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Verkrijgbaar 
bij alle 
dagbladverkopers 

WIM JORISSEN 

HET OFFENSIEF 
Wat me altijd opgevallen is in Vlaanderen is het feit, dat de 
verbetenheid en de haast grenzeloze energie waarop men er 
zich op zijn werk gooit, nog steeds zijn weerga niet vindt op 
politiek gebied. De spontaniteit en de onwrikbare doorzettings
kracht ontbreekt daar nog te vaak. Op politiek gebied wordt de 
Vlaming nog te dikwijls schuchter, angstvallig, passief. Vooral 
op ogenblikken dat de Waalse furie of het Brussels taalracisme 
hoog oplaaien, zit onze gemiddelde vlaamsgezinde of onze ge
wone Vlaamse volksmens een hele tijd beduusd te kijken. Hij 
is dan het beeld van «Ie bon flamand» zoals de franstalige 
kranten hem graag zien, omdat ze hem zo verder kunnen uit
buiten. Het is die Vlaming, die wij niet graag hebben. 

Beter dan veel bladzijden tekst schetst deze 
foto het beeld van de ellende die deze week 
over Vlaanderen is gespoeld : met een kouten 
hamer, halve boonstaken en zandzakjes moeten 
soldaten een werk te lijf dat normaal met zwaar 
materiaal en veel geld had moeten gebeuren. De 
jaarlijkse waterellende heeft een dramatische 
omvang bereikt, die het woord «nationale 
ramp » volkomen wettigt. Een ramp die echter 
niet in de eerste plaats het gevolg is van de ont
ketende natuurkrachten, maar wel van het 
schandalig verzuim en de schuldige nalatigheid 
der regeringen en openbare besturen. Er weze 

hier herinnerd aan de bekentenis van minister 
De Saeger « dat wij in ons land met dijken-
bouw en -herstelling vijftien jaar achteruit 
zijn ». Als thans tienduizenden geteisterd wor
den door overstromingen en er voor honderden 
miljoenen schade wordt geleden aan eigendom-
men en in landbouw en nijverheid, dan zijn de 
schuldigen gekend : zij die elders met miljoe
nen gegooid hebben, maar nooit aandacht of 
centen hadden voor de veiligheid en het wel
zijn van de bevolking. De schuldigen zijn de op
eenvolgende ministers van verschillende depar
tementen : de kleur politieker s! 

Hel is slechts wanneer de fu
rie van de franstaligen wat 
lang duurt dat de gewone 
Vlaamse man het welletjes be
gint te vinden, het « zottemans-
gedoe » moe wordt en begint 
terug te slaan Dat ogenblik is 
thans gekomen! 

Het ondergaan van de Brus
selse taalracistische eigenwaan 

heeft bij de gewone Vlaming 
nu het verzadigingspunt be
reikt. Hij is het moe, hij wordt 
zenuwachtig, hij wil het dwa-
zemansgedoe niet meer heb
ben, hij wenst er een einde aan 
te maken. 

Hij maakt zich op zijn beurt 
kwaad. En zo zien we hem 
heel wat liever. 

De huidige woede van de 
Vlaamse volksmens tegen de 
«Vlaamse» P.V.V. is er een 
symptoom van. Hij kan het 
helemaal niet begrijpen dat de 
« Vlaamse » P.V.V. het Brussels 
taalracistisch gedoe steunt te
gen hem. Hij begint de 
« Vlaamse » P.V.V. te zien zo
als ze werkelijk is : de groep 
van de laatste handlangers in 
Vlaanderen van de francofone 
Brusselse Vlamingenvreters. 
Hij begint te zien dat het daar
om is dat Vanaudenhove, de 
vertegenwoordiger van de 
« Vlaamse » minderheid in zijn 

partij, voorzittertje mag spe
len. 

De hernieuwde stemming in 
de senaat over het voorstel 
Verroken-Van Cauwelaert-Sled-
sens, overgenomen en gewij
zigd door de Volksuniefraktie, 
heeft het hem nog eens ten 
overvloede aangetoond. Ter
loops dienen we hier te be
klemtonen dat de Vlaamse so
lidariteit in de senaat ook ge
speeld heeft, toen het voorstel 
van de Volksunie uitgmg. De 
Vlaamse C.V.P. en de Vlaamse 
B.S.P. hadden de juiste refleks. 
Dit heeft ons verheugd. 

De houding van de Vlaamse 
P.V.V. stak er des te schriller 
en des te schrijnender tegen af. 
Op uitzondering van Vanau
denhove waren de Vlaamse 
P.V.V.-ers er echter niet trots 
op. Maar de heer Vanaudenho
ve geeft altijd de indruk van 
fier te zijn, ook wanneer hij 
hopeloos blundert zoals tijdens 
het senaatsdebat van vorige 
week donderdag. Als men meer 
dan tien jaar in de senaat zit 
(en anderen zoals fraktievoor-
zilter Gillon zitten er 35 jaar 

in) moet men toch het wezen
lijk punt van het reglement 
kennen, nl. dat alle wetsvoor
stellen die in overweging geno
men werden, automatisch naar 
een parlementaire kommissie 
verzonden worden. 

Dat weten wij al en we zit
ten er nog maar één jaar. 

Het opnieuw ingediende 
wetsvoorstel Verroken maakt 
deel uit van ons offensief. Het 
mag inderdaad nooit meer ge
beuren dat een offensief van 
de Brusselse taairacisten van 
uit hun oase leidt tot verove
ring van Vlaams gebied. Overi
gens dienen die veroveringen 
doodeenvoudig ongedaan ge
maakt. Het kan daarnaast niet 
langer geduld worden dat te 
Brussel zélf de verfransing van 
meer dan een half miljoen Vla
mingen onder sociaal-ekono-
mische dwang schaamteloos 
verder gaat. 

De Volksunie zal terzake op 
het parlementair vlak en door 
wetsvoorstellen duidelijk stel
ling kiezen. Het krachtig groei
end (lees verder op blz. 3) 

De Txiiven<ie studenten honden vol! Week na week manifesteren zij om de overheveling van de 
UCL en de demokratiienng van het univeisilatr onderwijs te eisen. Deze week hielden zij een 
perskonferentie, bezetten het Atomium (foto hierboven), strooiden pamfletten in de Kamer en 
betoogden te Lemen zelf Door hun vasthoudendheid (én dooi hel parlementair offensief van de 
V.U.) blijft de kwestie Leuven op de eerste pagina van de kranten. 

SCHOKAKTIE VERLENGD 

NAAR DE 4.000! 
Toen ons blad verleden week verscheen met een oproep 

om de streefnorm voor de abonnementenslag te verhogen 
van 2.500 naar 3.000, was dit laatste cijfer ook al weer ruim
schoots overschreden (zie pagina 6). We zijn nu flink op "weg, 
om 4.000 nieuwe abonnementen te maken. 

Tijdens de vergadering van de Volksunie.Partijraad verle
den zaterdag werd eenstemmig beslist, de schokaktie voort 
te zetten tot op 31 december a.s. : de 4 000 moeten en zullen 
in ieder geval bereikt worden. We zijn er trouwens van over
tuigd dat, op het ogenblik dat deze lijnen verschijnen, ook de 
nieuwe streefnorm al zeer dicht zal benaderd zijn 

Met verenigde krachten de eindfaze in : op naar 4.00ft 
nieuwe abonnementen ! 



— WIJ 

] 
PROTEST 

F Het spiit me dat ik kritiek 
moet uitoefenen, maar ik wens 
te protesteren tegen uw uitlatin
gen betreffende de heer Szondi. 
Een Vlaming die op de bres staat 
te Brussel dient gei-espekfeerd, 
gelijk tot welke opinie hij be
hoort. We gaan toch geen Volks
unie-zuil optrekken, hoop ik ? 

Verder alle lof voor « Wij •». 
ï. J.G., Borgerhout. 

FRANSE JEZUÏETEN 

Door het St (ïregoriusinstituut 
\ a n Ledeberg werden aan de 
leerlingen drie bezinningsdagen 
voorbehouden in het .lezuieten-
kollege te Drongen hij (lent. 

In het kollege hadden de leer
lingen, de gelegenheid, postkaar
ten en andere dokumentatie, ter 
gelegenheid van hun \erl)lijf al
daar aan te kopen. 

Tot hun grote verrassing 
moesten zij vaststellen, dat deze 
kaarten volledig in het Frans wa
ren opgesteld. 

De verwondering was des te 
groter, gezien dat het hier leer
lingen uit het Gentse waren ; de 
gemeente Drongen is gelegen in 
het arrondissement Gent-Eeklo. 

E.L., Ledeberg. 

ONTVOERING 

In < WIJ » verscheen er een 
lezersbrief waarbij we graag 
enige verklaringen wilden geven. 
Het ging om de ontvoering door 
VNSU-Antwerpen van een Leu
vens studentenleider. Deze ont
voering had geenszins als doel 
tweedracht te zaaien in het stu-
dentenkamp, tweedracht die er 
trouwens op dat ogenblik reeds 
-was. Buiten het feit van in de 
aktualiteit te komen was onze 
enige bedoeling, de studenten er
op te wijzen welke mensen zij
zelf verkiezen voor de hoogste 
studentenposten. Wanneer een 
kleine minderheidsgroep in de 
studentenbeweging naar de 
macht grijpt en poogt deze be
weging voor eigen doeleinden uit 
te buiten, achten wij het onze 
plicht de openbare opinie hierop 
attent te maken. De ontvoerde in 
kwestie speelde hierbij in ieder 
geval geen hoofdrol ; in zijn 
plaats hadden we evengoed ie
mand anders kunnen nemen. 

W.D.R., Antwerpen. 

PARLEMENTAIRE WEDDE 

Onze regering van de nieuwe 
stijl is er dus op uit, de ministe
riële en de parlementaire ver
goeding te verhogen. Volledig in 
de lijn van de bluf-regering met 
eksponenten als V.D.B, en zijn 
alter-ego Willy Declercq. 

In stede van ten dienste te 
staan van hun volk, (dit is toch 
de bepaling van minister zou ik 
menen) stellen deze heren hun 
funktie ten dieiTste van zich zel
ve. Voor de zelfstandigen echter 
geen verhoging van de kinderbij
slag. Voor de gepensioneerden 
geen sprake van aanpassing van 
de pensioenen. De oudjes mogen 
zorgen dat zij wat bijverdienen. 
Maar wie niet meer kan werken 

VERSE ZEEVIS 
Visverdelers en diep
vrieshouders, vraagt 
inlichtingen en prijs-

FIRMA DEPREZ 
Vismijn 104 
O O S T E N D E 
T e l . : 059 • 71715 

omdat hij te oud, te ziek, te ge
brekkig is of omdat in zijn 
streek werkloosheid begint te 
heersen, die zal maar op de kom 
moeten bijten. 

Voor de geteisferden van de 
overstromingen, zoals te Waas
munster en elders, geen vergoe
ding, (icen geld ook voor het op
lossen van het nijpend dijken-
probleem. En dan durven de 
heren gewag maken van verho
ging van ministeriële wedde en 
van parlementaire vergoeding. 
Dat er eerst voor gezorgd worde, 
het ongehoord absenteïsme te be
strijden. Xiet met woorden maar 
met daden, b.v. door de parle
mentaire vergoeding te splitsen 
in een vast gedeelte en in een 
ander gedeelte in verhouding met 
de bijgewoonde zittingen. Ik 
maak dan nog geen gewag van 
het zo beperkte aantal nultige 
tussenkomsten en prestaties. Wat 
zou er met een werkgever zoal 
gebeuren moest hij zijn vertegen
woordigers op een zo ongeloof
lijk onverantwoorde manier la
ten betijen ? 

H.B., Erembodegem. 

PROPAGANDA 

In het raam van onze voorlich-
tingskampagne zou het misschien 
doeltreffend zijn dat « WIJ » in 
een in 't oog springend kadertje 
een tekst van nastaand model zou 
aanbrengen : « Geef me na lezing 
aan een vriend of kennis of bus 
me in uw buurt. Kleine inspan
ning, goede propaganda ». 

Op sonnnige plaatsen heb ik 
de Leuven-affiches gezien : ze 
zijn prima en maken een heel 
goede indruk. We zijn op de 
goede baan met onze propaganda. 

J.P.. Lebbeke. 

BELGIË FRANS ? 

Mogen wij Europe-Magazine 
van 29 november geloven, dan 
zou De Gaulle aan onze grote 
Belg, spekslager Pol V.D.B., ver
klaard hebben : « Frankrijk kan 
niet onverschillig blijven ten 
overstaan van de moeilijkheden 
welke in België geschapen wor
den door een handvol onverant-
woordeliike wanorde zaaiende 
Vlamingen. Frankrijk stelt zich 
te uwer beschikking, nu uw va
derland ongeluk kent. En ik zeg 
U : zolang De GauUe de gids \an 
de Fransen zal zijn, zal België 
F'rans blijven ». Aprés fa tirons 
l'échelle, zouden de Fransen zeg
gen. En waarom zouden wij het 
niet geloven ? Is er een logen
straffing verschenen ? Is het 
weekblad « Europe Magazine » 
in beslag genomen wegens het in 
twijfel trekken van onze dierbare 
Belgische onafhankelijkheid ? Of 
wegens smaad tegenover een 
vreemd staatshoofd, verdacht van 
inmenging in onze binnenlandse 
aangelegenheden ? En waar 
blijven de vaderlandslievende 
groeperingen om de smaad, hun 
zo teer geliefde België aange
daan, uit te wissen ? Waar blij
ven de «neen-non»-aanhangers ? 
Zou men toch moeten geloven 

WIM MAES 
vraagt ü zijn militanten in 
moeilijke ogenblikken (boete 
en gevang) niet in de steek te 
laten. Stort onverwijld uw 
steun op één der twee onder
staande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeen
te : 

— reU. nr. 1100/37.305 van de 
V..M.O. - Antwerpen of 

— rek. nr. 1100/36.971 van het 
Vlaams Solidariteitsfonds. 

ALLEEN DEZE TWEE reke
ningen staan onder mijn er-
soonlijk toezicht. 

dat het niet zo zeer om de onaf
hankelijkheid van België gaat, 
wanneer het F"rankrijk betreft ? 
De vaderlandse verenigingen zijn 
anders wel kiltelorig voor heel 
wat minder ! 

K.D.R., Aalst. 

REKLAME i 

Akkoord met R.B. van Lede
berg waar het gaat om eenvou
dige advertenties. 

Aan de andere kant is « pro
testeren bij de adverteerder » 
noodzakelijk wanneer belangrij
ke instellingen in het gedrang 
komen. Vooral bij deze die door 
de gemeenschap geheel of gedeel
telijk bezoldigd worden is een 
schriftelijke aanklacht gewenst, 
en bij voorkeur geruggesteund 
door een erkende Vlaamse vere
niging. 

H.D., Kraainem. 

Het artikel van Nic Van Brug
gen « Protesteren bij de adver
teerder » betrof echter de rekla-
me-affiches op borden te f3russel, 
die we vanzelfsprekend niet in 
onze bussen ontvangen en der
halve niet naar de afzender kun
nen terugsturen zonder vermel
ding van het eigen adres. 

Willen we hierin verandering 
brengen dan zijn er m.i. maar 
twee mogelijkheden ; protesteren 
bij de adverteerders zoals Nic 
Van Bruggen het voorstelt ; het 
aanbrengen door een Vlaamse 
organizatie van een protestaf
fiche op de plakkaten. 

Strijden en optreden tegen de 
totale verfransing van het Brus
selse is een zaak waaraan alle 
goedmenende Vlamingen moeten 
meewerken. 

Hoe dan ook : dank je, lezer 
R.B., voor je goede tip ; dank je, 
Nic Van Bruggen, voor je goede 
uiteenzetting over de reklame-
wereld ; dank je, « WIJ ». omdat 
je het ons mogelijk maakt tips, 
suggesties en ideeën aan mekaar 
bekend te maken. 

J.T., Brussel. 

VERKEERD ADRES 

REKLAME II 

Ik heb het briefje van lezer 
R.B. te Ledeberg gelezen in uw 
nummer van 3 december, waar
in hij een tip geeft betreffende 
bet reklame-drukwerk dat in 
Vlaanderen soms gesteld is in de 
twee talen en te Brussel slechts 
in het FYans. 

Een trouwe lezer van « WIJ » 
die nu'j onbekend is, zendt sedert 
maanden dit blad na lezing op 
mijn adres. Daar ik zelf geabon
neerd ben, is dit volkomen nut
teloze moeite. 

Misschien kan hij langs uw 
lezersrubriek hiervan verwittigd 
worden. 

II. P., Brugge. 

WEERZINWEKKEND! 

Ik vind geen ander woord om 
de. puhiikafie der jongste taal
wetten te bestempelen. 

In mijn naief leraarsbrcin had 
ik me nooit kunnen voorstellen 
dat een minister van Opvoeding 
zo maar op eigen houtje een 

reeks wetten, die na zoveel rede
voeringen en diskussies door 
's lands parlement eindelijk wa
ren goedgekeurd, mocht ver
draaien en onttakelen. 

Rousseau en Montesquieu stel
den reeds in hun tijd en naar 
Engels voorbeeld de scheiding 
der wetgevende en uitvoerende 
machten als een der grondbegin
selen van de moderne staat voor
op. Dit principe, dat ook in de 
Belgische grondwet werd gehul
digd, wordt nu officieel met de 
voeten getreden door hen die 
zich luidkeels beroepen op alles 
wat trikoloor is. Misschien gaan 
die heren te leer bij Bismarck, 
die ook destijds beweerde dat 
de grote problemen niet door 
meerderheidsbesluiten opgelost 
worden. 

H.V., BrusseL 

ABSENTEÏSME 

In de « Gazet van Antwerpen » 
van 24 november, in kader, onder 
titel « Steeds magere belangstel
ling » werden de aanwezigen in 
de Kamer gepubliceerd toen Van 
den Boevnants zijn beleid kwam 
verdedigen : 45 C.V.P., 31 B.S.P., 
14 P.V.V., 2 K.P., 2 Walen, 1 
F.D.F, en één V.U. (van de 12). 
In totaal 97 man. 

Zulke artikeltjes « slaan in »... 
en verzwakken een argument van 
de gewone kaderman of propa
gandist als zouden onze gekoze
nen zo goed hun best doen (waar 
ik van overtuigd blijf). 

Nochtans, waar grote partijen 
mogen zondigen aan absenteïs
me, kan de V.U. zich dit niet per
mitteren. 

J.X., Oostende. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud 
der jtepubliceerde lezersbrieven. 
Ze behoudt zich het recht van 
keuze en inkorting voor. Over de 
lezersrubriek wordt geen brief
wisseling gevoerd. 

von de redaktie 

Brwsr^el, Vj december 1966, 
B n t r . : V(sr7,n1.m f,'Ood!n-'̂ kon I 

\<e V(?ron<'l(r^r3tellen ci- t̂ a l onr.f» l e z e r s mot rn<5ór 
dn t j^owone b e l a n g s t e l l i t i r ; hn t vo r loop van de 
abonn(=»mont,^nsls.g volf:on <̂ n d^t, z.ij dun ook v o l 
ondor de Indnik gekomen z i j n vnn de reeds b e -
rellvto ro7,ul tnten (7,10 pag. ^), 
Mog<̂ n ve hAn even non; fsr-n.̂  wijden op de reus.Toh-
t1r;e inspnnning d i e noh te r d i e re7,iiltrxtf^n s t e e k t ? 
In zpor goedo arrondi.?'3ementen brpngon d r i ó h u i s * 
be7,0(^ken dnorgnnns 6.ór\ cbonnomont o^g» ; e l d e r s 
l i c ; t d i e verhouding Li[;er . On 6<'n nieuw abonne
ment to mnlcfin moeten e r in doorsnee v i o r t o t v i j f 
adren.-ien b<^zocht worden. De ^jnldir^^ se.hokaktio 
z.- l̂ erj^on.s i n de b-.jurt van /f'-OOO nieuwe abonne
menten be.qloten worden, wnt botpkent da t e r in 
twee mann.^en t i j d s 70»n l6.0C'0 toh 20 .000 h u i s b e 
zoeken worden a f c e l e r d . Dat i s eon f a n t a s t e s o h e 
p r o s t a t i o I 
Na eon kor t e m.-^tperio'.^ rond Kerstmis en Nieuw
j a a r moeton we onze kader leden on pronn^nndis ten 
alwocr d'̂  s t r a a t ops tu ren na'\r de adre.s.^en vnn de 
mensen d i e verzuimden, hun abonnemont lange' de 
pos t t o hornieuwon. 
Kunt U nu w e r k e l i j k n i e t een handjo toos token 
b1 j d i t horde wlntorwerk ? Ilebt U w e r k e l i j k geen 
l u s t om onze propagandi.-aton een d e e l van deze 
knnv'f^l to bonparon 7 
Ind ien U om S^n of andere reden verzuim^i of v e r -
geton h(^^t viw abonnement vin de postbode t e h e r -
nieuwon, G^•,ort d.-̂ n vandaag nog h e t lce,?geld {2.S0 
f r voor 12, I60 f r voor 6 en 90 f r voor"3'm-^an-
den) op por 1711.39 van "'JIJ"-Vlnams n a M o n a a l , 
Brusoel I , > v ^ \ 

1̂ 
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HET 
OFFENSIEF 

(vervolg van bh. I) aanta l Vlaamsgezinden in Vlaanderen moe t we ten 
wa t de Volksunie doet en wat de andere par t i jen doen en toelaten. Zo 
zullen deze kiezers bi j volgende verkiezingen weten wa t hen te doen s taa t . 

De Volksunie zal op par lementa i r vlak verder haa r aktiviteit opvoeren, 
in de K a m e r zoals in de Senaat . 

Als ons groeiend kader van propagandis ten verder w e r k t zoals he t 
t h a n s bezig is m e t de abonnementenslag . dan groeien er voor onze pa r t i j 
veel nieuwe mogeli jkheden. 

Drie grote doeleinden dienen in de eerstvolgende j a ren nagestreefd. 
H e t eers te is de verdere industr ial izering en de ekonomische ontplooi

ing van gans Vlaanderen, me t daa raan gepaard de opbouw van be te re 
maatschappel i jke s t ruk tu ren . 

