegen is juist is, dan past de vraag of die 
zelfmoord ook hier niet bezig is ! 

Alle tegenstanders van de nationalisten 
drijven sinds vele jaren de spot met de 
zorg die deze nationalislen hebben voor 
taalproblemen. Het zou immers onbelang
rijk zijn of de mens zich uitdrukken kan, 
hoe dat gebeurt en zelfs in welke mense
lijke sfeer hij leeft, üe taal, die het innig
ste in de mens uitdrukt -en vormt, is niets 
vergeleken bij het ekonomische. Terecht 
hebben wij er ons steeds tegen verzet dat 
men ons on-sociaal gedrag, gebrek aan 
belangstelling voor het dagelijkse leven 
en het le\ensonderhoud zou durven ver
wijten ! Taalbelang is inderdaad volksbe
lang en daarom dWk sociaal belang. Maar 
misschien hebben we ons in deze defen
sieve houding al te zeer laten terugdrin
gen - ook als we zélf het initiatief nemen 
met verantwoorde, gedurfde en noodza
kelijke voorstellen. 

Vlaams en nationaal mogen voor ons 
nooit louter etiketten zijn om om het 
even wat te verbergen. .Mogen geen uit
hangborden zijn voor groeps- of partij
belangen. Als we een louter ekonomische 
welvaart nastreven, met een goed verzoi-g-
de robottenmaatschappij als eindpunt, dan 

doen we er goed aan bei<!e titels maar op 
te geven. Dan zijn ze zinloos, zoals het 
woord « nationaal » zinloos is voor de 
voorzitter van de C.V.P. De koopkracht 
behouden en het ekonomisih leven sti
muleren zijn de grondslagen van het 
leven zélf, maar tegelijk de taalproblemen 
voor twee jaar « bevriezen s> is fundamen
teel on-realistisch ! 

Als « nationaal » geen misleidende vlag 
is voor een smokkelzaakje, dan omvat een 
programma of een beweging d.e deze titel 
willen voeren, het menselijke samenle\en 
in zijn geheel, in al zijn verschillende 
vormen. Niet om daarvoor strikte formu
les voor te stellen, maar wel om er reke
ning mee te houden. Men kan de taalpro
blemen niet «bevriezen», tenzij het moge
lijk zou zijn Vlamingen en Walen te be
vriezen 

Wie dit zelfs maar bedenken kan, heeft 
het bewijs gele\erd dat hij niets anders 
speelt dan een handig wooi denspel. 

Heel langzaam, naar ons oordeel dik
wijls al te langzaam, wreekt zich echter 
de werkelijkheid. Zelfs tijdens de korte 
periode die gevolgd is op liet einde \an 
de wereldoorlog, is het nationale pio-
bleem in België van een « vals probleem » 
waarvoor men geen minachting genoeg 
kon hebben, tot een zo fundamenteel pro
bleem geworden, dat men hel nauwelijks 
nog aandurft ! Hoe hardnekkig men het 
ook doodzwijgen wil, het is voortdurend 
aanwezig. Zelfs als een regering moet ge
vormd worden, iets wat altijd gebeurt 
zonder dat de extremisten daarbij betrok
ken worden, is het een onontkoombare 
bekommernis. 

Laten Brussel en de Belgksche Brusse
laars zich maar troosten als kinderen met 
woorden ; wij staan in de werkelijkheid 
- zo lang ten minste dat wij ook niet met 
woorden gaan spelen. 

Nemrijd. 

handhaven. Zo debiteerde hij 
tijdens een spreekbeurt over 
Amerika in de Vlaamse Klub 
te Brussel opnieuw enkele op
merkelijke zinnen. 

« Stel U voor », zegde de ge
wezen premier, « dat Vlamin
gen en Walen een verschillen
de huidskleur hebben. Wie 
zouden dan de witten en wie 
de zwarten zijn ? ». 

Het komt ons voor alsof 
Theo Lefèvre hier, tegen be
ter weten in, vroeg naar de 
gekende weg. Wie anders dan 
d e ' Vlamingen zouden de 
zwarten zijn ? Lefèvre heeft 
toch de repressietijd (de tijd 
van « hij ligt er en hij liet er 
goed ») meegemaakt. Het bes
te gerecht ter wereld heeft 
toen eens en voor goed vast
gelegd dat de Vlamingen de 
« zwarten » zijn. En de wel
denkende francofone pers laat 
geen enkele gelegenheid voor
bijgaan om dat te herhalen. 

Indien Lefèvre onder witten 
en zwarten echter zou ver
staan de upperten en de un
derdog, dan vergt zijn vraag 
evenmin een antwoord. De ge
wezen eerste-minister heeft 
zich steeds zeer bewust van 
de taal der upperten bediend. 
Dit statussimbool. dat hem 
boven de zwarte onderlaag 
verheft, is het Frans. De taal 
der witten ! 

« H E T V O L K » 

Een der weinige plezierige 
dingen tijdens de aanslepen
de regeringskrizis zijn de 
journalistieke krachttoeren 
waartoe de bladen hun toe
vlucht mpeten nemen al naar 
gelang de situatie verandert 
Tot voor enkele dagen, toen 
het er nog naar uitzag dat 
een CV P.-B.S.P.-formule zon
der al te veel moeilijkheden 
tot stand zou komen, schreef 
« Het Volk » dagelijks op de 
toon van de allergrootste be
slistheid « dat er van een koa-
litie met de P.V.V. in de verste 
verte geen sprake kan zijn ». 

Verleden woensdag was de
ze pontifikale uitspraak reeds 
afgezwakt tot « een CV P.-
P.V.V.-koalitie is een formule 
die ons, chr"sten-demokraten, 
nooit erg heeft bekoord ». 

Van understatement gespro
ken ! 

En indien een C V P -P.V V.-
koalitie tot stand komt, voor

spellen wij dat « Het Volk * 
over niet al te veel dagen de
ze formule uit alle kracht zal 
verdedigen. 

WIE STEUNT DE VOER ? 

De Vlaamse klassen in de 
Voerstreek hebben nood aan 
schoolmateriaal. Alle didak-
tisch materiaal (borden, land
kaarten, boeken, rekenmate-
riaal, enz ) is uiterst welkom. 
Welke Vlaamse firma of wel
ke kultuurverenigmg steekt 
hier eens de handen uit de 
mouwen ? Kontaktadres : 
Jaak Cuppens, Hoogstraat 3, 
Beringen. 

V.D.B. ZEGT HET 

Hoe meer men Van den 
Boeynants hoort en ziet in 
radio en T.V., hoe vaster de 
indruk wordt dat men te doen 
heeft met een prater die op 
stunlelige wijze oppervlakki
ge dingen zegt. In zijn slage-
rij slaat V d.B. wellicht 'n fi
guur v.d. slimste en de geni
aalste Maar op het podium 
van de politiek is dat al een 
tikkeltje moeilijker, alhoewel 
V.d.B niets onverlet laat om 
voor « sterke man » te spelen. 
Zijn reputatie van « sterke » 
wil hij vestigen, desnoods ten 
koste van zijn partijgenoten 
en « vrienden ». Zo verklaarde 
hij verleden zaterdag «da t 
België sedert bijna een jaar 
niet meer geregeerd wordt». 
Waarbij de toehoorders stil
zwijgend verzocht werden, te 
geloven dat hij — V.d.B. ! — 
het anders en béter zal doen. 

Deze verklaring van V.d.B. 
is geld waard. Indien de CVP-
voorzitter inderdaad vastge
steld heett dat het land sinds 
een jaar niet meer geregeerd 
werd, dan ware het zijn plicht 
van civiek en nat.onaal-tot-
op-de-graat volksvertegen
woordiger geweest, zulks t i j 
dig aan het land te zeggen. 
Bij ons weten heeft hij dat 
niet gedaan. Zodat hij, uit 
partijpolitieke overv/egingen, 
aan het land een belangrijke 
waarheid onthouden heeft. 

Dat past al héél slecht bij 
het beeld van de oprechte, 
rondborstige staatsman dat 
V.d.B. door zijn propaganda-
jongcns zo graag van zichzelf 
laat 'kneden. 
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TWINTIG JAAR 

Volgende week woensdag 
zal het dag op dag 20 jaar ge
leden zijn dat de IJzertoren 
in de lucht vloog. In de vroege 
morgen van 16 juni 1945, rond 
half drie, was reeds een eerste 
dynamiteringspoging onder
nomen. Alhoewel zwaar be
schadigd en ontoegankelijk, 
bleef de toren toen nog over
eind. De « Pourquoi-Pas ? > 
juichte de dinamitering toe, 
doch vond het spijtig van het 
halve werk : « ... Verschillende 
Vlamingen van de kust, moe
dige leden van het O.F. en 
oudstrijders van 14-18, hebben 
getracht hem met dinamiet 
in de lucht te laten v.liegen. 

...twintig jaar geleden... 

Ongelukkig slaagden zij er 
slechts in, een grote opening 
te maken. Zou de heer mini
ster van Landsverdediging 
niet één van onze moedige 
ontmijningskompagnies van 
de kust met de uitvoering van 

dit kleine werk van vernieti
ging en openbare gezondma
king kunnen belasten ? De 
munitie, die zij iedere dag in 
onze duinen verzamelen, ont
breekt hen niet». 

HET 

GESCHIKTE OGENBLIK 

Generaal Willems verklaar
de enkele maanden later op 
een perskonferentie dat hij 
aan de minister gevraagd had, 
de IJzertoren te laten vernie
tigen. Volgens de generaal 
achtte de minister « het ogen
blik niet geschikt». 

Kort daarop was het ge
schikte ogenblik echter aan
gebroken. De hartewens van 
« Pourquoi-Pas ? » ging prak
tisch tot in de détails in ver
vulling en de «moedige ont
mijningskompagnies » met 
de « munitie » schijnen niet 
vreemd geweest te zijn aan 
het werk dat op 16 maar t 1946 
te kwart na twee 's morgens 
bekroond werd met de defini
tieve vernietiging van de ou
de toren. 

DE LANGE WEG 

Sinds de dinamitering van 
de IJzertoren in volle repres
sieperiode, toen de Vlaamse 
beweging voor eeuwig en al
tijd afgeschreven scheen, is 
er een lange weg afgelegd. 
Nog altijd steekt het puin van 
16 maar t 1946 zijn twee ar
men in een gebaar van pro
test omhoog. Maar enkele 
tientallen meter verder rijst 
de nieuwe toren de lucht in, 
een reusachtige balk in het 
oog van hen die vonden dat 
« hij er lag en dat hij er goed 
lag ». 

In de twintig jaar sindsdien 
is de Vlaamse beweging van
uit de katakomben en kon-
centratiekampen, doorheen 'n 
nieuwe en onbelaste generatie 
weer gegroeid tot een beslis
sende kracht, de bepalende 
factor in de Belgische politiek. 

Degenen die dachten, in de 
duinen genoeg munitie te 
kunnen verzamelen om een 
heel volk en zijn recht op ei-
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De politiebetoging van verleden maandag kende een grote toeloop van politie- en brandweermen
sen. Op de Oratoriënberg, waar agent De Leener werd neergeschoten, werd een bloemenhulde 
gebracht. Onder druk van deze betoging vond het Brussels stadsmagistraat, plots tijd en gele
genheid om zich met de politiezaken bezig te houden. 

gen bestaan van de kaart te 
blazen, zijn lelijk bedrogen 
uitgekomen ! 

Hun heldendaad heeft als 
enig nut gehad, de Vlamingen 
er aan herinnerd te hebben 
hoe deze unitaire staat, zijn 
machthebbers en zijn nachte
lijke dienaars dachten over de 
Vlaamse simbolen, over het 
Vlaamse volk zélf. 

« WAALS » VERZET 

Op gezette tijden worden 
door de kommunisten, zowel 
strekking Moskou als Peking, 
in Wallonië anti-Nato-beto-
gingen ingericht. 

Zo trokken verleden zater
dag weer enkele honderden 
betogers door Charleroi. Een 
groot deel van hen waren 
Spanjaarden, die zich trou
wens kenbaar maakten door 
onafgebroken « Franco assas
sin » te skandéren op het ge
kende ritme lang-lang-kort-
kort-kort. 

Er werd in de betoging een 
spandoek meegedragen, waar
op de opheffing van de Nato-
bazis te Florennes (bij Na
men) werd geëist in een kern
achtige zin : « Florennes aux 
Wall ons >. 

De man die de spandoek 
droeg, was een rasechte Span
jaard. 

Reden om te lachen ? Na
tuurlijk niet : Spaanse Walen 
!ijn de logische konsekwentie 
fan de Sauvy-politiek ! 

REPETEERGEWEREN 

De Brusselse politie-agenten 
zullen voortaan op hun nach
telijke ronde gewapend zijn 
met repeleergeweren. Deze be
slissing werd in 7 haasten 
genomen, na de moord op Van 
Helmont en De Leener en on
der druk van de politie-beto-
gingen. 

Wij zijn er echter niet zo 

maar van overtuigd dat het 
een verstandige besl'ssing is. 
De politie moet voor specifie
ke taken inderdaad behoor
lijk bewapend zijn en agent 
De Leener bijvoorbeeld kon 
stellig best een repeteerge-
weer gebruiken, toen hij op
dracht kreeg om moederziel 
alleen een gangsterauto te be
waken. 

We menen echter dat repe-
teergeweren niets te zien heb
ben met de gewone routine-
taken van de politie. En in
dien wij te beslissen hadden, 
zouden wij ons eerder spiege
len aan het Britse voorbeeld : 
de bobby's doen hun routine-
Dpdrachten ongewapend. Het 
milieu weet echter dat moord 
op een agent ongenadig be
straft wordt. In Londen is de 
politie veiliger dan te Brussel. 

We hebben de Indruk dat, 
nadat men in ons land ge
zondigd heeft door nalatig
heid, men nu plots gaat be
ginnen te overdrijven. 

MAGHTSTEGHNIEK IN DE N.V. 
Waar we vorige maal een vereenvou

digde bepaling hebben gegeven van de 
financiële grootmachten die sedert het 
ontstaan van België er de plak gezwaaid 
hebben, willen we thans even de techniek 
verduidelijken waardoor deze machtskon-
centraties mogelijk werden. 

Vooraf willen we de belangrijkheid 
schetsen van de ekonomische sektor die 
door de holdings gekontroleerd wordt. 
Het is onmogelijk (en ook niet noodzake
lijk) hier in detail op in te gaan. 

Eveneens herhalen we hier dat kleine 
exploitatiebedrijven of kleine vennoot
schappen van eerder ambachtelijke aard 
hier \olIedig buiten beschouwing worden 
gelaten. Zij spelen geen enkele rol in de 
sfeer van het grootkapitaal en moeten in
tegendeel beschermd worden tegen het 
machtsmisbruik en de ekonomische dik-
tatuur 

Uit de inleiding van het reeds beroemd 
geworden boek « Morphologie des Grou-
pes Financiers », voor enkele jaren uit
gegeven door het « Centre de Recherche 
et d'Information Socio-politiques > 
(CI^ISP), citeren we enkele cijfers die 
%eelbelekenend zijn : 52,9 % werknemers, 
onderworpen aan de RMZ, werken in 
slechts 1,9 % der ondernemingen (gege
vens \oor 1960). Meer dan een vierde der 
loontreKkers (28,7 %) zijn \erbonden aan 
nauw elijks 0,3 % der ondernemingen ; 

81,3 % der kapitalen en reserves en 83 % 
der winsten werden in 1960 door 8,3 % 
der aandelenvennootschappen beheerd. 

Hieruit kan besloten worden dat de 
koncentratie der ondernemingen ver ge
vorderd is, vooral in de nijverheidssektor. 
Sedert 1960 is deze tendens nog versterkt. 
Het geheel der ekonomische aktiviteit in 
België wordt beheerst door een beperkt 
aantal belangrijke vennootschappen, die 
meer dan de helft der loontrekkers in 
dienst hebben en meer dan 80 % der 
kapitalen vertegenwoordigen. 

Verder blijkt dat het de naamloze ven
nootschap (de N.V.) is, die veruit de 
belangrijkste vorm van onderneming is. 
De eenmanszaken zijn zeer talrijk maar 
zonder veel belang ; de P.V.B.A.'s hebben 
meestal een zeer beperkt belang en dik
wijls een familiaal karakter. 

Het is dus de N.V. die we van nabij 
moeten beschouwen om inzicht te ver
krijgen in de werking van de holdings, 
die alle deze vorm aannamen. 

Hierbij moeten we telkens onderscheid 
maken tussen de teorie volgens de be
staande wetgeving, en de praktiik. 

Zo heeft de algemene \ergadering der 
aandeelhouders teoretisch alle macht in 
handen en kan ook de Lleinste aandeel
houder, die slechts één aandeel bezd, zijn 
stem laten horen. 

Nochtans kan deze vergadering zich 
niet met alle beheersdaden inlaten, die 
het dagelijks bestuur der onderneming 
noodzakelijk maken. Daartoe kiest ze een 
aantal beheerders, die elk jaar verant
woording van hun beheer tegenover de 
algemene vergadering moeten geven. 

Zekere verrichtingen blijven echter 
voorbehouden aan de algemene vergade
ringen, zoals statutenwijzigingen en wij
zigingen aan het kapitaal. 

Het stemrecht is verbonden aan elk 
aandeel, soms ook aan aandelen die het 
kapitaal niet vertegenwoordigen (mits 
zekere beperkingen). De beslissingen 
worden genomen bij eenvoudige meer
derheid (% + 1). Geen enkele persoon 
mag aan de stemming deelnemen voor 
een aantal stemmen dat hoger ligt dan 
l/5e \an het totaal der stemmen of 2/5e 
van het werkelijk vertegenwoordigd aan
tal stemmen.. 

De raad van beheer wordt gevormd 
door een kollege van beheerders die door 
de algemene vergadering voor een bepaal
de tijd worden aangesteld. Zij kunnen alle 
beheersdaden stellen en elke aktie namens 
de vennootschap voeren. 

Vermelden we verder nog dat een kol
lege van kommissarissen kontrole uitoe
fent op de verrichtingen der N.V. en ver
slag uitbrengt aan de algemene vergade
ring der aandeelhouders. 

De wet voorziet dus een gedetailleerde 
lijst \an voorschriften, die in teorie al
thans een gezonde en demokratische wer
king moeten verzekeren. Hoe gaat het 
^chter in de praktijk bij de zeer grote 
naamloze vennootschappen 7 

Daar liggen de zaken helemaal anders, 
ja omgekeerd... Daar is het de raad van 
beheer die de werkelijke macht uitoefent, 
terwijl de algemene vergadering slechts 

diens beslissingen akteert, met de formali
teit van het goedkeuren. 

Immers vindt men in elke maatschappij 
een groot aantal kleine aandeelhouders, 
hetzij om reden van grote verspreiding 
der aandelen, hetzij om reden van ver
snippering als gevolg van erfenissen bij 
familiale vennootschappen. 

Deze kleine aandeelhouders, die elk 
afzonderlijk geen invloed kunnen uitoe
fenen, blijven dan ook weg van de alge
mene vergaderingen. Er blijven zo slechts 
weinige en belangrijke aandeelhouders 
over, die zich onderling verstaan over het 
verdelen van de beheersmandaten en van 
de mandaten van kommissaris. De grote 
aandeelhouders benoemen zichzelf, bij 
gebrek aan andere deelnemers aan de al
gemene vergaderingen, tot beheerder of 
kommissaris, leggen verantwoording over 
hun beheer af tegenover... zichzelf, ze 
geven elkaar ontlasting van hun beheer 
en verkiezen zichzelf opnieuw ! 

De algemene vergadering speelt geen 
enkele rol meer ; ze wordt een loutere 
formaliteit, een onderonsje van de be
heerders en kommissarissen. Er worden 
geen diskussies gevoerd ; de wettelijke 
formaliteiten worden vervuld ; meerdere 
vergaderingen van verschillende vennoot
schappen waarin steeds dezelfde personen 
zetelen, kunnen zo in een minimum van 
tijd achter mekaar doorgaan, op dezelfde 
dagen plaats. 

Wij kunnen dus besluiten, dat in feite 
geen werkelijke controle gebeurt door 
een algemene vergadering in de grote 
N.VVs. 

Hoe de holdings hiervan gebruik maken 
om ganse nij verheidssektoren aan zich te 
onderwerpen, zetten we een volgende 
maal uiteen. 

E. S losse. 
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DRS W. JöRfSSEN Op het ogenblik dat we dit ar
tikel schrij\en — en dat is dins-
dagraoigen — weten we niet hoe 
deze nieuwe lange regeringskrisis 
zal aflopen. Wat echter eens te 
meer wel duidelijk blijkt, is het 
feit dat de drie traditionele par
tijen noch aan programma's noch 
aan personen \eel te bieden heb
ben. 

Vele kunstmatige icpiualics 
krijgen een geduchte knauw. 

Een belabberd figuui slaat \oor-
al de P.V.\'. 

Door de afkeer \ a n het kiezers
korps voor de legering van Theo 
Lefèvre, \eel meer dan door eigen 
kunnen, is deze partij opgezwollen 
tot een om^ang die ze sinds tien
tallen jaren niet meer gekend 
heeft. De aanmatiging biak ha.ir 
dan ook sinds de jongste ^elkle-
zingcn langs alle poriën uil. 

Een paar speldeprikken et liter 
waren \oldoende om deze opgebla
zen ballon tot een slap blaasje 
om te \ormen. 

De eerste grove flater beging de 
P.V.V., toen de heer Vanauden-
hove een informatieopdracht wei
gerde. Vanwege een paiti j die be
weerde da t zij de politiek van 
België kon gezond maken, was het 
een flagrante kapitulatie. He t 
deed belach«lijk aan. 

Daaruit bleek al duidelijk dat 
de P.\'.V. haar eigen propaganda 
niet geloofde. 

Haa r getreuzel toen geestesge-
noot Van den Boeynants, toch 
immers een verfranste Brusselaar 
uit de rijkgeworden bourgeoisie, 
haar een programma aanbood dat 
op sociaal-ekonomisch gebied voor 
een groot stuk overeenstemde met 
het hare, zal wel vele begoochelin
gen hebben doen verzwinden bij 
een reeks kiezers die in de eerste 
plaats P.V.V. kozen om een nieu
we regering van de vakverenigin
gen te beletten. 

De P.V.V. is meer dan ooit een 
Brusselse partij geworden, die 
thans in de ban leeft van de 
r .D.F . Uit vrees dat een Munde-
leer en een paar andere fransta-
lige Brus.selse pwrlementsleden 
naar dit F.D.F, zouden overlopen, 
heeft men de schaarse Vlaamsge
zinden als een Grootjans en een 
Van der Poorten op de knieën ge
dwongen en is de P.V.V. in Vlaan
deren voor iedere mens met her

senen een oninogelijke part i j ge
worden. Vlaams-Brabant en de 
Voerstreek willen vei kopen, de 
gebrekkige vernederlandsing van 
de industrie in Vlaanderen willen 
afbouwen en opnieuw Franse 
scholen in Vlaanderen willen op
richten is indeidaad en letterlijk 
een \erraad tegeno\er de Vlaairt-
se oiuxoogdingsstrijd. De Vlaamse 
P.V.V.-studenten en het Willems
fonds zagen dit onmiddellijk dui
delijk in en geen enkele vlaams-
ge/inde, ook de meest gematigde, 
kan de P.V.V. thans nog een hel
pende hand toesteken zonder dit 
verraad te steunen. 

Bij de B.S.P. liggen de moeilijk
heden niet hoofdzakelijk te Brus
sel •— al loopt een gedeelte van 
die Biussclaars de P.V.V. en de 
F.D.F, achterna — maar vootal in 
Wal 'onié , waar Glinne en Cools 
de Waalse paiti jen achternahol-
len en waar Merlot deze beide he
ren niet dut ft los te laten. 

De heer Collard blijkt elke dag 
meer een deftige maar zwakke fi
guur te zijn, die over en weer ge
sleurd wordt tussen de Walen en 
de Vlaamse politici Van Eynde en 
Spinoy, die samen met Spaak het 
meest regeringsbelust zijn. 

Maar ja, Spinoy wordt door de 
Walen niet meer genomen on
danks het feit dat hij Vlaanderen 
zou leegroven om Henegouwen en 
Luik maar steeds opnieuw ge
schenken aan te bieden. 

En de stakingsbreker en nco-
burger Van Acker wordt in Wal
lonië nog steeds niet geduld om
wille van zijn « rechts » verleden. 

Dat bepaalde kringen thans de 
heer Van den Boeynants, na Har
mei en Segers, tot de redder in de 
nood opblazen, zal stiaks ook een 
blunder blijken. Het zal een held 
te meer zijn die achteraf een ge
woon burgerventje zal blijken. 

Brussel heeft het nog steeds 
niet goed kunnen verkroppen dat 
België in het spoor van l-iankiijk 
geen sterke man heeft en het zou 
er graag een fabriceren, net of zo 
iets ev^n gemakkelijk zou gaan 
als worsten draaien. In plaats van 
Ia grandeur fran<:aise zou hij la 
grandeur belare moeten uitstralen, 
Wallonië moeten bedaren en 
Vlaanderen opnieuw volslagen 
onder de knoet krijgen. Liefst zou 
het een P.V.V.-er moeten zijn, die 

niet al te veel Vlaamse ballast in 
zijn paitij moet meesleuren. Maar 
desnoods kan een C.V.P.-er met 
een P.V.V.-mentaliteit ook dienst 
doen. Zo een figuur is Van den 
Boeynants, die nog wat meer sa
lonenergie opbrengt dan Van Au-
denhove, zijn mededinger in die 
reaktionaire kringetjes voor wie 
de nieuwe Belgische realiteiten 
een gesloten boek betekenen. 

W a n t hoe men de zaken ook 
dl aait of keert en hoe men het 
ook probeeit te verdoezelen : de 
grond van de krisis ligt in de ver
schillende geaardheid en de ver
schillende reakties te Brussel, in 
\Vallonië en in Vlaanderen en in 
h u n verschillende belangen. 

Het valt steeds moeilijker, zoals 
dit traditioneel het geval was, 
Brussel en Wallonië alle voorde
len te ge \en op de kap van Vlaan
deren. Zelfs de rustigste Vlaamse 
prp\in<:ie heeft dit met Zwartberg 
duidelijk aangetoond en nieuwe 
verkiezingen zullen dit feit slechts 
schei per beklemtonen. 

Gebeurlijke verkiezingen' zal de 
Volksunie-opgang in Limburg, 
waar thans afdelingen aan de lo
pende band opgericht worden, 
treffend aantonen. Een Volksunie
springvloed is er niet alleen mo
gelijk maar waarschijnlijk. An-
deizijds zal de F.D.F.-politiek \ a n 
alle parti jen te Brussel als reaktie 
zijn neerslag vinden in een krach
tige groei van de Volksunie, het 
enis; tesrenwicht aWaar en de eni-
ge redding die er voor de Vlaara-
se Brusselaars nog oveiblijft. Met 
een slag zal de Volksunie niet al
leen in drie provincies sterk ver
tegenwoordigd zijn, maar in vijf. 

Wan t dat er nieuwe verkiezin
gen komen op zeer korte of op 
wat langere tijd, is thans vrijwel 
matcmatisch zeker. 

De onmacht van de diie kleur-
partijen blijkt elke dag meer. 

Dat dit ons \r i j vlug naar gion-
dige struktuurhervormingen zal 
voeren in België, is eveneens een 
zekerheid. 

De grote partijen, de partijen 
van het verleden, delven hun ei
gen graf. 

De krachten \ an de toekomst, 
de federalisten, zullen daardoor 
des te vlugger aan bod komen. 

T o t welzijn van het land en van 
zijn beide volksgemeenschappen. 

W E T S V O O R S T E L 

OP DE INKOMSTENBELASTING 

2. 14.000 frank indien het huis gelegen 
is in een gemeente van 30.000 en 
meer inwoners ; 

3. 16.000 frank indien het huis gelegen 
is in een der gemeenten van de ag
glomerat ies Antwerpen, Brussel , 
Gent of Luik, zoals deze agglomera

ties bepaald worden door ar t ikel 5 
van het koninkli jk besluit van 11 ja
nuar i 1940 inzake toepassing van ar
tikel 53 van het Wetboek der regis
t ra t ierechten. 

b ) dat in het onroerend goed geen 
dranksl i j ter i j word t gehouden ». 

Door de senaatsfraktie van de Volks
unie werd een voorstel van wet hou
dende wijziging van het Wetboek der 
inkomstenbelastingen, ingediend. De 
toelichting luidt als volgt : 

Artikel 162 par . 1, Ie lid, van het 
Wetboek der inkomstenbelast ingen ver
leent een vermindering van één vierde 
van de onroerende voorheffing in ver
band met het door de belastingplichti
ge volledig bet rokken woonhuis op 
voorwaarde dat geen dranksli j ter i j 
word t gehouden in het onroerend goed 
en dat het kadastraal inkomen van zijn 
gezamenlijke in België gelegen onroe
rende goederen niet meer bedraagt dan 
6.000, 8.000 of 12.000 frank, naargelang 
da t huis is gelegen in een gemeente 
van onder scheidelijk minder dan 
5.000 inwoners, 5.000 tot minder dan 
30.000 inwoners of 30.000 inwoners en 
meer. 

Reeds in verscheidene sociale wet ten 
werd het onderscheid tussen de ge
meenten opgeheven of versoepeld; ook 
voor de heffing der globale belasting 

op het inkomen viel het onderscheid 
tussen de verschillende gemeenten weg. 

De indieners zijn dan ook van oor
deel dat in die zin verdere wijzigingen 
kunnen worden doorgedreven en me
nen tevens dat de huidige" m a x i m u m 
bedragen dienen aangepast te worden. 

Zij stellen daa rom de volgende nieu
we tekst voor. 
Eigenlijk wetsvoorstel : 

Artikel 162, par . 1, Ie lid van het 
Wetboek der inkomstenbelas t ingen 
wordt door de volgende tekst vervan
gen : 

« Ie lid een verminder ing van één 
vierde van de onroerende voorheffing 
in verband met het door de belasting
plichtige volledig be t rokken woonhuis 
op voorwaarde : 

a ) dat het kadast raal inkomen van 
zijn gezamenlijke in België gelegen on
roerende goederen niet meer bedraagt 
dan : 

1. 10.000 frank indien het huis gelegen 
is in een gemeente van minder dan 
30.000 inwoners; 
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MOND- EN KLAUWZEER 

Wij meldden reeds vroeger 
dat dr. J. Wannijn een parle
mentaire vraag stelde aan de 
mmister van Landbouw be
treffende de maatregelen die 
getroffen werden in verband 
met het heersende mond- en 
klauwzeer en de vergoeding 
die aan de getroffenen dient 
uitbetaald te worden. De mi
nister somde de verschillende 
maatregelen op die genomen 
werden. Daaruit blijkt dat de 
Nederlandse landbouwattaché 
te Brussel op 14 oktober 1965 
had gemeld, dat enkele haar
den waren ontstaan in de 
Nederlandse provincie Lim
burg. Op 25 oktober daarop 
werden vergunningen voor de 
invoer van tweehoevige dieren 
en het vlees ervan, ingetrok
ken voor Zeeland, Noord-
Brabant en Limburg. Op 24 
november kwam er verbod 
voor de in- en doorvoer van 
levend© dieren, vlees, dierlij
ke produkten, hooi, stro en 
mest, afkomstig uit de hoger-
genoemde provincies en op 23 
december ten slotte werd dit 
verbod uitgebreid tot het ge
hele Nederlandse grondgebied. 

Daaruit wordt dus afgeleid 
dat een sluitende afgrende
ling pas tot stand kwam de 
dag nadat ten onzent (name
lijk op 23 november) de eerste 
haarden van mond- en klauw
zeer werden ontdekt. 

Betreffende de vraag om 
een spoedige en doeltreffende 
schadevergoeding, meldde de 
minister dat deze zo spoedig 
mogelijk zou uitgekeerd wor
den, hoogstens zes tot zeven 
weken na de aangifte van de 
haard. 

personeelsleden in rang 10 op 
de Franse taalrol s taan tegen 
geen enkel op de Nederlandse. 
In rang 24 is de toestand 1 
tegen 2, eveneens in het na
deel van de nederlandsspre-
kenden. 

Zo is het toevalüg ook nog 
eens een keer. 

OVERSTROMINGEN 

Dr Wannijn stelde de mi
nister van Openbare Werken 
een vraag in verband met de 
overstromingen van de Leie, 
die tijdens het laatste gedeel
te van vorig jaar grote scha
de aanrichtten m de streek 
van Sint - Martens - Latem, 
Drongen - Baarle, Deurle, Pe-
tegem en verder. Nader be
paald wilde hij weten of 
Frankrijk aan België betaalt 
voor het lozen van zijn over
tollig water, of de openbare 
werken en dempingen te Gent 
niet mede oorzaak waren van 
de waterellende hogerop en 

welke maatregelen getroffen 
worden om herhaling te voor-
komen. 

In zijn antwoord zegt de 
minister dat er geen betaling 
geschiedt voor waterlozing 
vanuit Frankrijk, dat de ge
deeltelijke demping van Reep 
en Blaisant-vest te Gent de 
overstromingen van de be
trokken streek niet hebben 
beïnvloed. Om een betere af
voer van het Leie- en Schel-
dewater te verzekeren wordt 
de Ringvaart rondom Gent 
gegraven; zij wordt in 1968 in 
dienst genomen. De vernieu
wing van stuwen op de Leie, 
gespreid over vijf jaar, en de 
bouw van een afvoerduiker 
met een grote afvoerkapaci-
teit, aan de sluizen van Ter-
neuzen, zullen anderzijds een 
betere regeling in de hand 
werken. 

Allenszins is er toch nog 
overstromingsgevaar tot in 
1968. 

OPENBARE 

VERKOPINGEN 

Door bestuurlijke onder
richtingen kunnen ontvan
gers van de registratie de uit
slagen van openbare verko-
pmgen van onroerende goede
ren aan derden met meedelen. 
Dit vormt een handikap voor 
velen die hun rechtmatige be
langen zouden kunnen verde
digen, o.m. aan de hand van 
deze uitslagen. Zo bijvoor
beeld in geval van onteige
ning, waar de komitees van 
aankoop wel beschikken over 
de uitslagen van de verkopin
gen die in de streek geschie
den en waar het voor een 
goede rechtsbedeling aange
wezen zou zijn dat beide par
tijen op gelijke voet worden 
gesteld. 

Wim Jorissen stelde in een 
parlementaire vraag de mi
nister van Financien voor, de 
betrokken ambtenaren de 
toelating te geven tot het ver
strekken aan derden van de 
uitslagen. De minister ver
school zich achter enkele 
wetsartikels om dit — noch
tans van groot belang zijnde 
— voorstel af te wijzen. 

KONSUL-GENERAAI. 

De Koninklijke Vlaamse Ope
ra te Antwerpen voerde ein
de 1965 met veel bijval de 
opera « Prinses Zonneschijn » 
op in de Spaanse stad Barce
lona. De Belgische konsul-ge

neraal aldaar vertoonde zich 
niet op deze in het Nederlands 
vertolkte uitvoeringen en liet 
bovendien onze landgenoten 
ter plaatse oproepen tot het 
bijwonen van de opera-voor
stelling, uitsluitend in het 
Frans, hoewel een groot ge
deelte van de Belgische kolo
nie te Barcelona uit Vlamin
gen bestaat. Dr. Ballet stelde 
hierover een scherpe vraag 
aan de minister van Buiten
landse Zaken. Deze antwoord
de dat de konsul-generaal wél 
— zij het incognito — op een 
der uitvoeringen aanwezig 
was geweest (kan hij nu wel 
zeggen) maar dat hij niet of
ficieel kon komen, gezien de 
rouw om de zopas overleden 
koningin Elisabeth. De mi
nister heeft ook beterschap 
beloofd wat de uitnodigingen 
betreft. Alles was in zulke 
haast moeten geschieden dat 
men alleen Franse had ge
maakt ! Er weze nog aan toe
gevoegd dat de Spaanse pers 
eenparig de lof heeft gezon
gen van het Vlaamse gezel
schap uit Antwerpen. 

openstaande deuren, een gro
te afkoeling ontstaat. 

ONDERBUREAUCHEFS 

Onderbureauchefs bij het 
Bestuur van Registratie en 
Domeinen dienen vaak grote 
verplaatsingkosten te maken 
ingevolge het feit dat een 
nieuwe lijst met openstaande 
betrekkingen niet werd gepu
bliceerd. Senator Wim Joris
sen wilde graag de reden van 
de vertraging weten en ver
nemen wanneer tot publicatie 
zal worden overgegaan. De 
minister van Financien an t 
woordde dat een en ander zo 
vlug mogelijk zal geschieden 
nadat de uitslag van een op 
14 januari j.1. afgelegd eksa-
men zal bekend worden. 

UITSLUITING 

Het departement van Bui
tenlandse Zaken zendt regel
matig losse nummers van 

TREINEN 

Aan de minister van Ver
keerswezen stelde senator 
Ballet een vraag, handelend 
over sommige treinen die uit 
Hasselt vertrekken over Leo-
poldsburg. Mol, Herentals 
naar Antwerpen. Deze zijn 's 
maandags geweldig overbelast 
en bovendien (en dat is da
gelijks zo het geval) slecht 
verwarmd. De minister gaf m 
zijn antwoord enkele cijfers 
over de bezetting en ging in 
op het voorstel van onze sena^ 
tor om aan een der treinen 
een rijtuig toe te voegen Wat 
de minder goede verwarming 
betreft, die weet hij aan het 
feit dat deze treinen op vele 
stopplaatsen dienen halt te 
houden en dat dan, via de 

BRUSSEL X 

Uit een vraag van volksver
tegenwoordiger Goemans kan 
afgeleid worden dat m het 
sorteercentrum Brussel X, 2 

tijdschriften en dagbladen 
van verschillende politieke 
strekkingen aan de Belgische 
buitenlandse vertegenwoordi-
gingen. Deze dokumentatie, 
aldus op staatskosten ver
deeld en aangeschaft, wordt 
uitsluitend samengesteld uit 
algemeen-kulturele en socia
le publikaties, alsmede uit 
dag- en weekbladen die beho
ren tot de C.V.P.-, B.S.P- en 
P.V.V.-strekking. De Vlaams-
nationale pers wordt totaal 
uitgesloten. 

Senator Wim Jonssen ver
zocht de minister van Buiten
landse Zaken hierover om op
heldering en meer bepaald, 
welke maatstaven bij de keu
ze gelden en om welke rede
nen de Vlaams-nationale pers 
op ondemokratische wijze 
wordt geweerd 

Met veel omhaal van woor
den werd het antwoord van 
de betrokken minister om
kleed. Het heet daarin o m. 
dat de eerste taak van de 
buitenlandse posten erm be
staat, het departement m te 
lichten over wat er in hun 
rechtsgebied gebeurt Wat de 
keuze van het dokumentatie-
mater iaal betreft : er worden 
haas t uitsluitend abonnemen
ten verstrekt op Belgische 
dagbladen met een grote op
lage. Losse nummers worden 
slechts in uitzonderlijke ge
vallen toegezonden. Het is 
slechts wanneer een post-
overste de wens uitdrukt één 
of ander dagblad te ontvan
gen dat de opinie van een po
litieke minderheid wecgeeft, 
da t een gunstig gevolg wordt 
gegeven aan dit verzoek Men 
kan zich indenken — de ver
houdingen in Buitenlandse 
Zaken kennende — dat der
gelijke verzoeken t.o.v. de 
Vlaams-nationale pers niet 
•veelvuldig voorkomen ! 
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BTemidden van de vele belangrijke krantekoppen over staatsgrepen In Afrika, 
DVer de jongste en uiterst interessante debatten in verband met de Ameri-
fcaanse Vietnam-politiek, over opmerkenswaardige diskussies i.v.m. de Britse 
-defensiepolitiek, te midden ook van het eigen Belgische nieuws, is het relaas 
over hetgeen er met president Soekarno van Indonesië aan het gebeuren is, 
enigszins verloren gegaan. En nochtans, er is heel wat gebeurd. De laatste 
•week van februari zette de onvermoeibare en niet-klein-te-krijgen president 
van Indonesië zijn minister van defentie, generaal Nasoetion, aan de kant. 
Dat was des te meer merkwaardiger omdat Nasoetion blijkbaar de machtigste 
van Indonesië was geworden, na president Soekarno zelf (maar zelfs dat werd 
betwijfeld !) sedert de mislukte staatsgreep van 30 september jongstleden. 

de wereld 
President Soekarno sprak opnieuw 

lol'betuigingen uit over de Indonesische 
kommunistische partij, op hetzelfde 
ogenblik dat een militair gerechtshof 
een van de voornaamste leiders van die 
kommunistische partij, Nioto, ter dood 
veroordeelde omwille van zijn rol in de 
staatsgreep van 30 september. 

En tevens deed hij weer pogingen 
om een « Soekarno-front» op te rich
ten, nadat zijn voorgaande bemoeiin
gen daartoe door het leger geboycot 
waren. 

En tenslotte was het ook nog merk
waardig dat Soekarno zijn «hoogste 
operationeel commando» een nieuwe 
naam gaf : « het commando voor de 
vernietiging van Maleisië ». 

Er zijn echter nog veel meer kontra-
dikties dan deze in Indonesië. 

Men kan zich terecht bij de jongste 
evolutie afvragen, hoe het mogelijk is 

dachten dat de tijd nog niet rijp was 
en omdat Rood China ons niet de vei> 
wachte hulp gaf. Het was ook zo dat 
het leger, waarvan een vierde kommu-
nistisch gezind geacht mocht worden 
dank zij onze infiltratie, niet handelde 
zoals verwacht werd... ». 

In heel dit verhaal steekt eigenlijk 
niets dat niet onmogelijk is. Doch de 

• reaktie op dit artikel in de Asahi Shim-
boen, die haar informatie blijkbaar 
kreeg vanuit het Indonesische leger, 
was niet onverdeeld. Sommige kenners 
van de Indonesische politiek verdenr 
ken het Indonesische leger ervan, deze 
bekentenissen van Aidit te hebben uit
gevonden om zichzelf wit te wassen 
van het feit dat na de staatsgreep het 
leger minstens 90.000 kommimisten en 
verdachten uitmoordde. Zij menen dat 
het dokument van Aidit door enkele ge
neraals werd geschreven, om hen toe 
te laten hun politiek met Soekarno 
voort te zetten. 

SOEKARNO'S V E I L I G E WEG 
NAAR DE ONDERGANG 

klaring geven van de staatsgreep. Aidit, 
de man die in mei van hetzelfde jaar 
nog door Soekarno ten aanschouwe 
van honderdduizenden juichende toe
schouwers in het Djakartese stadium 
werd omarmd, bekende namelijk dat 
de hele verantwoordelijkheid voor de 
staatsgreep op hem rustte en op de 
kommunistische partij. 

Soekarno's gezondheid. Midden augus
tus was ik terug in Djakarta en besprak 
ik verder de uitvoering van de staats
greep met onze partijleiders. Toen 
hoorden wij dat het leger de kommu
nistische partij en haar organisaties zou 
onderzoeken op verdenking van het il
legaal bezit van wapens... Wij werden 
verplicht, onze staatsgreep onmiddel

dat de president zich kan handhaven. 
Hoe het mogelijk is dat hij op de een 
of andere manier niet brutaal aan zijn 
einde komt. Want daar zijn aanleidin
gen en redenen genoeg voor. Men heeft 
de laatste maanden al zo dikwijls ge
zegd dat Soekarno ziek was en dat hij 
het niet lang meer zou kunnen volhou
den. Men heeft al zoveel gelegenheden 
zien voorbijgaan waarbij Soekarno bij
na ternauwernood aan een staatsgreep 
ontsnapt. 

Wie waren eigenlijk de samenzweer
ders van de mislukte staatsgreep van 
30 september ? Het zal misschien jaren 
duren vooraleer men met enige zeker
heid zal kunnen uitmaken, wie dat 
precies is geweest. Want hoe vreemd 
ook, er zijn verschillende mogelijkhe
den : het Indonesische leger, de kom
munistische partij en... Soekarno zélf? 

Drie weken geleden probeerde een 
Japanse krant (de grootste krant ter 
wereld, de Asahi Shimboen) het zijne 
bij te dragen tot de spekulatie over de
ze vragen. Hij drukte namelijk de 
laatste notities af van D.N. Aidit, de 
42-jarige leider van de Indonesische 
Kommunistische Partij, die bij de 
staatsgreep van 30 september de dood 
vond. Volgens de Asahi Shimboen werd 
Aidit in november gevangen genomen 
en kon hij nog deze bekentenissen 
schrijven vooraleer afgemaakt te wor
den door het Indonesische leger. Op 
voorwaarde dat deze notities autentiek 
zijn, zouden zij de eenvoudigste ver-

Enige uittreksels ulc deze bekente
nissen werpen een schril licht op de 
toestanden in Indonesië ; 

« Het incident werd gesteimd door 
de andere leiders van de partij en door 
de leiders van de geaffilieerde organi
saties. De aanleiding voor onze staats
greep was de algemene misnoegdheid 
over de gang van zaken in de Indone
sische regering. Ik (Aidit) dacht dat 
wanneer een nationale eenheidsrege-
ring zou opgericht worden onder lei
derschap van de kommunistische par
tij, de staat zijn ellende zou te boven 
komen, dat de levensomstandigheden 
van de mensen zouden verbeteren... Ik 
maakte ook plannen om ekonomisch 
nauwere betrekkingen te zoeken met 
China, in het geval dat de staatsgreep 
sukses zou hebben ». 

«De Indonische Kommunistische 
Partij had deze staatsgreep gepland te
gen 1970, maar het plan lekte uit en 
onze relaties met het leger geraakten 
in de war. Daarom veranderde de par
tij van taktiek en maakte ze een plan 
op voor onmiddellijke uitvoering van 
de staatsgreep. Vanaf juni 1965 werden 
kontakten gelegd met luitenant-kolonel 
Oentoeng, lid van de paleiswacht van 
Soekarno en militaire leider van de 
staatsgreep. Er werd een intensieve 
militaire training georganiseerd ». 

« Begin augustus, op mijn terugweg 
van Algerië, stopte ik in Peking en be
sprak ik met de leiders van de Chinese 
Kommunistische Partij de toestand van 

iijK uit te Vüexen. o p 25 augustus stel
den wij onze staatsgreep vast voor 30 
september. En toen hij bezig was, pro
beerden wij Soekarno een wet te laten 
tekenen voor de oprichting van een Re
volutie-Raad. Hij zou die moeten laten 
aankondigen via de radio en het nieuws 
laten verspreiden over het land. Wij 
zouden president Soekarno in zijn 
funktie gelaten hebben, maar wij zou
den kritiek op zijn politiek uitgeoefend 
hebben; stap voor stap zouden we die 
politiek gewijzigd hebben... ». 

« De staatsgreep mislukte. De K.P.I.-
leider Aidit ging op de vlucht « omdat 
vele mensen, waaronder verschillende 
leiders van de Kommunistische Partij, 

De bekentenissen van Aidit zijn im
mers zeer gunstig ten opzichte van 
Soekarno : de president heeft blijkbaar 
niets met de staatsgreep te maken en 
voor de generaals is dat gemakkelijk, 
want zo blijft Soekarno in zijn funktie 
als hun front-man en als zondebok voor 
de ekonomische moeilijkheden van In
donesië. Voor zolang als zij het goed
vinden natuurlijk. 

Het heeft eigenlijk weinig zin wan
neer wij, te midden van al de kontra-
dikties en de chaos waarvan Indone
sië op dit ogenblik blijk geeft, gaan 
zoeken naar verklaringen en naar ten-
denzen. Er zit eenvoudig geen patroon 
meer in. Soekarno is iemand die schip
pert tussen links en rechts, die nu eens 
de konamunisten van zich afslaat wan
neer ze blijkbaar te machtig worden en 
die ze dan weer naar zich toetrekt, 
wanneer het leger — dat hij gebruikt 
om ertegen in te gaan — van zijn kant 
ook weer teveel macht krijgt. 

Soekarno is er altijd in geslaagd, 
neutraal te blijven ten opzichte van de 
grote binnenlandse machten. Een van 
deze opkomende machten is de jongste 
tijd ongetwijfeld de groep van religieu
ze leiders. Deze hebben aan invloed ge
wonnen. Naar het schijnt zou Soekarno 
de religieuze leiders ten zeerste vrezen. 
Hij meent, dat een theokratische staat 
nog slechter zou zijn dan de ekonomi
sche chaos. Om dat tegen te gaan, heeft 
hij na de staatsgreep van 30 september 
een « politieke oplossing » beloofd, die 
nochtans op zich laat wachten. Dit zou 
een soort herkouwde « Nasakom » zijn, 
een tipische mengeling van nationalis
me, religie en kommunisme. 

De jongste versterking van de macht 
van het leger en de uitdunning van de 
kommunistische partij heeft echter de 
kansen op een politieke oplossing sterk 
verminderd. Vele elementen in het le
ger, o.a. generaal Nasoetion, zouden 
blijkbaar liever zien dat het leger een 
totale kontrole krijgt over het land en 
niet een gedeeltelijke kontrole. Zolang 
dit niet gebeurt, kan Soekarno het nog 
wel even uithouden. 