H e t tweede is de reorganizat ie van h e t hoger en van he t univers i ta i r 
onderwi js m e t de splitsing van de universitei t van Brussel en de u i tbouw 
van h a a r Neder landse afdeüng en me t de splitsing van de universitei t te 
Leuven en de overheveling van de Franse afdeling naa r Wallonië. 

He t de rde is de o m b o u w van de Brusselse oasis to t een werkel i jke 
tweeledige en tweetal ige hoofdstad. 

Dit laa ts te zal wel de zwaars te opgave zijn, omda t daarover niet alleen 
he t Brussels francofoon rac i sme me t de P.V.V.-Ku-Klax-Klan u i t Eisene 
zal dienen gekor twiekt m a a r ook in he t land zelf de minor i ty rule , de 
ondemokra t i sche heerschappi j van de minderhe id franstaligen, zal dienen 
vervangen t e w o r d e n door he t demokra t i sche bes tuu r van de meerder
heid, de no rmale major i ty ru le . 

De Brusselse dwangbuis , he t Brussels juk , de geniepige of openli jke 
Brusselse francofone t e r r e u r dienen te verdwijnen. De demokra t ie dient 
geëerbiedigd, ook te Brussel . 

De ongehoorde en ondraagl i jke sociaal-ekonomische d r u k op de meer
derhe id van de kleine Vlaamse volksmensen te Brussel dient kracht ig 
opgeruimd. Want vergeten we he t niet : leven er in hoofdstad-Brussel 
300.000 neder landstal igen, e r leven daarnaas t nog evenveel vlaamstal igen 
die moeizaam algemeen Neder lands kunnen p ra t en en die he t nog moei
zamer lezen m a a r die in de huiskr ing nog echt « Vloms » zijn en niet ver-
franst . De meerde rhe id te Brussel spreekt thuis geen Frans , m a a r Ne
der lands of een Neder lands dialekt. De Vlamingen weten zo weinig over 
Brussel da t de mees ten di t niet eens beseffen. 

He t word t hoog t i jd da t he t vraags tuk Brussel bes tudeerd word t vol
gens de ju is te gegevens en niet volgens de wensdroom van een Van den 
Boeynants , een Demuyter of een Simonet . Aan hun bluf vooral mogen 
we ons niet la ten vangen. 

Al te veel vlaamsgezinden hebben zich immers l^ten vangen t i jdens de 
s tr i jd om de taalgrens. Zij meenden da t de franstaligen pr incipes hadden . 
Zij hebben e r geen, m a a r ze pakken alles wat ze kri jgen kunnen . Dat 
dienen we goed voor ogen te houden . 

Wij dienen t rouwens he t taa lgrensvraagstuk te herzien. De taalgrens 
moet de volksgrens eerbiedigen. Dat is de enige gezonde oplossing. 

E n te Brussel moet elke Vlaming Vlaams durven en kunnen zijn. 
Laten we ons vooral niet vangen aan stat is t ieken, deze francofone 
leugens. 

Als er ook tal van Volksuniekiezers te Brussel in he t Frans h u n be
lastingen betalen, bij de franstalige RMZ aangesloten zijn, in he t F rans 
in he t telefoonboek s taan en als er schuchtere Vlaamsgezinden zijn die 
h u n k inderen naa r Franse scholen s tu ren of in he t Frans h u n mil i taire 
dienst la ten doen, dan zeggen die s ta t is t ieken mi j niets . 

Tenzij dit, da t ze deel u i tmaken van het francofoon sociaal-ekonomisch 
en psychologisch dwangarsenaal . 

Bepalend is da t méér dan de helft van de Brusselse bevolking Vlaams 
is en dat ze zich volwaardig in he t Neder lands moet kunnen uitleven. 
Dat is volwaardige demokra t ie . He t anders willen is d ik ta tuur en dwang. 

Dat he t heel wa t s tr i jd zal vergen, daarvan zijn we ons bewust , zoals 
we ons bewus t zijn da t eerst h ier en daa r het defait isme de kop zal 
moeten ingedrukt worden . Degenen die thans Brussel verloren geven 
zijn ui t hetzelfde hou t gesneden als degenen die in de 19e eeuw niet 
meer geloofden da t Vlaanderen ooit neder landstalig zou worden. De 
Vlaamse str i jd is een demokra t i sche str i jd. Hij word t gewonnen als de 
Vlamingen willen. 

Die wil moe ten wij smeden. 

Wim Jorissen. 

D« Wacdsg parlementairen en de P.V.V.-ers weigerden opnieuw dm i 
moverwegingtteming van een Leuven-wetsvoorstel. 

Erki Ziukkn : 2 maand cel. 

anti-
itarisme 

een misdaad ? 
(r.v.) Het Belgische leger is een van de 
verschijnselen die, samen met rijkswacht en 
het slechte weer, bitter weinig entoeziasme 
bij de bevolking wekken. 

Daarom is het dan ook dat sinds enkele 
jaren, ondanks alle bezuinigingsmaatrege
len, het leger de middelen heeft gekregea 

om een ware Barnum-reklame te voeren 
onder de jeugd. 

Vermits alle inspanningen om de mili
ciens tijdens hun diensttijd tot bruikbare 
militaristen om te vormen weinig rezulta-
ten schijnen op te leveren, kiest men thans 
meer ontvankelijke leeftijdsgroepen uit om 
het terrein voor te bereiden. Wie de laat
ste jaren een nummer van « Kuifje » of 
« Robbedoes » heeft in handen gekregen, 
weet hoe dergelijke kinderbladen vol staan 
met prachtige reportages over de opwin
dende belevenissen van militaire piloten, 
tankisten en para's. Het is ook de school
jeugd die wordt meegesleept naar de « open 
dagen 3> van de kazernes en die zich daar 
leert tooien met helm en stengun. Voor de 
rest van het land is een soort rondreizende 
kermis van legermateriaal georganizeerd, 
zodat de hele Belgische jeugd kan kennis 
maken met de vreugden van het < echte > 
soldaatje spelen in echte tanks en echte 
vliegtuigen, waaraan een gratis belegd 
broodje wordt toegevoegd als finaal argu

ment ter verdediging van de militaire deug
den. 

Men mag het effekt van een dergelijke 
sistematische kampanje niet onderschatten. 
Weliswaar verdwijnt de belangstelling voor 
dit soort infantiele bezigheden bij het 
grootste deel van de jeugd vanzelf, maar 
wanneer deze pre-puberromantiek van 
overheidswege blijvend wordt gestimuleerd, 
krijgen we ongetwijfeld een generatie die 
bij het woord < militarisme » andere asso
ciaties heeft dan wij. 

Daarom moet men de protestbetogingen, 
die sinds enkele tijd tegen deze « opvoe
dende » legerexpozities gehouden worden, 
ernstig nemen. 

De reaktie van de overheid en van de 
magistratuur op de demonstraties die sinds 
begin november door Gentse studenten 
werden georganizeerd tegen de vliegtuig-
show in hun stad, toont alleszins veel ernst 
en vastberadenheid bij het onderdrukken 
van elke uiting van anti-militarisme. Nog 
op dit ogenblik zit Erki Liukku, een 19-ja-
rige student uit de eerste kandidatuur 
kunstgeschiedenis, in de gevangenis en en
kele dagen geleden is zijn aanhoudings
mandaat met een maand verlengd. Hij 
werd op 7 november opgeleid omdat hij 
tijdens een betoging een rookpot onder een 
van de tentoongestelde vliegtuigen had ge
worpen; de simboliek is onmiskenbaar, 
maar daar bleef het bij. Er werd geen en
kele schade aangericht en niemand werd 
gekwetst of in gevaar gebracht, wat men 
zeker niet kan zeggen van de traangas-
bommen die door gendarmen op mensen 
in plaats van op metalen dingen afgescho
ten worden. Nochtans luidt de beschuldi
gingsakte : «brandstichting en vernieling». 
Op grond van deze zware, maar klaarblijke
lijk onjuiste beschuldiging ziet de Raad
kamer zich gemachtigd om twee maal een 
voorarrest van een maand op te leggen. 

In dergelijke omstandigheden is het ab
soluut niet overdreven het woord repressie 
te gebruiken. Het is klaarblijkelijk niet de 
bedoeling het werpen van een rookpot of 

' knalpot te bestraffen, want zoals altijd zijn 
er ook dit jaar ter gelegenheid van de Gra-
vensteenstoet talloze dergelijke vocfteoekers 
door de folkloristische groepen van de stu
dentenwereld in het rond geslingerd, onder 
het welwillende oog van de politie. Waar 
men echter wél tegen wil optreden is de na
drukkelijke manifestatie van anti-militaris
tische gevoelens. En het lijdt geen twijfel 
dat Liukku in de gevangenis verblijft om 
hen. die zijn mening delen, tot voorbeeld 
te dienen. 

Dit initiatief \an de Gentse magistratuur, 
dat nog slechts in formele zin de titel \an 
rechtspraak verdient, is een verdere stap 
in de beteugeling van het recht op me
ningsuiting, het recht op het uitbrengen 
van een fundamentele kritiek : rcditen die 
reeds te Zwartberg en te Leuven hardhan
dig zijn onderdrukt. 

« Kisj'. kisj! kisjl 

d e " libre" 
en de 
taalwetten 

(m.v.d.b.) De « Libre Belgiquc > heeft' 
vóór een paar dagen de katolieke Vlaamse 
bladen uitgekafferd, omdat zij niet in be
wondering op hun knieën liggen voor de 
jezuietische wijze waarop, volgens de on
langs bekendgemaakte uitvoeringsbesluiten 
bij de taalwetten van 1963, de klip omzeild 
wordt dat de in Franse klassen onderge
brachte Vlaamse kinderea de valse taai
verklaring van hun vader zouden kunnen 
ontkrachten. Ik zeg Vlaamse kinderen, 
want het staat immers als een paal boven 
water dat de franstalige kinderen die in 
Vlaamse klassen verzeilen, op de duim van 
één hand kunnen geteld worden. 

Het is wel de moeite waard de redene
ring van de « Libre > eventjes onder de 
loupe te nemen. Het blad schrijft o.m. : 
« Het getuigenis van het kind zal niet 
meer tegenover de verklaring der ouder» 
mogen gesteld worden. Indien de ouden 
een onjuiste (lees : valse) verklaring heb
ben afgelegd, dan zou het odieus zijn dit 
door het kind te doen vaststellen. Men zou 
de fundamentele instelling die het huisge
zin is, ontluisteren door de ouders en de 
kinderen tegenover elkaar te stellen ». De 
katolieke krant noemt het een schijnheilig
heid te meer, dat sommige katolieke Vlaam
se bladen voorstellen dat de kinderen zou
den « gehoord » worden zonder ze te « on
dervragen », omdat « katolieken meer dan 
wie ook de zedelijke belangen van het ge
zin zouden moeten op prijs stellen. Zoniet 
komt men terecht op het gevaarlijke pad 
naar het totalitarisme ». 

Men kan zich gemakkelijk voorstellen 
hoe de doorsnee « Libre »-lezer zich triom
fantelijk de handen wrijft omdat zijn lijf
krant het « de anderen Ï nog maar een» 
zo goed gezegd heeft. Dat deze casuïstiek 
een rechtstreekse aansporing tot het afleg
gen van %alse veiklarinüen is, ziet hij na
tuurlijk jeziiietisch voorbij. 

« De Standaard » echter heeft de aan
tijgingen en de sofistiek van de « Libre > 
niet aenomen en reageerde er scherp op. 

« De Standaard » betoogt dat volgens d e 
( I.ibie » ernstige taalinspektie onkiisfc-
lijk is en dat de zeer kristelijkc < Libre >-

(Vervolg blz. 4) 
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(Vervolg van blz. 3) 
lezers aldus gestijfd worden in hun over
tuiging, dat het afleggen van valse taai-
verklaringen niet zondig is. 

• « Kisj.' kisj.' hisj •».. 

d e " libre" 
en de 
katechismus 

(m.v.d.b.) ^Vij zouden, als toeschouwers 
van die twistende vrome broeders, in de 
handen kunnen wrijven, de slagen tellen 
en zelfs « kisj ! kisj ! kisj 1 > roepen, ware 
het niet dat hier morele belangen op het 
spel staan waartegenover wij onmogelijk 
onverschillig mogen blijven. Het is werke
lijk ontliutsend te moeten ervaren dat de 
verfransings-woede in de hoofdstad zo 
groot is, dat alle begrippen van eerlijkheid 
en kristelijke moraal daarvoor moeten wij
ken. De tezis van. de « Libre > komt er op 
neer, dat de ouders maar moeten liegen 
en \she verklaringen afleggen en dus hun 
kinderen ook moeten leren liegen. 

Wat zal het kind zeggen dat door zijn 
vader om een leugen wordt gekapitteld of 
gekastijd ? Ge zijt zelf ook een leugenaar; 
gij zelf hebt mij leren liegen. En het kind 
zal later, om iets te bekomen waarop het 
geen recht heeft, met een genist geweten 
een valse verklaring afleggen of valsheid in 
geschrifte plegen en eventueel tot zijn va
der zeggen : gij hebt het mij toch voorge
daan. Is dat het voorbeeld dat een vader, 
ook een katolieke vader, aan zijn kind moet 
geven ? 

Wil de « Libre » aansturen op het aan
kweken van een volk van leugenaars ? 

Het moet wel een slechte zaak zijn, die 
het blad er toe brengt zijn toevlucht te ne
men tot valse argumenten. Dat de < Li
bre » van ons geen lessen zal willen aan
vaarden kunnen wij geredelijk aannemen, 
maar wat doet het dan roet het kerkelijk 
gP7as; en met de... tien geboden Gods? 

Het vierde gebod luidt : « Vader, Moe
der 7ult gij eren ». Wat kan daarvan te
recht komen, indien de ouders zélf de kin
deren medeplichtig maken aan hun leu-
gemrhiige praktijken? En volgens de ka
techismus is het de kinderen zelfs verbo-
dfn hun ouders te gehoorzamen, wanneer 
die hun iets bevelen dat strijdig is met de 
geboden van God (in casu : niet te He- . 
gen). En het achtste gebod, gebiedt dat 
niet oprecht te zijn in woorden en"daden 
en verbiedt dat niet lengen en vals getui-
gi-'nis ? 

Waar de krijgsauditeurs na de eerste we
reldoorlog de onderrichtingen meekregen 
het in de aktivistenprocessen « niet al te 
nauw te nemen met de wettelijkheid », zo 
ook geeft de katolieke « Libre > haar kato
lieke lezers de raad hun kristelijke begin
selen over boord te werpen, als het maar 
tegen de \'lamingen gaat. 

En dat zijn dan mensen die zich geroe
pen achten om anderen de levieten te le
zen. Bah ! wat een wereldje van farizeeërs 
en huichelaars. 

• Politieke minorizering der meerder
heid. 

de plannen 
van de heer 
houben 

(f.v.d.e.) Een zeer gevaarlijk man \an 
Vlaams standpunt uit is de heer Houben, 
nationaal voorzitter van de C.V.P. Van
zelfsprekend is de heer Houben van huize 
uit een franskiljon. In het door en dooi 
Vlaamse Waasland, te St. Niklaas, was de 
familie Houben een van de zeldzame uit
zonderingen waar de huistaal Frans was. 

Wij weten nu stilaan dat het een \ oor
waarde is, franskiljonse adelbrieven ^•oor 
te leggen om voorzitter van de C.V.P. te 
kunnen worden : Theo Lefèvre, Van den 
Boeynants, Houben... De Vlaamse C.V.P.-
ers mogen fier zijn ! 

Nu is het ook duidelijk dat een kleri
kale partij zoals de C.V.P. nog steeds geen 
demokralische partij kan zijn. Het gezag 
komt er van boven ! 

Zelfs de voorzitter van de Vlaamse \'leu-
gel, notaris Vandekerckho^ e, is een beden
kelijk geval. Zeer onlangs nog moesten wij 
met verbazing vernemen dat hij zonder 
meer voorgesteld had het Nederlands on
derwijs te Brussel te vervangen door twee
talig onderwijs ! 

Maar met de heer Houben wordt het 
nu toch wel bizofider erg. Deze man blijkt 
zeer- gevaarlijk te zijn. Te Mechelen riep 
hij onlangs Brussel uit tot de derde ge
meenschap in België. Dit ligt natuurlijk 
in de lijn van de pogingen om de Vlamin
gen te minorizeren niettegenstaande hun 
demografische meerderheid. Zie naar de 
kommissie Meyers, waar evenveel Brusse
laars en evenveel Walen zetelen als Vla
mingen. Voor de franskiljons een gedroom
de oplossing : Brussel op de wip tussen 

deze week in het land 
Nieuwe prijsverhogingen in de private en openbare sektor. Ook de werk-
abonnenienten komen nu aan de beurt. 

De geneesheren strekking Henrard gingen in tweedaagse staking. 
Het Volksunie-wetsvoorstel Leuven werd in de senaat in overweging ge
nomen, na een stemming waar Vlamingen (min de Vlaamse P.V.V.-ers) 
tegen Walen stemden. 

Dramatische overstromingen in heel het land, vooral in Vlaanderen. 
Leuvense studentenakties in de Kamer, in het Atomium en te Leuven 
zelf, waar in de woensdagbetoging vijfduizend studenten oprukten naar 
het stadscentrum. 

Vlamingen en Walen en aldus de heersen
de minderheid in de staat! Wie kan dit 
aanvaarden ? Het is onbetwistbaar dat in 
dit land slechts twee natuurlijke taal- en 
kultuurgemeenschappen bestaan, de 
Vlaamse en de Waalse. De inwoners van 
de Brusselse agglomeratie, voor zover het 
geen vreemde inwijkelingen zijn, zijn 
noodzakelijk hetzij Vlamingen of Walen. 
Het kan niet anders, ook al zijn het dik
wijls ontwortelden die niet gTaag herin
nerd worden aan hun afstamming en de 
taal van hun ouders en voorouders. 

von offelen 
Tijdens de voorbije verkiezingskampanje schreeuivden van de schuttingen 

in ons klein maar dapper vaderland reusachtige affiches, die in tekst en beeld 
een van de ergste schandalen van het pre-V.d.B.-tijdperk aankloegen : de prijs
stijgingen. Op de aanplakbrieven was door bekwame hand een realistische af
beelding aangebracht van smakelijke ribstukjes, telefoons, schuimende pinten 
en dergelijke dingen meer die het leven van de gemiddelde inwoner in dit land 
veraangenamen en zijn budget bezwaren. En naast die afzonderlijke ingrediën
ten van het propagandistisch stilleven prijkten de percentages van een nooit-
aflatende prijsverhoging waarvoor de heer Theo Lefèvre verantwoordelijk ge
steld werd. De affiche was de clou, de schlager en het sluitstuk van de P.V.V.-
kampanje : een onmiskenbaar beroep op des Belgen buik. en portemonee. 

Veni vidi vici, de P.V.V. kiuam, zag en overwon. In het kielzog van haar 
overwinning werd de hoede over onze koopkracht toevertroimd aan Jacques 
Van Offelen, blauwe minister van Ekonomische Zaken. Met het gevolg dat ivij 
allemaal kennen : duurdere trein, duurdere telefoon, duurder brood, duurder 
bier en noem maar op. De prijzenspiraal draait lastiger dan ooit en moet het 
alleen nog afleggen bij de belastingsvijs. 

Vanop de foto's uit ons archief kijkt Jacques Van Offelen ons aan met een 
suffisant gezicht. We gebruiken het woord suffisant bewust, omdat het een juis
ter gevoelswaarde heeft dan zelfvoldaan : de slungelachtige dandy met de cheese-
tanden wordt veel raker getipeerd met dit Hollands Frans dan met een Neder
lands woord. 

De suffisantc Van Offelen heeft een vlugge carrière achter zich. Hij was 
42 jaar toen hij in 1958 minister van Buitenlandse Handel werd. Kort na de 
bevrijding was hij op het kabinet van de minister van Koloniën begonnen; in 
1949 ruerd hij kabinetschef van de eerste-minister. Een blauwe kom-af, rabiaat 
franskiljonisme en de nodige kontakten met haute-finance en driepunt-broeden 
lagen aan de oorsprong van deze voorspoedige loopbaan. Wie een dergelijke 
kruiwagen heeft, mag gerust de rest vergeten : intellektuele bagage, talent of 
toewijding hoeven er dan heus niet bij. Jacques Van Offelen is altijd een slap-
hanger en een oppervlakkige praatvaar getoeest; hij is dat vandaag nog. 

Het portret zou onvolledig zijn i?idien we niet vermelden dat Jaakske met
zijn-fluitje in 1965 burgemeester van Uhkel werd : een onvervalste jakhals van 
de oase francophone die de dag na zijn aanstelling al op Vlamingenjacht trok. 
Dat hij de sjerp inmiddels voor de minister-portefeuille heeft geruild brengt 
mee, dat we hem vandaag de dag niet beleven als een van de allergrootste fana
tici op het Brussel-Umlautfront. Als minister heeft hij echter een langere arm 
en is hij voor de Vlamingen gex'aarlijker dan ooit. 

Een tijd geleden werd te Brussel een société cooperative opgericht die zich 
als doel stelt, een ketting- op te richten van xvinkels waarin farmaceutische pro-
dukten, drogerijartikelen, parfumerie, dieetwaren enzöverder zullen verkocht 
worden : een reeks drugstores-in-het-groot die aardig wat zelfstandigen en apo-
tekers de duivel zullen aandoen. Deze koöperatieve neemt zich voor, haar leden 
hoofdzakelijk te rekruteren bij overheidspersoneel en bij de forenzen naar Brus 
sel. Om de zaak appetijtelijk te maken beloofde « l'Entraide Sociale > (xuant 
zo heet de zeepbazaar-hetting), 25 t. h. korting te geven op al haar artikelen en 
dus ook op de farmaceutische produkten. 

Aan dat voornemen liep er één enkel (klein) dingetje mank : het xvas regel
recht m strijd met de wet! Inderdaad verscheen in april 1964 een koninklijk 
besluit waarbij ristorno's op farmaceutische produkten beperkt blijven tot ma
ximum 10 t. h. Op zichzelf was dat al een maatregel die de zelfstandigen — 
met name de apotehers — onaanvaardbaar achtten; hij was er immers op ge
richt om de politieke apoteken van de 'grote sociale organizaties te bevoordeli-
gen. Maai soit : in het kader van deze rubriek moge het volstaan, vast te stellen 
dat iedere ristorno boven 10 t. h. onwettelijk is. En dus zeker de korting die 
< L'Entraide Sociale » zinnens was te geven. 

De Brusselse pilbazaar werd inmiddels dooi de verenigde apolekers ge
dwongen, aan dit ormettelijk voornemen te verzaken. 

Maar daarmee is de kous niet af : zeer terecht achten de zelfstandigen zich 
bedreigd door de drugstore-ketting en daarover werd deze tueek een haitig 
woordje gepraat. Onder andere met de minister van Ekonomische Zaken, Van 
Offelen. 

En nu de klap op de vmnpijl. Wte zijn de heren die nihter deze pilbazaar 
zitten ? 

Het Belgisch Staatsblad leert het ons. Daar is onder meer de oppersjeik uit 
de oase XL : Sjarèl Janssèns. Daar a/n een stel verpolitiekte ambtenaren. Daar 
is de Generale Bankmaatschapfnj, wijlen de Société Générale. 

En daar is de grote zelfstandigenvriend, de reddei der vrije beroepen, de 
blauwe suffisante. Inderdaad : Jacques Van Offelen! 

dia Genes. 

Hiermede niet tevreden ggat de heer 
Houben in een interview met « De Stan
daard > nog wat verder : hij hield een 
pleidooi voor een paritaire senaat, waar
in iedere provincie vertegenwoordigd zou 
zijn door evenveel senatoren ! 

Het is perfied, het is het meest anti-
Vlaamse voorstel dat ooit gedaan werd. 

Dat senator Houben, die als Vlaams 
mandataris de inoverwegingneming van 
het wetsvoorstel over Leuven niet gestemd 
heeft, na de gebeurtenissen in Kamer en 
Senaat met dergelijk voorstel durft voor 
de dag komen en < De Standaard » het 
zonder protest publiceert, is ongelooflijk. 

Wanneer zal de openbare opinie in 
Vlaanderen eindelijk vanwege de Vlaam
se C.V.P. duidelijke taal mogen vernemen? 
Wie vertolkt het standpunt van de Vlaam
se C.V.P. : Jan Verroken, notaris Vande-
kerckhove of partijvoorzitter Houben ? 
Aan wiens Verklaringen moet geloof ge
hecht worden ? 

Indien de Vlaamse C.V.P. niet akkoord 
gaat met de stellingen die openlijk door 
partijvoorzitter Houben verdedigd wor
den, is het elementair dit openlijk te zeg
gen en de heer Houben te verzoeken af te 
treden. Aan de dubbelzinnigheid moet 
toch ééns een einde komen ! 

De nieuwe indeks. 

het begint 
reeds 
met bedrog 

(e. slosse) Nadat eindelijk de hervorming 
van de indeks werd beslist, maken we eens 
te meer een misselijke komedie mee waar
voor in de eerste plaats de P.V.V. verant
woordelijk is. Zij beheert toch de ekono
mische en financiële departementen. 

Wij gaan hier niet ingaan op de nieu
we verdeling der produkten; daarvoor ver
wijzen we naar onze vroegere artikels over 
dit onderwerp. Wel menen we dat de her
vorming niet ver genoeg gaat ; nog zijn 
er te weinig artikelen die in aanmeiking 
worden genomen, (127 tegenover nu 78) 
en nog blijft het aandeel van de voeding 
te hoog (41 t. h. tegenover nu 53 t. h.). 

De regering doet echter aan boerenbe
drog bij het kiezen van de meest geschik
te datum voor de invoering van de nieu
we indeks. 

Normaal zou deze in voege kimnen ko
men op 1 januaii 1967. Dat zal echter niet 
het geval zijn t 

Immers worden de prijzen van de 
schoolaboniiementen op spoorwegen en 
buurtspoorwegen en sommige tarieven bij 
post en telefoon verhoogd van nieuwjaar 
af.' In de nieuwe indeks spelen deze dien
sten een grotere rol dan tot nog toe het 
geval was; de vs'eerslag zou dus groter zijn. 
De regering wil er dan ook niet van ho
ren, de nieuwe indeks te laten spelen in 
januari. Aan de andere kant liggen bij de 
prijzenkommissie tal van aanvragen tot 
prijsveihoging te wachten, vooral vooi voe-
dingsproduklen. 

Hier heeft de regering er belang bij dat 
deze verhogingen slechts worden toege
staan nadat de nieuwe indeks werd inge
voerd, omdat de voeding er minder weer
slag op heeft dan op de oude. 

Zo wordt geschipperd en gekonkeld, 
terwijl de gewone verbruiker en loontrek-
ker er het slachtoffer van is : hij moet ten 
slotte méér betalen voor la) van posten 
zonder dat hij de loonsaanpassing bekomt 
waarop hij recht heeft. 
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W O U T W E L L I N C K 

E r is in de Vlaamse joerna-
listiek een grote leemte ont
s taan door de, ondanks een 
s lepende ha r tkwaa l , toch nog 
zeer onverwachte dood van de 
« Post »- en « Pall ieterke »-re-
d a k t e u r Wout Wellinck alias 
Gr imbaer t . 

Heel wa t intel lektuelen en 
Vlaamsgezinden kochten he t 
pr insessen-weekblad «De Post» 
iedere week speciaal voor de 
spi tse bi jdrage, in onvergelij
keli jk scherpe en glasheldere 
stijl , van deze Neder lander bi j 
wiens grote liefde en toewij
ding voor de Vlaamse zaak he t 
w o o r d « Vlamingenvriend » 
veel te zwak is. Zeggen wij dan 
ook ere-Vlaming, of doodge
woon Neder lander ; m a a r dan 
een Neder lander die terdege 
besefte w a a r de grenzen van 
ons taal- en volksgebied liggen. 

De intell igente, door en door 
Vlaamse s t r i jdvaardige kom-
m e n t a r e n die Wout Wellinck 
voor he t grote publ iek van he t 
popula i re weekblad schreef, 
hebben onze zaak oneindig veel 
goed gedaan. 

Willem Leenen — de eigen
lijke n a a m van Wout Wellinck 
— is een konfra ter w a a r wij 
n a a r opkeken en die we niet 
zo l icht zullen vergeten I Aan 

zijn v rouw en k inderen b ieden 
w e langs deze weg ons innig 
medeleven aan. 

V . D . B . Z E L F 

Aan de onbe t rouwbaarhe id 
van de Vlaamse P.V.V.-ers hoe
ven we beslist geen woorden 
m e e r te verspillen. 

De onbe t rouwbaarhe id van 
heel wa t C.V.P.-ers moet ech
t e r niet onderdoen voor die 
van de kemels ui t de oase. In
dien he t ju is t is da t de taal
we t t en en ui tvoeringsbeslui ten 
ve rmink t en ui tgehold we rden 
onder P.V.V.-druk, dan m a g 
toch niet onvermeld bli jven 
da t zelfs de P.V.V.-ers nog h u n 
mees te r vonden in de eerste-
minis te r zélf. 

Van den Boeynants , par t i j 
genoot van Verroken, heeft 
middel gezien om de teks ten 
van de ui tvoeringsbeslui ten op 
eigen hout je en in a l ler laats te 
ins tant ie — prak t i sch op de 
drukproef — verder af t e 
zwakken. Eigenhandig l icht te 
hi j een zin ui t de tekst , die be
paa lde da t de Brusselse ouders 
in de taalverklar ing voor h u n 
k ind inl ichtingen moes ten ver
s t rekken over de taaj waar in 
zijzelf dest i jds ges tudeerd heb
ben . 

Verleden maandag te Charleroi : tienduizenden betogers voor werk in eigen streek, voor rekon-
versie en verdere industrializeritig. De betoging werd ingericht door A.C.V. en A.B.V.V. We kun
nen de Walen slechts benijden om de effektieve steun die de vakbonden aan hun (al dan niet 
gerechtvaardigde) eisen verlenen. In Vlaanderen zijn A.C.V. en A.B.V.V. nog zo ver niet; Zwart
berg heeft het a.m. bewezen. Een grote sindikale aktie « voor werk in eigen Vlaamse streek » in

teresseert hen niet. , 

Een dergeli jke schriftverval-
ser en dr iedubbele oase-kemel 
is jarenlang, b i j de genade van 
de Vlaamse C.V.P.-ers, pa r t i j 
voorzi t ter geweest . Hij b r a c h t 
het , dank zij de s teun van de 
Vlaamse C.V.P.-ers, to t eerste-
minis te r en eers te doodgraver 
van de Vlamingen te Brussel . 

SCHAKEL 
Ergens vertelt Verschaeve de al dan 

niet echte anekdote over het gedrag van 
een Engelse en een Franse officier aan 
het front tijdens de eerste wereldoorlog. 
Voor Verschaeve aanleiding om na te 
denken over wat moed eigenlijk is, kan 
datzelfde verhaal ons nog wel wat verder 
brengen. 

Terwijl er in de buurt geschoten wordt, 
speelt de Franse officier luchtig met zijn 
rij/weepje en is zich bhjkbaar van geen 
gevaar bewust. De Engelsman integendeel 
loopt ernstig te kijken en bijt zelfs op z'n 
lippen. Als de Fransman dan enigszins 
spottend opmerkt « U schijnt schrik te 
hebben », krijgt hij het snedige antwoord 
« Inderdaad - als ü zoveel schrik had als 
ik, zoudt u hier niet lopen ». 

Dat lichtzinnigheid en onbewustheid 
van het gevaar helemaal geen moed zijn, 
meer eerder het tegenovergestelde, is juist 
gezien. Er is echter nog een ander element 
dat hier aandacht verdient : de moed van 
de man die angst heeft en toch doorzet is 
niet enkel echte persoonlijke moed, maar 
is tegelijk het aanvaarden van een beslis
send ingeschakeld zijn in een groter, be
langrijker geheel. Het opgaan, maar dan 
op een juiste, waardige, menswaardige 
wijze in een taak die onze persoon over
treft. Deze zeer persoonlijke echte moed 
is ontdaan van elke verwaandheid, van 
valse aanstellerij, van alles wat een der
gelijk gedrag achteraf gezien soms enigs
zins belachelijk maakt. Dit is beslist geen 
kikker die zichzelf aan het opblazen is ! 

Misschien is er wel helemaal geen echte 
moed, waar aan die moed een tijdsgrens 
gesteld wordt. De mogelijkheden, de 
kracht van elke nens, van elke be^\eging 
zijn uiteraard beperkt. De zekerheid dat 
een doel vóór een bepaalde datum zal 
bereikt zijn bestaat alleen als het om heel 
konkrete, om heel beperkte dingen gaat. 
In alle belangrijke zaken staan we voor 
een onberekenbare oneindigheid. Voor een 
strijd, een inzet, een moed die evenmin 
een einde mogen kennen. 

Wellicht zit in die echte moed het ver
schil tussen een tachtigjarige volkse figuur 

als Amedee Verbruggen en onze pasge
boren intellektuelen die de eerstvolgende 
maanden of hoogstens jaren het einde van 
de Vlaamse beweging willen zien, of die 
er anders in elk geval mee zullen ophou
den, of enkel nog hun bitterheid en ver
bittering over de anderen die voortdoen 
zullen uitstorten. 

Wie zo nadenkt over wat het leven van 
Amedee Verbruggen is geweest, ontdekt 
bijna niets anders dan hardheid, misken
ning, nooit gekregen kansen -en zeer 
harde, onrechtvaardige slagen. En deze 
man, die blijkbaar veel meer begaafdheid 
had en heeft dan vele hedendaagse uni
versitair gediplomeerden, heeft de moed 
vol te houden zonder dat iemand in zijn 
gezicht de bitterheid en de verharding en 
de geslotenheid ontdekken kan. Als tach
tigjarige de oudste Vossen-vlag op de 
vorige IJzerbedevaart dragen is voor zo 
iemand geen naïeve vreugde, maar een 
mensgeworden moed die hard genoeg is 
om nooit het hoofd te buigen en mense
lijk genoeg om nooit zichzelf als het eind
punt waar het op aankomt te beschouwen. 

Vanzelfsprekend mag geen enkele on
aanvaardbare toestand ook maar een dag 
langer duren als wij dit met de inzet van 
alle krachten werkelijk kunnen verhin
deren. Zich bewust zijn dat men ook in 
de tijd ingeschakeld is in een langer 
durend geheel, is helemaal geen veront
schuldiging voor lafheid of luiheid. Maar 
wie zich enkel schakel weet in het leven 
van zijn volk kan wel hopen en dromen 
over wat er gebeuren zou als wij Vla
mingen zwarte Afrikanen waren — dan 
hadden we de steun van de gehele Uno — 
of als alle Vlamingen zelfbewuste mensen 
waren — dan waren alle problemen die 
voortkomen uit het bestaan en de struk-
tuur van België morgen opgelost. Hij zal 
er echter zelfs niet aan denken, de eis te 
stellen dat hij zélf nog de overwinning 
zien moet. Hij weet dat het n enselijke 
nooit af is. Hij heeft de moed slechts een 
schakel te zijn die, mét het leven, ook de 
moed doorgeeft. 

Nemrod. 

J O E R N A L I S T I E K 

In « The Times Literary Sup
p lement » van 10 november j l . 
verscheen een uitvoerige be
spreking van een boek over 
Jor i s van Severen. Deze be
spreking was een model van 
kortzicht igheid en kwade 
t rouw, waar in Van Severen 
voor een vulgaire fascist en al
lerlei ander fraais werd uitge-
kre ten . In een l i teraire kroniek 
van de B.R.T. werd de Times-
teks t deze week als onobjek-
tief en par t i jdig bes tempeld . 

He t weekblad « De Nieuwe » 
b rach t een paa r weken gele
den de tekst integraal in En
gelse versie onder aandacht 
van zijn lezers. Kijk eens aan, 
wa t een progressis t ische bui
tenkans : een Engelse anti-fas
cistische tekst over Van Seve
ren ! 

T W E E V R A G E N 

Twee vragen slechts. Van
w a a r die mister ieuze belang
stelling van he t Br i tse blad 
voor een dan toch — van Br i t s 
s t andpun t ui t — absoluut on
belangri jk boek ? E n vanwaar 
de ijver van « De Nieuwe » om 
die tekst integraal over te ne
men. 

Misschien is er m a a r één ant
woord. Zou de ach tbare heer 
Mark Grammens , hoofdredak-
teur van « De Nieuwe », het 
s tuk in he t Britse blad niet zélf 
geschreven hebben ? 

Dat zou dan een buitenge
woon « eerli jke » joernal is t ieke 
krachtpa tser i j zijn : een 
Vlaams hoofdredakteur die 
zichzelf ci teert als Bri ts des
kundige ! 

W A T E R E L L E N D E 

« In de polder rond Diks-
muide kregen de boeren deze 
keer te vroeg hun jaar l i jkse 
waterel lende ». « Een bloemist 
uit het Gentse betaalde al 
15.000 fr uit zijn zak aan zand-
zakjes om het wa te r van zijn 
bedrijf te houden ». « De wit-
loofvelden, die st i laan de r a m p 
van enkele j a ren terug te bo
ven aan het komen waren, zijn 
thans helemaal verloren ». 

Een drietal zinnen uit de 
bladzijden en bladzijden ver
slagen die deze week door de 
pers aan de overs t romingen 
werden gewijd. 

Tracht eens, u een beeld te 
vormen van de ellende die 
s teekt achter dergelijke zin
netjes. Een ellende die in vele 
s t reken van Vlaanderen j a a r 

na j aa r te rugkomt en die e r 
voor zorgt, da t Kerstmis- en 
Nieuwjaarss temming bij de 
« mensen achter de dijken » 
niets anders betekenen dan wa
ter , modder , smeerlapperi j en 
onnoemeli jke schade. 

Dat allemaal omda t het onze 
Brusselse excellenties niet zo
zeer aan centen (want die zijn 
e r voor allerlei reizen en ple
ziertjes bl i jkbaar genoeg), 
m a a r eenvoudigweg aan n a r t 
on tbreek t . 

Harteloze schobbejakken 
die, als de vloed komt, even 
een foto van zichzelf in de wa
tervlakte laten maken en pu
bliceren, en dan zich geen zier 
meer bekreunen om de slacht
offers in het verzopen land. 

V E R G U L D E P I L 

Minister Grootjans heeft ten 
behoeve van de C.V.P.-Kamer-
en -Senaatsfrakties de pil van 
de uitvoeringsbesluiten inzake 
het onderwijs te Brussel een 
beetje t rachten te vergulden. 

Volgens de minis ter zullen 
de taal inspekteurs wél de be
voegdheid hebben, de k inderen 
te horen. 

Deze bevoegdheid is echter 
aan zoveel bepalingen en be
perkingen onderworpen, da t ze 
in feite hoegenaamd niet zal 
bestaan. 

Trouwens, het is niet d a a r 
alléén en hoofdzakelijk dat he t 
knelpunt ligt. De ervaring in 
de dert iger j a ren heeft geleerd 
dat de taal inspektie in het on
derwijs niets vermag tegen de 
Brusselse mental i te i t en de 
Brusselse taalwetsabotage. 

P O L I T I E K E M A C H T 

Alleen in de eers te helft de r 
veertiger ja ren , toen Gram
mens in de taal inspektie zal, 
kwamen er aanvaardbare toe
s tanden. Voor het eerst had 
toen de taalinspektie de s teun 
van het centraal gezag. Daar
voor moest het nota bene oor
log en bezett ing worden 1 Men 
kan dat al dan niet be t reuren : 
de feiten zijn er . 

In de uni ta i re janboel is ech
ter een gezag, dat de Vlamin
gen te Brussel s teunt , absoluut 
ondenkbaar . De pozitie van het 
Neder lands te Brussel is lou
ter een kwestie van Vlaamse 
polit ieke macht . Die macht zul
len wij slechts bezit ten in een 
federaal heringericht België. 
De rest is larie en, zoals de 
dichter het noemde, « een lap
pendeken ven wet op wet ». 
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LEUVEN 

Door het Koördinatiekomitee 
Leuven en de Vlaamse studen
tenverenigingen worden op 21 
december te 20 uur in drie za
len van de Leuvense midden
stad (« Huis der Vlaamse leer
gangen », « Het Kersauwken » 
en « Georges ») meetings over 
de overhevelmg van de U.C L. 
ingericht. 

Op die meetings worden niet 
alleen studenten, maar ook 
vlaamsgezinden van elders ver
wacht. 

CULTURE LATINE 

Verleden week donderdagnacht 
werden te Leuven een Neder
landse en twee Vlaamse stu
denten onverhoeds langs ach
ter aangevallen door Walen. Ze 
werden met kapotte bierglazen 
(hét wapen bij uitstek van 
pooiers en ander geboefte) be
werkt, liepen ernstige snijwon-
den op en moesten in een kli
niek verzorgd worden. Een van 
hen bleek zeer ernstig toegeta
keld in het gelaat, dat openge
reten werd door de afgeklopte 
rand van een bierglas. 
' We worden door het episko-

paat beleefd en dringend. ver
zocht, de deuren van onze 
Vlaamse gastvrijheid wagewijd 
open te zetten voor de van be
zuiden de taalgiens komende 
gangstertjes ! 

GEEN NEDERLANDS 
Toen de mishandelde studen

ten in de kliniek verzorgd wer
den, kregen ze te doen met een 
geneesheer-assistent die geen 
Nederlands verstond of sprak, 
ofwel voorwendde onze taal 
hoegenaamd niet te kennen. 

Zover is het dus in ons Leu
ven gekomen, dat men er in de 
klinieken als nedeiiandstalige 
niet eens terecht kan ! Ditmaal 
waren het gekwetste Vlaamse 
studenten, morgen kan het een 
gewonde arbeider of automo
bilist zijn : comprends pas ! 

We worden door het episko-
paat beleefd en dringend ver
zocht, deze toestanden met de 
glimlach te aanvaarden en ze 
te bestendigen ! 

We hoeven zelfs de vraag 
niet te stellen : is zo iets te 
Luik denkbaar ? 

WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK 

Het Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek 
is een der talloze « nationale » 
instellingen die op alle mogelij
ke wijzen de Vlamingen bena
delen en achteruitstellen. De 
wijze waarop de francofonen 
met de kredieten van dit Fonds 
vertroeteld worden, is sinds ja
ren een gekende roffel op de 
Vlaamse grieventrommel. Ver
andering kwam er, ondanks 
heel veel beloften, echter nooit. 

De Volksunie heeft dan maar 
zélf de zaak aangepakt. De se-
naatsfraktie diende zopas een 
wetsvoorstel in waarbij het 
Fonds aan een sluitender fi
nanciële kontrole wordt onder
worpen en waarbij 60 % van 
de mandaten en beurzen voor
behouden blijven aan houders 
van nederlandstalige diploma's. 

Dat IS, gezien de bevolkings
verhouding in ons land, niet 
méér dan billijk ! Of de Vlaam
se mandatarissen der grote 
partijen deze bilhjke eis van 
verdelende rechtvaardigheid 
echter zullen steunen, is een 
andere zaak... 

KLOP VOOR LUDOVIC 

Enkele dagen geleden koos 
de C.V.P. van het kanton Aalst 
een nieuwe voorzitter. Kandi
daat was o.m. de onvermijde
lijk Ludovic Moyersoen. 

Moyersoen is bij zijn poli
tieke «vrienden» in het Aalster-
se alles behalve populair. Maar 
met allerlei krachttoeren kom-
binaties en drukkingsmidde-
len slaagde hij er steeds weer 
in, zich aan de top te handha

ven; bij de nationale part^lei-
ding is deze betrouwbare uni-
tarist immers een hoge ome. 

Ditmaal heeft het echter niet 
mogen baten : Ludovic beet in 
het zand en mr. Willems werd 
kantonnaal voorzitter. 