E.H.M. 

deze week in de wereld 
• In Oostenrijk werden de socialisten bij de verkiezingen geklopt door de kris-

ten-demokraten, wat echter daarom nog niet het einde der zwart-rode koalitie 
betekent. 

• Nadat nationalisten uit het land van Wales verleden week aan hun anti-Britse 
gevoelens uiting gaven door een stuwdam in de lucht te blazen, speelden Ierse 
nationalisten een nog grotere krachttoer klaar : de Nelson-zuil te Dublin — 
sinds lang een doorn in Ierse ogen — werd grondig opgeblazen, waarschijnlijk 
in het vooruitzicht van de 50ste verjaardag van de Ierse Paasopstand. 

• In Indonezië werd generaal Oentoeng, die betrokken was bij de mislukte 
staatsgreep van verleden na-jaar, ter dood veroordeeld. 

• N'Kroeihah wordt prezident van de (niet bestaande) staat Guinea-Ghana. 
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'ZUID-TIROL; 

Onze betrouwbare pers en 
mterst betrouwbare radio en 
televisie hebben natuurlijk 
geen tijd gevonden om te in
formeren over het tweede 
groot politiek proces te Milaan 
tegen de vrijheidsstrijders in 
Zuid-Tirol £r zijn «maar» 57 
aangeklaagden 'overal elders 
zou dit een reusachtig geval 
zijn. Bij onze bondgenoot 
ItaUe en ons tweede vader
land, omwille van Paola, is dit 
een klem gevalletje 

Ook al is een van de aan
geklaagden Richard Gutter-
mann, de broer van Alois, die 
tijdens de voorbereiding van 
het eerste groot proces on
menselijk gefolterd werd De 
folteraars werden tiouwens 
bevorderd en gedekoreerd 
Ook dit IS in ons eeiste va
derland wel ooit gebeurd. 

Een van die folteraars heeft 
echter zijn « beioep » voortge
zet in een Italiaanse stad. . 

De toekomst behoort te land en ter zee aan het vervoer op hichtkussen ' In Fianknjk, tmsen 
GomitzlaVille en Limours, uerd een proefbaan van 6 km aangelegd, waarop een (verkleind) 
prototype van lucht kus sent rem thans een reeks proefritten aan het njden (of liexei . vliegen) is 

Daarvoor zal hij nu wel ver 
volgd wolden Voorlopig doen 
echter alleen de vlaamsge 
zinden aan racisme omdat zij 
de Voerstreek met willen la
ten terronzeren door de be
voegde peisonen 

WAARHEIDSZOEKERS 

270 geschiedeschnjvers wer
den m de Sovjetunie aan het 
werk gezet om een nieuwe, 
volledige en natuurlijk objek-
tieve geschiedenis van de Sov-

KLAUS VON AMSBERG 
De heme die er de jongste maanden tn 

Isederland geneest is rond het huwelijk 
van prinsd Beatrix met Klaus von Ams-
beig, vouni de gioolsle trog voer dte de 
psichologen zich kunnen dromen Wat ge-
duiende de vooihije verlovingsmaanden m 
het spieekitoordelijk nuchtere en zakelijke 
Nederland hijeengesjauiveld en bijeenge-
scliieven weid over de meuwgebakken 
Pnns de) Nederlanden, is een weinig in-
tetessante bladzijde m de geschiedenis van 
onze hoorderburen 

Hoe men het draaie of kere er valt op 
de biuidegom persoonlijk hoegenaamd 
mets aan te mei ken Zijn afkomst is zui-
ler op de giaat : juist genoeg adel om 
niel helemaal zonder blazoen m een prin
selijke huwelijksboot te slappen en net niet 
te veel adel opdat men van een < manage 
dt laison » zou kunnen spreken f oldoende 
voowadeien om zich met de nodige waar
digheid te kwijten van een zo belangrijke 
bezigheid als het voortplanten van het Huis 
tan Oranje, maar toch als jurist die zich 
Zijn biood en zelfstandigheid ging zoeken 
op het minisiene van Buitenlandse Zaken 
te Bonn, geen fds a papa Zijn levenswan
del schijnt vlekkeloos, ondanks onverdro
ten inspanningen hebben de Verenigde 
Geillustreei de Fijdschriften Van West-Eu
ropa niets andeis kunnen ontdekken dan 
een nogal koitslondige vrijagie met een 
Ziueedse fabrikantendochter Dat schijnt 
nou niet bepaald in de lichting van een 
play boy of een bero'psveisieider te wij
zen Kortom de heer Klaus von Amsberg 
bezit op het eerste zicht alle kualiteiten 
die hem bij viome loyalistische gemoederen 
als een aanvaardbare paitij en biave echt
genoot voor Trix moeten lalen dooi gaan, 
teiwtjl hij onvoldoende gebreken blijkt ie 
hebben om een verstokt republikein ook 
maar een ogenblik uit zijn onverschillig
heid en zijn evenwicht Ie halen In nor
male omstandigheden en voor noimale 
mensen duj (afgezien van de pnnselijke 
blabla) een noimaal huuelijk 

Zo echter niet voor een deel van de Ke 
derlandeis 

Er IS een ontzettende koude diiikle ont
staan oier het feit dat Klaus von Amsberg 
het licht zijner dagen dankt aan een Duit 
se vader en moeder en dat hij zelf — al 
is het dan maai heel eventjes — soldaat 
geweest is m de Wehi macht van u ijlen de 
Iieei Adolf Hitler Er ts in het nuchteie en 
zakelijke Nedeiland omuille van die Duit
se afstamming en omwille van dat soldaat-
je spelen met modder gespoten en met 
diek gegooid als nooit tevoren 

De zaak von Amsbeig weid een rel van 
foimaat en de Amsttidamse piovos — 
sinds een paar jaar op zoek naar vernieu
wing in een repeiiorium waarop al aardig 
uat sleet begon te komen — kregen met
een een gedioomde gelegenheid om ztch 
dag na dag terug tn hel nieuws te vijze
len De nationale Klaus histene nam der

gelijke afmetingen aan, dat er zelfs een 
tijdlang oieruogen xieid het huwelijk el-
deis dan te Amsleidam ie laten doorgaan 

Deze hiüerie is lolkomen onbegiijpelijk, 
uaiineei men bedenkt dal Klaus von Ams
berg — die slechts in 1939 vanuit Afnka 
naar Duitsland kwam om er te studeren — 
zijn jaien tn het Derde Rijk praktisch vol
ledig op de schoolbanken heeft gesleten en 
dat hij behoorde tot de allerlaatste lich
tingen die door een steeds radelozer ge-
uoiden « totale Kilegsfuhrung » vanuit de 
klas weggeschuimd werden naar het ineen
stortend fiont . een beklagenswaardige 
generatie, die op dat ogenblik oud genoeg 
uas om te sleiven maar niet oud genoeg 
om te lueten u aarvoor. 

Deze histene blijft onbegrijpelijk, ook 
wanneei men bedenkt dat Nederland in
derdaad heel erg door de tweede wereld-
ooi log weid getroffen : het begon met 
Rotteidam en het eindigde met een ver
schrikkelijke hongerwinter, nadat intussen 
de joden ("« onze * joden zeggen de Am
sterdammei s heel terecht van een joodse 
gemeenschap die sinds eeuwen getnlegteeid 
uas en di" giote diensten aan Nederland 
heeft beuezen) m massa waren gedepor
teerd en uitgeroeid Zelfs tegen deze ach
tergrond tan het onzalig recent verleden 
ts ei voor een fatsoenlijk en redelijk mens 
geen enkele reden om Beatrix het recht 
te ontzeggen, een Duitser te huwen Dat 
velen dit huuelijk niet toejuichen en dat 
ZIJ weigeren, op enigeriet wijze deel te ne
men aan de feestelijkheden, lijkt ons vol
komen noimaal (Wijzelf zullen trouwens 
voor geen enkel koninklijk huwelijk ook 
maar een halve stap verzetten, maar daar 
heeft Klaus mets mee te maken) 

Degenen die m Nedeiland aan anti-
Ktatts ofrruting hebben gedaan en dte met 
kille haiteloosheid ztjn gaan zoeken naar 
de geitngste futiliteit dte Klaus tn op-
spiaak Itad ki nntn brengen (en die op de 
koop toe dan nog omnndbaar bleek '), de
genen die m Klaus de mof gevreten heb
ben, maakten zich naar onze zeer beschei
den mening schuldig aan een vergrijp dat 
heel uat tneei niet het Dei de Rijk heeft 
te zien dan Klam zelf : de verooi deling 
van iemand omu tlle van zijn ras en ztj-i 
afstamming Er is' Jude, also hat ei Schuld; 
m keurig Nederlands . hij is Duitser, dus 
kan hij met deugen 

Veel ï'an de heme om Klaus was echter 
uiteist kunstmatig En wie de Klaus debat
ten tn hedeiland met iels of wal aandacht 
heeft gevolgd kon al vlug tot de konklu-
zie komen dat een zeer kleine minderheid 
de toon aangaf en de pas markeerde 

Dat deze mntderhetd zeer machtig ts en 
bijna onbepeikt de massamedia beheerst, 
IS voor hedeiland — ook buiten het ka
der van de huwelijkspenkelen — een verg 
teken. 

A 'S Toi ano 

jetunie te schrijven Ook de 
termijn waarop de historische 
waarheid moet gevonden zijn 
werd bepaald tegen het ein
de van dit jaar Dan zullen 
we dus definitief weten wie in 
Stalingrad (nee ' m Wolga-
grad ') de grote man was • 
Stalm, Zjoekov, Kroesjtsjov 
of nog iemand anders 

Het werd tiouwens tijd ' 
Hoe zouden we anders nog 
aan een quiz kunnen deelne
men •? Natuurlijk zit daar al
tijd wel een prof in de jury 
die meent dat hij toch wel 
weet.. 

>v 

NAAR DE AKKER 

Het agentschap Nieuw Chi
na heeft onlangs meegedeeld 
dat « heel de filosofische fa-
kulteit van de universiteit van 
Peking overgebracht werd 
naar een volkskommune *. De 
filosofen-in-spe en hun pro
fessors zijn naar een land
bouwbedrijf verbannen omdat 
« de verouderde onderwijsme-
todes afgekeken waren van 
het buitenland De kursussen 
werden gegeven in de audito
ria. De studenten werkten 
zich van boek tot boek door
heen de stof en hadden wei
nig kontakt met de arbeiders 
en landbouwers. Nochtans 

heeft de fakulteit tot op
dracht revolutionaire teoreti-
ci, propagandisten en leiaara 
in politieke teorie te voimen >-

SATELLIET

RADIOSTATIONS 

Deze nieuwe term heeft 
niets te maken met ruimte
vaart, want het gaat over 
Frankiiik en diens eerste sa
telliet was «stom» hoewel 
daar officieel stomweg over 
gezwegen werd Kandidaat-
satehieten van de Fianse 
staatsiadio zijn twee zenders: 
Europe I en Luxemburg De 
zender van Monaco zit al vast 
in staatshanden 

Euiope I, die prat gaat op 
zijn onafhankelijkheid, zit 
nu reeds m handen van de 
gaullisten De Franse staat 
zorgde er voor, 40 % van de 
aandelen in handen te krij
gen (er zijn toch voor iets be-
lastingsgelden ') De oveiige 
60 % zijn eigendom van een 
zeke-ie meneer Floirat Dus 
toch onafhankelijk "> 

Die meneer Floirat is heel 
rijk en bezit nog twee belang
rijke bedujven Breguet en 
Engms Matra En deze beide 
bedrijven leven in ruime ma
te van bestellingen van de re
gering Zo IS de afhankelijk
heid verzekerd, en is Europe I 
een betrouwbare steun voor de 
regering van de Gaulle van 
wie hij zich onafhankelijk 
noemt. 

NIMITZ 

Deze stokoude Amerikaanse 
admiraal past een eresaluut 
bij zijn heengaan Tijdens het 
proces tegen de Duitse mili
taire en politieke leiders te 
Nurenberg heeft deze man de 
moed gehad te getuigen 
(schriftelijk, want aanwezig 
mocht hij niet zijn) ten voor
dele van zijn Duitse «kollega> 
Donitz Hij verklaarde dat hiJ 
in de 001 log dezelfde « misda^ 
dige» bevelen had moeten 
geven die aan Donitz ten laste 
werden gelegd. 

Niets nieuws onder de zon ' Van de atoombom wordt wel eens 
be'veerd dat een dergelijk verschnkkehjk wapen de oorlog voor 
goed onmogelijk maakt. Hetzelfde zegde Richard Gatling, een 
Amerikaan utt Noord-Carolina, tn 1861 van het wapen dat hij 
zopas had uitgevonden : een snelvuiirkanon dat 400 schoten per 
minuut kan verwerken Napoleon III bestelde er een half dozijn 
van en anno 1966 werd het Amerikaans leger er mee uitgerust. 
We zijn nu honderd jaar latei, maar de oorlog is nog steeds met 
« onmogelijk gemaakt». 
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Ilrt B>ahnnt-;e Jan^l^^haf) hecll oti' olliid h^'koo.d en lonial dan dat 'ïrel naar 

ju'i hel oi^eiepi Kan beuonderen liec Payotieitia ui Daai ziei ge nog taferelen 

du aan Iheughei do(n denk n Daar u nog de loorvaderse ruü m kleine doipkrs 

ni't viiendeh^ke heiligennamen Oude kerktorens komen vanachter de dikke hen 

Ihinken uitkijken Snellle b^ken trekken hun kronkelige loop door de lande 

iij'n lelf honen staan sfilUfjrs bijeen te fhtisleien of omungen He oude pracht 

run fraaie kastelen De deuren lan de tipische boerderijen staan open om bij len 

leueer de goede, 'ipeti]teli]ke lucht binnen te laten Een heken akelt op het mil

de o uur zipi langgerekte luie mep In de herbergen - 'urenluh zijn het hoeren 

huiren met m de beste kamer "en tabkast — ztggfH de boeren « iunle .r tegen 

giote gia^tn vol i^e^ond Brabants bier. 

invlii 
Geuze heet het, of kriek, of nog be

ter : lambik En ge kunt het alleen 
maar echt goed drinken in dat Bra
bantse kader met zijn gulhaitige, ]oviale 
en rondborstige mensen, mensen die de
zelfde gezichten hebben als de heden 
die afgebeeld staan op de doeken van 
de oude Brabantse meesters. 

• SCHEPDAAL 

W I J zijn naar Schepdaal gegaan, dat 
schone plaatsje in het Pa}ottenland 
waar Viktor Valckeniers zijn Lambik-
brouwerij « Eylenbosch » met kennis 
en liefde weet te leiden, net zoals zijn 
voorouders dat hebben gedaan Want 
het brouwen zit bij de familie in hel 
bloed De fainihestamhoom der Valcke 
niers is uitgepluisd geworden tot in de 
jaren 1500 en reeds in die tijd vermeldt 
hij dat er brouwers in de « loten » wa 
ren Van moederskant komt de naam 
Eylenbosch Een der voorzaten bouwde 
rond 1851 de brouwerij op de Spanuit, 
een gehucht van Schepdaal, dat zijn 
naam waarschijnlijk dankt aan het feit 
da t om een of andere reden ter plaatse 
paarden van de openbare vervoerdienst 
of dergelijke dienden uitgespannen. 

De vader van de huidige brouwer was 
een gekend dokter, die zijn praktijk 
uitoefende te Antwerpen, maar bij de 
dood van de oude b i o u u e r onmiddel 

DE LOF VAN 
lijk terug naar de ouderlijke brou\\ei i j 
kwam om er de voorvaderse bedrijvig
heid te komen uitoefenen ' Hoewel hij 
nog zieken bleef verzorgen — hij deed 
het overigens kosteloos — wijdde hij 
zich volkomen aan het maken van lam-
bik en geuze 

• NAAM 

« Geuze is het produkt van de grond 
en de geest van Brabant, en men moet 
dus ook geestelijk goed gestemd zijn 
om dit bier te kunnen drinken, om er 
de volle deugd van te hebben, om op 
de gepaste wijze geestelijk veiheugd te 
kunnen worden » Zo schreef H u b e i t 
van Herreweghe in zijn werkje « Geu 
ze en humanisme ». 

Hl] heeft het d a a u n ook over de 
naam, want er is over de namen « geu 
ze » en « lambik » al heel wat te doen 
geweest en nog zeer onlangs werd in het 
« Beknopt verslag » van de krant die 
het nieuws brengt « waar Vlaanderen 
recht op heeft » een uitgebreid ge 
schrijvel over deze kwestie gepubliceerd 

Volgens sommigen ontstond de naam 
aldus . in de zestiende eeuw droegen de 
Spaanse soldaten in de Nederlanden een 
veldfles aan de gordel In de buik van 
de fles was er een scheiding : in de ene 
zijde werd water bewaard, in de andere 
wijn Wegens de dubbele inhoud zou 
den de soldaten hun veldfles een « half 
en half » genoemd hebben, m het 
Spaans « el ambiguo » wat automatisch 
o p de drank zou overgegaan zijn Anton 
van Duinkerke gaat dan verder met zijn 
naamverklaring als volgt : in die tijd 
droegen ook de opstandelingen tegen 
het Spaans gezag, de « geuzen », een 
fles aan de gordel Deze fles was gevuld 
met bier dat door het schommelen tij
dens de marsen en de bepaalde tempe 
ra tuur een tweede gisting zou onder-
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/ilnderen 
hebben om aldus de tipisch-rinse 

ïk te krijgen die de geiue van an-
bieren onderscheidt. O p deze wij-

Couden zij aan de naam geuze-el am-
jo, vervormd tot geuze-lambik, ge
ien zijn. 
ieze fraaie uitleg is echter niet de 

_|e, om de een\oudige leden dat de 
reuze zoals wij hem kennen pas sinds 
5^0 bestaat. Ook over de naam lambik 
^itaat een gelijkaardige betwisting, 
^ m i g e n , waaronder dr Valckeniers, 
^ e r d e n dat hij afkomstig is van de 
fonpsnaam Lembeek, maar anderen he
lmisten dit ten stelligste. Zij veiklaren 
jê naam als afkomstig van het Franse 
i ^ r d « alambic » hetgeen distileerkolf 
^fekent. Geuze zou zijn naam te dan-
^ hebben aan het feit dat er in de 
lEHrige eeuw nagenoeg in ieder d o i p 
!Wee brouwers waren, de ene de liberale 
^ i« geuzenpartij » toegedaan, de an-
Él̂ e de katholieken. De brouwer die 
i4t bij de geuzen hield en die lambik 
roortbracht, zou zijn brouwsel spotten-
lerwijze tot geuze-larabik omgedoopt 
den... 

I GRAANBIER 

Tegenwoordig loopt het zo'n vaart 
aiet meer met het aantal brouwerijen 
tóer te lande. Viktor Valckeniers verze-

rde ons dat hun aantal teruggelopen 
tot om en bij de driehonderd. En 

vier tot tien maal meer suiker, hoewel de 
zaken voor de lambik dan toch weer 
enigzins anders liggen. 

• GISTING 

In de stoere brouwerij Eylenbosch 
die zeer hoog gelegen is (en die trou
wens een V.T.B.-uitkijktoren draagt 
van waaruit men over het ganse PayoL-
tenland en ielfs tot Mechelen toe 
kan uitkijken) wordt om de week ge
brouwen in de twee reusachtige kope
ren ketels. Het brouwen gebeurt tijdens 
het « koude » seizoen, dat wil zeggen 
niet in de zomermaanden, want dat zou 
het proces ongunstig beïnvloeden. 

Lambik onderscheidt zich van andere 
bieren door het feit dat andere grond
stoffen worden aangewend. Hier ge
bruik t men immers 42 % tarwe en 
58 % mout (gekiemde gerst). Deze men
geling wordt in brouwerstaai « wort » 
genoemd. De wort komt in de brouw
ketels terecht (die zijn in koper omdat 
hier de minste verbinding optreedt, die 
bvb. bij ijzer het schuim zwart kleurt) 
en wordt daar gekookt, een behande
ling die zes uren duur t . Daarna voegt 
men de hop toe. Men gebruikt hop af
komstig uit Aalst of Poperinge en bij 
voorkeur overjaarse, omdat lambik 
geen hopsmaak mag hebben en de toe
voeging \ a n dit bestanddeel enkel ge
schiedt om een goede bewaring moge
lijk te maken. 

Dan komt het brouwsel in de koel-
bakken terecht. In de brouwerij Eylen
bosch ligt deze installatie op een vrij 
grote hoogte en kan de luchttoevoer ge
regeld worden door openklappende ra
men. Want het is specifiek voor het 
lambikbier dat men geen gist toevoegt 
maar dat men de gisting verkrijgt door 
de stoffen die in de lucht aanwezig zijn. 
En nu is het verwonderlijke dat slechts 
in de omgeving van Brussel dit procédé 

ET GEUZE-BIER 
leggen dat er in 1900 nog meer dan drie-
0iizend instelhngen tot het voorbren
gen van gerstenai waren ' Ook hier heeft 
de wet van de jungle zijn werk gedaan: 
de groten hebben de kleinen opgeslokt. 

Met de lambikbrouwerijen is het een 
iPlfde gang gegaan. Waar de ganse Zen-
flesl»eek destijds bezaaid was met der-
gdijke brouwerijen (dikwijls weid op 
de grote boerderijen tegelijkertijd ook 
het edele vocht vervaardigd), daar zijn 
| r tegenwoordig welgeteld nog 27. Een 
felle klap kregen vele kleintjes onder 
pen in de zomer van 1947 toen miljoe-
feen flessen kapotsprongen door een 
felle nagisting die ontstond door de 
Irannte van een uitzonderlijke herfst-
S>n. 

f Maar intussen weten brouwerijen als 
$ Eylenbosch » te Schepdaal toch nog 
Voldoende van dit heerlijke bier voort 

brengen om de kenners en de fijn
oevers tevreden te stellen. En onder 
iding van de brouwer zelf hebben wij 

let ganse proces leren kennen dat no-
ag is om van het gewone tarwegraan 

bik van goede kwaliteit te mak'en. 
fant dit bier wordt vervaardigd uit 

I^Tve, zoals men dat trouwens in de 
|)udheid al deed en onder meer ten 
'tijde van de Egyptenaren die tot de 
;erste bierbrouwers mogen gerekend 
ivorden. Eenvoudig gezegd komt bier 
oort uit de gisting van een graan-

tract, gekruid met hop. De meelstof-
'n van het graan worden gedurende 
[et brouwen omgezet in graansuiker. 
'eze wordt tijdens de gisting op zijn 
"urt omgevormd tot alkohol en kool-
ur. Bier vormt met het koolzuur van 

gisting een schoon en vast schuim, 
erwijl door het lang koken alle kie
len worden gedood en een gezonde 
rank wordt verkregen. Overigens ook 
en voedzame drank, want ten opzichte 
an wijn bvb. bevat bier t^vee tot drie 
laal meer extracten en eiwitstoffen en 

met bijval kan toegepast worden, kort
om dat men slechts in een straal van 
ongeveer vijftien kilometer omtrek rond 
de hoofdstad drinkenswaardige lambik 
kan verkrijgen. 

Er zijn al ruime opzoekingen gedaan 
om het geheim ervan te doorgronden, 
om zelfs langs chemische weg dit bier te 
vervaardigen, maar alle pogingen mis
lukten. 

• UITPROEVEN 

De aan de Brabantse lucht blootge
stelde wort gaat in tonnen. Het zijn ka.s-
tanje houten of eiken tonnen die uit 
Frankrijk komen en met wijn gevuld 
waren. 

Overigens kan men de lambik best 
vergelijken met wijn, want hij gedraagt 
zich haast hetzelfde In lange rijen lig
gen de vaten opgestapeld gedurende 
twee tot drie jaar. Binnenin vindt de 
gisting plaats : het bruine vuile schuim 
borrelt op met een gepiep en een ge-
pruttel en een reuk die ons doet denken 
aan klammig hooi in de koppen van de 
oppers op de natte velden. 

Dit gistingsproces is iets wondeilijks. 
Uit elke ton kan een brouwsel komen 
met een verschillende smaak. Want de 
lambik is nooit dezelfde, zelfs niet in de 
eigen brouwerij. Ook niet in hetzelfde 
dorp. In Schepdaal zijn er vier brouwe
rijen, rechtover Eylenbosch — op en
kele meters afstand dus — ligt er ook 
een, maar toch wordt nooit hetzelfde 
biouusel verk'egen Leken zullen dat 
niet proe\en, maar wel de e zattepee-
jen » de echte lambikdrinkers die ge 
geen ander bier moer voorzetten. Die 
mannen zullen u kunnen vertellen hoe 
de vork aan de steel zit. van welke brou
werij die lambik komt en vanwaar de 
gene. Het gaat bijna zoals bij de wijn
proevers. 