Fossielen gelijk Moyeisoen, 
die in hun eigen partij zelfs 
niet gegeerd zijn, blijven maar 
steeds door Brussel naar voor 
geschoven worden : steunpila
ren van het Belgique a papa 
en van de haute finance ., 

PVV-PROPAGANDA 

Waar het dankbaar is, de 
verklaiingen van de Vlaamse 
CV P. na Hertoginnedal terug 
op te diepen, kan dat ook met 
de verkiezingsbeloften en aan-
plakbrieven van de P.V.V. 

Op de P.V.V.-affiche in ver
band met het dure leven, weel
derig uitgevoerd in meerkleu
rendruk op reuzeformaten, 
prijkten 18 maanden geleden 
telefoon, brood en andere pro-
dukten naast mekaar met de 
verhoging van hun prijs er
naast En daaronder stond dan 
dat men voor de blauwen 
moest stemmen om daaraan 
een einde te maken. 

Zoals we zien houdt de PVV 
woord. Behalve voor telefoon, 
brood, spool wegen, post, melk, 
bier, gemeentebelastingen, enz. 

VLAAMSE PVV-ERS 

IN OPSTAND ? 

Het nalopen van de krank
zinnige F.D.F -ers in Brussel, 
begint dan toch eindelijk som
mige P.V.V.-ers in Vlaanderen 
de keel uit te hangen. 

Het is inderdaad niet om vol 
te houden zoals zij verplicht 
worden door Omer' and his 
boys zelfmoord te plegen voor 
het heil van de unitaire partij ! 

Zo heeft het Volksbelang (or
gaan van het L.V.V.) een arti
kel gepubliceerd van het Ant
werps P.V.V. provincieraadslid 
Paternotte, waarin deze heftig 
van leer trekt tegen de stem
ming over de Voerstreek die 
plaats vond op het kongres 
der P.V.V. jongeren te Antwer
pen, Hopelijk wordt deze aan
val van vlaamsgezindheid be
smettelijk, tot zelfs de Vlaam
se P.V.V.-mmisters er door aan
gestoken worden. Maar zo'n 
vaart zal het beslist niet lopen! 
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DE SCHOKAKTIE GAAT VOORT 
TOT EINDE VAN HET JAAR! 

verleden zondag: 3.275 
4.000 is nu het einddoel! 

(tt>o) Vetleden tveek zateidag, op de veigadering van de Pajtij-
raad, geraakten we met een voorlopig lussemezuliaat net tot bo
ven 3.000. Toen we verleden zondagnamiddag onze wekelijkse 
inventaris bijeenlelefoneerden, was dat ctjfer alweer opgelopen 
tot 3.275! Met andere wootden : op het ogenblik dat ons blad 
veischeen met de oproep « naar de 3.000 »̂  was dit cijfer al 
ruimschoots overschreden. Zo snel gaat dal! Nu was verleden 
weeli toch ivel de beste uit de hele schokaktie-perlode : er kwa
men per dag iets meer dan 100 abonnementen binnen. 

Inmiddels is er een belangrijk memo feit. De sclullerende re-
zultaten hebben een dei gelijke sfeer van geestdrift en vertrouwen 
geschapen, dat op de vergadering van de Partijraad door alle ar-
7ondtssements afvaaidignigen eenparig werd gevraagd, de scliok-
oktie te verlengen lot einde 1966 De uiterste datum wordt dus 
met 18, maar wel 31 december. Bij het nemen van deze eens
gezinde beslissing zat kennelijk de bedoeling voor, de goede ar
rondissementen toe te laten om liet uiterste te halen uit de vaart 
en de snedigheid die ze thans hebben, terwijl de minder goede 
tijd krijgen om Iiiin achterstatid op te halen. 

Inmiddels zijn we volop bezig met de voorbereiding van het 
knal-feest, waarop begin 1967 de winnaars van de abonnementen 
slag worden uitgenodigd en de prijzen en onderscheidingen uit
gereikt. 

En nu, eens te meer van adiler naar voor, het klassement met 
tussen haakjes achter ieder arrondissement de stand van vorige 
keer. 

17. BRUSSEL (17) 
Staat nu aan 50 t. h., met een groter wordende achterstand. 

Week voordien 47 t. h. De vei lenging van de schokaktie-periode 
zou toch tot gevolg moeten hebben dat eeen enkel arrondissement 
onder 100 t. h. blijft! 

16 OUDENAARDE (13) 
71 t. h van de stieefnorm. Week voordien 65 t. h. Gaat be

slist over'100 t'. h. ~'^ ' ' " ' ^ ^'*" •• ••'• •* 

15. LEUVEN (14) 
Staat aan 80 t h en komt dus beslist boven de norm. Week 

voordien 60 t h. 

14. ROESELARE (16) 
Laat met 82 t. h. geen twijfel meer over het halen van de 

norm. Week voordien 54 t li. 

13. BRUGGE (15) 
83 t. h. en dus aan de veil'ge kant, mits een kleine inspan

ning. Week voordien 56 t. h. 

12 GENT (12) 
Is mei 92 l h bijna over de klip Week voordien 69 l h, 

11 MECHELEN (8) 
106 t. h en zinnens, aan een « ticeede jeugd » te beginnen. 

Week voordien 91 t. h. 

10. ANTWERPEN (10) 
Ondanks de zeer hoge noim nu reeds aan 115 t. h Week 

voordien 82 t. h. Gaat ivellicht naar 150 l. h. 

9. AALST (9) 
Laat begonnen, snel opgehaald : nu reeds 119 t. h. Week 

voordieti 89 t h. 

8. KORTRIJK (6) 
125 t. II. en ambities voor nog véél meer! Week i'oordien 

106 t. h. 

Z. lEPER (7) 
Ondariks moeilijkheden van allerlei aard aan 140 t. h Week 

voordien 100 t. h. 

6. S'". MKLAAS (II) 
Komt nog maat op dreef. Reeds 147 t. h. U eek voordien 80 

t. h. Dat kunnen ei 200 t. h. worden ! 

5. OOSLENDE (5) 
Oostende opent met 223 t. h de nj der super kampioenen. 

Week voordien 182 t. h. 

4. TONGEREN MAASEIK (4) 
Blijft Zijn hoog percentage gestadig opdrijven . 225 t. h. Week 

voordien 210 t. k. 

3. TURNHOUl (2) 
Een der drie groten die een heroïsch gevecht om de titel 

leveren. 286 t. h. Week voordien 233 t h. 

2 DENDERMONDE (3) 
Lang de eerste, en nu van (te derde weer naar de tueede 

plaats 315 t h W oek vooutien 225 t. h. 

1 HASSELl (1) 
Klopte al 341 t h. uit het bronsgroen eikenhout ('ast o) 

voorlopig op de eerste plaats'' Week voordien 267 t. tu 
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M O G E N O F M O E T E N t 

Volgende zondag mogen de 
Vlaamse B.S.P.-ers afzonder-
jijk — zonder hun Waalse par
ti jgenoten — vergaderen onde r 
voorzi t terschap van Jos Van 
Eynde. 

Op het jongste B.S.P.-kon-
gres vroegen en kregen de Wa
len toelat ing om een afzonder
lijk Waals par t i j kongres te be
leggen. Dat zal doorgaan in 
maar t 1967. 

Waarom moeten de Vlaamse 
B.S.P.-ers zo vroeg reeds ver
gaderen ? Omdat de Walen nog 
niet eens begonnen zijn met de 
voorbereidende kongressen in 
de ar rondissementsfedera t ies 
en omda t de Vlaamse socialis
ten dus nog geen enkele echo 
hebben kunnen opvangen van 
het Waals B.S.P.-eisenprogram-
ma. 

De Walen een kongres, de 
Vlamingen een « vergadering ». 
De Walen wanneer zijzelf da t 
willen, de Vlamingen braafjes 
vooraf. De Walen s ta tuta i r , de 
Vlamingen zomaar in he t wil
de weg. 

Dat is in de B.S.P. « he t ver
schil van de differentie », zoals 
de volksmond dat zegt. 

Aan Vlaamse zijde mag er 
vooral geen lijn en geen sa
menhang zijn 1 

K O E N E S T R I J D E R S . . . 

De brave mannekens van he t 
Liberaal Vlaams Verbond zijn 
onvermoeibare s t r i jders voor 
de goede zaak. Onvermoeibaar 
omda t zij op tijd rus ten . 

In het L.V.V.-blad « Volksbe
lang » van 19 november w e r d 
de Elsense oase-k<;mel De Muy-
ter bet i te ld als « de m a n die 
politiek onmogeli jk is ». On
mogelijk als voorzi t ter van de 
Brusselse P.V.V. - federatie 
want , a ldus « Volksbelang » : 
« Wordt een dergelijk m a n ver
heven tot de hoogste taak in de 
federatie van het arrondisse
m e n t Brussel , dan gaat m e n 
regelrecht naa r houdingen die 
zullen ui t lopen op een split
sing van deze federatie o m d a t 
de Vlamingen er hun goedkeu
ring niet zouden kunnen aan 
geven ». 

Na het schrijven van een der
gelijke zware en krijgshaftige 
volzin waren de L.V.V.-manne-
kens zo moe, da t ze zich t e 
rus ten legden. 

. . . L E V E R E N G E E N S L A G 

Inmiddels werd, zoals onze 
lezers weten, de politiek onmo
gelijke Demuyter netjes to t 
voorzi t ter van de Brusselse 
P.V.V .-federatie verkozen. 

I s de federatie sindsdien ge
splitst , zoals he t L.V.V.-blad 
somber had aangekondigd ? 
Bijlange n i e t ! « Volksbelang » 
vond dat de verkiezing goed 
verlopen was , da t Demuyter 
« verrassend gematigd op zijn 
zetel t roonde » en da t de hoop 
bes taa t « dat de Brusselse fe
derat ie n u voor goed over h e t 
taa iopbod heen is ». E n in een 
hoofdart ikel onders t reep te de 
redakt ie da t het niet zo zeer de 
taa lwet ten en uitvoeringsbe
sluiten zijn waaraan men be
lang moet hechten, m a a r wel 
« h e t nieuw kl imaat da t de 
P.V.V. in het Brusselse zal 
scheppen ». 

De L.V.V.-ers zijn niet alleen 
koene, het zijn vooral verstan
dige s t r i jders . Ze hebben eens 
te meer , door de s tr i jd leep t e 
ontwijken, al hun onverbru ik te 
Vlaamse energie opgespaard 
voor een nieuwe slag tegen de 
een of andere « poli t iek onmo
gelijke m a n ». 

Men moet immers zuinig om
spr ingen me t wat m e n bi jna 
niet heeft. In dit geval : ener
gie. 

R E I Z E N 

Bui tenlandse reizen schi jnen 
een vast bes tanddeel te zijn 
van de be roemde « n i e u w e 
s t i j l» op zijn Van den Boey-
nan t s . De eerste-minister was 
deze week weeral naa r Pari js , 
waa r hij zopas nog bij de Gaul
le op bezoek was . Hij is al 
n a a r Zuid-Amerika geweest o m 
e r een p a a r vage en absoluut 
onbelangri jke akkoorden zoge
zegd te gaan afsluiten. 

Poswick vliegt en spr ingt in 
verschil lende werelddelen en is 
zelden thuis . Servais is n a a r 
Turki je geweest o m e r van de 
Turkse regering te vernemen 

w n 

# 

m 

Verleden zondag werd door de postsorteerders 
teerders spreken van staken en in de drukke K 
nieuws. Nochtans hebben ze het recht volledig 
den alle andere middelen uit om dat recht te d 
van sorteerder gedevalueerd, met alle gevolgen 
ties waarbij het Vlaams Sindikaat de toon aangaf 
diger Coppieters bij de minister werd aan de 
gevolg gegeven. Maurits Coppieters zal in de e.k. 

ondern 

te Brussel een perskonferentie gehouden. De sor-
erst- en Nieuwjaarsperiode is dat geen prettig 
aan hun kant en putten ze in de voorbije maan-
oen erkennen. Sinds 1 juli 1965 werd de funktie 

van dien. Ondanks allerlei voetstappen en ak-
, ondanks tussenkomsten van volksvertegenwoor-
gerechtvaardigde eisen van de sorteerders nooit 

dagen een nieuwe stap op parlementair vlak 
emen. 

dat zij geen arbeiders m e e r 
naa r België zal s turen; het wa
re na tuur l i jk te veel gevraagd, 
da t nieuws door onze ambas
sadeur te Ankara in ontvangst 
te la ten nemen. 

De Winter ging met V.d.B. 
mee naa r Zuid-Amerika, waar
schijnlijk o m diens h a n d of 
pennes tok vast te houden. 

E n inmiddels word t de on
derdanen aangeraden, he t w a t 
spaarzamer te d o e n ! 

S T A A L E N T E X S T I E L 

E r word t zeer veel inkt en 
papier gebruikt om aan he t 
land te verkondigen dat he t 
Waalse s taal in nood verkeer t . 
De Vlaamse tekst ie lsektor 

moe t he t met veel minder stel
len. 

Nochtans verzekeren inge
wijden da t de a l a rmkre ten 
over de staalkrizis worden 
overdreven, terwijl integendeel 
de krizis bi j de spinneri jen 
ernst iger is dan m e n denkt . 

Dat heeft na tuur l i jk «niets» 
te maken me t Vlaams-Waalse 
problemat iek . De Vlaamse be
weging is immers alleen m a a r 
voor romant iekers ? 

D I A L O O G 

De Volksunie-afdeling We-
velgem had voor 9 december j l . 
een voorl ichtingsavond over 
Brussel gepland; he t woord 
zou er gevoerd worden door 

het Et terbeekse C.V.P.-gemeen-
teraadsl id Szondi. 

« Zou » er gevoerd worden , 
inderdaad ! Zo ver is het ech
te r niet gekomen : de C.V.P.-
leiding stak er een stokje voor 
en verbood de heer Szondi 
naa r Wevelgem te komen. De
ze s tuurde dan in zijn p laa ts 
de Et te rbeekse Davidsfonds-
voorzit ter , die he t t rouwens 
u i t s tekend deed. 

Eigenlijk hoeft ons dat —• 
zelfs in deze tijd van dialoog 
— nau\velijks te verwonderen. 
Vlaamse C.V.P.-ers mogen wél 
samen met Brusselse oase-ke-
mels in de regering en in de 
kombine zit ten. Met Vlaams
nat ional is ten omgaan is echter 
v e r b o d e n ! 

ANTWOORD AAN VERROKEN 

« Als er geen ernstig gesprek meer 
mogelijk is tussen Vlamingen, Walen en 
Brusselaars, laat ons het dan maar alleen 
proberen. We zullen als Vlamingen dan 
^^el alleen onze plan trekken ». 

Bovenstaande uitspraak kwam op 1 
december in het parlement ...uit de mond 
van Jan Verroken. 

De heer Verroken heeft toen een harts
tochtelijk pleidooi gehouden voor een 
open gesprek tussen Vlamingen, Walen en 
Brusselaars. 

Er bestaat te Brussel een felle anti-
Vlaamse hetze en Verroken is terecht van 
leer getrokken tegen de schandalige aan-
plakbrieven van het F.D.F. 

Doch die anti-Vlaamse haatkampagne 
moet toch de heer Verroken niet verwon
deren. Zeker niet, wanneer hij weet dat 
dag aan dag, rechtstreeks of onrecht
streeks, de verfransing verder in de hand 
^^ordt gewerkt door de gemeentebesturen, 
waarin vertegenwoordigers zetelen van 
de grote partijen, ook van de C.VJ*. waar
toe hij behoort. 

Hij weet toch, dat te Brussel de Vla
mingen niet aan hun trekken komen. Dat 
in minstens 10 Brusselse gemeenten geen 
enkele Vlaamse gemeentelijke kleuter- of 

lagere school bestaat. Hij weet toch, dat 
sedert 1963 geen enkele nederlandstalige 
dokter meer werd benoemd in de zieken
huizen van de Brusselse C.0.0. Hij weet 
toch, dat te Etterbeek het C.V.P.-gemeen-
teraadslid Szondi bijna uit de gemeente-
raadsfraktie werd gesloten omdat hij « t e 
vlaamsgezind » is. Hij weet toch, dat in de 
stad Brussel op de hogere gemeenteambte
naren tot voor kort slechts 1 nederlands
talige was tegenover 27 franstaligen en 
dat bij 9 nieuw te benoemen ambtenaren 
(toen Van den Boeynants nog schepen 
was) die 9 ambten naar franstaligen 
gingen. Hij weet toch, dat de B.S.P.-er 
Simonet heeft verklaard, dat voor de Vla
mingen te Brussel slechts moet gezorgd 
worden voor « onthaal j>. 

Met de kampioenen van de Brusselse 
oaze-mentaliteit, de P.V.V., zit Verroken 
thans in de meerderheidskoalitie. De heer 
Verroken vreest dat een gesprek onmo
gelijk wordt en zegt : « als we niet meer 
kunnen praten, laat ons het dan maar 
eens alleen proberen ». 

Ik vraag mij af wat de C.V.P.-er De 
Saeger, die de federalisten afschilderde 
als plegers van een vluchtmisdrijf, daar-
o\er denkt. En ik ben verbaasd die uit

spraak te horen als één week voordien 
C.V.P.-jongeren, die te Mechelen met V.U.-
jongeren een open gesprek over federalis
me voerden, niet eens meer de kans kre
gen om in het Mechels C.V.P.-bestuur te 
geraken. Deze sanktie en de uitspraak van 
Verroken verschillen wel véél van elkaar! 

Het gesprek wordt onmogelijl:, zegt 
Verroken. Ik wil aan Verroken en de 
Vlaamse C.V.P. een vraag stellen : wordt 
een gesprek niet onmogelijk omdat de 
Vlaamse C.V.P. zich in een situatie heeft 
laten wringen waarin ie niet eens meer 
wordt beluisterd ? 

We hebben dat ervaren met Hertoginne-
dal en thans zien we het weer met de 
kommissie Meyers. De Vlaamse C.V.P. met 
25 % der stemmen heeft er slechts 11 % 
der zetels. Doch de Brusselaars, met 
slechts 11% der stemmen, kregen 33% der 
zetels en de Waalse C.V.P, met 6 % der 
Belgische stemmen, kreeg eventjes 11 % 
der zetels. Is dit niet klaar genoeg ? En 
de Vlaamse C.V.P. heeft zélf meegestemd 
voor die verhoudingen. De Walen spreken 
over minorisatie, de Vlamingen v\ orden 
geminonseerd en de Vlaamse C.V.P. laat 
zich minoriseren. 

Volgens Frans Van Cauweiaert, die 
door Verroken werd aangehaald, kon er 
nochtans van minorisatie der Vlamingen 
geen sprake zijn. Hij kantte zich tegen 
het federalisme ; volgens hem zouden de 
Vlamingen door hun kinderrijkdom het 
kunnen doen zonder federalisme en baas 
worden in België. Dat was het zogeheten 
« Flandre majoritaire ». Doch wat is 
daarvan geworden ? Niks. De Vlaamse 

volkskracht werd en wordt afgeroomd in 
Wallonië en Brussel. 

Thans hebben wij noch het voordeel van 
het federalisme, noch dat van onze meer
derheid in België. 

En er is méér ! In de grote partijen 
kapituleren de Vlamingen gewoonlijk vier 
maal. De eerste maal bij het formuleren 
van hun eisen, want ze willen redelijk 
zijn. Een tweede maal in de unitaire par
tij zelf, waar ze tot een vergelijk met de 
franssprekenden worden gedwongen in 
hun nadeel. Een derde maal in het parle
ment, waar die eisen verder worden af-
geknaagd. En een vierde maal bij de toe
passing van de wetten. 

Dat bleek duidelijk na Hertoginnedal. 
De Vlaamse randgemeenten werden prijs
gegeven, zgz. in ruil voor enkele Waalse 
randgemeenten. In het parlement bleven 
enkel de Vlaamse randgemeenten over, 
met faciliteiten voor de franssprekenden. 
En bij de uitvoering van de wet werden 
de faciliteiten onmiddellijk toegepast. 
Doch de bepalingen, door de Vlamingen 
terecht opgeëist, lieten 3 jaar op zich 
wachten en werden toen nog uitgehold in 
ons nadeel. 

Eén zaak heeft Verroken vergeten. Er 
is geen gesprek mogelijk zolang de Vla
mingen bijten naar de stok die hen slaat. 
Zij moeten bijten naar de hand die die 
stok vasthoudt. Die stok, dat zijn de Brus
selse konservatieve unitaire machten. 
Zolang wij die hand niet bijten, blijven 
we tegen de klaagmuur staan. Zonder ge
hoord te worden 1 

Mik Babyion. 
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Hoewel de P.V.V. voortgaat de 
taaivraagstukken als minder dringend 
voor te stellen, bewees de Senaat vo
rige week donderdag eens te meer 
dat dit soort vraagstukken alleen de 
rekordopkomst van de senatoren kan 
bewerken. Senator Roosens had dan 
ook gelijk toen hij op het einde van 
de zitting in de icandelgangen erop 
wees dat d« Volksunie ten slotte op 
de meest efficiënte wijze het absen
teïsme bestreden had. 

P.V.V.-partijvoorzitter Vanauden-
hove, door liet P.V.V.-middenstands-
blad « Soriaal Verweer » de enige 
giofe Belgische staatsman gehe
len (!), bewees eens te meer dat zijn 
formaat alles behalve is. Om diie 
uur was hij voor de inoverwegingne-
ming, om vier uur tegen en ten slotte 
X)erloor hij heel het spel. De P.V.V. 
met liaar 40 leden maakte een rot-
indtuk en werd door de V.U.-fraktie 
met haar 5 man netjes gevloerd. De 
P.V.V. heeft zich hopeloos vastge-
werkt in de senaat en zal door de 
eerste-minister van de schandelijke 
kapilulalie moeten gered worden. 
)yant liaar stelling, de inoverweging-
neming van taalwetsvoorstellen ie 

SENAAT 
weigeren, is onhoudbaar. Twee zijn 
er al doorgeslipt : een van de kom-
munisten en een ander van de V.U., 
zonder dat de P.V.V. er erg in had. 

Ondertussen is de V.U.-fraktie de 
enige Vlaamse fraktie die de P.V.V.-

.taalwetsvooi stellen met gelijke munt 
en zelfs flinke interest terug betaalt 
en die het offensief terzake uit de 
P.V.V.-handen rukt. 

De V.U. heeft nu beslist, elke week 
een soortgelijk wetsvoorstel in te die
nen zo de P.V.V. in haar liouding 
volliardt. Zo zou er tot schande van 
de P.V.V., totaal anti-demokratisch 
geinspiI eet d Ier zake, elke xceek een 
spektakel kunnen opgevoerd worden 
dat zeer nadelig zou uitvallen voor 
de'regering en vootal voor de P.V.V. 

De P.V.V. zal dus moeten kapitule-
reti en Vatiaudenliove verliest zijn 
eerste sfiel tegen de V.U. 

Er dient toegegeven dat de Vlaam
se CV.P.- en B.S.P.-senatoren bij het 
xoetsvoorslel Leuven andermaal hun 
plicht deden. Wij zullen nu zien of 
ze het voorstel ook verder zullen steu
nen. 

Votige dinsdag ivas het dan de an-
tiklimüx : rust en humor in de se
naat. De brave notaris Vati Leys was 
het voorwerp van plagerijen van zijn 
partijgenoten toen hij op liet podium 
stond te betogen. Alle spottende op-
merkingeti probeerde hij ernstig te 
weerleggen tot de onbctaalbate CVP-
er Coppens hem te lijf ging met het 
argument dat er niet veel meer ge-
bouu'd werd omdat de notariskoslen 
te hoog waren. 

Toen ging de btave Van Leys een 
lichtje op. 

Et tcetd ook geinlei pelleerd. De 
B.S.P.-er Van Hoeylandt inteipelleer-
dc ee.n zure De Saeger ovet de over-
sttontiiig van de Diitme. V.U.-senator 
De l'^'.ep kwam eveneens tussenbeide 
en hewd'S andetmaal, alle stteckpto-
Olciiieii g) uidig ondel de knie te 
ttcbhen. 

De begtolti'g van de Rijkswadil 
kï: am evei'eens aan de bcutt. Minis 
ter Fo.sxfick xcas vol goede wil voor 
tedcieen, zeljs voot V.U.-senatoi Bal
let die de P V.V. listig te lijf was ge
gaan door een band te leggen ener-
ujds lussen het P.V.V-offensief legen 
de VU. en andetzijds de tijksxvacht 
en de B.O.B, die onder het gezag 
van P.V.V.-ministers staan. 

Kadien stierf het debat uit bij zo
verre dat de joernalisl Bob in slaap 
itiel of) de pershank, lot groot genoe
gen van de enkele aanxcezige senalo-
7en. « Laat die nog schrijven dat xoij 

(\'er\o'g kader kol. 4) 

KUNSTONDERWIJS TE BRUSSEL: 

ANTI-VLAAMS SCHANDAAL 
Wim Jorissen heeft met een parle

mentaire vraag minister Van Elslande 
gedwongen, het dekseltje te lichten van 
een wel zeer onwelriekende Brusselse 
pot : de taaiverhoudingen in de kunst
en muziekakademies van de gemeenten 
der agglomeratie. 

He t antwoord van \ ' an Elslande laat 
aan duidelijkheid niets te wensen. 

Er is in de Bmsselse agglomeratie éé:i 
rijkshogere school voor architektuur en 
beeldende kunsten, te Eisene namelijk. 
Het enig kunstonderwijs dat de slaat in 
gans de agglomeratie verstrekt is een-
talig-Frans; de .'508 leerlingen van de 
school hebben niet eens de keus, ^\ant 
er is geen Nederlandse afdeling. 

Een aantal andere gemeenten van de 
agglomeratie hebben hun eigen akade-
mies en scholen voor schone kunsten. 
He t zijn : Brussel, Anderlecht, Eisene, 
Etterbeek, Molenbeek, Sint Gillis, Uk-
kel. Sint Joost, Watermaal-Bosvoorde 
en Woluwe. In geen enkele van deze 
tien gemeenten is er enige vorm van ne-
derlandstalig kunstonderwijs; al deze 
gemeentelijke scholen, met in het totaal 
2.511 leerlingen, zijn eentalig-Frans. 

Samengevat betekent dit, dat de mi
nister voor Franse kui tuur te Brussel 
het toezicht uitoefent op 11 Franse scho
len voor plastische kunsten met 2.819 
leerlingen (daaronder zonder twijfel een 
aantal Vlamingen), terwijl de minister 
voor Nederlandse ku i tuur geen enkele 
school voor plastische kunsten onder 
zijn toezicht heeft. 

Daarmee is echter de kous niet af : 
het muziekonderwijs in de Brusselse ag

glomeratie is er niet beter aan toe. He t 
Koninklijk Muziekkonservatorium te 
Brussel-Stad — een staatsschool met 452 
leerlingen — is uitsluitend franstalig. 
Anderlecht, Oudergem, Brussel, Etter
beek, Vorst, Eisene, Molenbeek, Sint Gil
lis, Sint Joost, Schaarbeek, Ukkel, Wa
termaal, St LambrechLs Woluwe, en St 
Pieters Woluwe hebben een muziekaka-
demie; aan geen enkele van die instellin
gen — met in het totaal 6.266 leerlingen 
— is er een nederlandstalige afdeling. 

Zelfde toestand aan de muziekscholen 

van Berchem en Jette met 478 leerlin
gen. 

Samengevat betekent dit, dat de mi
nister voor Franse ku i tuur te Brussel 
toezicht uitoefent over 17 muziekscholen 
met het Frans als voortaai en met 7.196 
leerlingen, terwijl er geen enkele vorm 
van nederlandslalig muziekonderwijs in 
de agglomeratie bestaat. 

Dit is een zo grove toestand dat hij 
werkelijk ongelooflijk aandoet. In Brus
sel echter is op het vlak der anti-Vlaam
se diskriminatie niets onmogelijk en on
gelooflijk : ui t de statistiek die minis
ter van Elslande in antwoord op de 
vraag van Jorissen moest publiceren, 
bleek dat het ongelooflijke en onmoge
lijke eens te meer rauwe Brusselse rea
liteit is. 

Onze senator heeft thans de minister 
er om \erzocht, kennis te geven van de 
maatregelen die zidlen getroffen worden 
om een einde te stellen aan dit schreeu
wend onrecht. 

WAAR GAAT ONS GELD NAARTOE ? 
Niet alleen nieuwsgierigheid, maar 

ook grondig en gegrond wantrou^ven 
dreven senator Jorissen er toe, de minis
ter \ a n Ekonomische Zaken te verzoe
ken om de gegevens over de kredieten 
die in het raam van de ekspansiewetten 
aan de verschillende ontwikkelingsge-
westeia in 1965 en in de eerste helft \ a n 
1966 werden verstrekt. 

De Waalse ontwikkclingsgewesten 
(Borinage, Centrum, Luxemburg, Ver-
viers, Doornik-Aat, Hoei en Beneden-
Maas) kregen in 1965 in het totaal vijf 
miljoen 186 duizend fr. (we houden 
voor het gemak de cijfers rond). De 
Vlaamse gewesten (Zuiderkempen-Ha-
geland, Eeklo-Gent, Lokeren-Dender-
monde, Veurne-Tielt, Aalst, leper. Oude
naarde en Geraardsbergen) moesten het 

P A R L E M E N T A I R E K R A B B E L S 
Bij <le bespreking van Binnenlandse 

Zaken hield Frans van der Eist een sereen 
en ideëel gestoffeerd kollege over de rol 
van de staat tegenover de volksgemeen
schap. Aanknopend bij een gedachte van 
oudminister Yranckx, betoogde hij dat 
federalisme demokratischer is dan centra
lisme, doordat het dichter bij de gemeen
schap staat. Hij kloeg het oeroud, ver
molmde Belgisch konservatisme aan en 
verdedigde het federalisme als de formule 
die een eind zal maken aan de verlam
mende binnenlandse twisten en een wel
doende, vreedzame koëxistentie zal ves
tigen. 

Mik Babyion, de rijzige gebronsde gla-
monr-boy van de Volksunie, stormde naar 
de tribune voor een onstuimige, eerder 
aanvullende repliek op de tussenkomst 
van Verroken, die verleden week wel wat 
deining had verwekt. Hij bracht heftige 
kritiek op Brussel, waar men de geeste
lijke gehandicapten van de F.D.F, rustig 
laat begaan in hun dwangvoorstellingen 
en him ziekeliike haat tegen de Vlamin
gen. Spreker stelde voor dit inciviek kli
maat de gemeentebesturen verantwoorde
lijk, waarin de drie partijen zetelen. Hij 
besloot met een oproep tot gesprek. Bij 
zijn iets langzamer debiet, dat nu meer op 
een repeteergeweer dan op een mitrail
leuse gelukt, was zijn tint wat aange-
gloeid. Wij kunnen de asgrauwe oudere 
heren waarborgen, dat deze tint waseclit 
is. Zij is een wetenschappelijk uitgekiende 
dozcring van sterkende alpenhicht. milde 
Midiielbindsezeezon en zorgvuldig uitge
kozen vlagen Noordzeewind. Wij waar
schuwen de heren dat niet elke huid voor 
deze behandeling in aanmerking komt. 

In de Vlaamse C..V.P. .groeit het onbe
hagen ten aanzien van de aanmatigende 
P.V.V.-partner op wie de voze, laatdim-
keiide en zich potsierlijk overschattende 
mentaliteit van de machtige Brusselse 
federatie gevaarlijk heeft afgeverfd. Het 
incident in de kommissie voor Europese 
en Buitenlandse Zaken was in dit opzicht 
betekenisvol. De (].V.P.-leden duidden — 
wel wat tegen de geploaenhedïn in — 
oudminister Fayat, een lid van de opposi
tie, als verslaggever aan. Tegen de besla
gen, voorname Fayat in stelde de P.V.V. 
de kandidatuur van Lefcbvre, een bejaar
de hereboer die toen hij minister van 
Binnenlandse Zaken was op een geniepige 
manier toch een talentelling wou houd-en. 
Het bekwam hem toen al even slecht als 
nu in de konnnissie. De tweetalige formu
lieren, die hij als een talentelling had be

dacht, werden hem met volle vrachtwa
gens door de Vlaamse burgemeesters 
teruggestuurd. 

In de Vlaamse C.V.P. wordt men met 
de dag meer beducht voor het fran.skil-
jonse offensief vanuit Brussel door de 
franssprekende vleugels van de drie « na
tionale » partijen. De gehele P.V.V. met 
een Demuyter en een Mundeleer op kop, 
willen de hatelijke « oasis francophone » 
van Eisene over geheel de Brusselse ag
glomeratie uitbreiden, en deze agglome
ratie over geheel Vlaams Brabant. Bij de 
B.S.P. leidt Simonet de aanval, bij de 
C.V.P. is het Saint Bemy, dezelfde man 
die als verslaggever de taalwetten verde
digde, wier afbraak hij thans voorstaat. 

In de Vlaamse C.V.P. komt men meer 
en meer tot het besef, mede door de uit
holling van de uitvoeringsbesluiten, dat 
de taalwetterij faljiet gaat en radikalere, 
ook federaliserende maatregelen onont
koombaar zullen blijken. De verstrakte 
houding van de groep werd weerspiegeld 
in de radikalere tussenkomst van Verro
ken verleden week. 

Om te voorkomen dat de kwestie Leu
ven parlementair onbestaand zou zijn, 
werd in de Kamer- en Senaatfrakti'e van 
de Volksunie besloten, Verroken met wat 
zachte dwang aan te manen ziin wetsvoor
stel opnieuw in te dienen. Men liet de 
voorrang aan Verroken, maar in een kom-
munikee werd duidelijk gezegd dat de 
Volksunie het zou indienen, als de C.V.P. 
hiervan geen gebruik zou maken. Het 
was uitstekende, faire strategie. Men wou 
het de C.V.P. niet afsnoepen, maar toch 
verdagingsmaneuvers voorkomen, waar
mee het voorstel in de vergeetboek zou 
gerangeerd worden. De C.V.P. hapte niet 
toe en Elaut diende het voorstel in de 
Senaat in. Daarbij duidelijk nog steeds 
aan Verroken de handen vrijlatend in de 
Kamer, zelfs met de toezegging dat het 
ook in de .Senaat zou worden teruggetrok
ken als de C.V.P. het toch nog wilde in
dienen. 

De P.V.V. maakte zich eens te meer be
lachelijk door eerst bij monde van Van 
Audenhove te verklaren dat zij zou voor 
stemmen, en uiteindeliik toch tegenstem
de. Tegen de verwachting van de blauwe 
heren in werd de inoverwegingncming 
gestemd. Wéér opnieuw Walen en frans
sprekende Brusselaars tegen Vlamingen. 
Elaut kwam de koffiekamer van de Kamer 
binnen met een brede monkel. Hij ver
telde met' jongensachtige pret, hoe de 
P.V.V.-heren zichzelf door hun tcgenstrij-

stellen met negen keer minder : 731 dui
zend fr. 

In de eerste helft \ a n 19C6 kregen de 
Waalse gewesten 202 duizend en de 
Vlaamse 443 duizend fr. Te l t men de 
cijfers over 1965 en eerste semester 1966 
samen, dan blijft de verhouding echter 
nog altijd meer dan acht en half maal 
zoveel voor Wallonië als voor Vlaande
ren 1 

Plaatsruimte belet ons, de volledige 
statistiek te publiceren; zij is echter bui
tengewoon leerrijk. Zo kreeg Borinage 
driemaal meer dan Hageland-Zuider-
kempen. Verviers alleen kreeg bijna zo
veel als heel Vlaanderen. En het gebied 
Beneden-Maas kreeg viermaal meer dan 
heel Vlaanderen I 

digheden hebben vastgemeerd. In zijn 
geestdriftige opwinding gebruikte hij 
daarbij een beeld rechtstreeks geput uit 
de kleurige, scatologische volkstaal. Er 
ging toch een rimpeltje door het al niet 
bijzonder preutse parlementaire gezel
schap. 

Hugo Schiltz hield een doordachte in
terpellatie in verband met uitspraken van 
Nederlandse havenautoriteiten ten opzich
te van de haven van Antwerpen. De inter-
pellant verdedigde met klem de Antwerpse 
belangen zonder afbreuk te doen aan de 
Beneluxgeest. Hij bepleitte de steun van 
de Walen voor een havenpolitiek 
door hen, na het wegvallen van de kolen-
industrie, het uitzonderlijk bel/mg van de 
Vlaamse haven voor ogen te stellen. 

Terwijl de Brusselse bankier met de 
voorbestemde naam Scheyven — die uit 
liefhebberij kokketeert met de Sowjet-
Unie en kommunistisch China — over de 
krizis in de staalnijverheid handelde, 
dwarrelden vlugschriften neer op de acht
bare hoofden van de aanwezigen. Een vijf
tal studenten manifesteerden in de open
bare trihiHie voor « Leuven Vlaams » en 
« demokratie ». De dwaze balorigheid van 
de Kamer die zelfs weigerde het probleem 
Leuven alleen maar te bespreken, heeft 
de Leuvense studenten (en de gehele 
Vlaamse openbare mening) voor wie dit 
probleem kapitaal is. scherp geërgerd. De 
manifestatie van de studenten was een 
reaktie op de onverantwoordelijke abdi-
katie van de Kamer. 

Nik Claes. 

(Vervolg van kol. 1) 
slapers zijn >, xcerd er geroepen over 
de parlijgrenzen heen. 

Woensdag xras de begroting xian 
Ekonomische Zaken aan de beurt. Se
nator Sl/'dsens lokte glimlachjes uit 
omdat hij een dringende toon aan
sloeg en sptak van een gebetirlijke 
hevige strijd tegen de minister. Bij 
zoveel stiijdvaardigheid juichte de 
Volksunie toe. 

Na tal x'an ]Vaalse klachten in ver-
hand met de regionale ekonomie han
teerde senator Jorissen even de zwa
re Vlaamse artillerie. Hij sprak de 
taal der cijfers. 

Niemand protesireule. Minister 
Van Offelen keek veroeeld. 

file:///erzocht
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NIEVWS VAN DE VOLKSVNIEPARLEMENTSFRAKTIES 

EEN HISTORISCH DEBAT 

Het debat dat verleden week donderdag, 8 december, in de se
naat gevoerd werd kan terecht historisch genoemd worden. Het 
was de eerste maal dat een wetsvoorstel van de Volksunie — het 
wetsvoorstel Elaut betreffende de overheveling van de franstali-
ge Leuvense universiteit naar Wallonië — aanleiding gaf tot een 
stemming waarbij (met uitzondering van de P.V.V.) de Vlaamse 
parlementairen in blok anders stemden dan de Waalse. Dat is 
niet zo maar een procedure-incident en het is zelfs niet alleen 
een magistrale oppozitie-zet van de Volksunie : het is een duide
lijke vingerwijzing voor de onontwijkbare evolutie in het land, 
die door de Volksunie nagestreefd en bespoedigd wordt. 
We menen er goed aan te doen, deze week de kroniek « parle
mentaire vragen » eens af te wisselen met een lang uittreksel 
uit het Beknopt Verslag van de historische senaatszitting. We 
kozen het ogenblik waarop Vanaudenhove, die eerst verklaard 
had de inoverwegingneming van het wetsvoorstel Elaut te zullen 
goedkeuren, overstag ging : een formidabele blijk van « staat-
manskunst», dit ja en dan neen zeggen bijna in één adem! 

Vanaudenhove, P.V.V., (in 
het Frans) : Wij moeten ons 
uitspreken over een voorstel 
van wet dat verder reikt dan 
het eerste. Nu echter is er de 
kommissie-Vanderpoorten. Wij 
hebben de inoverweging goed
gekeurd van een kommunis-
tisch v o o r s t e l . Wij wa
ren het daarmede niet eens en 
de voltallige P.V.V.-fraktie had 
zich verzet als haar niet was 
verzekerd, dat de verwijzing 
naar de parlementskommissie 
zou medebrengen dat de tekst 
van dit en andere voorstellen 
bij de kommissie-Meyers aan
hangig werd. De voorzitter 
heeft ons toegezegd, dat het 
voorstel-Terfve niet naar een 
parlementskommissie d o c h 
naar de kommissie-Meyers zal 
gaan. Uiteraard dient het voor-
stel-Elaut hetzelfde lot te ken
nen, dus niet in het parlement 
te worden besproken vóór het 
de kommissie-Meyers is voor
gelegd. 

Wiard, B.S.P., (in 't Frans): 
Wie heeft dat gezegd ? 

Vanaudenhove, P.V.V., (in 
het Frans) : De voorzitter. (Sa
menspraken.) 

De voorzitter : Gaarne wou 
ik misverstand omtrent de ge
volgde procedure voorkomen. 
De door u gebruikte bewoor
dingen gaan wat te ver. U zei 
dat er geen sprake van was het 
voorstel naar een parlements
kommissie te verwijzen. Ik heb 
echter zeer duidelijk gezegd, en 
iedereen heeft dat goedge
keurd, dat de inoverwegingne
ming van 'n voorstel van wet 
volgens ons reglement de ver
wijzing ervan naar de bevoeg
de senaatskommissie inhield. 
Doch ik heb hieraan toege
voegd dat ik de bedoeling had, 
die aan het eenstemmig ver
langen van de Senaat leek te 
beantwoorden, onmiddellijk 
het advies van de kommissie-
Meyers te vragen. 

Ik heb slechts een wat bui
tensporige verklaring van de 
heer Vanaudenhove willen 
rechtzetten. Daar de kommis
sie-Meyers meteen een berede
neerd advies is gevraagd, zal 
zij normalerwijze dit berede
neerd advies uitbrengen vóór 
de beraadslaging in de parle
mentskommissie. 

Harmegnies, B.S.P., (in het 
Frans) : Neen toch! (Samen
spraken). 

De voorzitter : Ik heb slechts 
de puntjes op de i willen zet
ten en volgens mij is dit stand
punt niet voor betwisting vat
baar. 

Vanaudenhove, P.V.V., (in 
het Frans) : Ik dank u voor uw 
nadere verklaring, in verband 
waarmede ik nu echter een 
schorsing van de vergadering 
moet vragen, daar ik niet wens 
dat er misverstand zou heer

sen. Mijn fraktie verzet zich te
gen de inoverwegingneming 
van ieder ontwerp, dat onder
werp van bespreking kan wor
den in deze vergadering, na af
wijzend advies van de kommis
sie-Meyers. 

(Verder in het Nederlands.) 
Een woord nu over de grond 

van de zaak. Het moet wel ver
staan zijn en de leden van de 
Volksunie zullen dat van ons 
wel aanvaarden, dat wij in ge
nen dele akkoord gaan met het 
voorstel Elaut. Wij zijn beslist 
tegen de spUtsing van Leuven. 

Jorissen, V.U. : Ah ! 
Vanaudenhove, P.V.V. : Ze-

ker, wij zijn er tegen. 
Wij verdedigen een totaal te

genovergestelde stelling, ter
wijl de leden van de Volksunie 
alle vergelijk onmogelijk wil
len maken. 

Jorissen, V.U. ; Uw partij 
doet dat. (Uitroepen.) 

Vanaudenhove, P.F.F., : Men 
mag geen ogenblik veronder
stellen dat de P.V.V.-leden, on
der welk oogpunt het ook we-
ze, de Volksunie zullen steu
nen. 

De stemming die wij zullen 
uitbrengen over de inoverwe
gingneming mag dus niet wor
den beschouwd als zijnde een 
akkoord gegeven met het voor
stel Elaut. Wij zullen dat be
strijden zowel in de kommissie 
Vanderpoorten als in het par
lement. 

Zoals de heer Gillon ver
klaarde, is het standpunt van 
de P.V.V. volkomen logisch. 
Moest echter blijken dat het 
huidige voorstel toch in het 
parlement zou kunnen belan
den vóór het einde van het 
taaibestand, dan zou ons stand
punt anders zijn. 