En uiteindelijk is een goede kennis en 
een goede smaak ook het geheim \ a n de 
brouwers. Want nadat de lambik gedu
rende twee jaar in tonnen van 250 li
ter, pijpen van 650 liter of tanks met 
een inhoud van 12.500 liter is na-
gegist en aangerijpt, is het tijdstip aan
gebroken om hem op flessen te trekken. 
Het is dan dat het «uitproeven» begint. 
Daar ligt de smaak en het geheim van 
de goede brouwer die door het mengen 
van verscheidene brouwsels, ongeveer 
in de verhouding van 60 ten honderd 
lambik van één jaar oud en 40 peicent 
lambik van meer dan twee jaar (die dus 
rijp is) tot een ideale verhouding moet 
komen. 

• BEZINKSEL 

Goede geuze moet minstens een jaar 
fles hebben en overigens in de fles na-
gegist zijn, juist door de werking van 
de jonge lambik. Deze narijping gebeurt 
in speciale opslagplaatsen De flessen 
worden bovenaan gemerkt met een wit 
streepje omdat er zich een bezinksel 
vormt en de klant of de vooitverkoper. 

ERKENNING 

In mei 1965 verscheen er een vrij op
windend en niet-alledaags koninklijk 
besluit waarbij het Brabantse bier de 
erkenning kreeg dat het toekwam. 

Er werd immers bepaald dat de be
namingen « lambik », « geuze » en 
« geuze lambik » alsook de samenstel
lingen of de afleidingen er \an , in de 
bierhandel slechts mogen gebruikt wor
den om een zelfgistend bier aan te dui
den dat aan de vooischiifien van hel 
besluit beantwoordt. En die voorwaar
den werden vervolgens geformuleerd 
om niets aan duidelijkheid over te l-i-
ten. Overigens was daarmee de kous 
voor de lambik-brouwers niet af, wan! 
zij wensten ook de ei kenning te ki ij-
gen van hun streek als enige waar de 
echte geuze vervaardigd wordt, maar 
dat kon er niet af bij de Raad van 
State... 

Er is om dit bier een schone traditie 
en een zekere romantiek gegroeid, zo
als die trouwens rond de wijn ook be
staat. Net zoals dat met het edele drui-
vennat het geval is, zijn er ook \oor de 

nadat het bier vervoerd werd, de fles
sen terug in de oorspronkelijke « hou
ding » dient te leggen gedurende drie 
weken en aldus het bezinksel teiug kan 
laten neerkomen. Overigens is dit 
slechis nodig om een heldere drank te 
verkrijgen, want men kan rustig de geu
ze met bezinksel drinken; zelfs suiker
lijders lopen geen gevaar vermits deze 
drank geen voor hen gevaarlijke stoffen 
bevat Toch dient gezegd dat alleen de 
kenners in de omgeving van Brussel en 
in het Payottenland deze drank op de 
hoget beschreven wijze weten te waar
deren. Voor de duizenden in Vlaande
ren wordt een ander sooit geuze ,̂ e 
maakt, onder meer de spanik die wordt 
verkregen door een kunstmatige \e iz i -
diging van de lambik met koolzuui (zo
als met dit trouwens met andere soor
ten bier doet) en die dus geen nagisting 
kent in de fles. Waar de echte lambik 
praktisch zondei schuim geschonken 
wordt, daar heeft de spanik geuze wel 
een fijne » kol » en een heldere kleur. 
Overigens is hij zoet en is de zerpe rinse 
smaak \dn de echte lambik verdwenen. 

Anderzijds heelt men ook de krieken-
lamhik, die verkregen wordt door het 
mengen en laten gisten van 100 liter 
lairljik i'iet SO kgr Schaaibeekse kf'-
ken. .\a ongeveei \i)l mantulen gisting 
wordt dit mengsel dat een lode kleur 
heeft, verder behandeld zoals de lam
bik bij de geuze fabrikatie. 

geuze en voor de lambik goede en 
slechte jaren. FrouwLiis woidt dit bier 
in zijn oorspronkelijke voiiu gebotteld 
in flessen die afkomstig zijn uit t rank-
rijk en die naai onze kontreien geraak
ten met in hun binnenste de bestt wij
nen uit Champagne ol andeie loemnjke 
streken. Flessen zijn ei niet te kort An
ders is het gesteld met de fraaie ton
nen, die stilaan uit de mode geraken «-n 
vervangen worden dooi metalen tanks. 
Anderzijds is het behandelen van de 
houten opslagvaten wel een t)oeiend 
zicht. Er zijn nog enkele kuipeis werk
zaam in de Brabantse lambikbiouwe-
rijen, nog worden de pijpen en de ton
nen gekuist met de stalen ketens die de 
droesem uit de lijven schrapen wan
neer de tonnen in de molens worden 
geplaatst, die hen langs alle kanten doen 
wentelen. \ o g gebruikt men de solfer-
wieken voor het doden van de kiemen 
in de lege, gedroogde vaten. Maar stil
aan geraken ook deze uit de mode • het 
jongste tonnetje in de brouv^erij die wij 
bezochten is leeds een halve eeuw oud. 

Maa) hoe dun ook nog allijd ligt een 
giote X'oonaad ttil "ii Uoffeiig in de 
reuwchtige oj}^lagl)laatsen opgestapeld, 
X ol van het edele bun xcaarx'an xrt] van
daag de lol mochten zingen en dnt, met 
Lelde genuttigd, de rigensi hap bezit de 
drinker geen zxt'oar hoofd, geen kater 
til neen biaheiiire maag, aan te doen. 

Staf De Lie. 
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HET IDEETJE 
Je weet wel, wij leven in een tijd 

van gimmicks en reklame! De tijd 
waarin iedereen op de meest dwaze 
momenten met een entoeziast vin
gertje in de lucht uitroept : « Ik 
heb een ideetje, hoe het nu juist 
moet, weet ik niet, maar ik heb een 
ideetje! ». 

Het overkomt me soms ook ivel 
eens, maar ik loop er niet mee te 
koop. Het is zo al erg genoeg! On
langs zei men me nog dat ik er een 
vrij gekke manier op naliield om 
voor bepaalde toestanden steeds de 
bijpassende problemen te vinden. Ik 
bewaar daarom mijn ideetjes zorg
vuldig in de vergeethoek, een uilge
lezen plaats voor zulke broze dinge
tjes. Zo las ik enkele weken geleden 
van een tienerfeesten-organizator 
(ook een eerbaar beroep), die langs 
de tafeltjes telefoons had laten in
stalleren. € Als een knaap dus in de 
verte een leuk meisjes ziet met wie 
hij graag wil dansen, belt hij haar 
gewoon op. Dat is wat ze willen. Ik 
voel het >, verklaarde die meneer. 
Nu goed, als hij dat voelt. Het is 
nog steeds beter dan dat hij totaal 
gevoelloos zou ronddxvalen en die 
tieners niet eens de kans zou gunnen 
om voor de prijs van een fruitsapje 
een avondje met leuke meisjes 
aan telefonitis te lijden. 

Wanneer ik dat las herinnerde ik 
me natuurlijk weer enkele van mijn 
onvolprezen ideetjes die nog niet he
lemaal in de vergeethoek gesukkeld 
waren. Zo bedacht ik bijvooi beeld 
eens een messeslijper met gekombi-
neerde delen om uit te bouwen tot 
een koffiemolen. 

Er broeide weer een ideetje naar 
aanleiding van een verslag dat ik ge
lezen had over de oorzaak van een 
rimpelende huid. De ouderwordende 
huid verliest haar elasticiteit, uordt 
dunner, gaat loszitten en vandaar 
dan rimpels, de zotg van zovele lieks-
mooie meisjes. 

Sommige artsen menen dat dit ver
schijnsel terug te voeren is tot het 
zich te lang blootstellen aan te veel 
zonlicht. 

Dit werd getest en juist bevonden'. 
Wat nu al diiekt voor de hand 

ligt is, dat wi] daarvan hier niet zo
zeer de hinderlijke gevolgen zullen 
ondervinden lot men misschien tot 
de bevinding komt dat men ook van 
regen rimpels kan krijgen. Toch 
hield er mij iets speciaal bezig in de
ze zo belangrijke vondst, namelijk 
het feit dal men heeft kunnen testen. 

Ik vermoed dat men een kind van 
S jaar, volledig naakt, in Floiida en
kele jaren op het strand heeft ge
legd, terwijl men het tweelingbroer-
tje in een geïsoleerde hotelkamer 
heeft opgesloten met de rolluiken ge
loken voor dezelfde periode. Wan
neer men dan het 13-jarig goeddoor
bakken strandjongetje terughaalde, 
konstateerde men, buiten het feit dat 
het knaapje totaal zwart geworden 
was, dat zijn huid op zo'n overdadi
ge manier verrimpeld was dat men 
de mond- en oogopeningen niet meer 
kon onderscheiden van de andere 
plooien. Het evenoude hotelkamer-
broertje daarentegen had een bijna 
doorschijnend opaalkleurig^ huid. 
Wondermooi en zacht, maar het 
kmd was door een totaal gemis aan 
zonlicht zo gekondilioneerd dat het 
niet meer zien kon bij gewoon dag
licht en nog maar alleen in volledige 
duisternis kon evolueren. 

En dit is nu het drama in die eens 
zo simpatieke familie. De tweeling
broertjes waren wel erg uit mekaar 
gegroeid : de eerste was strandjongen 
en de andere nachtraaf geworden tot 
grote ergernis van de konservatieve 
vader, die had gehoopt dat ze pries
ter of tandarts zouden gekozen heb
ben als beroepsbezigheid. 

Er zijn geen rare beroepen, enkel 
zonderlinge mensen. 

bobb bern. 

haar 
Vorige week ben ik per hoge uiLzon-

dering nog eens mogen meegaan met 
mijn heer en meester. Hij verleende mij 
namelijk zeer welwillend het voorrecht 
hem te vergezellen op een van zijn es-
kapades in het nachtelijke stadsleven. 

^ ^ * ^ . ' . 

Gewoonlijk — en de/e (voorlopig) laat
ste keer maakte ook geen uitzondering 
op die regel — betekent dit dat ik mee 
mag gaan naar zijn « tweede thuis n, 
een druk en soms ook wel lawaaierig 
bierhuis in het centrum van de stad, 
waar hij me dadelijk op een stoel in
stalleert. En daarmee is dan ook alles 
gezegd, want dan moet mijnheer « zijn 
ronde » gaan doen, net als iedere ge
wone politieman. Dit <( rondje doen » 
houdt in dat hij met iedere aanwezige 
een praatje moet doen, terwijl ik ech
telijk-trouw zit te wachten tot het hem 
belieft ook nog eens naar mij om te 
kijken. Het spreekt vanzelf dat ik hem 
nauwlettend in de gaten houd en u 
kan ervan op aan dat mijn sigaretten 
net op geraakt zijn, of dat ik geen zak
doek bij m.e heb, of dat ik hem nog 
was vergeten te vertellen dat... net op 
het ogenblik dat hij een beetje te lang 
of een beetje te entoeziast in gesprek 
geraakt met een van Eva's schone doch
teren. He t spreekt eveneens vanzelf 
dat ik ook altijd goed mijn oren spits 
om te horen wat hij allemaal aan het 
uitkramen is. De laatste tijd is het mij 
opgevallen dat hij zijn gesprekken met 
« nieuwe kennissen » altijd op dezelfde 
manier besluit. Vroeger nam hij er ge
noegen mee, zijn adres op te geven en 
te vragen « schrijf me eens wat je over 
dit of dat denkt ». N u niet meer, nu 
eindigt hij altijd met zes mysterieuze 
nummertjes, die iedereen die daar maar 
zin in heeft ongevraagd bij ons bin
nenlaten. Ons telefoonnummer. 

Hebt u er al eens over nagedacht 
wat een lelijke, bedrieglijke en onbe
scheiden indr inrer een telefoon eisjen-
lijk is ? 

Ik herinner me nog goed de tijd toen 
we nog gezellig met zijn tweetjes samen 
waren. Dat was nog eens een heerlijke 

tijd ! Bepaalde dingen waren natuur
lijk nog niet helemaal zoals ze eigen
lijk hadden moeten zijn, maar toch... 
Als onze vrienden ons (hem of mij) 
wilden praten, dan moesten ze daarvoor 
helemaal buiten de stad naar ons bos-
sendorp komen, waar helemaal, maar 
dan ook helemaal niets te doen is, en 
ik weet bij ondervinding ddat ze da t 
dan ook alleen maar deden als het 
werkelijk de moeite waard was. 

Aan de andere kant waren wij ook 
hoegenaamd geen slaven van onze huis-
bel. Alleen als we er zelf echt zin in 
hadden en niet te lui waren, beant
woordden wij het bellen aan de voor
deur. De andere keren luisterden wij 
vol leedvermaak naar het ding-dong, 
ding-dong, ding-dong van onze gezel
lige bel. Gastvrij was dat nu niet be
paald, maar het was dan ook des te ge-

_ makkelijker voor ons ! Trouwens, wat 
wil u ook, we bevonden ons toen nosr 
in het stadium waarin men ons met 
twee tortelduifjes placht te vergelijken. 

T o t mijn echtgenoot — ik had het 
eigenlijk al veel vroeger moeten ver
wachten •— weer eens een onzalig idee 
had. t l i j was er namelijk opeens heilig 
van overtuigd dat zijn leven geen zin 
meer zou hebben als hij niet kon be
schikken over dat kleine lawaaierige 
monstertje dat telefoon heet. 

Het heeft ons veel moeite gekost om 
het in huis te krijgen en ik kreeg ge
lukkig uitstel van eksekutie, want het 
heeft bijna drie maanden geduurd 
voor hij er was. Maar toen ik op ze
kere avond thuis kwam van mijn werk 
stond hij in zijn hoekje naast de haard 
mij triomfantelijk, ui tdagend en op 
een echte heersersmanier aan te kijken. 
Ik besefte dadelijk dat ik nu twee ba
zen had, en ik zou er hoegenaamd niet 
van geschrokken zijn als hij mij met 
een venijnige en sarkastische stem had 
toegeroepen : u Ik heb het lekker ge
haald ! Dit plaatsje van n u af aan voor 
altijd voor mij gereserveerd en pro
beer me maar eens bui ten te krijgen 1 ». 

Hij had nog vijanden, want vanaf 
het ogenblik dat dit monster binnen
kwam, gingen onze lieve Vrede en ons 
haast even lieve Rust de deur uit. Woe
dend omdat er niet langer prijs werd 
gesteld op h u n gezelschap, gooiden zij 
de voordeur achter zich dicht en ik 
denk niet dat we hen ooit zullen te
rugzien. 

Want , u mag telefoon-voorstander 
zijn zoveel u wil, zo'n akelig zwart glim
mend ding neuriet niet gezellig ding-
dong, een geluid waar ik uren zou kun
nen naar luisteren zonder erop te rea
geren, het roept schel en doordringend 
riii i ing 1 riii i ing 1 Mijn echtgenoot 
slaagt er dan ook hoegenaamd niet in 
het te negeren; nauwelijks heeft mon
stertje telefoon een kik gegeven, of hij 
holt er naartoe om te horen wat er 
scheelt. 

He t spijt me werkelijk u te moeten 
bekennen dat ook ik niet helemaal vrij
ui t ga. Gisteren nog stond ik in onze 

minuskule badkamer onverhuld te ge
nieten van een zalig verkwikkend warm 
stortbad. T o e n de bel opeens ging, neu
riede ik, volmaakt gelukkig, de gezel
lige wijs mee. De bakker wist immers 
wat ik nodig had en ik was niet toon-
baar om iemand onder ogen te komen. 
Trouwens, dit keer had ik me stellig 
voorgenomen me door niets of nieS 
mand van mijn persoonlijke grota 
schoonmaak te laten weerhouden ! I k 
trok mij dus ook letterlijk niets aan 
van het ding-dongertje en bleef onder 
de heerlijk-warme waterstralen afschu
welijke proestende geluiden staan ma
ken. T o t plotseling een schel gerinkel 
mijn nu niet bepaald muzikale gelui
den onderbrak. U kan het geloven of 
niet, maar ik ben dru ipend en wel, me t 
nat te piekharen naar beneden gehold 
om dadelijk aan het monster te gehoor
zamen. 

Als een verdronken poedelhond h e b 
ik na afloop de natte vleki.en op he t 
parket gevolgd, terug naar boven waar 
de badkamer gewoon dreef. Ik mocht 
niet boos zijn, iedereen kan zich al eens 
vergissen, en die zes kleine nummer
tjes kunnen soms ook zo ingewikkeld 
zijn... ' 

H e t is nu intussen al zover gekomen 
dat de baas van ons huis 's avonds voor 
het slapengaan de deur van de woon
kamer wagenwijd open laat staan. Als 
ik protesteer omdat zo alle warmte ver
loren gaat in de koude gang, snauwt hi j 

mij steevast toe dat hij toch moet kun
nen horen als de telefoon gaat. Ik 
wacht nu enkel nog op het ogenblik 
da t ik uit de slaapkamer zal vliegen 
om plaats te maken voor het lieve tele
foontje, en dat ik op het plaatsje naast 
de haard zal moeten gaan slapen. Van
af dat moment zult u opnieuw naar 
ons bossendorp moeten komen om ons 
te spreken en dan schrijf ik dadelijk 
een briefje naar Vrede en Rust om te 
vragen of ze weer bij ons komen wo
nen... 

free beck. 

R3EL.EKSEN IN E E N C O G N A C F L E S 

(fb) Op de meube l t en toons te l l ing te Keulen was een 
originele stoel te bewonderen , die vooral de a a n d a c h t 
v a n de cognacl iefhebbers m o e t h e b b e n ge t rokken . 
Het g a a t namel i jk om een stoel van F inse make l i j , 
d ie zeer veel gel i jkenis ve r toon t m e t een cognacfles . 
Hij is ve rvaard igd ui t een g lasach t ige m a t e r i e , de 
b i n n e n k a n t is « gevoerd » m e t s c h u i m r u b b e r e n kus 
sens in a l l e r h a n d e k leuren . Speciaa l geschikt voor 
vri j gro te r u i m t e n , biedt deze stoel een u i t s t ekende 
schu i lp laa t s t egen de wind en verzeker t bovendien 
een zekere « pr ivacy ». Zou er ook een tweepersoons
model van b e s t a a n ? 

E L E K T R I S C H E M O D E 

(fb) Het zal n u n ie t l a n g 'meer d u r e n of wij zul len 
op diverse bals onze d a m e s verschr ik t k u n n e n h o r e n 
roepen : « P a s op mi jnhee r , u s toot t egen mi jn ba t 
te r i j t je ! ». Denk n u n ie t d a t er bepaa lde m e n s e n 
zijn die m e t h e t snode p l a n rond lopen om robot
d a m e s n a a r h e t ba l t e s t u r e n ; d a t zou een d a a d zi jn 

die de h e r e n h e n nooi t zouden vergeven ! Nee, de 
Par i j se mode-on twerpe r Michel Tel l in voorspel t h e t 
t i jdperk van de e lek t r i sche j a p o n een d e n d e r e n d e 
toekoms t Hij on twie rp een j a p o n w a a r v a n h e t kor-
sage m e t b loemen is versierd. I n h e t h a r t j e v a n deze 
b loem bev inden zich een p a a r l ampjes die ook e c h t 
l ich t k u n n e n geven, ve rmi t s ze a a n g e s l o t e n zijn op 
twee zakba t t e r i j t j e s . D a t zijn de ba t t e r i j t j e s w a a r 
over wij s p r a k e n ; ze worden name l i j k op de r u g 
v a s t g e m a a k t . 

S P E C I A L E R E K E N I N G E N - B R I E V E N B U S 

(fb) Te oordelen n a a r h e t a a n t a l r ek lamefo lde r t j e s 
en r eken ingen ( w h a t ' s t h e difference, h e t een vloeit 
t och voort u i t h e t a n d e r ) die dagel i jks mi jn br ieven
bus on toeganke l i jk m a k e n voor a n d e r e , é c h t e br ie
ven, l i jkt h e t mi j wel n u t t i g een speciale b r ievenbus 
t e in s t a l l e ren voor die vervelende d ingen . Een origi
neel idee k w a m ons toe u i t Amer ika , w a a r een k le in 
po tkache l t j e werd gep l aa t s t om de r eken ingen in 
o n t v a n g s t te n e m e n . Wij d u r v e n evenwel betwi j fe len 
of de postbode zo welwil lend zal zijn om ook onze 
belast ingsbrief d a a r i n t e d e p o n e r e n . . 



BIJ EEN ZELFPORTRET 
tn de reeks « Open kaart» van Descïée - De Brouwer — waarin verscheidene 
Vlaamse en Noordnederlandse auteurs aan het woord zullen komen — verscheen 
cis eerste deeltje « Zelfportret» van Mamix Gijsen. Een honderdtal bladnfden 
biografie^ geïllustreerd, en dèit van een auteur wiens romans (niettegenstaan
de de dooreenstrengeling van Dichtung und Wahrheit) al zeer sterk autobiogra-
ffisch zijn : wat nieuws kan dat ons brengen ? En toch leren vnj er soms een 
'Cijsen in kennen die vdj dood waanden, ontmoeten wij er al het grote en ook 
het kleine in van zijn literaire en menselijke gaven en gebreken... Warmeer hij 
4)p het einde van dit boekje, in de erin opgenomen rede voor de Koninklijke 
•Vlaamse Akademie te Gent op 23 oktober 1964, spreekt over zijn kwarteeuw 
aktiviteit in Vlaanderen en elders, getuigt hij voor de Nederlandse gemeenschap 
en belijdt : « de ijver voor uw huis heeft mij verteerd! ». 

Over de verhouding tussen dit sub-
Jektieve getuigenis en de objektieve 
realiteit van onze dagelijkse volksstrijd 
en over Gij sens appreciatie van de 
mensen die niet in akademische verga
deringen maar op straat, in kantoor en 
fabriek, in gemeentehuis en parlement 
deze « ijver » in daden omzetten, werd 
destijds door « Rommelpot » en «Diets-
land-Europa » scherp geoordeeld : «Stik 
In proza en verdwijn! ». Het was de 

tijd dat Gijsen zich amuseerde met uit 
hun verband gehaalde teksten van Ver-
schaeve belachelijk te maken. 

De weg die Gijsen heeft afgelegd is 
lang : van het revolutionnaire nationa
lisme der jeugd (Strijdzang voor Her
man van den Reeck!) over het 
Vlaams belgicisme en het «wordt 
rijk »-flamingantisme onder Van Cau-
welaerts vleugels, tot het volledig ver
zaken aan geloof en overtuiging der 

TONEEL TE BRUSSEL 
K.V.S. 

In de vertaling uit het Frans door 
de Vlaamse auteur ]. Van Hoeck 
wordt thans in de K.V.S. « Faux-
four > van Herman Closson opge
voerd onder de titel « Een droom 
van een vrouw >. 

Driehoeksgevallen krijgen we uit 
het Franse teater met de vleet. Nu 
schijnt er een ander idee opgang te 
maken, nl. het naïeve < Alleen met 
een vrouw op een eiland ».' Onlangs 
zagen we zo < De kleine Hut > van 
Roussin, waai in twee mannen op 
een eiland, het op een akkoordje 
gooien om met de vrouw van een van 
hen samen te leven als de meest na
tuurlijke zaak van de wereld. In 
Clossons werk krijgen we de gezochte 
geschiedenis van drie afgezonderde 
mannen die een « cover-girl > uit 
Parijs in hun verlaten koloniaal do
mein uitnodigen en om haar gunsten 
zullen werven, ieder op zijn eigen 
manier : de melkmuil als jonge ro
manticus die de mannequin met on
ervaren ogen idealiseert, de man op 
rijpere leeftijd met ondervinding die 
brutaler te werk gaat en recht op 
zijn doel afstevent; de intellektueel 
die zich onverschillig voordoet, maar 
met een Freudiaans komplex rond
loopt en misschien de beste kans 
maakt. Drie is echter teveel voor het 
geslepen kind, vooral dan in een be
perkte plaats! Wat kan ze dan an
ders doen dan opnieuw naar Parijs 
terugkeren en de mannen in hun 
eenzaamheid met slechts een onvol
dane herinnering achterlaten ? 

Het dient gezegd dat Closson zijn 
gegeven stielvaardig heeft inge
kleed, in een poëtische atmosfeer, en 
dat hij zijn personages tipisch en 
zonder overdrijving heeft uitgete
kend, daarbij heeft hij het vrouw
tje een juiste dozis charme en ge
heimzinnigheid meegegeven om de 
drie eenzaten aan te trekken en te
vens af te remmen. 

Flink verdedigd door Yvonne Lex 
en Senne Rouffaer (de intellektueel), 
Bert Struys (de man die van aan
pakken weet) en Alex Cassiers (de 
jonge kracht die, evenals in « Ma-
rat *, de kans gegeven werd zich te 
laten gelden en er dankbaar ge
bruik van maakt) is < Faux-Jour * 
— na twee zware werken : het cere
brale « Oppenheimer » en het fasci
nerende < Marat » —als onderhou
dend spelletje een welkome afwis
seling. 

BRUSSELS KAMERTONEEL 
Met « De Man van Skafander » 

van Lou de Vel besluit het Brus
sels Kamertoneel zijn reeks voorstel
lingen van dit jaar. 

Dit nieuwe werk van een Vlaming, 
die verleden jaar al een kans kreeg 
met « De Rug van de Engel > (en 
die zowat als de auteur van het ge
zelschap kan aangezien worden) is 
geen meevaller geworden. 

Lou de Vel kan wat, maar heeft 
o.i. teveel hooi op zijn vork geno
men. Dit nieuwe eksperiment laat 
een verwarde indruk; het is onvol
dragen en een herwerking zou het 
misschien meer aanvaardbaar ma
ken. Tal van herhalingen werken 
sterend, niet alleen wat het gebeuren 
in de eerder brave aktie betreft, 
maar ook wat de zinsbouw aangaat: 
sommige zinnen worden heel dik
wijls en bijna sistematisch driemaal 
herhaald met verplaatsing of bijvoe
gen van een woord : meer litera
tuur dan teater, en remmend voor 
de aktie. 

Leeuw, het hoofdpersonage, een 
vondeling, is bezeten door een 
dwanggedachte : een diefstal is een 
daad die hem blijft vervolgen; in 
de moderne opgevatte uitwerking 
xijn meerdere invloeden te onder
kennen. 

Met insgelijks de regie te voeren 
en als de man van Skafander zelf op 
te treden, heeft de auteur ook hier 
teveel op zijn schouders geladen : 
men moet heel uitzonderlijk sterk 
staan om dit aan te kunnen. Zijn 
uitbeelding van Skafie — gewild 
koel en beredeneerd — is te noncha
lant en mist het bedoelde effekt; als 
regisseur verdient hij alleen lof : 
persoonlijke regie, met eenvoudige 
middelen, gelukkige lichteffekten, 
kontrasterende kostumering, speciale 
opstelling van de spelers, simbolisch 
sn uiterst eenvoudig dekor met sim
pele dekorveranderingen door de 
akteurs zelf, goed gedrilde mede
spelers : Herman Smits, als tempe
ramentvolle Leeuw, Lieve Berens 
als knappe Genster, en Mimi Crom-
berg als erotisch aangelegde Ma-
haut. Alleen aan de uitspraak mag 
nog geschaafd worden. 

Dit stuk wordt nog gespeeld tot 
26 maart. Het Brussels Kamertoneel 
zal dan een goed seizoen achter de 
rug hebben We hopen het toeko
mend jaar terug te zien. 

J.V. 

jeugd. Het betekende meteen de opgang 
van de jonge dichter tot de bour-
geois-ambtenaar. 

Zijn romans verschenen op een psy
chologisch en konjimktureel wel zeer 
geschikt ogenblik : de repressie had een 
groot gedeelte van het Vlaamse kuituur-
leven I^ngelegd en men zocht hardnek
kig naar overgebleven grootheden. Gij
sen kwam dan, met zijn « Joachim van 
Babyion » als van God gezonden : met 
een literair hoogstaand, verzorgd en 
koel proza dat meteen ook een afreke
ning betekende met kristendom en 
kerk, met nationalisme, jezuïeten, 
dorpsmentaliteit en al wat men aan de 
linkerkant als verwerpelijk beschouw
de. 

Achter heel deze koele en haast cy
nische afrekening voelt men echter het 
schrijnend menselijk tekort aan van 
een man die de bruggen achter zich 
verbrandde doch die in een moment 
van luciditeit zijn eigen eenzaamheid 
temidden der flikflooiende dwergen, te
midden der tussen afgunst en bewonde
ring zwevende nieuwe vrienden beseft 
en het heimwee niet kan van zich af
schudden — het heimwee naar de ge
doofde haardvuren der jeugd, 

In de grond is Mamix Gijsen een 
konformist, ook al spaart hij zijn sar
casme en zijn hoon niet voor wat hij 
als onoprecht en konventioneel, opper
vlakkig en geestloos beschouwt. Hij 
vecht echter tegen wat hem hindert 
nadat de grote veldslagen reeds gele
verd zijn, nadat de wegen gebaand zijn. 
Daarom is hij geen revolutionnair. 

Zijn afkeer voor het revolutionnaire 
op Vlaams-nationaal gebied bijvoor
beeld heeft hem woorden ingegeven 
die kwetsend en beledigend zijn voor 
mensen wier geloof niet is uitgebrand, 
wier inzichten en bestrevingen liggen 
buiten de veilige wallen van zijn kon-
formistische maatschappij. Zijn ver
wijlen in het milieu der gehate « domi-
natores terrae», zijn afwezigheid uit 
Vlaanderen ook en vooral tijdens de 
oorlog, hebben hem ertoe gebracht een 
zwart-wit visie op feiten en mensen uit 
te drukken in een proza dat men wel 
in een « Volksgazet » kan verwachten, 
maar dat van een auteur en een intel
lektueel van Gij sens formaat toch wel 
bevreemd. 

In zijn pogen tot oprechtheid is Gij-
sens « Zelfportret » een sleutel, niet zo
zeer tot zijn werk stuk voor stuk ge
nomen, maar wel tot de totale sfeer, de 
geestesgesteltenis, de positie waarin het 
groeide en zich geplaatst heeft : een 
ironisch, soms cynisch individualisme 
met reminiscenties aan vroegere so
ciale en nationale belangstelling, een 
belangstelling die soms terug opleeft 
maar die zich wijselijk aan de konfor-
mistische en dus goede zijde des levens 
houdt. Dat men de moralist die vanuit 
dergelijke positie oordeelt en veroor
deelt niet steeds ernstig nemen kan, 
heeft Gijsen dan alleen aan zich zelf te 
wijten. 

Ergens in dit boekje bekent Gijsen 
dat hij zich bij zijn terugkeer in Bel
gië de situatie der Vlamingen, vooral 
te Brussel, heel anders had voorgesteld 
aan de hand van de ontvangen informa
ties. Dit betekent in de eerste plaats : 
een erkenning van de leugenachtigheid 
der officiële voorstellingswijze en daar
enboven een impliciet toegeven dat 
een strijdend flamingantisme meer dan 
noodzakelijk blijft! 

Dat deze strijd niet in de studeer
kamers alléén kan gevoerd worden 
noch op de redaktiekantoren, maar dat 
hij ook moet uitgedragen worden op 
straat, is slechts een nuchtere vaststel
ling van taktische aard. Wie zich ech
ter tegen de middelen richt die nodig 
zijn om het doel te bereiken, keert zich 
tegen het doel zelf. 

GOEDKOPE 
EN GOEDE 
FONOPLATEN 

« Zelfportret, gevleid natuurlijk ». 
Marnix Gijsen 
Uitgeverij Desclée-De Brouwer 
109 bladzijden - gebonden 98 fr. 

Dit is een nieuw rubriekje van 
het groeiende en gegroeide week
blad < Wij >. Het wil maandelijks 
de aandacht der muziekminnende le
zers vestigen op een goede en goed
kope uitgave op de platenmarkt. 

Er zijn thans veel firma's, geken
de en ongekende, die (soms naast 
hun normale en duurdere reeksen) 
goedkope langspeelplaten uitbren
gen. Nochtans moet men hierbij 
voor enkele zaken oppassen. Gaat 
het niet om een oude opname met 
technische minderw aardigheden ï 
Zijn het geen onbekende uitvoerders 
die het peil van liefhebbers nauwe
lijks overtreffen f Staat op een goed
kope 30 cm.-plaat voldoende mu
ziek of gaat het slechts om een leng
te die normaal gemakkelijk op een 
plaat van 25 cm kan gebracht wor
den? 

Toch blijft er nog keuze genoeg 
bij de goedkope uitgaven, die ver
zorgde en hoogstaande uitvoeringen 
brengen. Het is niet langer nodig 
telkens 375 fr. (of meer) te betalen 
voor elke nieuwe aanwinst van onze 
diskoteek, tot wanhoop van de melo-
manen wier geldbeugel dat niet kan 
verdragen. 

Daarom deze rubriek. 

JOHANNESPASSIE (BACH) 
Waar deze passie normaal op drie 

grote langspeelplaten wordt ge
bracht, heeft « Concert Hall > de 
volledige tekst op twee goedkope 
platen uitgegeven. Bovendien wordt 
voor de tweede plaat slechts de hal
ve prijs gevraagd, zodat in totaal 
nauwelijks 168 plus 84, hetzij 254 
fr. dient betaald voor dit meester
werk ! 

De passie-oratoria groeiden uit de 
gewoonte, in de katolieke kerk het 
Lijdensverhaal in de Goede Week 
door verschillende priesters plechtig 
te laten zingen. Door de protestan
ten overgenomen en uitgebreid met 
koralen, hebben verschillende groot
meesters der barokmuziek deze vorm 
bewerkt (o.m. Heinrich Schütz). 
Ook hier was het Bach die het 
hoogtepunt bereikte. 

Hoewel de Mattheuspassie beter 
gekend is, zijn de musicologen het 
erover eens dat de Joannespassie de
ze overtreft in evenwichtigheid, ge
voeligheid en bouw. 

De verschillende koralen, koren en 
« turbae » (massazangen der Joden) 
zijn harmonisch verspreid over het 
ganse werk, tussen de zeer sober ge
houden evangelietekst (waarin ook 
enkele zinnen uit Mattheus voorko
men). Telkens opnieuw word f men 
getroffen door de uiterste eenvoud 
waarmede Bach in enkele tonen de 
tekst zijn volle betekenis geeft. 

Het monumentale soms sentimen
tele van de Mattheuspassie ontbreekt 
hier volledig, wat ten goede komt 
aan de muzikaliteit zelf. 

De kwaliteit der opname is zeer 
goed, evenals de uitvoering door het 
Bach-Koor en het Philarmontsch Ge
zelschap van Amsterdam onder lei
ding van de jonge Brusselaar André 
Vandernoot. Bij de solisten staan 
grote namen als Agnes Giebel (so
praan) en Heinz Rehfuss (bas), ter
wijl de evangelist voornaam en ge
voelig wordt vertolkt door Richard 
Lewis. 

Op de hoezen wordt de volledige 
tekst van het oratorium afgedrukt 
en een diepgaand kommentaar van 
de bekende Bach-specialist Georg 
von Dadelsen. 

De fonoplaten zijn te bekomen bij 
« Concert Hall », Kesselstr. 14, Brus
sel 3 

Stef. 



wu 

Kunstschilder De Waele is een man die men met zo dade
lijk van non-colleigialileit beschxiMigen kan, vok -nH lapt hif de 
hele rimiam van modever-schïjnselen, « baanbrekende > stro
mingen en nouvelle vagiie-experimenten met brio aan zijn 
laars. Bicefaal tot en met bhjft hif zijn doeken overladen met 
een vroeg-twintigste eeuws en toch -weer uiterst actueel natura
lisme, geboetseerd uit de esthetiek imn die ene, on/vergankelijke 
bestaansvorm : de oereenvoudige, ongecompliceerde werkehjk-
heii 

Ongeacht die capriolen van baard- en hawrartiesten — welke 
om de haverklap hun ziel verpanden aan neo-ismen, snobcultu-
ren en pip-, pap- of pop-arts — ts hrj onverstoorbaar zijn eigen 

gangetje gegaan, bezield door de symboliek van eenvoud, schoon
heid... en hun tegengestelden. En toch mogen we hem een revo
lutionair noemen, zt} het dan een autodidactisch revolutionair, 
een vernieuwer in dienst van zichzelf en van de schilderkunst in 
het algemeen. Het geesteskind heet... electrolumimscentie. 

Vooraleer het nieuwe procédé nader te belichten, lijkt het 
ons gepast u even m contact te brengen met de veelomstreden 
figuur van die méér dam middelmatig begaafde beroepskun%t-
schilder uit Wilrijk, die doodgewone artiest welke nog onder
scheid weet te maken tussen pictwale ongedwongenheid en aca
demisch snobisme... 

« Somtnïge critici •verwijten ine dat Ik 
als jonge knaap vuilnisemmers en afvalho
pen afschuimde, op zoek naar een bruik
baar vodje tekenpapier, een aïgcdankte 
stoWoek ot een oudmodïsche fotolïjst. t t 
was te lui om te werlcen, beweren ze, te pe
dant om me met de gevestigde normen te 
kunnen veizoenen Ik geef toe dat derge
lijke « abnoimalitelten » eerder thuishoren 
in een laat-negenüendeëeuws Quartier-
Latan-milieu of in sloppen van een god-
veigeten ^lootstadachterhuurt, maat zij 
die mij erom veroordelen, veigeten al te 
vaak dat ik het uit bittere noodzaak heb 
gedaan, uit loutere armoede.. Het weinige 
geld dat ik verdiende, verdween onveran
derd in de — veelal lege — huishoudkas, 
zonder daaioni in slirai te zijn de noden 
van ons aibeldeisgezin te lenigen Ik was 
verplicht tweede- en deidehandsmatenaal 
af te bedelen, wilde ik mijn tckentalent 
een beetje kunnen cultiveren. Ik heb het 
mezelf nooit ten kwade geduid. Nu aog 
niei 

Al bij ak is die eerste periode een schit
terende leei school vooi me geweest, een 
zoeken en â&fieu itaax de juist<e voniv, de 
eigen stijl. Ik kon "ureniar^ naai eea land-
scliap zitten kijken, of naar een gioepje 
piuimcaade pensionairs, verzonken in de 
geneugten van bier en kaartspel. Op zul
ke ogenblikken bekroop me de lust alles in 
gloeiende, fervente kleuren op papier te 

zetten... vreugde, verdriet, verlangens en 
zorgen incluis. Ik schetste, tekende en 
scheurde alles weer stuk; dagen, weken, 
maanden achter elkaar. Ik ben ervan over
tuigd dat de schilderingen toiogiafisch 
juist waien, levensecht en oergetiouw zelfs, 
maar de finishing touch, de svinboliek van 
het innerlijke bleef spooiloos. 

Die eerste ontgoochelingen zijn het defi
nitieve keerpunt geweest, de tweesprong 
waarop ik slechts kon kiezen of delen. Ik 
koos. Eerste object : een vervolmakingscui-
sus aan de \ntwerpse Academie voor Scho
ne JLunste», het toevluchtsoord vooi ills A 
papa's, taai» -ea rasarttesteu. Ik leerde u" 
ontzettend veel mensen kejjBien : doorbra
ven, neutralen, kwaadwilligen en het viel 
me op hoe kunstmatig de meesten onder 
hen hun leventje leefden, zonder dat ze 
het aelf beseften misschien of zonder dat 
ze bet wilden toegeven. Ik kwam slechts 
zelden met hen in contact em als ik er voor 
één keertje met buiten kon, moest ik tel
kens weer ervaren dat hun kluivende baar
den en streuvelige haaipdos'ïen enkel het 
piepdunne laagje vernis waren waaionder 
de artistieke onmondigheid zich angstval
lig verborg Zielig ! 

Mijn weekends bracJit ik dooi in het 
Walenland, bij voorkeur om en rond de 
Luikse steenkooll)ekkens, waar ik naar har-
telnst het eenvoudige, openhart ig leven 
van de mijnwerkersfamilies op het schil-

derdoek kon interpreteren. Mijn coloriet 
was dat van de armoe, de eenzaamheid en 
de ellende, bezield door het retrospectief 
van de eigen ervaring. Een sombere perio
de waarmee ik een tijdlang lelijk in de 
maag heb gezeten. Op herinneringen kan 
je nu eenmaal niet ongestraft liggen te
ren.. 

Ill het Hoger Instituut — eveneens te 
Antwerpen — maakte ik kennis met de 
befaamde glazenier Jan Wouters wiens 
weA me geleidelijk inspireerde tot de 
creatie van meer blijmoedige stillevens, 
sfeerschildeiiiigen en schuchtere abstrac
ter!. Een baanva&te koers naar het opti
misme, af en toe nog gesausd met dat 
sprankje weemoed uit de Luikse periode. 
Ik geloof dat mijn werken op dat ogen
blik rijper zijn geworden, bevattelijker 
ook voot jiimpele mensen.» En als je zover 
bent, raag je Duet een gerust hart zeggen 
dat je iet.s liebt bereikt, iets van waarde, 
iets dat nog mooi kaa zijn ondanks het 
onunpiMielijke gamma tegengestelden.- » 

In sauiejiweikiiig uiei de maatschappij 
Atea heeft de heer De Waele een gloed-
nieiiw procédé gerealiseerd dat, mits de 
nodige aanpassing, wel eens de revelatie 
van het jaar zou kunnen worden op kunst
gebied. Laten we hem zelf aan het woord . 

« Onmachjt is één van die begrippen 
waarmee je als schilder, literator en musi

cus bijna permanent in contact kcHnt. Je 
woidt geobsedeerd door een idee, een toe
stand of een vorm, geeft toe aan de drang 
om het in verf, woord of toon te vereeuwi
gen en moet dan vaststellen dat het je 
langzaam ontglipt, dat je creatie niet méér 
blijkt te zijn dan een zoutloze weergave 
van hetgeen je had willen brengen. Schrij
nend... vooral ais je gaat bese£f«i dat het 
telkens weer hetzelfde zal zijn, morgen, 
overmorgen en altijd opnieuw. Zo is de 
juiste lichttonatie, de helderheidskur\'e van 
het doek eeuwenlang een struikelblok van 
formaat geweest voor schilders en gi^i&i. 
Van Gogh bijvoorbeeld heeft er zich door
lopend het hoofd over gebroken... zonder 
evenwel een afdoende oplossing te kunnen 
vinden voor wat hij noemde « de ontoerei
kendheid van het coloriet ». Hij schreetiw-
de om licht en schiep teleurstellingen... Bij 
mij is het net eender gelopen : jai tn en 
jaren gezocht, geëxperimenteerd en... slecht 
bevonden. Tot de uitvinding van de Pane-
lesoent, weldra gestimuleerd door de opzoe
kingen van de Atea-mensen, mij op de idee 
brachten het electrolumen (electrisch 
licht) in de schilderkunst te introduce
ren ! » 

De Panelescent... Een brandnieuw woord 
dat zowel buitenstaander als vermeende 
ingewijde enigszins vreemd in de oren 
klinkt. Het procédé ? Oereenvoudig. j e 
noeft enkel aan een vlakke condensator te 
denken waarvan in het diëlectricum tussen 
de electroden een fosfor wordt gemengd. 
Eenmaal de wisselstroom aangesloten, ne
men de fluorescerende deeltjes automatisch 
energie op welke in zichtbaat licht wordt 
omgezet. De lamp zelf is samengesteld uit 
een simpele metalen plaat waarop drie ver
schillende keramieklagen (één geleidende)] 
werden aangebracht, gevat in een door
zichtige, beschermende materie. Resulta
ten : gelijkmatige lichtspreiding, minimaal 
verbruik, makkelijk hanteerbare omvang.» 

« Atea heeft me de exclusieve toestem
ming verleend het procédé naar goeddun
ken te gebruiken », aldus De Waele. « Een 
nieuwe vorm van mecenaat als u wil... » 
Hoe hij het klaarspeelt de Panelescent in 
een volwaardig schilderwerk om te tove
ren ? Beroepsgeheim 1 

< Ach, het vergt enkel een tikje aanpas
sing, een aanvoelen van de materie. Als je 
het beet hebt, doet je fantasie de rest. 
Schilderen ? Kom nou, je kan er net zo goed 
op etsen, branden en graveren. Zie je de 
mogelijkheden ? Enorm als je het mij 
vraagt. Je hoeft eenvoudig de juiste kleur-
toetsen te zoeken, ze aan te lengen met een 
lichte of donkere teint, al naargelang het 
verlangde effect, en de electroluminiscentie 
zorgt voor een permanente waardeschake
ring, ongevoelig voor schemering, weer
schijn of wat al meer. Gezichtshoek, invals-
graad... Het speelt alles geen rol meer I Je 
hangt het schilderij waar je het hebben 
wil, duwt de stekker in het stopcontact en 
de veirf staat in volle licht. Identieke sfeer-
en kleurweergave bij dag, nacht en ontij. 
Een werkelijke aanwinst! » 

Wij hebben de gelegenheid gehad het ex
periment met eigen ogen te kunnen volgen 
en zijn er gloeiend van overtuigd dat het 
méér dan de moeite loont... Of een derge
lijke alliantie tussen kunst en te'chniek 
verantwoord is ? Zeer zeker. Vooral wan
neer die twee, ogenschijnlijk zo paradoxale 
begrippen, in volmaakte harmonie één en 
hetzelfde doel nastreven ; permanente es
thetiek. Een confrontatie van twee (ver
meende ?) uitersten die ongetwijfeld haar 
vruchten zal afwerpen voor de toekomst. Be
weren dat de electrolutniniscente schilder
en graveerkunst een revolutie zal ontkete
nen in de artiestenwereld zou wellicht een 
beetje voorbarig zijn, maar niettemin gun
nen we de heer De Waele zijn kans. Ten 
slotte bestaat er nog steeds zoiets als talent 
en dat verdwijnt niet zomaar in de eerste 
de beste lade van de vergetelheid. Het 
eventuele succes van de panelescent-schilde-
ring kan die natuurlijke aanleg alleen 
maar ten goede komen. 
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TOERISTISCH ALLERLEI 
(s.d.l.) Het uitvinderssalon lokt ieder 
jaar veel bezoekers en ongetwijfeld zal 
dat nu ook weer het geval zijn. Er 
worden dit jaar meer dan 150 motors 
en auto-onderdelen en meer dan 130 
materialen, konstruktieprocedés, naast 
sanitaire- en verwarmingsinstallaties 
tentoongesteld. Alles bijeen is het een 
verzameling van meer dan duizend 
nieuwe uil\indingen, komende uit 20 
landen en betrekking hebbende op nij-
verheidsmachines, huishouden, genees
kunde, landbouw, sport, elektriciteit, 
foto. 

Enkele opmerkelijke uitvindingen 
zijn wel het vermelden waard : een toe
stelletje voor het feilloos plaatsen van 
ooglenzen, een Zwitserse « woudaap » 
(een machine die automatisch op de 
bomen klimt om die te snoeien), een 
haarsnijtoestel dat — vooraf ingesteld 
— volgens een bepaald programma het 
hoofdgewas knipt, een apparaat dat 
kan aangekoppeld worden op de tele
foonlijn en in geval van nood automa
tisch een s o.s.-signaal doorgeeft met 
naam en adres. Het salon vindt plaats 
in het Rogier-centrum te Brussel van 
11 tot 20 maart; openingsuren elke dag 
van 1 tot 20 uur; toegang 30 fr. 

In het Muzeum voor de geschiedenis 
van de Wetenschappen te Gent wordt 
het baanbrekend werk geïllustreerd dat 
verricht werd door Gentse geleerden 
als daar zijn Jozef Platteau, de grond
legger van de cinema, Jan Palfijn, de 
uitvinder van de forceps. Van Monck-
hoven, de baanbreker van de fotogra
fische nijverheid, Leo Baekeland, de 
uitvinder van het bakeliet enz... 

Er is ook de unieke verzameling van 
chirurgische instrumenten uit de Oud
heid die werd aangelegd door Viktor 
Deneffe tijdens de vorige eeuw. Dit 
alles vormt, samen met tal van andere 
originele voorwerpen en toestellen een 
echt aantrekkingspunt voor toeristen. 

Het muzeum is gelegen op de Kor
te Meir 9 te Gent en open op maandag 
en woensdag van 14 tot 17 uur; op za
terdag van 9 tot 12; de toegang is kos
teloos. 

Te Antwerpen werden, zoals reeds ge
meld, de toegangsgelden tot de stede
lijke muzea afgeschaft. In het Muzeum 
voor Schone Kunsten zijn er zelfs gra
tis rondleidingen en inleidende lezin
gen, opgeluisterd met kleurendia's, mits 
men vooraf telefonisch of schriftelijk 
een afspraak maakt. De lezingen han
delen over Oude en Moderne Meesters 
en ook over verscheidene kunstenaars 
afzonderlijk. 

-^rrj-r 

In het muzeum Plantm-Moretus en 
in het Rubenshuis worden magnetofo-
nische rondleidingen i n g e r i c h t bij 
middel van draagbare toestellen. Men 
kan deze schriftelijk rezerveren of ook 
bij het begin van het bezoek aanvra-

VOHÜS LIMBURG 
Voor het solidariteitsfonds Limburg blijven de stortingen binnen komen. 
Een derde lijst volgt hieronder. Wie nog wtl storten, kan dit doen door 
overschrijving op pr 1478.97 van de Volksunie, Brussel 1, met vermelding 
« Solidariteitsfonds Limburg ». 