(Verder in het Frans.) 
De heer Harmegnies zal ze

ker niet weigeren onze vraag te 
steunen. Kort geleden heeft hij 
ook een schorsing gevraagd. 
Deze vraag is logisch. Ik heb 
dus de eer u te vragen ons een 
schorsing van de vergadering 
te willen toestaan. (Applaus bij 
de P.V.V.) 

De voorzitter: Vooraleer wij 
ons over deze vraag uitspreken 
zult u mij toelaten, de heer 
Harmegnies het woord te ver
lenen. 

Vanaudenhove, P.F.F., (in 
het Frans) : Aan de heer Har
megnies vooral. (Men lacht.) 

Harmegnies, B.S.P., (in het 
Frans) : Ik kom hier om een 
beetje meer klaarheid te vra
gen. Een meerderheid heeft 
zich voor de inoverwegingne
ming van het wetsvoorstel-
Terfve uitgesproken. 

De voorzitter heeft besloten 
het voorstel van wet voor te 
leggen aan de kommissie-Van
derpoorten, maar hij heeft het 
tevens gezonden naar de kom

missie voor de binnenlandse 
zaken. (Samenspraken. — On
derbrekingen.) 

Sledsens, C.V.P., (in het 
Frans) : Dat is het reglement! 

Harmegnies, B.S.P., (in het 
Frans) : Ik neem mij dus voor 
de kommissie van binnenland
se zaken toekomende week bij
een te roepen om een stand
punt in te nemen. (Heftige sa
menspraken bij talrijke leden.) 

De voorzitter : Spreek voort, 
mijnheer Harmegnies, uw stem 
is sterk genoeg om het rumoer 
te overstemmen. 

Harmegnies, B.S.P., (in het 
Frans) : Ik moet u dadelijk 
zeggen, dat ik geen haast heb. 
Ik betreur dit alles ten zeerste 
en het komt mij voor dat dit 
schouwspel voor het land niet 
zeer mooi is. (Applaus bij de 
socialisten en de P.V.V.) Het 
reglement is echter het regle
ment en het voorstel is voorge
legd aan de kommissie voor de 
binnenlandse zaken. Als gij 

mij vraagt mij niet te haasten, 
ben ik bereid op dit verzoek in 
te gaan. Ik had de verrichting 
helemaal anders begrepen. Ik 
meende dat de kommissie voor 
de binnenlandse zaken waarbij 
het voorstel aanhangig is, het 
zou zenden aan de kommissie-

. Vanderpoorten-Meyers. 
Rolin, B.S.P.. (in het Frans): 

Dat mag zij niet doen. 
Harmegnies, B.S.P., (in het 

Frans) : Ik geloof dat wij in 
volle verwarring zijn en ik 
meen dat de heer Vanauden
hove terecht een schorsing van 
de vergadering gevraagd heeft. 
(Applaus bij de Waalse leden 
van de B.S.P. en de C.F.P.;. 

Housiaiix, B.S.P., (in het 
Frans) : Het'aanhoudend goed 
humeur van de heer Jorissen 
verheugt mij. Hij heeft steeds 
een brede glimlach en daar is 
wel reden toe. Vier of vijf 
maanden geleden hebben wij 
de inoverwegingneming van 
het voorstel van de heer Joris
sen en zijn fraktie afgewezen. 
Thans wendt hij zich tot de 
P.V.V.-fraktie en schijnt te 
vragen : «Wat zult gij doen 
met het voorstel-Van Pé? ». Gij 
amuseert u kostelijk, niet 
waar, mijnheer Jorissen ? Na 
voorzitter Gillon, heeft de voor
zitter van de P.V.V. ons im

mers duidelijk gezegd, dat het 
er minder om ging bij de se
naat een voorstel van wet in Xm 
dienen, dan dit voor te leggen 
aan de kommissie-Vanderpoor
ten, ook kommissie-Meyers ge
noemd. (Gelach.) 

Van Hoeylandt, BSP, : Heeft 
de Vlaamse P.V.V.-fraktie niets 
te zeggen ? 

Housiaux, B.S.P., (in hei 
Frans) : Indien een lid van de 
senaat ook lid van de kom
missie-Vanderpoorten is, belet 
hem niets er de tekst van één 
van zijn voorstellen aanhangig 
te maken. Niets belet de leden 
van de P.V.V. het voorstel Van 
Pé bij de kommissie aanhangig 
te maken. 

De Styxhe, CV.P., (in het 
Frans) : Dat is vanmorgen ge
beurd. (Samenspraak.) 

Housiaux, B.S.P., (in het 
Frans) : U hebt het gehoord. 
Het voorstel-Van Pé werd van 
morgen ingediend. Ik wil niet 
dat de heer Jorissen denkt dat 
hij met de Senaat mag spotten, 
door hem op een uitgebrachte 
stemming terug te laten ko
men. Dat maneuver kan ik niet 
aanvaarden; wat mij betreft 
zal ik dezelfde negatieve hou
ding aannemen als tegenover 
het wetsvoorstel-Sledsens-Van 
Cauwelaert. 

DOKUMENT 
'DOMMJKSr Be r^lEST (Bt) 
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Zo laat de schepen van openbare werken van 
de gemeente Vorst in de Brusselse agglome
ratie aan de ingezetenen zijn nota's en dienst
berichten geworden : eentalig Frans. Dat is 
natuurlijk volkomen in strijd met de taal
wet, maar daaraan storen de sjeiks van de 
oase zich niet. De schepen van Vorst kon
digt in dit schrijven aan dat een nieuwe 
straat zal getrokken worden, dat hij rekent 
op de inwoners om begrip te hebben voor de 
moeilijkheden die daaruit voortspruiten en 
dat hij ter beschikking staat voor al wie in 
dit verband moeilijkheden of problemen te 
opperen heeft. 
De onderdaan die een dergelijke Franse brief 
krijgt en die dan achteraf om de een of an
dere reden de schepen nodig heeft, neemt 
natuurlijk braaf zijn klak in de handen en 
spreekt Frans — de taal van de grote heren 
die hij nodig heeft en die hij niet voor de 

Sohovln floa Iravmuc ii iblios. 

kop wil stoten. Op slag wordt hij bevorderd 
tot francofoon en de schepen van Vorst kan 
— hand op het hart — beweren qu'a Forest 
tout Ie monde parle frangais. Dat is de 
eeuwige en infernale kringloop van de ver-
fransing in de Brusselse agglomeratie; zo is 
het iedere dag opnieuw met honderden be
richten, dienstnota's en rondschrijvens. 

Voegen we er voor de goede orde aan toe 
dat Vorst bestuurd wordt door een koalitie 
van P.V.V.-ers met partijgenoten van de heer 
Verroken. En herinneren we aan de verkla
ring van Van den Boeynants bij de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen, «dat de C.V.P. 
aan geen enkele bestuurskombinatie in de 
Brusselse agglomeratie zou deelnemen indien 
de taalwetten niet zouden toegepast worden». 
Van de hoeveelste leugen zal V.d.B. eigenlijk 
barsten ? 
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E FAZE IN DE 
RHODEZISGHE KWESTIE 
\'a twee dagen tang op een stormachtige Middellandse zee aan boord van de 
oude Britse kruiser « Tiger» onderhandeld te hebben, ondertekenden premier 
Wilson en de Rhodezische regeringsleider lan Smith een werkdokument dat de 
terugkeer van Rhodezïé naar de wettelijkheid scheen in te leiden. Na zijn terug
keer te Salisbury vergaderde lan Smith negen uur met zijn kabinet, om na af
loop van de vergadering mee te delen dat Rhodezië de Britse voorstellen verwierp. 
Het was duidelijk dat gedurende de urenlange kabinetsraad op Smith druk werd 
uitgeoefend door de « harden », aan wier hoofd minister van justitie Lardner-
Burke staat. Inmiddels wachtte te Londen uren aan een stuk premier Wilson. 
Toen het nieuws uit Salisbury eindelijk kwam, bleef er hem niets over dan mee 
te delen dat lan Smith een telegram van vier woorden gestuurd had : « de strijd 
gaat verder ». 

Voor Wilson was' het nieuws uit Sa
lisbury, na de hooggespannen verwach
tingen sinds de ondertekening van het 
werkdokument aan boord van de « Ti
ger », een jobstijding. Zijn ganse Rho-
dezie-beleid stortte ineen als een kaart-
huisje. 

Op 11 november 1965 riep een Rhode
zische rebellenregering eenzijdig de on
afhankelijkheid van het land uit. Deze 
regering onder lan Smith wou voorko
men, dat de planterskolonie een onaf-
hankelijkheidsgrondwet van Britse ma
kelij opgelegd werd, waarbij aan de 4 
miljoen zwarten (die tegenover slechts 
220.000 blanken staan) geleidelijke po
litieke gelijkgerechtigheid zou worden 
verleend. 

De zwarte Afrikaanse landen eisten 
dat Wilson Britse troepen naar Rhode
zïé zou sturen om er de rebellie te on
derdrukken. Dat was een wensdroom; 
de Britten waren en zijn niet bereid, te 
gaan vechten tegen andere Britten die 
toe\alIig in Rhodezië wonen. Premier 
Wilson wimpelde deze verzoeken dan 
ook af met de stellige toezegging dat 
hij binnen de drie maanden de rebel
len te Salisbury op de knieën zou krij
gen met vreedzame middelen. Deze 
vreedzame middelen waren ekonomi-
sche sankties. 

Sindsdien is meer dan een jaar ver
lopen en de Rhodezische rebellen voe
len zich sterker dan ooit. De ekonomi-
sche sankties bleken weinig of geen uit
werking te hebben. Weliswaar vermin
derde het nationaal inkomen van Rho
dezië met 8 tot 9 %, maar dat is niet 
dramatisch en in alle geval onvoldoen
de om lan Smith, zijn regering en de 
blanke planters tegen de vlakte te krij
gen. De Verenigde Staten en de West-
europese landen bleven handel drijven 
met Salisbury; het enige embargo dat 
clfektief zou kunnen zijn — het olie
embargo — bleef zonder uitwerking 
omdat Portugal en vooral Zuid-Afrika 
aan Rhodezië de nodige petroleumpro-
dukten bleven leveren (tussen haakjes: 

jwaarschijnlijk tot grote tevredenheid 
van de Belgische Petrotina-bazen, die in 
Angola grote petroleumbelangen heb
ben). 

Wilson schipperde zo goed en 70 
kwaad het ging dertien maanden lang 
tussen de klippen door. Van links werd 
hij steeds weer uitgedaagd om de 
krachtproef met Rhodezië te wagen, 
tciwijl de konservatieven met leedver
maak noteerden dat « de Labour-
grootspraak » ijl en machteloos was. 

Zo bleef er de Britse premier uitein
delijk nog alleen over, persoonlijk een 
hoge gooi naar een oplossing te doen 
en met lan Smith te gaan praten. Ook 
dat werd, onder druk \an de « harden » 

Ite Salisbury, een mislukking. 
Daaimee is de Rhodezische kwestie 

n een nieuw stadium gekomen. Groot-
ritannië heeft zich tot de U.N.0. ge-
end met het verzoek, dat de interna-

Jtionale organizatie zélf de zaak van de 
ïsankties tegen Rhodezië in handen zou 
nemen. Te Salisbury is men, alleszins 
op korte termijn, niet bevreesd voor 
U. N. O. - maatregelen. Ekonomische 
sankties en zelfs een volledig petrole

um-embargo zouden onder U.N.O.-lei-
ding al even weinig effekt sorteren als 
onder Britse leiding. Londen zal daar
enboven al het mogelijke doen om te 
beletten dat de U.N.O. de enige maatre
gel treft die wellicht toch effektief zou 
zijn : een petroleum-embargo dat niet 
alleen Rhodezië, maar ook Angola en 
Zuid-Afrika omvat. Een dergelijke 
maatregel ware de genadeklap voor 
Wilsons beleid van ekonomisch herstel, 
dat in beslissende mate afhankelijk is 
van normale handels-betrekkingen met 
Engelands vierde belangiijkste klant : 
Zuid-Afrika. 

Wat de zwarte Afrikaanse naties ook 
mogen eisen, tot militaire sankties 
komt het stellig niet. De U.N.O. en 
zwart Afrika zijn niet in staat, de no
dige middelen voor een dergelijke op
lossing in lijn te brengen. 

Het gevaar ligt bij deze nieuwe faze 
in de Rhodezische kwestie elders. Voor
eerst komt er een gunstig terrein voor 

Boven : Wilson en Smith. Onder : de « Tiger ». 

kommunistische infiltratie en subver
sieve akties. En vervolgens is het ini
tiatief vanuit Londen naar de U.N.O — 
en dus buiten Britse kontrole — ver
huisd. 

In een dergelijke pat-situatie is er 
maar één uitkomst : terug aan de on
derhandelingstafel gaan zitten. Hoe on
denkbaar het thans ook moge lijken, 

de omstandigheden dwingen zowel Sa-
lisbui-y als Londen om verder naar een 
kompromis te zoeken. Er is dan toch 
één nieuw feit dat terzake van belang 
is : de kennelijke onenigheid in het ka
binet te Salisbury die, ondanks Smiths 
beslissing om de strijd voort te zetten, 
nauwelijks gekamoefleerd bleef. 

T. van Overstraeten. 

SYRISCHE GREEP NAAR IPC-GELD 
Enkele dagen geleden heeft de Syrische regering alle goederen van de Irak Pe
troleum Cy (I.P.C.) op Syrisch grondgebied m beslag laten nemen. En deze week 
draaiden de Syriërs het kraantje dicht van de pipe-lines die het petroleumtrans-
port naar de havens van Banias en Tripoli verzorgden. De jonge Syrische eerste-
minister Zoeajen (36 jaar) is aan de pipe-linekraantjes gaan knoeien om zich een 
sterke uit gangs pozitie te verschaffen bij de besprekmgen die hij met de IPC 
wil voeren over een verhoging van de petroleumroyalties. Ook de internationale 
zakenwereld gelooft niet dat er méér achter steekt; de Londense beurs liet zich 
niet opschrikken door de Syrische maatregelen. 

Irak zou het desnoods ook zonder de 
Syrische pipe-lines kunnen stellen. Het 
heeft een uitweg op de Perzische Golf; 
het petroleumtransport rondom heel 
Arabië en door het Suezkanaal is ech
ter een lange, omslachtige en dure weg. 
Daarom werden twee pipe-lines aange
legd met een diameter van 75 cm en 
een lengte van 900 km, waai-van de 
helft op Syrisch grondgebied. 

In 1955 kwamen Syrië en de IPC 
overeen, dat Damaskus gemiddeld iets 
meer dan twee miljoen Bfr per jaar aan 
transitrechten zou krijgen. Dat akkoord 
is echter meer dan tien jaar oud en die 
tien jaar hebben een grote omwente
ling zien teweegbrengen in de verhou
ding tussen de petroleummaatschappij-
en en de landen op wier grondgebied 
de oliewinning geschiedt. De produktie-
landen kregen steeds hogere vergoe
dingen, terwijl het statuut der transit-
landen echter ongewijzigd bleef. 
Dat was de Syriërs natuurlijk 'n doorn 

in de ogen en nadat de jonge nationa
list Zoeajen in maart jongstleden aan 
de macht kwam, duurde het dan ook 
niet lang vooraleer de Syiicrs aan de 
IPC een herziening van de overeen
komst voorstelden. 

De IPC (waarin Standard, Mobil, 
British Petroleum, Shell en de Cie 
Fran^aise belangen hebben) bleek aan 
die kant een beetje doof. In augustus 
jongstleden ging Zoeajen dan ook een 
stapje verder : in een opgewonden re

devoering verklaarde hij dat de IPC 
zich ten opzichte van Syrië aan bedrog 
en oplichterij schuldig maakte en dat 
Damaskus onmiddellijk verregaande 
maatregelen zou treffen indien de 
maatschappij zich niet dadelijk aan 
de konferen tie tafel zou willen zet
ten. Ditmaal begreep de IPC de dui
delijke wenk en op 10 september be
gonnen zowel te Damaskus als te Lon
den onderhandelingen. De Syriërs 
speelden grof, hun eisen waren aan de 
gepeperde kant en de IPC verkoos dan 
ook, de onderhandelingen af te breken. 
In Damaskus werd men echter niet on
geduldig; men beschikt er immers over 
de sterkste troeven en dus ook over de 
sterkste zenuwen. Zoeajen nam nog 
even de tijd en eiste dan betaling van 
de gevraagde sommen vóór 11 oktober, 
zoniet... Zoniet wat ? De IPC gebaarde, 
de dreiging niet te verstaan en reageer

de met. Begin november nieuw Syrisch 
ultimatum en nu begon men in de 
hoofdkwartieren van de grote petro-
leummaatschappijen toch ongerust te 
vvorden : wilden de Syriërs werkelijk 
national!zeren ? De petroleumbussi-
ness heeft in het verleden al meer dan 
één opstandeling in het Nabije Oosten 
de laan uitgcholpen, maar de drukte 
rond dergelijke ondernemingen is ten
slotte niet bevorderlijk voor het kalm 
klimaat waarin zaken het best gedijen. 
Verleden week dan preciseerde Damas
kus zijn dreiging : in een witboek ver
klaarde de Syrische regering dat ze ge
durende tien jaar een supplementaire 
vaste transitvergoeding op alle petro
leum uit Irak zou leggen, indien IPC 
niet dadelijk over de brug komt. De 
bezetting van de IPC-installaties en het 
afsnijden van het petroleumtransport 
zijn de normale konsekwenties van dit 
standpunt. 

Of de IPC het al dan niet graag doet: 
ze zal nu wel 'aan de onderhandelings
tafel moeten gaan zitten. Al met al 
heeft ze toch ook een troef in hand : de 
druk die Irak niet zal nalaten uit te oe
fenen op Syrië. Voor Damaskus wordt 
het in alle geval een zaak ! 

T. van Overstraeten. 

deze week in de wereld 
De U.N.O. beveelt ekonomische sankties tegen Rhodezië aan. 

De Syrische regering legt beslag op de goederen van de Irak Petroleum Cy. 

Laatste vergadering van de Atlantische raad te Parijs. 

Grote meerderheid voor Franco's hervormingen bij het referendum in 
Spanje. 

De besprekingen tussen de Gaulle en Kossygin te Parijs weiden beëin
digd. Meningsverschillen over het Duitse vraagstuk. 
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T W E E T E N H O N D E R D , " 

EN T O C H B E L A N G R I J K 

De gemeenteverkiezingen in 
309 gemeenten van de Italiaan-

' se provincies Trieste en Massa-
Carrara wekten een uitzonder
lijke belangstelling op bij de 
I ta l iaanse part i j le iders . Alhoe
wel de verkiezingen op zichzelf 
van weinig polit ieke betekenis 
waren, ont leenden ze d i tmaal 
een uitzonderl i jk belang aan 
he t feit da t zij een eerste aan
wijzing konden leveren voor de 
elektorale pozitie van de s inds 
30 ok tober herenigde socialis
t ische par t i j . 

De socialisten hadden dit
maa l 2 % minder s temmen dan 
het aantal dat de beide par t i j 
en in 1962 hadden. 

Alhoewel dit een minieme 
verschuiving is, kan ze grote 
gevolgen op de I tal iaanse poli
t iek hebben : de socialisten 
leiden er uit af, dat ze alles te 
winnen hebben bij een oppozi-
t i ekuur en da t verdere deelne
ming aan een regeringskoali t ie 
gevaarlijk is. 

Op Gopastam'i, de « dag der heilige koeien », ver troetelen de Indiërs hun op-eters nog méér dan 

naar gewoonte. 

GEORGE ROMNEY 
De politiek in de Verenigde Staten 

xüordt reeds thans volkomen beheerst door 
de prezidentsverkiezingen van 1968. Voor
al sinds het Republikeins sukses bij de 
kongresverkiezingen vorige maand is het 
raden naar de naam van de man die als 
prezident uil de bus zal komen dagelijkse 
kost in de kranten geworden. 

Wal de Demokratische partij betrejt, 
spitsen de vragen zich toe op een paar 
namen : Jolmson zelf en Robert Kennedy. 
Zal de nieuwe kandidaat van de Kennedy-
clan al in 1968 meedoen of wacht hij tot 
in 1972, wamieer Johnson vanzelf bitite7i 
spel zal zijn f 

Bij de Republikeinen zijn er heel wal 
meer vraagtekens. De zware nederlaag die 
de Grand Old Party onder Goldwater had 
opgelopen, scheen Haar voor lange tijd 
kansloos te maken. Maar sinds btj de kon
gresverkiezingen bleek dal de reus John-
ion op lemen voeten staat, hebben de Re
publikeinen tveer moed gekregen en be
moeien een aantal politici zich om de 
aanstelling tot republikeins kandidaat 
'oor het prezidentschap. 

Er zijn zowat vier kanshebbers. In de 
eerste plaats natuurlijk nog steeds Ri
chard Nixon, die echter op moet tornen 
legen zijn reputatie van « verliezend 

'paard ». Dan is er de Illinois senator Char
les Percy, een industrieel en multt-miljo-
iiair. Een nieuwe ster aan het republikeins 
firmament is de Hollywood-vedctle en kers
verse goeverneur van Kaliforniè, Ronald 
Reagan En tenslotte is er George Rom-
ney. 

Zoals de zaken thans staan, is Romney 
xvel de grootste kanshebber van de vier. 
Als hi] tegen Johnson opgesteld wordt is 
het niet denkbeeldig, dal de eerstvolgende 
prezident der Slates George Romney kan 
helen. 

Een man mei een merkwaardige loop-
oaan! Op 19]arige leeftijd voer hij tn op
dracht van de « Kerk der Heiligen van de 
Laatste Dagen » ttaar Etigeland om er de 
leer van de Mormonen onder de Britten 
te verkondigen. Hij behoort inderdaad 
tol de sekte van' het Zoutmeer, die zowat 
twee miljoen gelovigen telt en die het 
laatste oordeel over zeer afzienbare tijd 
verwacht. In Londen stond hij een paar 
•jaar achtereen aan Speakers Corner in 
Hyde Park op een sinaasappelkrat het 
woord Gods te verkondigen, waarna hij 
terug naar de Verenigde Staten trok. De 
lekenpredikant werd privaalsekretaris van 
een demokratische senator en leerde de 
eerste knepen van het politiek handwerk. 

Daarna steeg — op écht-Amerikaanse 
wijze — Romney's loopbaan iteil de hoogte 
in. Hij gingr in de automobielbranche en 
werkte zich op enkele jaren naar de top : 
nis prezident van de « American Motors 

Corporation > redde hij deze firma van 
hel bankroet, tvaarbij hij — 7iaar hijzelf 
verklaarde — belangrijke hulp genoot van 
hogerhand : « God heeft me geholpen.. 
God helpt altijd alle fatsoenlijke mensen 
als ze de juiste dingen doen >. George 
Romney was de eerste Amerikaanse auto
producent die « compact-cars » bouwde 
om te trachten, de Europese konkurrentie 
buiten de States te houden. 

In zijn privaat leven bleef hij de trou' 
we zoon x'an zijn strenge kerk. Hij is niet 
de enige Mormoon die zich'^aar omhoog 
werkte; de leden x>an de sekte slaan be-
kend om hun ijver, hun beroepsernsl en 
bekwaamheid. Romney placht iedere werk
dag in zijn fabriek te beginnen met een 
gebeld waaraan de leden van zijn sta} 
deelnamen. Hi) leidde de Mormonen-ge
meenschap van Detroit en ging haar 's 
zondags voor in de dienst. Tien ten hon
derd van zipi inkomen (jaarwedde 1962 : 
negen miljoen Bfr.) ging naar de kerk. 

Tenvijl Romney zich op deze wijze in 
vorm hield voor de eeuwigheid, verwaar
loosde hij toch niet om fit te blijven te
midden van de aardse struggle for life : 
hij speelde golf, basketball en Amerikaans 
football mét dezelfde verbetenheid waar
mee hij zich toelegde op zijn manager-
bedrijvigheden. 

Een dergelijke Amerikaanse weg-naar
omhoog werd al vaker met een politiek 
mandaat bekroond. In 1962 verzochten de 
Republikeinen hem, te kandideren voor 
het goeverneurschap : de vrome, sportie
ve, gehaaide Romney moest dienen als 
slormram legen de vesting Michigan die 
al 14 jaar in het bezit der Demokraten 
was. 

Romney verzocht om bedenktijd. Hij 
trok zich 24 uur terug in de eenzaamheid 
voor wal hijzelj een gebeds- en vasten
periode noemde en stemde dan toe. Wij
len prezident Kennedy verklaarde ooit dal 
hij legen één enkele man niet graag als 
kandidaat zou opgesteld worden : « Kent 
gij nog iemand die 24 uur bidt en vast 
en wacht op Gods antxuoord op de waag 
of hij zich nl dan niet kandidaat moet 
stellen f ». 

Romney wo?i de slag om Michigan. 
Sindsdien heeft deze geheelonthouder die 
ook koffie en tee schuwt als de pest 
en die iedere dag begml als de zon op
slaat, steeds meer en meer de steun gekre
gen van invloedrijke Republikeinen. 

George Romney zou de eerste Mor-
moonse prezident der V.S. kunnen worden. 
Zijn demokratische tegenkandidaat in Mi
chigan, Zoltan Ferency, kloeg destijds : 
< Hel is alsof men zich kandidaat stelt te
gen God ». 

A.hl. Tovnno. 

JAMES B O N D 

De Gaullisten hebben een 
van Frankr i jk ' s meest sukses-
rijke publici tei tsfirma's onder 
de a rm genomen ter voorbe
reiding van de nakende verkie
zingskampanje. De firma « Ser
vices et Methodes » die naam 
maakte door James Bond in 
Frankri jk te verkopen en die 
in 1956 de kampanje van Leca-
nuet voerde, heeft thans een 
s t r i jdplan voor de Gaullisten 
opgesteld. 

Sinds verleden maand vere
nigt « Services et Methodes » 
ieder weekend een vijftigtal 
gaullistische kandidaten te 
Poigny-la-Forêt bij Pari js om 
hen te bekwamen in de taak 
« het gaullisme te verkopen ». 
Ze ontvangen er een « Vademe
cum » me t aanwijzingen en te-

ma ' s voor verkiezingsredevoe
ringen. 

Het « Vademecum » bevat — 
tot veler verrassing — slechts 
één foto van de Gauile. Ook de 
n a a m van de Franse prezident 
pr i jk t er slechts éénmaal in : 
« De regeringsmeerderheid be
reidt de post-de Gaulle-periode 
voor. Want ook na de GauUe 
zullen er gaullisten blijven », 

INTERNATIONALE 

Het kongres van de Bulgaaiv 
se kommunis t i sche part i j da t 
in november jl. in aanwezig
heid van talri jke bui tenlandse 
komm.unistische delegaties 
werd gehouden, is — naar al
oude geplogenheid — met het 
zingen van de «Internationale» 
besloten geworden. Het viel 
talri jke aanwezigen op dat de 
Russische part i j chef Bresjnjev 
alleen het refrein meezong en 
bij de eigenlijke tekst — die 
hij kennelijk vergeten was —• 
slechts de lippen bewoog. 

De goede oude tijd van het 
revolutionair internationalis
m e is ook al zo lang voorbij ! 

D E K E E R Z I J D E 

Alle grote rampen geven het 
mensdom de gelegenheid, even 
getuigenis af te leggen voor het 
goede in de mens. De jongste 
overs t romingsramp in I tal ië 
heeft in dat land en ook elders 
in de wereld een brede bewe
ging van solidariteit en hulp
vaardigheid doen onts taan. 

l edere medalje heeft ech te r 
haar keerzijde en de menseli j 
ke gespletenheid zorgt er voor, 
da t er bij grote rampen steeds 
ook wat anders dan solidariteit 
vast te stellen is. In aee l 
Noord-Italië onts tond er over 
nacht een bloeiende zwar te 
mark t . Brood werd verkocht 
aan 150 Bfr per kilo en een fles 
b ronwater haalde 60 Bfr. Een 
der meest bloeiende gelegen-
heidshandelt jes was die in mis-
kaarsen. 

'ijiif.- • i l — 
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.,m. i' 
De Sovjet-Unie heeft heel wat tradities van het oude Rusland 
bewaard. De Kirgiezen spelen nog steeds het spel van « de ach
tervolging van de verloofde ». De jongeman die er niet in slaagt 
het ineisje na een achtervolging te omarmen, krijgt 12 zweep

slagen van de « verloofde ». 
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Esn van de moderne levensuitingen is het zoeken naar, het verzamelen en aanko
pen van antiek, zijnde voonverpen die vermoedelijk enige ouderdom hebben en 
vit die ouderdom, gepaard aan een zekere zeldzaamheid, een eerbiedwaardigheid en 
een bepaalde waarde puren die zij vaak oorspronkelijk niet hadden. Zo werden pe-
troleumlampen die vroeger algemeen in gebruik waren, tot fel-gegeerde hmsversie-
rincren in de huidige tijd, werden koperen ketels die eertijds werden gebezigd voor 
het bereiden van beesten-voedsel uit de afvalhoek gehaald en waardig geacht een 
•plaats te krijgen in de rijkelijkste interieurs. 
Kasten of srebruikvoarwerpen die vroeger door de poverste heden gebruikt werden 
of slechts in nevenvertrekken een plaats vonden, kregen eenzelfde rangverhoging 
voorbehouden. Gebruik en toepassing werden vaak helemaal anders. Zo zagen wij 
een oude biechtstoel die tot telefooncel werd gepromoveerd, een kandelaar die het 
tol leeslamp bracht en een nachtkast die teemeubel werd. 

die men van overgrootmoeder overge
maakt kreeg wordt vaak bestempeld als 
zijnde twee-driehonderd jaar oud, 
vrienden en kennissen worden er door 
geïmponeerd maar wanneer men dan 
uitrekent da t 'n overgrootmoeder ge
rust kan geleefd hebben tot binnen een 
tijdsbestek dat normaal geen honderd 
jaar voorbij is, dan komt men dikwijls 
tot het gevolgtrekking dat het (( oude •; 
voonverp helemaal niet zo oud behoeft 
te zijn als gezegd wordt. 

Antiek schatten is niet gemakkelijk. 
Hout , koper en tin maken vaak op een 
niet-ingewijde de indruk zéér oud te 

de damesbladen tegenwoordig alle eenl 
(veelgelezen) rubriek hebben die tip. f 
voorbeelden en vraagbaak over aiuieJ 
omvat. 

K I S T E N 

Oorspronkelijke gotische voorwerpen 
zal men nog zeer zelden aantreffen bui. 
ten de muzea of bui ten de winkels vau 
de vooraanstaande antiquairs. Weli 
waar is er de jongste tijd een zekere 
voorraad uit de kerken en kloosters » 
komen maar de prijzen die ervoor w. 
vraagd worden zijn fantastisch hoo?, 

Antiek werd zelfs 
vaak worden 

Een en ander ging gepaard aan een 
niets ontziende jacht. De buitendorpen, 
de boerenerven, de kerkelijke gebou
wen werden afgeschuimd. Koopdagen, 
sterfgevallen, verhuizingen, afbraken : 
het zijn zovele gelegenheden voor de an
tiekjagers en de antiekhandelaars om 
h u n aas op te doen 
tot geldbelegging, want 
voor sommige unieke voorwerpen fan
tastische bedragen die in de honderd
duizenden lopen, betaald. Ook oorlogs-
voorwerpen — zelfs uit de jongste oor
log — gelden tegenwoordig vaak als 
antiek. Zo vindt men de Antwerpen een 
winkel die haast uitsluitend op deze 
« herinneringen » werd opgebouwd. 
Klokken allerlei behoren eveneens tot 
de gegeerde oudheden, zodanig zelfs dat 
ook hier verschillende handelaars uit-, 
sluitend een terrein voor verkoop en 
aankoop hebben gevonden. En ten
slotte : het meest kenschetsende voor 
de tegenwoordige rage is wel dat jaar
lijks in verschillende steden, maar voor
al dan te Antwerpen, antiekbeurzen 
worden gehouden die een steeds stij
gend sukses kennen en op tienduizen
den bezoekers mogen rekenen, bezoe
kers die niet alleen komen om te kij
ken maar ook om te kopen. Kopen dan 
weer niet met het uitsluitend doel de ei
gen verzameling of het eigen interieur te 
verrijken, m; ar vaak ook met de bedoe
ling een geschenk van waarde te geven 
aan vrienden of relaties. 

W A T IS A N T I E K ? 

Antiek kan veel omvatten. Voor som
migen is waardevol wat ;inderen met 
de voddeman meegeven of met de vuil-
kar. Anderen zijn gehecht aan familie-

ANTIE 
HET VERLEDEN BiJ I 

bezit, grootmoeders sierspeld, een pij-
penrekje van een grootoom, een kope
ren kandelaar die de schouw van het 
voorvaderse huis sierde. Het hoeft niet 
allemaal uit de Egyptische of de Ro
meinse tijd te stammen, een stukje an
tiek kan bestaan uit de oude dekenkist 
die weggehaald werd ergens op een 
boerderij waar haar de rol van voeder
bak was toebedeeld geworden, uit 'n ko
peren pan waarin de bakker vroeger 
« munteboUen » maakte, uit de kleine 
handblaasbalg van een smid of het strijk
ijzer dat met gloeiende kolen werkte en 
dat grootmoeder tot net voor de jong
ste oorlog nog gebruikte om haar fijn, 
l innen te strijken. ^ 

Wel gebeurt het dat voorwerpen die 
men uit familiebezit erfde of verkreeg 
vaak als zeer oud worden aangezien en 
het in werkelijkheid niet zijn. Een klok 

!| | iniliiilll!l!!!ill-;iSiIlii!!!imi5»™«^^ 
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zijn omdat zij verweerd en door de tand 
van de tijd aangeknaagd zijn. 

Maar dat is verraderlijk. Het komt er 
vooral op aan, om een beetje wegwijs 
te geraken, de verschillende stijlen te 
kennen en op die wijze een bepaald 
voorwerp thuis te brengen. 

S T I J L E N 

Muzea zijn daarbij goede wegwijzers 
vooral als de erin opgestelde voorwer
pen goed gerangschikt zijn en van een 
degelijke beschrijving voorzien. He t 
stads- en straatbeeld kan voor de enigs
zins oplettende geïnteresseerde ook een 
niet te versmaden hulpmiddel zijn, in
derdaad de ornamenten, de vorm van de 
gevels, van trappen, vensters, portieken 
enz... maken een boeiend geheel ter be
studering uit . H u n motieven en vorm
geving vindt men terug in de voorwer
pen die uit dezelfde periode stammen. 
Wie enigzins zijn weg wil vinden dient 
te weten da t de gotische stijl duurde 
van ongeveer 1200 tot ongeveer 1500 en 
ten onzent een late bloei heeft gekend. 
Zijn motieven als pinakels, spitse sier-
kolommentjes, kruisbloemen en knop-
vormige bladeren komen buiten de 
bouwkunst ook voor op meubels, me
taal- en borduurwerk. 

Renaissance komt in Vlaanderen 
veelvuldig voor omdat hij voor een 
deel in de zeventiende eeuw (tijd van 
grote kulturele bloei) viel. Hij wordt 
vooral arekenmerkt door de nadruk die 
gelegd wordt op de horizontale lijnen. 
Dingen die door hun vorm noodzake
lijkerwijze vertikaal zijn of aandoen, 
worden door horizontale lijnen in «ver
diepingen » verdeeld zoals gevels, hoge 
kasten orgels enz... 

Barok vindt men in de Nederlanden 
vanuit de tweede helft van de zeven
tiende eei'w. De Lodewijk de Veertien
de en -Vijftiende stijlen behoren er bi j . 
Hij wordt gekenmerkt door het ont
breken van de voor de renaissance tipe-
rende « indeling ». Hier speelt de grote 
lijn, het monumentale. Er is een over
vloedige versiering, stoel — en tatel-
poten zijn vaak in kurkentrekkervonn 
geslingerd er zijn guirlandes met bloe
men, vruchten en schelpen. Vooi onze 
kontreien geldt dat vooral het kwabor
nament werd gebruikt, een versiering 
die doet denken aan de vorm van week
dieren of vreemdsoortige schelpen, soms 
overgaande in koppen van vissen of 
monsters. Een slotte ?ijn er - naast de 
hogergenoemde Lodewijk stijlen — nog 
de Empire en Biedemeierperioden. die 
alle hun eigen kenmerken dragen en 
die de gegadigde dient te kennen wil 
hij én oordeelkundig kojjen én naar 
waarde üjenietcn van zijn aankoop. 

Weze vermeld dat verschillende prak
tische boekjes verkrijgbaar zijn die de 
antiek lustige een leiddraad geven bij 
zijn speu.'tochten en dat vooraanstaan-

Een kloostertafel bijvoorbeeld woidl 
tegenwoordig verkocht tegen minimun 
vijftigduizend frank. Uit de zeventien 
de eeuw is er veel overgebleven, maai 
de voorwerpen uit die tijd zijn meesta 
in muzea of privé-verzamelingen terech 
gekomen. Kasten uit die periode zijn e 
nog wel te vinden, maar ook hier za 
men diep in de beurs dienen te tasten 
De achttiende eeuw heeft veel nagela 
ten en er is ook nog vrij gemakkelijl 
aan meubelen uit die tijd te geraken 
De Empire uit de vroege negentiend! 
eeuw daarentegen heeft te kort stand g« 
houden om veel na te laten. De vooi 
werpen die nog te koop worden aan 
geboden gaan dan ook van de hand te 
gen fantastische prijzen. Heel anders 
het gesteld met de Biedermeierstij 
waarvan de voorwerpen nog overvloe 
dig te koop zijn en doorgaans tegen eei 
redelijke prijs. 

Tegenwoordig heeft iedereen die e 
mee begaan is, wel een antieke kist ii 
zijn woning en dan vooral in de gan| 
of toegangsruimte staan. Dergelijke kis 
ten werden tot in de zeventiende eeuv 
gebruikt als bergmeubel vooral voo 
klederen. Anderen werden gebezigd al 
geld- of archiefberging en bezitten eei 
fraai slotwerk aan de binnenzijde. Dei 
gelijke kisten werden vaak voorzien vai 
beitelwerk of een beschildering me 
bloemen en scheepjes. T o t dezelfd( 
soort behoren ook de wagenkisten waar 
op de koetsier plaatsnam; de gewoni 
bakken die op de boerenkarren diens 
deden als bergplaats voor het tuig ei 
het paardenvoedsel zijn tegenwoordij 
eveneens in trek. evenals de fraaie ei 
kenhouten kisten Cwaarin vroeger d( 
uitzet van de bruid werd mecGfenonien 
uit de boeren doeningen en zelfs de zee 
manskoffers die vaak met mooi inleg 
werk en koper waren versierd. 

KASTEN 

Een waaier van kasten vindt mei' 
eveneens in de antiekhandel. üoispi 
keiijk een opeenstapeling van kisten 
waarvan de deksels latei door dcurei 
werden vervangen, vindt men in de» 
soort antiek de meest uiteenlopendi 
vormen en soorten. Ze worden meesta 
onderverdeeld naar hun streek van hö 
komst : Zeeuws, Gelders, Hollands. Aine 
lander. Fries en Vlaams. To t de /eer ge 
geerde meubeltjes in deze soort belio 
ren de Hindeloper kastjes uit ['iieslaw 
die vaak zeer mooi beschilderd werden 
zodanig zelfs dat echte meesterwcrkei 
werden gevormd, die rustig naast 
derijen van grote waarde kunnen 
plaatst worden. Er zijn klederkasten 
porseleinkasten, schrijf- en hoekkalniie' 
ten. kommodes en sekretaires. De ke" 
ze is hier zeer groot, zelfs voor deg' 
lijk meubilair uit de zeventiende ceu« 

Anders is het gesteld met de tafel 
uit de hogergenoemde periode waaî î 

schil 
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er eigenlijk maar één type is, namelijk 
de bolpoottafel, gekenmerkt door de 
zware balustervoimige poten die onder
ling dooi voetregels worden verbonden. 
ZIJ zijn meestal zeer zwaar en vervaar
digd uit eikenhout, in tegenstelling met 
de achttiende eeuwse tafels die lichter 
van vorm zijn en ook eleganter De 
poten worden, naargelang we dichter 
bij onze tijd naderen, dunner en spit
ser 

Stoelen zijn voor de antiekliefhebbers 
gegeerde objekten omdat een enkel ek-
semplaar gemakkelijk bij het oveuge 
meubilair kan gevoegd worden en om-

THU 
dat de prijzen hier niet al te hoog lig
gen. Anderzijds heeft men hier vaak af 
te rekenen met de sleet, zodanig dat 
een zeventiende eeuwse stoel al een heel 
evenement is. Ook hier de meest uit
eenlopende vormen in het meubel zelf 
en in de uitwerking van leuning en 
poten. 

A N T I E K B E U R S 

Een van de meest gekende veilingen 
in ons land is ongetwijfeld deze van 
Campo te Antwerpen. Gesticht door 
Willem Campo, bestaat zij reeds zeven
tig jaar en telt op dit ogenblik tot de 
zeven grootste van Europa. Zij wordt 
trouwens regelmatig vermeld in de jaar
lijkse uitgaven die betrekking hebben 
op de verkoop en verhandeling van an
tiek (en dan vooral schilderijen) over 
ge de wereld De voornaamste taak 
van deze « zaal » bestaat in het veilen 
van schilderijen — per jaar minstens 
twee moderne en twee klassieke, waar 
van een in de loop van dit jaar gehou
den verkoop vijftien miljoen « deed » 
— het verkopen van sterfhuizen met 
volledige inboedel en het inrichten van 
de antiekbeurs, sinds 1959 een manifes
tatie die meer en meer weerklank be
gint te vinden en die dit jaar niet min

der dan twaalfduizend bezoekers mocht 
zien veischijnen binnen de tien dagen 
hetgeen een lekoidopkomst mocht ge
heten worden, nauwelijks minder dan 
deze van de antiekbeurs te Brussel die 
langer bestaat en vooralsnog een gio-
tere bekendheid heeft. De Antweipse 
beurs haalt echter vlug haar achter
stand in en kan, wat de kwaliteit betieft, 
zeker legen de hoofdstad op Een twin
tigtal antiquairs vonden hier in afzon
derlijke stands een piima ruimte voor 
het tentoonstellen van hun waar, be
staande uit alle mogelijk voorwet pen. 
me t alleen meubilair maar ook kleinere 
gebruiksvoorweipen, seiviezen, vazen, 
kannen, potten, lampen, kandelaars, 
strijkijzers, koffiemolens, emmers, mo
ren, juwelenkistjes, poedeidozen, be
kers, tee- of koffiepotten, snuifdozen, 
lepels, messen, voiken. glazen, komfoor
tjes en noem maar op . 

Dat er de jongste tijd veel uit de ker
ken te voorschijn komt (we hebben in 
de kranten op dat gebied al de meest 
onwaarschijnlijke verhalen gelezen) 
werd hier nog eens bewezen • het gaat 
van kandelabers, beelden, over kruisen 
(waaronder zelfs gouden) naar kommu-
niebanken, delen van preekstoelen en 
altaren, biechtstoelen, sc,hilderi)en en 
alles wat zoveel eeuwen de geheiligde 
plaatsen heeft gesierd. 

Er waren ook opvallend zeldzame en 
kostbaie stukken, zoals een schaakspel 
ui t de zeventiende eeuw waarvan de 
stukken met de hand in ivoor waien 
gesneden en een grootte hadden van 
bierflesjes, er was een opvallend grote 
kast-tafel, zeldzame tapijten, vooial 
uit het Oosten (en een tapijt kan al an
tiek zijn wanneer het dateert van net 
voor de eerste weieldooilog), smalle en 
langgerekte kloostertafels, opvallend 
veel oude kaarten, landkaarten en speel
kaarten en tenslotte ook een gamma 
van klokken die altijd-maai duu ide r 
worden. 