Vorig bedrag :' 

H.A., Stene-Oostende 
Mevr. V.d.S., Brussel 4 
Pastoor uit de Kempen 
E.H. D., Wijgmaal 
Afdehng V.U.-Hove 
T., Antwerpen 
V .0 , Muizen 
L M, Kumtich 
VH-, Wilrijk 
V.P., Antwerpen 
V.A., Antwerpen 
P.N., Antwerpen 
S L., Antwerpen 
T., Mortsel 
O. en J. d P., Oudegem 
R J , Wemmei 
WR., Antwerpen 
J.F., Mortsel 
M., Strombeek 
M.L., Berlaar 
Afdeling V.U.-Jette 
CL., Stekene 
V.H., Brussel 3 
J.V., Erps-Kwerps 

29.338 
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Totaal 34.303 

gen. De duur van de rondleidingen va
rieert tussen 1 tot 2 uur. De verhurings-
prijzen zijn matig : 5 fr per persoon bij 
groepen, met een minimum van 100 fr; 
10 fr per persoon voor individuele be
zoekers (minimum 50 fr) en 2,5 fr per 
leerling voor schoolgroepen uit het bin
nenland. 

De belangstelling voor de watersport 
neemt van langs om meer toe. Vooral 
in Nederland neemt deze sport een be
langrijke plaats in. Dit valt met te ver
wonderen als men weet dat de lengte 
van het vaarwater bv. er (moest men 
het achter mekaar leggen) een afstand 
omvat die Lissabon met Moskou zou 
kunnen verbinden. De bouw van mo
tor- en zeilyachten is er zeer uitgebreid. 
Van 18 tot en met 27 maart kan men 
op de Internationale Watersport- en 
Kampeertentoonstelling « Hiswa » in de 
R.A.I .-gebouwen te Amsterdam zien wat 
er allemaal op dat gebied te vinden is. 

In eigen land en wel op de Heizel te 
Brussel kan men overigens van 12 tot 
20 maart een bijna gelijkaardige ten
toonstelling — zij het op kleinere 
schaal — zien tijdens het alsdan gehou
den vakantie-salon. 

KALENDER 
Te Leuven vindt van 12 tot 20 maart 

een tentoonstelhng over familiekunde, 
genealogie en heraldiek plaats in de 
stedelijke tentoonstellingszaal. Van 19 
tot 20 maart krijgt men te Deurne bij 
Antwerpen het internationaal Folk en 
Blues Festival en van 19 tot 27 maart 
heeft te Oostende een tentoonstelling 
van Visserij-artikelen plaats. Karnaval-
vieringen worden nog gehouden op 20 
maart te Hasselt, Lombaardsijde, 
Maaseik, Halle, Rijkevorsel en in de 
Antwerpse Polder. Te Gent krijgt men 
op 27 maart de wedstrijd voor de « Vet
te Os ». 

roeit op de Costa del Silencio g 
een weggeworpen tomaat op 

tot een tomatenstru 
15 dai> en 
k! " 

•^^j^'^^A 

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 woongeiegenheden te koop 
van 335 000 F af. 
Op ieder ogenblik van het jaar is uw vakantie er zon-

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

Neem vandaag nog inlichtingen Zend ons een kaartj"e : 
TEN BEL, Keizerstraat 16-18, Antwerpen, of telefoneer 
o n s : (03) 33.38.66, 

TEN 
U bouwt met TEN BEL op Tenerife uw hemel op aarde. 
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£SJ]OG)000 
Het wielerseizoen is in Vlaanderen definitief van stapel gelopen met de wedstrijd 
Gent-Gent, met vele grote namen aan de startlijn. Een technisch relaas van dit 
prille wielergebeuren brengen is niet onze taak. Wel enkele bedenkingen en vast
stellingen, die wij dit jaar wel meer zullen moeten doen. 

Oranje boven in de eerste grote koers : 
Joo de Roo klopte verleden zaterdag 
het puik van de Vlaamse wielersport. 

s 

Zo dringt zich de vaststelling op 
dat onze Vlaamse vlugge benen elkaar 
niet vertrouwden en dat de sluwe Ne
derlander Jo De Roo daarvan dankbaar 
gebruik maakte om op 500 m van de 
aankomstlijn een vlijmscherpe demar
rage te plaatsen die iedereen verraste. 

Het is niet de eerste maal, dat deze 
voortreffelijke Nederlandse i-enner ie
dereen te slim is. 

Hij is een sprekend bewijs van het 
gezegde dat een wielrenner niet alleen 
met de benen maar ook met het hoofd 
een koers moet winnen ' 

Iets wat onze Vlaamse pedaalridders 
al te vaak uit het oog verliezen... 

Een tweede te vermelden feit was de 
veelbesproken deklassering van Rik 
Van Looy. Een van de aankomstrech
ters zag de reimer nummer 16 aan de 
trui van een andere trekken en meldde 
dit feit. Die man handelde zonder enige 
twijfel volkomen te goeder trouw. 

In de loop van de avond werd dan 
ook beslist. Van Looy naar de twintig
ste plaats te verwijzen. 

Rik ontkende ten stelligste een onre
gelmatigheid te hebben begaan. 

Wie heeft nu gelijk ? 
Wij zullen die vraag onbeantwoord 

laten, want wij weten het niet. 
Wat wij echter zeer stellig weten is, 

dat het trekken en duwen in de sprin
ten door de officiëlen zeer streng moet 
worden beteugeld. 

Overtreders moeten ongenadig wor
den gestraft, of ze nu Van Looy heten 
of Jef Janssens. 

Maar dat men zich in de officiële 
middens streng aan deze principes 
houdt en er een heel seizoen niet van 
afwijkt. Het zal de wielersport zonder 
twijfel baat bijbrengen. 

een eigenaardig 
telegram 

Vóór de heenwedstrijd tegen Real 
Madrid in de Europabeker, ontving het 
bestuur zoals gewoonlijk heel wat tele

grammen met bijvalswensen. Eén viel 
op door zijn originaliteit. 

Dat van de Belgische basketkampioe
nen Racing Mechelen. 

« Doe zoals wij », kabelden de Racin-
gers, « klop Real Madrid ». 

Fijn van die jongens. Maar waarom 
moest dit telegram van een Vlaamse 
sportvereniging naar een hoofdzakelijk 
nederlandstalige voetbalkiub in het 
Frans opgesteld zijn ? 

Een paar kranten gispten de houding 
van het Racingbestuur. 

Wij vinden het beschamend vanwege 
de Racingdirigenten. 

In een periode dat de Vlaamse pers 
zich (eindelijk) eensgezind beijvert om 
het franskiljonisme aan de top van de 
sportbonden uit te roeien, stelt Racing 
Mechelen een daad die daar lijnrecht 
tegen indruist. 

Nu men met veel moeite Hermès uit 
de (voorzitterszetel van de) Atletiek-
bond heeft gewipt en een kreatuur als 
Basketvoorzitter Ballieus ook weldra 
aan de beurt komt, gooit de grootste 
Vlaamse klub roet in het eten. 

De heren van Mechelen vinden het nu 
eenmaal « chic » in het Frans te kor-
responderen. 

Na de glansvolle verrichtingen op het 
veld is deze administratieve prestatie 
van Racing beneden het peil van een 
vulgair provinciaaltje. 

Van Looy, zoals hij nog altijd spreekt tot de verbeelding van zijn fans : aan de 
kop. van de groep over de eindmeet. De aankomstrechters beweerden echter dat 
er Indke-trek in het spel was en deklasseerden de Keizer van de tweede naar de 

twintigste plaats. 

Datzelfde Racing Mechelen schijnt in 
kompetitieverband totaal de tred kwijt. 

« Het Laatste Nieuws » blokletterde 
maandag « Racing Mechelen roept op 
zijn Moeder (Loneski) ». 

Dat Loneski de moeder van Racing 
Mechelen is, wisten wij niet. Maar het 
staat vast, dat de groenwitten het zon
der moeder Loneski moeilijk zullen 
hebben in de Europabeker en misschien 
ook wel in het kampioenschap. 

Vorige zondag werden zij op volko
men normale wijze door V.G. Oostende 
met 89 - 80 geklopt. 

Volgende zondag staat de uitgestelde 
wedstrijd tegen Antwerpse op het pro
gramma. 

Op het ogenblik dat wij dit schrij
ven, kennen wij de uitslag van de wed
strijd tegen Slavia Praag nog niet. 

Ook het rezultaat van Anderlecht in 
het Bernabeustation van Madrid is ons 
nog niet bekend. 

Dit is nu eenmaal het nadeel dat ver
bonden is aan een weekblad. 

Maar wij durven gerust voorspellen, 
dat Mechelen het zonder Loneski moei
lijk zal kunnen bolwerken tegen de 
Tsjechen en dat Anderlecht in de door 
120.000 toeschouwers gevulde heksen
ketel van Madrid het hoofd koel zal 
moeten houden om de kwalifikatie af 
te dwingen. 

tivijfelachtige 
praktijken 

Het Séizoeneinde van de ploegsporten 
nadert, met alle promotie- en afdalings
problemen die er mee samenhangen. 
En de kombientjes gaan hun gang. Ook 
wilde cowboytonelen spelen zich af op 
wat men sportterreinen pleegt te noe
men. 

De basketballsport lijkt thans ook 
reeds aangetast door de kombientjes-
kwaal. Het bedreigde Pitzemburg dien
de klacht in tegen Racing White, waar
van verschillende spelers tegen Brabo 
een opvallende lusteloosheid demon
streerden. 

Internationaal Kamiel Dierckx scoor
de... zes punten ! 

Nu is het voor de opbloei van de 
basketballsport te hopen, dat de ver
antwoordelijke leiders dergelijke mis
bruiken zonder pardon uitroeien. 

Het kwaad moet met de wortel wor
den uitgerukt. 

Anders gaat het met basketballsport 
de slechte weg op. 

Het zou werkelijk spijtig zijn moest 
dit thans gebeuren, nu deze sport op 

het punt staat de grote massa definitief 
te veroveren! 

* * * 
Op bepaalde voetbalvelden was het 

geboden spektakel — net als de week 
tevoren — van bedenkelijke kwaliteit. 

Tijdens de wedstrijd Racing Meche-
len-Lyra kwam het tot wilde Far-West-
tonelen. Wat daar gebeurde, schijnt al
le verbeelding te tarten. Ook de toe
schouwers mengden zich in het debat, 
nadat een Lyraspeler na de wedstrijd 
de bal met een weigerichte trap in het 
publiek deed belanden ! 

Nottet van Olympic en De Jonghe van 
Crossing vergaten naar het leder te 
trappen en schopten dan maar naar el-
kaars benen. 

De scheidsrechter vertelde hen, dat ze 
hun spelletje in de kleedkamer moch
ten verder zetten. 

Van verboden handelingen achter de 
schermen is vooralsnog niets te horen. 

In tweede klasse zijn de Waalse elf
tallen Verviers en Namen opnieuw be
dreigd. 

Men heeft de Namenaars reeds drie 
keer in tweede klasse kunnen houden 
door de « veroordelingen » van Turn
hout, Waterschei en Eendracht Aalst... 

Welke Vlaamse klub valt thans als 
slachtoffer van de Naamse zwakheid ? 

Eoelants is op onze foto niet te zien. Tijdens de eerste ronde had hij zich reeds 
alleen op kop getrokken. Hij troonde zo hoog boven de overige deelnemers aan 
het Belgisch crosskampioenschap, dat de strijd om de tweede plaats eigenlijk 
het evenement werd. Hier zien we Clerckx vóór Peeters, Delloye, Coppens. 

Gallens, Van Geert, Van Nieuwenhoven en Jouret. 

sport: 
Iedere week ergert een echte sport

liefhebber zich om de zeer speciale ze
den die bij « sport «-manifestaties ge
bruikelijk zijn. 

Men vraagt zich af, wat dit allemaal 
nog met sport te maken heeft. 

In ons allereerste artikel voor « Wij » 
schreven wij onder de titel « Sport(on)-
zeden » wat ons allemaal op het hart 
lag inzake dat onsportieve geknoei. 

Vandaag zijn wij verplicht het nog
maals te doen en het zal zeker morgen 
niet zijn dat wij geen reden meer zul
len hebben om er opnieuw over te 
schrijven. 

De pers is nochtans een machtig wa
pen tegen de baldadigheid en de kor-
ruptie. Maar de sportjoernalisten schie
ten in hun opvoedende taak te kort. 

Van hun redakties krijgen zij het be
vel, vooral sensationele nieuwtjes te 
brengen en de lezers terwille te zijn 
door de sportvedetten op torenhoge 
voetstukken te plaatsen. 

De verdwazing van de massa bereikt 
dan ook ongekende hoogten. 

Hoe is het anders te verklaren, dat 
tienduizenden bij het aanschouwen van 
een voetbalmatch, een koers of een 
bokswedstrijd hysterisch aan het gil
len slaan, roepen, brullen, schuimbek
ken en... vechten ? 

Is dat de rol van de sport in onze 
maatschappij ? 

Cyriel Temmerman 
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B O O M K W E K E R I J E N 
H. L A M B R E C H T S P.v.b.a. • Dries 16, Beerzel (Antw.) 

Telefoon : 015/41198 • Bestuurder Jos Feyaerts 

T U I N A A N L E G 
O N D E R H O U D 

Laan- en bosbomen, kanada's. slerdennen, 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 koilaboratie 
die tot nog toe geschreven vrerd : 

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 sekretarlaat door 
storting op onze postcheckrekening 1476.97 Volksunie -
Brussel 1. 

G E L D VANAF 3 , 2 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F : zelf
standigen, landbouwers tot 500.000 F. 
Auto, grond, eigendom, tot 100 %• 
Krediet, geen voorschot nodig. 

20.000 = 60 X 376 
50.000 = 60 X 940 

100.000 = 60 X 1880 
100 000 = 120 X 990 

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

ALLES V O O R UW TUIN 
Kteys*^ 

Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
Antwerpsesteenweg 96-98. Kontich. Tel . 53.12.11 

D O R T M U N D E R 

i ? , ^ -Thierbrauhof I 
te Leuven. 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkest. 
Stemming - plezier. 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds beste keuken, 
niet duur. 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bii7onder ingericht voor 
groepsreizen scholen enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 

, Alles prima verzorgd 
•tf en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 

Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoonste bierkelder 
van het land. 

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

DORT THIERBRAUHOF III 
langs autosnelweg Antwer-
pen-Aken, Tessenderlo 

DORT THIERBRAUHOF IV 

Autosnelweg Aalst 
Café rest (1000 pi.) 
Ruiine parkeei gelegenheid. 

bLHl IMIU BBHHMMHASbhN 
met 
Gehreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSOBPM Al BASSEN 
(Brexet .529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MKT 
SPECIAAL 
BREVET 

(Bievel 0l27b7) 
TE ZELE (ü \L . ) 
GEW \ n EEBDP BEDSPBl-IEN 
WOLLEN 1)1 KE.NS 
lei. (052) t4h41 en 44b42 

Indien l geen verkoper 
in uw omtrek kent. stuur 
ons een kaartie en we 
de dichtst biigelegen ver 
zeilden I het adres van 
koper Star Zele. 

HERMES 
SCIi^^L 54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Te!. 11.00.33. 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKKETAHIA^T-
KL KSUS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
daktj lografie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale vvetgeving. 
Moderne talen. 
Handels 
correspondentie. 

Dag en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
zich thuis 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 DER PAAL - VOORB! 
Jan Van Riiswi|cklaan 62 — 
T E L E F O O N : 03/37.54.38 

ANTWERPEN. 

IsiEP NUMî ER ?• 

1 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN- EN BUITENLAND: 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Riiswijcklaan 62, 
A N ï Vi/ F R P F N. 

Telefoon 03/38 91.24. 

JA..: M N K 1 I J DE . 

NATIONALE LOTERIJ 
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persspi egel 
Derde keer goede keer ? Wordt het «V» 

voor D.B. ? De reakties van Socialisten en 
Liberalen; op het soïden-programma van de 
Brusselse handige jongen die in staat is. de 
meest tegensti ijdige elementen in de unitai
re regeringsworst te draaien, beloven anders 
niet veel goeds. Hoezeer Manu Ruys ook in 
de wolken is over zijn saionkennis Paul VDB. 
Wij hebben het anders niet te erg voor deze 
luper-unitarist die met een brede zwaai de 
hele Vlaamse problematiek in de koelkast 
wil zwieren. 

S P E C I A L 

Dit Brussels weekblad trof het, toen het 
de dag voor dat V.D.B. Boudewijns zwa;e 
last ging helpen torsen een intervieuw afnam 
van de CVP-leider. 

Intervieuw dat nog eens dui<Ielijk onze be
wering uit de aanhef bevestigt : <t V.D.B, de 
super-unitarist ». 

« Spécial : « Gij hebt onlangs te Luik ge
zegd dat gij niet zoiidt aanvaarden een par
tij te leiden die zou gefederaliseerd worden. 
AA'at moet men hierdoor verstaan ? 

V.D.B. : « Dat ik onmiddellijk zou ontslag 
nemen als voorzitter van een partij waar de 
politieke eenheid niet meer aan een werke
lijkheid zou beantwoorden ». 

DE STANDAARD 

Spreekt van • Laatste kans ? » en herin
nert even aan bepaalde cijfers die nog eens 
duidelijk aantonen hoe machtig de « tradi-
tionelen » geregeerd hebben de voorbije ja
ren. 

« Van bepaalde zijde tracht men nu de in
druk te wekken, als zouden de begrotings
cijfers \ooT 1967 te zwart zijn voorgesteld. 
Wil men zo operatie-waarheid kelderen ? De 
cijfers van 1965 en 1966 zijn niet weg te 
goochelen. De aangroei blijft ook \andaag 
even .sterk, véél te .sterk. In 1970 dreigt een 
enorm tekort. Dat is geen fiktie. 

Dat de openbare schuld per hoofd van de 
bevolking in West-Duitsland 3.200 fr. be
draagt, in Frankrijk 18.400 fr., in Nederland ., 

2.̂ .600 fr. en bij ons 49.,ï00 fr. is ook geen fik
tie. 

Is de 46-jarige Paul Vanden Boeynants de 
laatste hoop ? Het is een delikate vraag. Ook 
al omdat er in de politiek nooit een eindpunt 
wordt geplaatst. Toch lijkt het erop dat deze 
nieuwe formatie-poging, ingeval van misluk
king, enkel kan worden gevolgd door kamer
ontbinding en nieuwe verkiezingen, wat be
tekent : een periode van opbod, van ver
scherpte tegenstellingen, van verdere finan
ciële afglijding, kortom een verslechtering 
\ an de onmiddellijke situatie en de bemoei
lijking van de oplossingen, die eens toch 
moeten worden gevonden. Zal VDB daarom 
meer kans op slagen hebben dan zijn voor
gangers ? » 

DE GAZET VAN ANTWERPEN 

Titelt eveneens a De laatste kans » maa r 
dan zonder vraagteken en spreekt van VDB's 
programma als van «een kiesmianifest>. 

« Formateur Vanden Boeynants heeft zijn 
regeringsprogramma opgevat als een drieja-
replan, geldig tot het einde van de normale 
legislatuur, in 1968. Gezien de algemene poli
tieke toestand, mag men het ook gerust een 
kiesmanifest noemen, want de kans is gering 
geworden om voortijdige verkiezingen te ont
wijken. De enige kans daarop is feitelijk de 
schrik voor verkiezingen bij de BSP, plus de 
vrees van de liberalen om naar het kiezers-
korps te gaan, na het plan-Vanden Boeynants 
te hebben \ervvorpen. » 

VOLKSGAZET 

Op het ogenblik dat we dit schreven had 
de BSP reeds de liefde van Ie beau Paul af
gewezen. Hoewel als jaloerse bruid, zag Van 
Eynde toch met afschuw wulpse tonelen die 
hij titelt « kristen-demokraten en Vlaamse 
katolieken in de armen van Van Audenhove 
en Kronackev ? » Jos hengelt blijkbaar naa r 
een Socialistische baas in het CVBSP-huis-
houden. 

« VVij hebben in de jongste weken in alle 
christen-democratische bladen en in geheel 

PRQGRAMMADAG 
VAN DE VOLKSUNIE 

BRUSSEL, ZATERDAG 2 APRIL 1 9 6 6 

f. vooeiieoAo (Beneluxzaal, Kongressenpaleis) 

10 uur 30 Sociaal-ekonoinische 
problemen 

A. Fiskale politiek, M. Babyion. 

B. Sociale politiek. M. Babyion 

C. Ekonomische problematiek, E. Slosse 

D. Overheidszorg v. d. Vlaamse ekonomie, E. De Facq 

l NAKIIDDAG (Albertzaal, Kongressenpaleis) 

15 uur Politieke problematiek; 

Constitutionele vraagstukken, H. Schiltz 

16 uur Kulturele problematiek, M. Coppieters 

17 uur Slotrede, F. Van der Eist 

Mededeling besluiten, W. Jorissen 

I MEI - FEEST VAN DE ARBEID IN LIMBURG 

.de Vlaamse katholieke pers gelezen dat een 
"coalitie met de P.V.V. ondenkbaar en onmo

gelijk is, op grond van de anti-sociale hou
ding die de partij \ an M. Vanaudenhove se
dert haar mutatie aanneemt (en die zelfs de 
liberale vakbonden en mutualiteiten tegen 
de borst stoot) en bovendien wegens de on
aanvaardbare punten van het zogeheten 
P.y.V.-taalvergelijk op kosten van de Vla
mingen. 

In welke instantie kan men dit nog met de 
nodige klem aan M. Vanden Boeynants zeg
gen, nadat hem «r carte blanche » is gege
ven ? 

Sommigen zullen de armen in de hoogte 
werpen en beweren : « Maar als het nu met 
de socialisten niet ging, waren wij toch ver
plicht om ons tot Vanaudenhove en Krona-
cker te wenden ». 

Wij zijn zo vrij te verwijzen naar de ver
klaringen die door dhr P.W. Segers werden 
afgelegd toen hij aankondigde dat hij zijn 
formateursopdracht had teruggegeven : 

« De onderhandelingen die sedert woens
dag jl. onder mijn voorzitterschap plaats had
den tussen afge\aardigden van de C.V.P. en 
de B.S.P. hebben ongetwijfeld goede resul
taten opgeleverd. » 

LINKS 

memoires plaatsen in de historie tussen voor
noemde groten, of nog dagelijks zijn beste 
krachten wijden aan de natie of de partij, 
w a a n an de politiek hem thans eerder er
gert dan voldoening geeft, m 

HET HANDELSBLAD 

Sterker taal laten de jongens van de ge
balde vuist horen : a Houdt er mee op » 
zeggen ze. Het liefdespel met de kristen-de
mokraten moet niet langer gebeuren onder 
voogdij van de CVP-schoonmoeder met 
haar konservatieve begrippen. 

« Nu is het hoog tijd om uit die jammer
lijke ontwikkeling de konkhisie te trekken 
die zich opdringt : de samenwerking met de 
christen, arbeiders loopt over een gans ande
re weg dan de regeringsdeelname met de 
C.V.P. 

Onze plaats is vandaag in de oppositie. Na 
5 jaar samenwerking niet de C.V.P. heeft de 
partij niet alleen een vierde van haar kie
zers verloren; kameraden die in de beweging 
staan weten dat zij een aderlating aan leden 
ondergaat, dat de misnoegdheid en (wat nog 
erger is) de onverschilligheid steeds meer 
veld winnen. 5 jaar regeringsdeelname heb
ben het vertrouwen en de strijdlust links zo
zeer ondermijnd dat rechtse fascistische 
strekkingen, de P.V.V. en de Volksunie, 
steeds meer wind in de zeilen krijgen en dat 
het weldra te laat zal zijn om te reageren. » 

D E N I E U W E G A Z E T 

Hoe denkt de liberaal Grootjans erover ? 
Hij wil er de pastoor bijhalen, niet bij het 
bruidsbed maar bij het sterfbed, want dok-
terszorgen blijken niet meer te helpen. 

« Niemand minder dan Kamervoorzitter 
Van Acker heeft de gevoelens van de over
grote nieerderheid der bevolking vertolkt 
toen hij verleden zondag voorhield dat we 
een gezagscrisis beleven waaraan een einde 
dient gemaakt. Wanneer het uur van het 
heelkundig ingrijpen geslagen heeft, aldus de 
socialistische voorman, moet onverwijld wor
den opgetreden. Zoniet zal men, in plaats 
van de geneesheer, de priester moeten roe
pen. 

De h. Vanden Boeynants zou moeten be
seffen dat hij volop bezig is de onheilspellen
de taal van de Kamervoorzitter tot waarheid 
te maken. Want de manier waarop hij zich 
zowel tot de socialisten als tot de liberalen 
gericht heeft, met een programma dat we
melt van tegenspraken en onduidelijkheden, 
houdt in zich het gevaar alweer kostbare da
gen te verliezen in eindeloze palavers. » 

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

Grootjans zou kunnen gelijk hebben dal 
we bij het sterfbed staan. 

Want als we ons goed herinneien zijn het 
de dikste ratten die het eerst het zinkend 
schip verlaten. 

ff Temidden van de Belgische kabinets
crisis kwam het bericht dat Paul Henri 
Spaak zijn koffers pakt om aan de A/.uren 
kust zijn memoires te gaan schrijven. Zal hij 
zich terugtrekken uit de actieve Belgische po
litiek ? Nog bindingen met de Europese po
litiek bewaren ? 

Paul Henri Spaak sloot een contract al 
met een Franse firma voor de publikatie van 
zijn memoires en ontving een vorstelijk voor
schot. Het eerste deel moet in 1968 verschij
nen. Er is schrijver dezes geen voorbeeld be
kend van een staatsman die het bewindswe
zen met het memoiresschrijven kon laten sa
mengaan. Eisenhower, Churchill, Adenauer, 
De Gaulle, — allen schreven nadat ze zich 
voorgoed of tijdelijk uit het politieke leven 
hadden teruggetrokken. 

Paul Henri Spaak is 68. Hij is onlangs ge
huwd met een wijze vrouw die op zijn ge
zondheid let en zijn dilemma kent : zich met 

En als die verkiezingstekens niet bedriegen 
zullen we ons wellicht binnen afzienbare tijd 
weer lekker kunnen e; geren aan wat Ir fi. 
derd geleden (namelijk op 4 maar t 1866) 
reeds werd aangeklaagd door het Handels
blad. Ergernis die sindsdien geregeld om da 
vier jaar kon terugkomen. 

« Het is nog al zeer zonderling, dat men 
het Vlaamsch altijd weet te vinden als m e a 
het nodig heeft om zijne plannen te doea 
doorgaan, doch, dat men het veracht en ver
stoot, telkens als men iiet doel heeft bereikt 
dat men beoogde. 

Zo hebben wij hier in Brussel, in den tijd 
van kiezingen eene menigte losse bladen zien 
in omloop brengen in keuken-vlaamsch ge
schreven, maar, eens de kiezingen gedaan, 
wordt er over het Vlaamsch niet meer ge
rept. 

Waarom roeren de Vlamingen zich toch 
niet meer ? Waarom blijven zij dat hatelijke 
stelsel verdragen ? Waarom roepen zij niet 
eenstemmig : weg het Fransch en de belgi-
sche fransquillons !... » 

THE GHANAIAN TIMES 

Voor dat hun eigen stammentwisten h< 
de kopij met overvloed brachten, schrcve 
leuke jongens in Accra diepzinnige beschoiK 
wingen over de Moeskroen- en Zwartberg, 
gebeurtenissen in i little Belgium j . Geniet 
mee. 

« De muiterij vindt haar oorsprong In do 
scherpe taaioorlog die dit land in rivalise
rende groepen heeft gescheiden : zij die het 
Frans spreken en zij die het Vlaams spre
ken. Vierhonderd N'laamse Belgen hebben 
getracht het gebied van de stam der Fran
se Belgen te overvallen. Dit werd hen belet 
door een sterk kordon politie, die hen in hun 
eigen gebied terugdreef, waar zij voortgin
gen te betogen en wanorde fe stichten. » 

D E N I E U W E L I N I E 

Midden die buitenlandse kommentaren 
blijft de Nederlandse Nieuwe Linie het 
Noordnede; landse blad dat het best onz« 
toestanden op Vlaams gebied aanvoelt. 

ff De huidige Belgische kabinetscrisis 
duurt weliswaar nog niet zo lang als die van 
vorig jaar (63 dagen), ze sleept zich in elk 
geval moeizaam voort. Commissies uit de 
twee grote partijen, CVP en BSP, hebben 
gepoogd een regeringsprogramma samen te 
stellen; maa r na veel touwtrekkerij faalden 
zij. Formateur Segers legde er woensdag het 
bijltje bij neer. Veel komt men over de on
derhandelingen overigens niet te weten : het 
beetje dat de partijleiders wel publicabel ach
ten wordt bovendien omgeven door een slui
er van grote, maar nietszeggende woorden. 
Bij gebrek aan feitelijke gegevens wagen 
kranten buiten België zich aan beschouwin
gen over de algemene toestand van het land. 
Zo verscheen in het Parool afgelopen dins
dag een artikel « België's kwaal is de gesple
tenheid », waarin een nuchter overzicht 
wordt gegeven van de histori.sch gegroeide 
problemen in het land. Alleen de conclusie 
klopt niet. De tegenstelling tussen Vlamin
gen en Walen wordt namelijk door het Am
sterdamse dagblad een aflopende kwestie ge
acht. Daarna zou alles pais en vree zijn. To
taal over het hoofd gezien is hierbij echter 
het probleem-Brussel. De anti-Vlaamse ten
densen in de zich als een olievlek uitbreiden
de hoofdstedelijke agglomeratie (waar boven
dien een steeds sterkere concentratie van 
machtsgroeperingen plaats vindt) vormen 
thans de grootste bedreiging. En om die te 
overwinnen zal de groeiende getalsterkte 
van de Nederlands-sprekende Belgen ontoe
reikend zijn zolang de grote politieke par
tijen dezelfde gespletenheid vertonen als het 
land. » , 

Waker Luyten. 

Voor al le OCCASIEWAGENS 
van al le m e r k e n 
en b o u w j a r e n ; w e n d U tot 

GARAGE VERDOHCKT 

LOUISE-MARIE, 
RONSE. 

De groots te zaak van 
Z - 0 - V l a a n d e r e n . 

Telefoon : 05/522774 

KONSTRUKTiEWERKHüIZEN S T O K O T A 

Stookciietanks in alle afmetingen. 
VERZORGDE A F W E R K I N G . 
GUNSTIGE PR1.I2EN. 
Tel . : An twerpen Ü3/ 37 1)5 89. 

Gent 09/ 26 49 41. 
Dendern ionde 052/ 470 60. 
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bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
O p woensdag 16 maar t 1966 : 

nationale betoging te Leuven. 
Uit Antwerpen vertrekken ée 

autobussen om 19 uur zeer stipt 
(verzameling om 18 uur 30) op de 
Plantin-Moretuslei tussen de Peli-
kaanstr . en de Provinciestr. _ 

Kaartjes voor de reis zijn in al 
1de afdeïingssekr. en in het arr . 
«ekr., MecheJse steenweg 314, te 
Edegem te verkrijgen tegen de 
prijs van 40 fr. 

O p maandag 14 maar t a.s. is een 
verkoopavond voor de buskaartjes 
•oorzien, in Pe ter Benoit, Frank
rijklei te Antwerpen, tussen 20 uur 
30 en 22 uur 30. 

Eventuele nadere irfichtingen 
kunnen bekomen worden op het 
arr. sekr., tel. nr. 5137.67. 
BAL 

Zaterdag 26 m a a r t 1966 zaal 
Thierbrauhof, Groenplaats, Ant
werpen. Het Algemeen Nederlands 
Zuid-Afrikaans Vlaams Verbond, 
nodigt uit voor zijn suikerbossiebal. 

Orkest : Jef Derwey. 
Deuren : 20 uur. Loterij. Inkom : 

25 fr. 

Berchem 
Vrijdag 18 maar t 1966 te 20 uur 

in de feestzaal Rubens, Statiestraat 
175 : Bormsavond. 

Sprekers : K. Dillen, A. Verbrug
gen. 

Booischot 
De ploeg Nijlen-Lier trof een 

lenteweertje voor de kolportage te 
Booischot, waa r het dubbel aan
tal nummers verkocht werd in 
verhouding tot voor de verkiezin
gen. Ook hier werden de korte 
speechen over de gebeurtenissen 
te Limburg door arr. voorzitter 
Bouwens, met aandacht beluisterd. 
Volgende week gaat het naar Ite-
gem met de jongeren- en studen-
tenploeg. 

Wie mee wil, verwittige Walter 
Luyten (tel. 03-706193). 

Zondag 20 maar t is het de beurt 
«an Klein-Brabant. 

Helpers steeds welkom. Opgeven 
bij Leo Huwels, Kattestraat 46, Op-
puurs (tel. 03-770436). Of bij Hugo 
Segers, Lindestraat 82, Bornem 
(05-770745). 

Brasschaat 
LEDEN- EN SIMPATISANTEN-
VERGADERING 

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

Edegem 
Kulturele Kring zaal CBA, Sport

terrein, Pr ins Boudewijnlaan 311. 
Vrijdag 1 maar t 1965 te 20 uur 
spreekt prof. dr. Marcel Sebruins, 
fakulteit geneeskunde Universiteit 
Gent over « De handel in verdo
vende middelen en blanke slavin
nen ». 

Leden 15 fr. Niet-leden 20 fr. 
Personen onder 16 jaar niet toe

gelaten. 
Wij rekenen op de belangstelling 

vanwege onze Volksunieleden. 

Hove 
Op uitnodiging van de plaatse

lijke afdeling V.V.B, zal op 18 maar t 
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 
VOLKSVERGADERING 

Vrijdag, 25 maar t komt Mr. Van 
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. 

REIS NAAR KOLENMIJN 
O p zondag, 24 april vertrekken, 

uit gans het arrondissement Ant
werpen, verscheidene auto-cars 
naar de kolenmijn van Zolder. 

O m 8 uur 's morgens dalen wij 
tot een diepte van 800 m. waar wij 
verder gevoerd worden met trein
tjes naa r de reusachtige kolenpij-
lers. Ervaren gidsen zullen ons een 
ganse voormiddag weten te boeien 
door hun kundige uitleg en de vele 
geheimen van hun vak. 

Afdelingen welke interesse^ heb
ben voor deze zo nuttige uitstap, 
worden verzocht zich in verbinding 
te stellen met het secretariaat van 
de Volksunie Hoboken, Lichten
berglaan 27. 

Alle inlichtingen en documentatie 
zullen U, na verzekering van deel
name, dadelijk bezorgd worden. 

Kontich 
Sint Maartensfonds Antwerpen en 

Mechelen verbroederen tijdens een 
wijnfeest in het Vlaams huis « Al
cazar » te Kontich op zaterdag 12 
maar t . 

Een 10-koppig koperensemble (die 
Rüdesheimer wein Brüderle) speelt 
vanaf 20 uur. 

Inkom vrij. 

Mechelen 
DR. BORMS-
TENTOONSTELLING 

Zaterdag 12 en zondag 13 maar t 
in de bovenzaal van het café « Sa
lamander », Dr. Borms-tentoonstel-
ling, met film en spreekbeurt. Zon
dag 13 maar t te 14 uur 30, spreek
beurt voor de jeugd door Dries Bo-
gaert. 

De tentoonstelling is geopend van 
10 tot 22 uur. 

Merksem 
Donderdag 24 februari 1.1. hadden 

wij een algemene ledenvergadering, 
waarop tot de statutaire bestuurs-
verkiezing moest worden overge
gaan. 

Er was een ongewoon grote be
langstelling. 

De kiesverrichtingen hadden 
plaats onder toezicht van volksvert. 
Mattheyssens, afgevaardigd door 
het arrondissementsbestuur. 

Werden als bestuursleden geko
zen voor de periode 1966-1968 : de 
heren Geens Frans, De Vriendt 
Renaat , Van Bockel Karel, Mevr. 
Maria Van Grinsven-Ghijs, de he
ren Kalingart Lieven, Van Impe 
Jaak, Verswijver Gustaaf en Baert 
Jozef. 

Na de eerste bestuursvergadering 
op donderdag 3 februari kunnen 
wij mededelen dat het bestuur er 
als volgt zal uitzien, behoudens 
goedkeuring van het arrondisse
ment : voorzitter Jaak Van Impe, 
sekretaris Karel Van Bockel, fi-
nancies Lieven Kalingart, organisa
tie Maria Van Grinsven-Ghijs, pro
paganda Baert Jozef. 

Mortsel 
G R O O T JAARLIJKS BAL 

Dit jaar verwachten we de dans-
lustigen op zaterdag 12 maar t te 
20 uur 30 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. 

Ramsel 
O p vrijdag 18 maar t te 20 uur 

30 bij Theofiel Van den Broeck, 
Café « De Perenboom », steenweg 
op Westmeerbeek 11 (Vosdonken) 
vindt onze voprlichtingsvergade-
ring plaats. 

Als sprekers verwelkomen wij 
dr. Hermans, alsmede onze arr. 
voorz. Jo Belmans. 

Tot slot zal een film gedraaid 
worden over belangrijke gebeurte
nissen uit ons bewegingsleven. 

Iedereen hartelijk welkom 1 

BRABANT 

Nijlen 
Hoewel de reportage « Mijn-

alarm » samenviel met de mee
ting te Nijlen, was er een flinke 
opkomst in deze Kempische ge
meente. Na een begroetingswoord 
door voorzitter Herman Cools kre
gen we gedurende anderhalf uur 
een uiteenzetting van arr. sekr. 
Walter Luyten, die de gebeurte
nissen in Limburg van nabij heeft 
gevolgd. 

De clou van de avond was, 
toen de aangekondigde film over 
de « bloedige botsingen » een film 
a Charly policeman » bleek te zijn, 
waar er inderdaad een flink stuk
je geknokkeld werd tussen politie 
en Amerikaanse werklozen uit de 
krisisjaren 30. De B.O.B., speciaal 
overgekomen uit Antwerpen, zal 
aan onderzoeksrechter Toppet van 
Tongeren blijkbaar geen rapporten 
hebben kunnen bezorgen. 

Brussel 
Programma van de volgende we

ken : 
13 maar t : St Kwintens Lennik. 
20 maar t : Buizingen. 
27 maar t : Meise. 
Samenkomst elke zondagmorgen 

te 9 uur achter de KVS of om 10 
uur aan de kerk ter plaatse. Voor 
deelname of voor propaganda-akties 
kontakt opnemen met de arr. pro
pagandaleider Frans Adang. 

VERGADERING 
Het op 27.11.1965 verkozen be

stuur belegde op 53.1966 zijn eer
ste samenkomst van de arrondis-
sementsraad. 

De koöptatie van 4 leden voor 
deze raad, nl. de heren Jef Van 
Lint, Fons Van Hassel, Adriaan 
Sciiotmans en Leo Ebraer t werd 
unaniem goedgekeurd. 

Konform de V.U.-statuten las 
voorzitter Roger De Geeter daar
na de beslissingen van het Parti j
bestuur voor. Zoals mocht ver
wacht worden, ontstond er na 
voorlezing van het Partijstandpunt 
i.v.m. de Vlaams-Nationale Vleugel 
een uitgebreide maa r zeer open
hartige gedachtenvrisseling tussen 
arrondissementsbestuur en de 
raadsleden. Algemeen werd aange
nomen dat steriele twistpunten en 
elke aanleiding tot tweedracht moe
ten geweerd worden, vooral nu de 
V.U. slechts één doel heeft : aan 
invloed winnen in deze periode 
waarin het Belgisch-unitaire staats
bestel wankel staat. 

De hoofdredakteur van a Wij i>. 
Toon Van Overstraeten, verstrekte 
inlichtingen en richtlijnen i.v.m. de 
mededelingen bestemd voor de ru
briek a Bewegingswijzer ». Voor 
de vuist weg hield hij meteen een 
hartstochtelijk pleidooi voor een
dracht in onze Vlaams-Nationale 
partij. 

De verantwoordelijken voor Pro
paganda, Fr. Adang, en Financiën, 
T. Ebraert , behandelden de akties 
van de komende weken. 

De praktische richtlijnen voor 
kolportages, abonnementenwer
ving, V.V.B.-betoging te Leuven 
van 16.3.1966, spaarpotaktie en fi
nanciële mobilisatie werden ver
strekt. 

De arrondissementssekretaris G. 
Vanderstraeten, gaf lezing van het 
verslag over de toestand van het 
arr., de kantons en de afdelingen. 
Uit zijn overzicht blijkt dat er nog 
steeds geen reden is om op de lau
weren te rusten. Leden- en abon
nementenwerving, uitbouw van ker
nen en afdelingen, organisatie van 
kantonale vergaderingen : zoveel 
punten waaraan wij onze krachten 
moeten besteden. 

Aansluitend op dit verslag ver
schafte Vic Anciaux, onze volks
vertegenwoordiger, inlichtingen 
i.v.m. de Programmadag van 2 
april a.s. en o.m. over de onder
werpen die zullen behandeld wor
den. Bovendien legde hij de na
druk op 16 maar t : nationale be
toging te Leuven. 

O m iedereen de gelegenheid te 
geven aan deze betoging deel te 
nemen, heeft V.V.B, besloten, bus
sen naar Leuven in te leggen. 

Vertrekuren der bussen. Sint-
Agatha-Berchem (Gemeenteplein): 
18 uur 45; Centrum Brussel (Graaf 
van Egmont) : 19 uur; Hoek Mei-
serplein — Leuvense steenweg : 
19 uur 20. 

Inschrijving : door overschrijving 
of storting van 45 fr. per persoon 
op P.C.R. 1065.73 van de Vlaamse 
Volksbeweging — Arrondissement 
Brussel. Gelieve op de keerzijde 
van de strook te melden waar U 
wenst op te stappen. 

Essene • Hekelgem - Teralfene 
Dat de Volksunie alhier de wind 

in de zeilen heeft bewees de over
rompelende opkomst voor ons 
\ olksuniebal van zondag 27 fe
bruari te Essene. 

De verloting van een c rashond > 

geschonken door de eerste schepen 
van Essene, dhr Lode Verdoodt, 
bracht heel wat « zaad in het baks-
ke ». 

Alle aanwezigen worden nog
maals hartelijk bedankt en heel in 
het bijzonder de belangloze mede
werkers die van ons bal een weer
galoos sukses maakten. 

Leuven 
Dinsdag 15 maar t in « Cristal », 

Parijsstraat 12 ; spreekbeurten en 
debat over de senaat. Sprekers : 
senatoren dr. De Paep ea dr. Bal
let. 

Inkom gratis. 

DANSFEEST 
Arrondissementeel Volksunie

dansfeest op 26 maar t 1966 in de 
gemeentelijke turnzaal 't Bad, Mar-
telarenlaan, Kessel-Lo, 

Orkest : Combo van Adré Cou-
cke. Vedette : Kalinka. Eerste dans 
21 uur. Iedereen komt er naar toe 

Schaarbeek 
Op donderdag 17 maar t e.k. om 

20 uur in de zaal van café « Lu
xor », Paviljoenstraat 56 te Schaar
beek : tweede kantonale gespreks-
avond met onze volksvertegenwoor
diger Dr V. Anciaux. 

Gezien het groot belang van de
ze vergadering wordt er op een 
grote opkomst gerekend. 

Terwijl Dr Anciaux de parle
mentaire aktiviteiten in , het dag
licht zal stellen, kunnen hem an
derzijds allerlei vragen gesteld 
worden. 

St Kwintens Lennik 
O p 25 maar t e.k. wordt in de 

parochiekerk van Elingen (bij St. 
Kwintens Lennik) om 7 uur 30 's 
avonds een zielemis opgedragen 
ter nagedachtenis van de heer 
Theo Brouns. 

Wij verwachten een grote scha
re getrouwen. 

Sint-Jans-Molenbeek 
BAL 

De Volksunie afdeling Sint-Jans-
Molenbeek verwacht U stellig op 
ons a Wij - Vlaams Vriendenbal » 
met het orkest Al Van Dam en de 
l.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. 

LIMBURG 

Eigenbilzen 

Voerstreek 
Vrijdag 4 maar t had oJ.v. dhr. 

J Cuppens de bestuursverkiezing 
plaats in de Voerstreek. 

De meeste Volksunieleden had
den er aan gehouden, aanwezig 
te zijn in « Hof de Voer » te 'a 
Gravenvoeren. 

Als voorzitter werd P . Brabanta 
aangewezen. 

Bij de stichting der afd. brenat 
het bestuur hulde aan de senato. 
ren Roosens en Jorissen, volksvew 
tegenwoordigers Goemans en Mat< 
theyssens, dhr Wim Maes, Cup* 
pens en Raskin en alle Vlaams
nationalisten voor de morele steun 
die zij brachten in de Voerstreek. 

Dank zij deze inspanningen zag 
de plaatselijke werkkring zijn le
denaantal de laatste maanden 
steeds crescendo gaan. 

BAL 
Zaterdag 12 maar t om 20 uur 

wordt in de gemeentezaal een groot 
Vlaams bal ingericht. Orkest : Bert 
Minten. Alle Vlaamsgezinden uit de 
omgeving worden verwacht 

Genk 
De statutaire verkiezingen van 

zaterdag 5 maar t j.1. brachten vol
gend bestuur : J. Olaerts, voorzit
ter; J. Smeets, ondervoorzitter; L. 
Wevers, sekretaris; M. Cardijn, R. 
Jambon, J. Maesen en J. Vaesen, 
leden. 

Als arr. afgevaardigden werden 
J. Olaerts en M. Cardijn gekozen. 
Worden voorgedragen voor koöp
tatie : L. Wevers als arr . raadslid 
en J. Vaesen als kant. afgev. 

Maaseik 
VOLKSVERGADERING 

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

Milten 
Op zaterdag 5 maar t hadden de 

statutaire bestuursverkiezingen 
plaats in café « Mastens » te Mil
ieu. 

Munsterbilzen 
Op zaterdag 5 maar t hadden de 

statutaire bestuursverkiezingen 
plaats» 

Hoofdredak teur : 
T . van Overs t r ae ten . 

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

Alle br ie fwisse l ing voor 
r edak t i e n a a r 
Ro ta typ , Sylv. Dupuisl . , 
110 Brus . 7. • TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice Lemonn ie r l . 82 
Brussel L - TeL : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van b lad op dit 
a d r e s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F . 
Halfjaarl i jks : 160 F . 
Dr iemaande l i jks : 90 P . 
A b o n n e m e n t bu i ten land : 

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

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

Alle s to r t ingen voor net 
blad op pos t r eken ing : 
1476.97, Volksunie - Brus . I. 

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

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek het « Veerhuls » 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen • Paling 
Uitbater ; Jan Brugmans. 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant > 
in het Vlaams Huis 

«PETER BENOIT» 
Frankrijklei 8 - Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i te i ten 

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

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

B O U W E N W O N E N 

De specialist der 
standaarddeuren 

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

HOTEL•RESTAURANT 

ELANKENBERGE 
« Rubenshof » 

Weststr. 79 T. (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

« Vlaams Huis > Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor g roepen . 
El isabethl 105. Tel . 632.70. 

UURWERK • JUWELEN 

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

Dewin t e r s t r . 11 • Oudergem 
T. 72.45.4,S T e r m i n u s t r . 35. 
10 % kor t ing v. leden V.U. 

file:///ersie


22 
WIJ 

bewegi 
LIMBURG 

Halen 

DEBATAVOND 
Vrijdag 25 maart zal er een de

batavond plaats vinden met verte
genwoordigers der verschillende 
politieke partijen over de rekon-
versie in Limburg. De Volksunie 
zal vertegenwoordigd worden door 
senator Wim Jorissen. 

Lanaken 
Maandag ïl. vond te Rekeni, in 

lokaal St Hubertushof, de herver
kiezing plaats van het afdelingsbe
stuur, dit in aanwezigheid van dhr. 
Jaak Cuppens en E. Raskin. 

Als voorzitter en sekretaris wer
den H. Dillen en G. Begas herko
zen, terwijl L. Vliegen als penning
meester werd aangesteld. Het be
stuur werd nog ui tgebröd met 
een nieuw lid. 

Alvast werd een voorlichtings
vergadering in het vooruitzicht 
gesteld. 

De datum van deze meeting 
werd vastgesteld op vrijdag 18 
maart in hetzelfde lokaal. 

LUSTRUMBAL 
De Vriendenkring Artevelde 

!{eeft op zaterdag 12 maar t zijn 
lustrumbal in de zaal Roeland, 
Korte Kruisstraat 3 te Gent. Het 
orkest Luc van Hoesselt speelt ten 
dans vanaf 2-1 uur. Een en ander 
vindt plaats in een daverende kar-
navalsfeer. Deelname in de kosten: 
40 fr. Plaatsbespreking : tel. 2653.46. 

Lebbeke 
Kunstschilder Juul Keppens stelt 

ten toon in zijn atelier, Konkel-
goedstr. 29, Lebbeke (tel. (B2-2280()), 
van april tot 2 mei l%(j. Alle da
gen vrij toegankelijk tot 20 uur. 

PROVINCIAAL 

VRIENDENBANDBAL 
23 ai)rll te 26 uur : groote Pro

vinciaal Vriendenbandbal in zaal 
• <c Lu na », KoerseL 

Prachtige orkesten. Mie! Cools. 
Atlrakties, enz. 

Alle flaminganten uit heel Lim
burg zullen aanwezig zijn. Op
brengst , is voor de prov. werking. 
Verdere mededelingen volgen. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Van af half maart a.s. zal het so

ciaal dienstbetoon in Limburg star
ten en het volledig programma 
worden bekend gemaakt. 

Personen die zitdagen willen 
houden — en eventueel « mede
werkers achter de schermen » — 
gelieven zich dringend aan te bie
den bij J. Cuppens, Hoogstraat 3, 
Beringen. 

OOST-VLAANDEREN 

Denderleeuw 
De Volksunie versvacht U op za

terdag 2 april op haar gi'oots Len
tebal in feestzaal « De Verbroede
ring », Stationstraat 18. 

Het ensemble Eddy's six-I>and 
speek ten dans van 21 uur 30 af. 
Bar, koud buffet. Geen plaatsbe
spreking. Parkeren op het Stations
plein. Deelneming in de onkosten 
50 fr. Kaarten bij de bestuursletlen 
en in het lokaal « De Klok ». 

BETOGING VOOR DE 
REKONVERSIE VAN DE 
WESTHOEK 

De V.U.-Gouwraad voor West-
Vlaanderen heeft besloten op 
zondag 24 april a..s. te Veume 
een grootse betoging te orga
niseren voor de rekonversie 
van de Westhoek. 
Alle V.U.-afdelingen en ker
nen gelieven deze datum vrij 
te houden; nadere berichten 
zullen volgen. 

Dendermonde 
Op 12 maart te 20 uur 30 , 

\ laanis karnavalbal ingericht door 
V.LI. arrondissement Dendermon
de Zaal : Koningshof, Dijkstraat, 
Dendermonde. Deelname : 40 fr. 

Eregast, de algemene voorzitter 
dhr Van der Eist. 

Zaterdag 12 maart ter gelegen
heid van de opening van ons ar-
londissementeel sekretariaat, grote 
l)r()pagandatocht met kolportage in 
Dendermonde. 

Elke afdeling zal het als een 
plicht aanzien een afvaardiging 
naar deze kolportage te sttnren. 

Wij verzamelen om 15 nnr aan 
het arr. sekr., Werf 9, te Dender
monde. 

Lokeren 
Op zaterdag 12 maar t a.s. te 20 

uur in zaal « Variétés », Zand te 
Lokeren : eerste Volksuniebal. Be
geleid door het orkest « De Ro
meo's » uit Beveren, viert de af
deling de behaalde snksessen. In
kom 30 fr. Vermindering voor stu
denten, aibeiders, bedienden en 
andere « tieners ». 

Merelbeke 
KOLPORTAGES 

In de afgelopen weken hielden 
we voorlichtingskolportages in Ga
vere, Ledeberg, Gentbrugge en Ou
denaarde. Een nooit gekende ver
koop van ons weekblad, reden 
waarom wij een oproep doen tot 
alle medewerkers. Vooral het ver-

• voer stelt problemen. 
Zondag 13 maart : kolportage te 

Hamme. Verzamelen te 8 uur 45 
in Berkenhof en te 9 uur in Ru-
iienshof (Gent). 
BAL 

Zoals vorig jaar wordt het Len-
tel>al van het kanton Oosterzele 
whouden in zaal « Oberbayern » 
te Scheldewindeke. Zaterdag 26 
maart, te 20 uur 30 met het orkest 
Arseen Sabo. 

Bestelt Uw kaarten tijdig bij : 
Peter De Wit, Rodenbacblaan 8: 
Kamiel Van Damme, Verhaegen-
wijk 36; Piet De Pauw, G. Gezelle-
!aan 38. 
ALLERLEI 

Na ons eetmaal met afd. Gent-
lirugge volgde een geslaagde avond 
over Frans-VIaanderen met Dr 
Wannyn. Samen reizen wij op 16 
maart naar Leuven. Inschrijven bij 
Walter Tack, Oudstrijderslaan \ 
(Jentbrugge. Er zijn nog slechts en
kele plaatsen ! 
WEERGALM 

Het nummer 2 van jaargang 2 
«ord l door onze werkvergadering 
verzonden op maandag 14 maart , 
tf 20 uur, in Berkenhof. Mede
werkers, op post ! Droeg U reeds 
Uw steentje bij door te storten op 
|>cr.. 8827.28 van Piet De Pauw ? 

Gentbrugge 

AUTOCAR NAAR LEUVEN 
Vanuit Gentbrugge wordt een au

tocar ingelegd naar Leuven om deel 
Ie nemen op 16 maart aan de na
tionale betoging. Vertrek te 18 uur 
M) 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. 

Nevele 
BAL 

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

St Niklaas 
Op vrijdag 4 maar t II. hield 

Maurits Coppieters zijn derde wijk
vergadering, nu in het café o On
der de Toren », Tereken. 

Voor een vijftig toehoorders be
handelde hij het geval Zwartberg. 

Maurits De Wilde zorgde voor 
illustratie : zijn nlhtendlng over 
1 Mijnalarm » bleef na censuur 
nog een striemende aanklacht. Een 
omhaling bracht meer dan 1.000 
fr. op voor het solidariteitsfonds 
n Limburg ». 
PROPAGANDA 

Hel offensief gaat suksesrijk ver
der ! Op zondag 6 maart 11. was 

de arr. propagandistenploeg aan 
het werk in Lokeren. 

Met behulp van de microwagens 
uit Beveren, Scheldekant, Zwijn-
drecht en Lokeren en een veertig
tal propagandisten werden op twee 
uur 585 nummers van « Wij » ver
kocht. Ook hier werd het goede 
w'̂ oord verspreid : Maurits Cop
pieters kreeg een dankbaar gehoor 
bij de bevolking. Het achtergeble
ven gebied in ons arr. komt mee 
vooraan te staan bij de volgende 
verkiezingen. Merken we trouwens 
op dat het kanton Lokeren in 1965 
reeds met 30 % het hoogste per
centage van het vooroorlogse na
tionalisme overtrof. 

WEST-VLAANDEREN 
8STE PROVINCIAAL 
ZANGFEEST 

A.N.Z. West-VIaanderen richt op 
zondag 13 maar t 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. 

Toegangsprijs : 30 fr. (program
maboekje inbegrepen). 

D A T A 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. 

een sukses zoals nooit voordien. 
Vanaf 21 uur tot 5 uur in de 

morgen heerste een daverende kar-
navalsfeer in een bomvolle zaaL 

Wij danken alle medewerkers en 
storten zoals beloofd onze bijdrage 
voor het solidariteitsfonds Limburg. 

Nieuwpoort 

Zedelgem - Ruddervoorde 
Volksvert. P . Leys houdt zitdag 

iedere 3de vrijdag van de maand , 
dus op 18 maar t a.s., van 19 uur 3ft 
tot 20 uur in het bureel van dr . 
Leuridan, Torhoutstwg. (rechtove* 
werkhuizen Flandria). 

Assebroek 
Op 24 maar t a.s. houdt de j jaa t -

selijke afdeling een gezellig samen
zijn (met mosselen op de spijs
kaart); inschrijven bij Robert De 
Bruyne, Wabtestraat 64, Assebroek 

Brugge (arr.) 
Enkele niet-hernieuwde abonnen-

ten werden reeds terug «opgevist»; 
thans wordt een oproep gericht 
aan onze handelaars om de tom
bola op het avondfeest van 2 april 
te spijzen. Op het sekretariaat (bo
venzaal, Breydelhof, Suveestr. ?) 
worden de giften ingewacht. 
PROPAGANDA EN VORMING 

Op 4 maar t II. sprak ir. Merteiis 
over cc Noodzaak van het Zeeka
naal Zeebrugge-Antwerpen ». Spre
ker is erin geslaagd onze propa
gandisten tot vurige voorstanders 
te maken van deze Vlaamse le
vensader. 

Overigens worden deze vormings
avonden (normaal iedere laatste 
vrijdag van de maand) warm aan
bevolen; al te veel hoort het arr. 
bestuur de kritiek dat er te weinig 
wordt gedaan voor de vorming van 
onze militanten. 
NAAR LEUVEN 

De laat-avond betoging te Leuven 
op woensdag 16 maar t a.s. geniet 
onze volledige medewerking. Men 
schrijft in : Breydelhof, Suveestr. 
2, Brugge; prijs : 75 fr.; vertrek op 
de Vismarkt, Brugge, te 18 uur 15. 
Terugkeer rond 23 uur gewaar
borgd ! 

\aj-JONGEREPf 
Op 18 feb. 11. kozen de V.U.-.Ion-

geren uit het arr. Biiigge een 
nieuw bestuur; Rik Decan werd 
als voorzitter bevestigd, de hh. L. 
Symoens en L. van Rijbroeck zul
len hem in zijn taak bijstaan. 
VLAAMSE VROUW 

Ook deze nevenafdeling van de 
V.U. koos een nieuw bestuur op 
24 feb. II.; Mevrouw Tuyaerts zal 
het voorzitterschap bekkden ter-
wï]\ Mevr. De Vriese sekretaresse-
penningmeester wordt. 
SEKRETARIAAT 

Onze dank aan de onbekende 
gever die instond voor de eerste 
versieringen in ons sekretariaat; 
Cl wordt aan herinnerd dat het se
kretariaat (Breydelhof, Suveestr. 2, 
Brugge) toegankelijk is iedere za
terdag-voormiddag van 10 uur .30 
tot 12 uur 30; we zoeken nog : bu-
reelbenodigdheden. 
V.U.-
DOKUMENTATIEDIENST 

Op beslissing van de arr. raad 
werd een dokumentatie-dienst op
gericht waarvan dhr Monteyne 
(St Michiels) de leiding zal waar
nemen; openlijke en anonieme hel
pers worden gevraagd; graag te
recht bij : G. van In, Predikhe-
renrel 20. Brugge, tel.375.99. 
AVONDFEEST 

V.U.-St Andries nodigt allen nit 
op het arr. avondfeest van 2 april 
a.s., 21 uur Jagershof. 

Eernegem 
Een paar weken geleden kolpor-

teerden 6 leden van de groep Oos
tende met ons blad « Wij ». De 
verkoop was een echt sukses. 125 
ex. werden verkocht; vorige kol
portage met 13 personen 72 ex. 

De Vlaamse Vriendenkring afd. 
Nieuwpoort-Oostduin' .ke nodigt 
iedereen uit tot het vierde Breu-
ghelfeest op zaterdag 12 maar t 
1966, in de zaal cc De Beiaard a, 
Recollettenstraat 47, Nieuwpoort ; 
een Breughelmaal, een prettige 
kwis en gevarieerde dansen met 
een vlot orkest. 

Deelname in de kosten 50 plus 
25 fr. 

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 a Pol Rutger » speeh ten 
dans. 

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

Kaarten zijn te verkrijgen bij al
le propagandisten en bestuursleden. 

Plaatsbespreking : Familie De-
siinpelaere, Kalkenstraat 32, te Roe
selare. 

St Kruis 
Het tweemaandelijks blad « Vrij 

en Vrank » 1ste nummer tweede 
jaargang, is 11 februari verschenen 
op 3.500 exempplaren. 

Verder is door het VU-bestuur 
van St Kruis besloten aan alle pas
geboren St Kruizenaars, nieuwe 
Inwoners en pas gehuwde paartjes, 
gelukwensen te sturen. Wij menen 
dat dit gebaar zeker met sympa
thie zal worden onthaald. 

ZOEKERTJES 
Echtg. zw. inv. vraagt werk voor 

seizoen aan de kust, als verzorgstei; 
voor kinderhome of winkeljuffrouwt 
is volledig vrij van mei tot septem
ber, hft. ernst. ref. dringend werU 
"od»S. kan iemand helpen a.u.b. 

Schrijven : C. Hegmans, Vohno. 
lenstraat 13, G e n t 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
11.00 : H Mis — 1*J65 : Voor boer 
en tuinder — 1*49 : IJshockey. 
Samenvattende repoi-tage van da 
wedstrijd Zweden - Canada in da 
wereldkampioenschappen gehoudea 
te Ljubljana — 15.45 : De Flint-
stones — 16.15 r Wielrennen. Recht
streekse reportaire van een gedeelte 
van de tijdrit Bastia-L'Ile Rousse, in 
de wielerwedstrijd Parijs-Nizza —i 
16.45 tot 18.05 : San Remo groet 
Zurich. IXe Festival van liet Itar 
liaanse Lichte Lied In Zwitserland, 
dat vorig jaar iu het Kongresshau» 
werd gehouden — 18.35 : Klein, 
klem kleutertje — 18.55 : Jonga 
voetbalsterren, avonturenfilm voor 
de jeugd, m.m.v'. de voetbalploeg 
Manchester United — 19.55 : Weei^ 
bericht en mededelingen — 20.00 a 
TV-nieus — 20.15 : Sportweekend —i 
20.40 ; Speelfilm : De rode zeeschui
mer, avonturenfilm met Burt Lan
caster — 22 20 ; IJshockey. Samt»-
vattende reportage van de wedstrijd 
Rusland - Tsjechoslowakije — 23.a(te 
TV-nieuws. 

M A A N D A G 

Torhout 
Volksvertegenw. P. Leys houdt 

zitdag iedei-e 3de vrijdag van de 
maand, dus op 18 maar t a.s., van 
20 uur tot 20 uur 30 ten huize 
van ap. P . Vlieghe, Holstraat 9, 
Torhout. 

Veurne - Oostende - Diksmuide 
Lijst der zitdagen, volksvertegen

woordiger : Lootens. 
ledere 1ste zaterdag van d e 

maand : Nieuwpoort, Gasthof « De 
Beiaard », Markt, te 9 uur; Veurne : 
Hotel Het Belfort, Grote Markt, te 
11 uur; De Panne : Restaurant 
" Opex », Zeelaan 61, te 10 uur; 
Diksmuide : « Het Vlaams Huis », 
IJzerlaan, te 14 uur; Handzame : 
Café « Casino », Statiestraat, te 15 
tuir. 

ledere 1ste zaterdag van de on-
paie maanden : leper : Hotel 
et 't Zweerd », Grote Maikt 2, te 
16 uur. 

ledere 1ste maandag van de 
maand : Gistel : Café « Bierhol a, 
Stationstraat, te 14 uur; Oostende : 
Café «c De Noordzee », Wapenplein 
14, te 15 uur ; Middelkerke : Pen
sion « Were di », P . de Smet de 
iVayerlaan 19, te 16 uur. 

ledere 3de zaterdag van de 
maand van 14 tot 17 uur zitdag ten 
huize : Oostmeetstr 56a, te Koeke-
lare (ook op afspraak, telefoon 
(051) 58031. 

14.05 : Schooltelevisie — 19.00 9 
Zandmannetje — 19.05 : Teletaalleaa 
Engels. 24e les : The brooch — 
lfl.20 : Internationaal jeugdmag»-
zine — 19.30 : De Plintstones. 129o 
afl. : Preds tweede wagen — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuw» 
— 20.30 ; Appartement te huur , 
toneelspel door Jozef Van Hoeck — 
21.45 : Die wonder van Afrikaan». 
De bloei van de Afrikaanse taal op 
dit ogenblik — 22.15 : TV-nieuwa. 

D I N S D A G 

West-VIaanderen 

Meuiebeke 
AVONDFEEST 

Het karnavalbal van de VI. 
Vriendenkring Meuiebeke kende 

ZITDAGEN 
Zitdag van ingenieur J.A. de 

Ganck, prov. raadslid, op iedere 
eerste zondag van de maand : 

9 uur 15 Werken, « in ' t Gild-
hof n, bij L. van Poucke. 

10 uur 10 Diksmuide, a Vlaams 
huis » bij L. Devreese. 

10 uur 40 Lampernisse, « St. 
Elool » bij G. Vanelslande. 

11 uur Lo, café «. André » bij A. 
Busquart. 

11 uur 40 Merkem, café er De 
Nieuwmarkt » bij R. Reeckaert. 

12 uur Woumen, café « Nieuw 
VVoumen » bij M. Paesbrugghe. 

OJwel na afspraak : tel. (051) 
51235. 

14.05 : Schooltelevisie — 16.30 ï 
Wielrennen. Rechtstreekse reportag» 
van de aankoinst van de 8e en laat
ste etappe in de wlelerwedstrijtl 
Pai-ijs-Nizza — 19.00 : Zandmannetja 
— 19.05 : Filmmusevim van de scha^ 
terlach. Ben knapt het op, film-
klucht met Ben Turpin — 19.20 : 
Tienerklanken — 19.55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19.59 : Weerbe
richt — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 S 
De Dick van Dyke-show. 6e afl. ï 
Een handig probleem — 20.50 a 
Panorama — 22.00 : Religieus pro
gramma — 22 30 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
15.00 : Televisum — 19 00 : Zand^ 
mannetje — 19.05 ; Beo go Deo. Mu
ziek en dans uit Ierland — 19.32 ï 
Arena — 19.55 : De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : ' t I« 
maar een woord — 21 00 : Fllmtrl-
bune. Eerste voorsstellmg in on» 
land van de Indiase film : De groot
stad — 22 35 : VT-nieuws. 

D O N D E R D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 5 
Zandmamietje — 19.05 : Het schat-
teneiland. 3e afl. : Het geheim van 
het wrak — 19.23 : Kijk omhoog: 
Sterrenkunde voor iedereen — 19.45: 
Film en wetenschap. Ouverture — 
19.55 • Hier spreekt men Nederland» 
— 19.59 : Weerbericht — 20.00 : 
TV-nieuws — 2a25 : Festival van 
Ierse volkskunst — 21.00 : De aap. 
Een verslag voor een academie — 
21.30 ; Première ^ 22.00 : Penelopes. 
De uitzending voor het gezin — 
22.30 ; TV-nieuws. 

V R I J D A G 
19.00 t Zandmannetje — 19.05 S 
Teletaalles : Engels — 19.20 ; Tie-
nerklankeu — 19.45 ; Zoeklicht ^ 
19.55 : De Weerman — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : Ballade, varlété-
programma met Michèle Torr, Celia. 
Jean Jacques Debout, Udo Jürgeua, 
Les Surfs, Adamo en anderen — 
21.05 : Mens en agglomeratie, een 
programma over stedebouw — 21 .'ïO: 
TV-nieuws — 21.55 : Jeugd in onze 
tijd. Canada : Ik zeg u geen vaar
wel... 

Z A T E R D A G 
17.00 : Schooltelevisie — 18.55 S 
Zandmannetje — 19.00 : Luceat — 
19.30 : Potosafari in Oost-Afrika. — 
19.55 : Hier spreekt men Nederlands 
— 19 59 : Weerbericht — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.30 : Intergezin, een 
spelprogramma — 21.40 : Echo — 
22.10 • De man van U.N.C L.E. 5e 
afl. : De Strigas-formule — 23.00 : 
TV-nieuws. 
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OOK U KAN BOUWEN UI 

SLECHTS EEN ADRES : 

MET EEN KLEINE SOM IN HANDEN. 

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

V A N A F F 5 0 0 . 0 0 0 . . Akte in handen. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
ANTWERPEN 

Meir 18 

(03)32 92.18 

GENT 

Onderbergen 43 

(09)25.19.23 

GENK 

Molenstraat 39 

(011)544.42 

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

S De Lie, « Papenhoek », Berendrecht. TeL (03)73 66.59 
Ook de 
zoekertjes kunnen naar dit adres gezonden worden. 

BECO 

brandsfof[en 

TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

WIE helpt mee ? 
Gans Vlaanderen in liet 
teken van de LEEUW 

Op 11 juh 1966, gans 
Vlaanderen van de Noordzee 

tot de Maas. 

EEN LEEUW 
Aktie 300 000 LEEUWEN 

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

l e l . : (03) 79 01.24. 

ZWEMBADEIS 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.ba. LAMBRECHTS — Bestuurder Feyaerts Beerzel 

GEDURENDE 14 D\GEN : KOOPJES-
KERMIS AAN FANTASTISCHE LAGE 
PRIJZEN OP RADIO'S, TELEVISIE'S, 
BANDOPNEMERS, ENZ., ENZ. 

bi) UW specialist 
Elektro Akoustlek 

« D E G E L U I D S B R O N » 

Lange Leemstraat 32 - ANTWERPEN 

Telefoon : 33 04 95. 

BIJVOORBrrLD • 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %. 

DIEPVRIESBEWAARDERS 

-ffi-

m e t s n e l v r l e s a c h a k e i a a r i 
tot - 3 2 ° C 

/ / 330 : 13 950 fr. 

400 : 14 950 fr. 

550 : 17 100 fr. 

GROOTHANDEL 

E L E C T R A - B R E E 
Tel. 651 88 Boneputstraat 28, BREE 

W I M M A E S 

DIANALAAN, 10, BERCHEM • Antwerpen. • Tel.: (03) 39.69.34. 
— stelt ziin kandidatuur bij alle Vlamingen in de 

deren, voor alle verzekeiingsvormen : Brand -
provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaan-
Le\en - Persoonlijke - Familiale - Auto - Wet -
Burg Aanspiakelijkheid. 

•— Komt op het eerste verzoek voor : 
* Overname van bestaande verzekeringspolissen. 

Nieuwe /aken bii huwelijk, oprichten zaak, enz. 

GroU le js : 
GLAZEN en MONTUREN, 
Gratit voor vetieierdcn, 
Herstell ngen in e gen werlifiu s 

Walter ROLAND 
"— Gediplomeerd Opt eter " -
Kerlcstrdot 58 — Antwerpen 

(Ltl • u b op hel hu tnummer 'J 

Ttlefoon . 35 86 63 

iO % lortmg op verlodn de»r. 

ik 
ben 

uitgeslapen 
wanl- . . . 

EPfPA 
l lRELLÏ 
Dunlopillo 

STRR 

...ik koop bij 

MATTmüTBiOPEDMEPfUJf 
TU R N H o U TS E É A A N IQ 2 , t O R G ÉRHOU T - TEL. 35.17,13 

• iJHUrZEN; Diepes,r»i.rï4.Sé, „ , . ,«. :.;.i!.0-,;iS '' 
«esii. enslrfat 3»,4I, Xntw. I«l. 33.47,24 ^ G.ni(.rrlei t o ; Deurne, Tel. 3*.25.22 

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

~ L E N I N G E N 

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

Jan Van Rliswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38 
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GOEDE RAAD 
De geestelijke ging de lichte
lijk beschonken jongeman, 
die naast hem in de trein 
zat, met waarschuwingen en 
goede raad te lijf. 
« Weet je wel, dat je op zo'n 
manier naar de hel gaat ? » 
« Dat kan alleen mij gebeu
ren », zei de jongeling. « Al
weer in de verkeerde trein». 

EEN NIJD AS! 

« Trein gemist, meneer ? » 
vroeg de stationchef beleefd 
aan de reiziger, die als een 
wilde over het perron had 
gerend en juist iets te laat 
was aangekomen. «Niks 
hoor », zei de man hatelijk 
«Ik heb de pest aan die 
trein gezien en nou heb ik 
dat rotding 't station uitge
jaagd ». 

OVERDREVEN 

Een man stond terecht voor 
de politierechter, omdat hi] 
in een dronken bui in het 
station last had veroorzaakt. 
Maar de kruier, die als ge
tuige optrad, vond de be
schuldiging erg overdreven. 
« Dronken ? Nou — dat zou 
ik niet willen zeggen. Hij 
deed wel een tikkie vreemd 
— hij gooide een frank in 
de brievenbus, keek toen 
naar de klok en klaagde, dat 
hij zo zwaar werd. Maar 
dronken ? Neen, da's over
dreven ». 

eld 
ONVRIENDELIJK 

«Kap'tein», vroeg de Ie-
klasse passagier de gezag
voerder, « zijn er hier veel 
wrakken ». 
« Nee, U bent de eerste, die 
ik in maanden heb gezien ». 

SCHRIKKEN 
« Mams », vroeg het kleine 
meisje dat met haar moeder 
en broertje in de trein zat. 
« Welk station stopten we 
zo juist ? ». « Weet ik niet », 
zet Mams kortaf. «En laat 
me met rust, want ik lees!». 
« Jammer, dat U 't niet weet, 
want Willy is daar uit de 
trein gerold ». 

OP ZIJN DUIMPJE 

« O, ja » zei de loods. « Ik 
vaar al zo lang in deze wa
teren, dat ik iedere zand
bank ken ». 
Meteen stootte het schip 
ergens op en schokte van 
voor- tot achtersteven. 
« Daar heb je er een van », 
zei de loods onverstoorbaar. 

UIT DE KOERS 

De adelborst nam zijn pei
lingen, piekerde, rekende en 
bracht zijn rapport aan de 
commandant uit. 
« Jonge man », zei de com
mandant plechtig. «Kniel 
neer, want je bent op heili
ge grond. Volgens jouw be
rekeningen zitten we nu in 
de Hof van Ghetzemane ». 

juan de anarchist 