Aan de belangstelling en de v ei koop 
op zo'n antiekbeurs kan men afmeten 
da t het intellektueel peil van onze be
volking stijgt. El worden tegenwooidig 
niet alleen veel meer schildeiijen ver
kocht dan vroeger, ook voor alle andere 
oude voorwerpen is er smaak en belang
stelling. Dhr Campo wijt dit vooral aan 
de invloed van de televisie die de kunst 
en de « oudheden » naar de massa heeft 
gebracht. Vroeger werd er ook wel in 
antiek gedaan en weid er ook goed ver
kocht, maar het was uitsluitend aan de 
zeer rijke burgerij Vertelt de eigenaar : 
« voor een goede schilderij betaalde 
men in vaders jonge tijd tot tachtig
duizend goudfianken, nu kan men al 
een goede hedendaagse meester kopen 
vanaf 25 000 fr ». 

Van prijzen gesproken, daai wordt 
niet zo erg veel over veiteld, kwestie 
van de belastingsmannen er uit te hou-

Bij de foto's Links onder : een prachtig houten heeldiueik; bie)onder • een 
<( stand (( op de Antwerpse antiekbeurs en hieiboven de opening ian dc^e 
inanijestalie met lechts antiekveiler dhr Campo. 

den, maar om een idee te geven ver
melden we dat een Venctiaanse spiegel 
wel eens een halt miljoen kan kosten; 
iemand kocht een niet zo erg grote maar 
wel rijkelijk versierde tafel voor een 
kwart miljoen, een Friese klok uit de 
achttiende eeuw (en de Friese staart
klokken zijn beroemd) gaat van de 
hand voor vijftigduizend. Maar dat is 
niet alles : in Antwerpens Schutleishof-
straat is er een winkeltje dat zich haast 
uitsluitend bezighoudt met de verkoop 
van oorlogsantiek, dat wil zeggen « her
inneringen » uit de twee weieldoorlo-
gen en voornamelijk van Duitse « aan
denken », gaande van bajonetten, ijze
ren kruisen, tot uniformen en alle mo
gelijk ondel delen daarvan, dolken ke
pi's, hakenkruisen en rangtekens Een 
pinhelm uit de eerste ooi log kost er 
1500 fr. 

« Verdient een antiquair veel op zijn 
waar? » zo vraagt men zich dikwijls 
af. In regel is de ant iquair een hande
laar als een andeie; zijn waar is alleen 
andeis omdat zij oud is De aankoop 
van antiek gebeuit meestal via veilingen 
in het binnen en buitenland, veilingen 
die uitsluitend afgestemd zijn op oude 
meubelen en voorwerpen of die allerlei 
zaken onder de hamer brengen Hier 
zijn de prijzen enigszins « stabiel » te 

noemen Anders is het gesteld met de 
<( maikten » zoals die bestaan te bius-
sel en te Antweipcn, waai de \ i i jdagae 
Maikt een gekende naam heeh oiiiuat 
men er veelvuldig huisiaad veikoopi af
komstig van lieden die bankroet gegaan 
zijn, uit sterfgevallen oi gewoonweg 
van mensen die hun inboedel kwijt 
willen Deigelijke maikien zijn hel mik
pun t van de antiquairs, de lielhebbeis 
en de aaiibiengers Want er weikci ook 
mensen die als kommissionans ol als 
tussenpeisonen rondlopen op zoek naar 
antiek. Zij schuimen de plattelaiids-
dorpen en de boeienhoveii al op zoek 
naar « rommel » en kopen daar vaak 
voor een prikje vooiwerpen die in de 
stad een llmke prijs gaan. 

Ook bij zogezegde opuiimeis — nien-
— vindt men vaak antieke vootweipen 
sen die zich bezighouden bet het leegma
ken van kelders, zoldeis en oude huizen 
evenals bij organizaties die zich met 
liefdadig werk bezighouden omdat ou
de heden vaak hun inboedel aan dcige
lijke instellingen overlaten 

Toch IS de markt voor wat de aan
voer betreft bij ons op dit ogenblik 
<( droog », zoals dat in vaktaal heet Het 
binnenland is leeggehaald, Nedeiland is 
dezelfde weg opgegaan, een tijdlang 
fungeerde Spanje als vooriaadschuur 
maar dat loopt ook op z n eind en thans 
komt een goed deel van de antiek iii 
de gespecialiseerde winkels uit Duits
land. 

Dat er wel eens namaak kan v\oiden 
verkocht bij handelaars die het niet zo 
nauw nemen, is wel geweten Het v ei haal 
\ a n de rijke Ameiikaan die 150 000 fr. 
voor een porceleinen poedeidoos neer
telde, haar per ongeluk liet vallen en 
tot de vaststelling kwam dat het een 
vulgaire imitatie v\as, is klassiek Over 
het algemeen kan men bij ons wel de 
VMnkels die imitatiewerk verkopen —• 
en dat ook als dusdanig aanbieden — 
onderscheiden van deze der echte anti-
kwaars Toch zijn er voorwerpen die zo 
handig worden nagemaakt dat men al 
een hele deskundige moet zijn alvoiens 
het bedrog op te merken. 

Er bestaan ook ten onzent weikplaat-
sen waar men « oude » eiken meubelen 
verkrijgt door het nieuwe hout een tijd
lang onder de invloed van scheikundige 
stoffen te brengen. 

Op deze wijze veikitjgt nun zoor-
werpen die er eeuwen-oud uitzien Zelfs 
de tnemelgaatjes worden et btjgeleveid. 
Detgehjke praktijken kunnen ei de ge
gadigden alleen inaa toe aanzetten hun 
aankopen te doen bi] gevestigde hande
laars of anders veidutdig l laanderen af 
te speuren, hoeve voor hoeve, zolder 
voor zolder om aldus — liefst geaapend 
met een weik m twee delen « Wal is 
antiek ? » of) eigen houtje de buit 
binnen te halen. 

Siai De Lie. 

file:///iijdagae
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WIJN 
Joe'tsoej was gewoon, zijii schapen 

te weiden in hel Dal der Stemmen. 
Dit naaigeesttg valleilje met zijn ma 
gere vegetatie — uat kameelgras en, 
als het geiegend had, voor een paar 
dagen ook wel enkele bosjes boets-
joek — werd door de overige mensen 
in de bied gescliuwd als de pest Er 
deden vreemdsoortige vei halen de 
ronde over het dal . alleilei geesten 
zouden er ronddu alen en wie er zich 
m begaf, liep kans om dooi het Bo
ze Oog get) of jen te woelen Joessoefs 
vadei spotte mei deze dwaze plaatjes 
Jaren geleden, na een giote dioogte, 
had hij zijn kudde uit de kaalgevre-
ten vlakte moeten teiughalen en aan
gezien er alleen nog m het Dal der 
Stemmen enkele toefjes gras te vin
den waren, had hij de dieien er naar
toe gebiacht Alhoeicel hij daar nu 
om lachte, moet hij m die lijd toch 
wel schiik gehad hebben E> bleef 
hem echter alleen de keuze, zijn 
kudde te laten vei hongeren ofwel 
zich in de ongure vallei te wagen. 
En wie Yazzanf kent, zal toegeven 
dat hij niet ttuijfelde : een herder 
als hij kon eenvoudigxveg met aarze
len als hel om zijn kudde, zijn hele 
en enige rijkdom gmg. Dat was nu 
jaien geleden en nooit was er in hel 
Dal der Stemmen iets gebeurd, zodat 
de vallei sindsdien de vaste weide-
plaats van Yazzarif gewotden was. 
Van zodra Joessoef oud genoeg werd 
om de kudde te hoeden, tiok hij ie
dere dag naar het Dal. En alhoewel 
hij nog jong was — nainvelijks al 
met de eerste haren op de km — 
moest hij net als zi]n vader lachen 
met de bakerpraatjes over de Stem
men. 

Tenminste, dat was verleden tijd! 
H ant op deze dag had Joessoef zich 
na hel eten van de biinga nauivelijks 
neeigelegd voor een middagdutje, of 
hij hoorde duidelijk een slem die zijn 
naam nep. Hij schiok op en keek 
lond. Er was niets te zien tn heel 
het Dal. Hij mompelde bij zichzelf 
dat het de wind moest geweest zijn 
die door de boetsjoek floot (vandaar, 
zegde zijn vader altijd, kwam trou
wens de naam en de faam der vallei), 

schikte de schapenpels tegen de wand 
van hel zandkuiltje en wou zich weer 
neei leggen. Ditmaal echter kon hij 
niet Ixvijfelen, iemand nep driemaal 
met d> eigende slem zijn naam. Joes
soef Joes soef ! Joessoef! 

Joessoef stond recht en keek rond. 
Even scheen het hem, of hij lussen 
twee lolsblokken aan hel einde der 
vallei een vage schim zag, half mens 
half dier, een flits maar en dan was 
er terug de leegte van het Dal Hij 
kende de vele vei haten die onder de 
tent veiteld werden over de ktdir, de 
kicade geest die hel lichaam had van 
een jakhals en de kop van een mens. 
tn loen hij nog, met een begin van 
panische angst, stond te bedenken of 
hij daarnet de ktdir had gezien, weer
klonk opnieuw de dreigende stem 
vanachter ^e rotsblokken . « Joessoef, 
ik geef je een bevel Je moei naar 
huis gaan en je vadet doden En als 
]e dat niet wil, slacht dan de mooist" 
ram van uw kudde Of je mag ook ds 
lam en je vader laten leven, maar 
dan moet ;e een hele kama wijn dun
ken ». 

« Heer i, spiak Joessoef, « hoe zou 
ik mi/n vader kunnen doden ? Ik ben 
zijn oudste zoon en mijn ni m zou 
weigeien hem te slaan De mooiste 
ram kan ik met slachten, want dan 
zou ik de toorn van mijn vader ver
dienen Maar een kama wijn uil ik 
desnoods wel drinken i. 

Opnieuw klonk de stem . ^ Ik be 
veel je, Joessoef, ga naar de tent en 
drink de grootste kama van uw ca-
der leeg >. 

Joessoef aarzelde niet De stem had 
dreigend en onmenselijk geklonken; 
ze dulde blijkbaar geen tegenspraak 
oj verzet. De jonge herder keerde 
zich om en vluchtte het Dal uit, naar 
de tent van zijn vader 

Rond dit uur van de dag uas er 

(Vervolg kader kol. 4) 

haar agerljjijsie 

Het opruimen van oude rommel —• 
afgedankte kleren, ingebonden tijd
schriften en oude kranten die (door de 
heer des huizes al jarenlang als « on
misbare dokumentatie » beschouwd) 
op zolder liggen te vergelen — brengt 
soms verrassmgen mee, prettige én an
dere Zo deze week, toen ik tussen ver
geelde kranten en tijdschriften een 
paar jaargangen van « Gudrun » als een 
verre herinnering aan mijn jeugd uit 
het stof haalde. Een herinnering die er 
andere wakker riep. Want je legt die 
tijdschriften, die een stuk van je jeugd 
en haar idealen waren, zo maar niet 
weg : je bladert erin en de ene herin
nering roept de andere. Wanneer ik de 
naam Maria Rosseels zie onder een ar
tikel o\er Dietse grootheid (ik kijk ge-
intrigeerd naar het jaartal ..) moet ik 
teurgdenken aan die Dietse meisjes
bond in de Noorderkempen, waar ik 
lid van was .. En plots, bij het door
bladeren dier boekjes met de stijlvolle 
gotische letters op het groene kaft, 
springt een naam naar voren : een her
denking, een in memoriam. En ik zie 
het gelaat weer van een jonge vrouw, 
nu na zoveel jaren uit de herinnering 
tredend. Hoe jong ik ook toen nog was: 
ik hoor haar nog op die landdag te 
Antwerpen. In haar zaïigerig Afrikaans, 
zonder groot redenaarstalent, sprak ze 
tot ons. Maar het ontroerde : omdat 
hetgeen ze zei uit de ontroering van 
een groot hart kwam. 

Het hart van Elisabeth Conradie. 
Zesendertig was zij toen ze stierf en 

met Allerheiligen 1939 begraven werd 
te Amsterdam. Colomba Thiel sprak op 
haar graf en bracht onze groet. De oor
log en al wat er uit volgde hebben haar 
naam doen vergeten. Niet helemaal 
echter, want ik herinner me nog hoe 
kort na de oorlog — in die heroïsche 
peiiode van een neergeslagen en zich in 
kleine groepjes hergroeperend natio
nalisme — « Vive Ie Gueux » een arti

kel bracht over deze merkwaardige 
vrouw. 

Zij werd geboren te Tulbagh in de 
Kaapprovincie in 1903. Betrekkelijk 
kort was haar leven maar wat ze ver
wezenlijkte, kan een lang mensenleven 
vullen. Na de middelbare studies be
zocht ze het universiteitskollege in Wel
lington, behaalde er haar graad en do
ceerde aan dezelfde hogeschool Neder
lands en Afrikaans. In 1924 ging ze 
haar studies voltooien in Amsterdam 
en promoveerde in 1931 met een proef
schrift over de Nederlandse literatuur 
in Zuid-Afrika, vanaf Van Riebeeck. Te
rug in Bloemfontein nam zij de kolle
ges van prof. F. Malherbe over. Haar 
werkkracht was fantastisch, haar be
drijvigheid strekte zowel op het kul-
tuurpolitieke als wetenschappelijke 
terrein uit. 

Buiten de 34 uur per week die zij 
doceerde — met al wat eraan vooraf
gaat — ontvouwde zij nog een brede 
aktiviteit op alle terreinen van het Afri
kaanse kultuurleven : aktie voor een 
eigen biblioteekwezen, medewerking 
aan taalkundige en literaire tijdschrif
ten, aktie voor erkenning van het Afri
kaans als officiële taal, wetenschappe
lijk opsporingswerk voor de uitgave 
van oude Nederlandse teksten. 

1938 ging ze terug naar Nederland 
om haar proefschrift met een tweede 
deel te voltooien. Onder haar impuls 
ontstond het Afrikaans instituut aan de 
Amsterdamse universiteit. Zoals zij 
hier voor de Afrikaanse literatuur ij
verde, zo deed zij het ginder voor de 
onze : ze schreef o.m. een studie over 
Verschaeve in het « Tydskrif vir We-
tenskap en Kuns».Er kwam waardering 
voor haar werk van officiële zijde : 
einde augustus 1939 werd zij benoemd 
tot rectrice aan de universiteit van 
Wellington. 

Zij mocht de bekroning van haar 
werk niet beleven. Overwerkt en uitge-

Kanten japonnen met (Egyptische?) tiara's : ontwerpen van de Weense teater-
costumier Er nt Kniepert. 
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put stierf ze te Amsterdam na een korf-
stondige ziekte, einde oktober 1939. 

Vanuit heel Vlaanderen en Nederland 
kwamen vrienden en strijdgenoten haar 
een laatste vaarwel zeggen. Zij had met 
ons meegeleefd, heel en al in onze 
strijd opgaand. Haar kontakten met on
ze beweging waren intens en zij was 
heel wat meer dan geïnteresseerde bui
tenstaander. Waar mogelijk trachtte 
zij misverstanden op te ruimen en klo
ven te dempen. Ook haar medewerking 
aan bladen en tijdschriften m Noord en 
Zuid lag in die lijn : herhaaldelijk 
schreef ze voor «Dietsland-Zuid-Afrika» 
dat door Dom Modest Van Assche 
werd uitgegeven. In 1939 was zij nog 
op het Zangfeest te Brugge; datzelfde 
jaar schreef ze voor « Gudrun », dat 
zijn twintigjarig bestaan vierde, een ge
lukwens. 

Op haar graf herhaalde Colomba 
Thiel wat Elisabeth Conradie te Ant
werpen in 1931 gezegd had : « Die Afri
kaanse vrou is vanzelf huiselik. Haar 
huis, haar kinders, haar kerk zijn vir 
haar van die allergrootste belang. Maar 
as dit daar op aan kom, is sy ook 'n 
onverbiddelijke stryer voor haar volks-
regte ». 

(Vervolg \ a n kol. I) 

niemand bij de tent. Joessoef sloop 
binnen, graaide haastig de giootsle 
kama uit de hoek en liep dan zo snel 
hl] kon weer lot btj zijn kudde. Hij 
opende de kama en look de bedruel-
mende geur van zoete dadelwijn. Hij 
had nog nooit in zijn leven wtjn ge
dronken; hij was er te jong voor, 

zegde zijn vader. Yazzatif had, zoals 
de meeste mannen tn de bied, steeds 
enkele kamas in de tent liggen alhoe
wel het dunken van wijn Allah niet 
welgevallig is. Alleen btj heel grote 
feesten — zoals op makkar, de dag 
van de kudden — kropen de mannen 
heimelijk m een tent bijeen om bui
ten hel zicht van iedereen de kamas 
aan te spreken. 

Joessoef dronk. De palmzvijn U 'p 
vurig en zoet naar binnen Een prrl-
lig vuurtje begon te branden in zijn 
halt en hij xuas de Slem nu dankbcar 
voor het bevel. Toen de kama leg 
was, viel de herder m een lome, zw i-
re slaap. 

HIJ ontwaakte een stuk in de 
nacht. De sterren stonden aan de he 
mei en de kudde lag stil te heikau 
wen lussen de boetsjoek. Joessoef haa 
razende honger. Hij stond wankelend 
op, greep zijn mes en als een nacht
wandelaar sliompelde hij naar hel 
dier dat dichst bij hem lag . een 

mooie, zwaargehoornde ram. Hij slak 
hem naar de keel en door de kracht 
van de slag in het weke vlees viel hij 
voorover. Htj krabbelde recht en 
zwaaiend op zijn dronken benen ont
deed hl-j de ra . van huid en inge 
wanden. Toen dit zware weik gedaan 
was, zocht hij een giote stapel boets
joek bijeen, legde een vuur aan en 
begon een ramsbout m 4r vlam te 
roosteren. 

In de tent schrok iazzaiij uukiiti 
Het vreemde gehuil van een paar jak
halzen vlak in de buurt had hem uil 
de üaap gexvekt Hij ging rechtop zit 
ten en toen zag hij door een spicel 
de rosse gloed van het vuur in het 
Dal der Stemmen Hij stond op, vroeg 
zich af hoe joessoef er toe kwam om 
nu vuur in het Dat te maken en slap 
te rezoluut naar builen, de vuurgloed 
tegemoet. 

Joessoef had juist een stuk gaai 
vlees van de bout gesneden toen de 
donkere gestalte van zijn vader drei 
gend naast hem opdook. Htj stona 
recht en wilde stamelend beginnen 
over het vreemde bevel dat hij van 
de Stem had gekregen Maar de slag 
van de vuist ft of hem in het gezicht 
VOO-I aleer hij de mond kon opent n 

Als tn een droom stak Yoessoef hei 
mes atweiend naar voor 

Toen de ochtend vaal boven de 
kim rees, zat Joessoef bleek en ver 
dwansd m het Dal der Stemmen te 
midden van zijn kudde met naast 
zich een lege kama, een gevilde lam 
ei. het lijl Tinv -'in vader. 

Idi 
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REKLAME OP HET KLEINE SCHERM 
Bovenstaande foto toont ons de technische kamer van de televisieopnamestudio 
van het Nederlandse reklame-bureau Rouma N.V. (de aandacht van de specialis
ten wordt misschien getrokken op de technisch zeer vooruitstrevende mengtafel 
waarover dit privé-bedrijf beschikt). De foto is op zichzelf niet zo heel boeiend, 
maar wel bijzonder illustratief voor een toestand die België eens te meer tekent 
als een zeer konservatief landje dat op velerlei gebieden achteraan hinkt en dus 
op evenveel gebieden de trein van de vooruitgang definitief mist. Rouma N.V. 
behoort niet tot de allergrootste Nederlandse agentschappen, maar blijkt dan 
toch te beschikken over technische mogelijkheden die geen enkel Belgisch 
agentschap bezit. 

1 

Voorlopig hoeft dit na tuur l i jk niet, 
omdat reklame-televisie voor België 
nog een verre u topie lijkt. Dit kan mis
schien een aanta l mensen verheugen 
(vooral zij die in de kommercië le te
levisie een kul tuurverwi lderend kwaad 
zien); ons s t emt het echter ee rder 
triest. I m m e r s , reklame-televisie hoeft 
niet persé kul tuurverwi lderend te zijn 
en betekent anderzi jds een flinke bron 
van inkomsten die de kul turele waarde 
van de redakt ionele ui tzendingen aan
zienlijk kan verhogen. De N.T.S. heeft 
dit p robleem t rouwens ui ts tekend op
gelost; de reklame-spots worden zo ge-
dozeerd en gegroepeerd da t zij de ho
mogeniteit van de ui tzendingen niet 
schaden en de adver teerders toch aan 
hun t rekken doen komen. Voor de Ne
derlandse televisie be tekent de reklame 
daarenboven extra- inkomsten die naa r 
schatting hoger zullen liggen dan het 
totaal van de Belgische kijkgelden. 

Een ander aspekt van de zaak is dat 
onze Belgische televisie vroeg of (he
laas waarschi jnl i jk) laat toch naar het 
uitzenden van rek lame zal « moeten » 
overschakelen. Immers , de realiteit zal 
dit opdringen daar het Belgisch grond
gebied in 1967 of uiterli jk 1968 volledig 
binnen het bereik zal liggen van buiten
landse kommercië le zenders, met alle 
nadelige gevolgen vandien voor de ei
gen komsumptie- industr ie die de « gra
tis » reklame voor de bui tenlandse kon-
kurrenten met lede ogen zal aanzien. 
Op het ogenblik dat men dan toch tot 
reklame-televisie zal besluiten, zal het 
én voor ons bedrijfsleven én voor onze 
reklame-industrie onherroepel i jk te 
laat zijn, omda t wij dan noch over de 
technische ui t rust ing, noch over het 
nodige talent, noch over de t radi t ie 
kunnen beschikken om met enige kans 
op sukses te wedijveren met de buiten
landse produkt iemaatschappi jen . Voor 
het bedrijlsleven betekent dit extra
uitgaven en voor de reklame-industrie 
een flinke breuk in de budgetten en dus 
ook in de inkomsten. Ook de kans op 
een eigen fi lmindustrie zal dan wellicht 
verkeken zijn. Daarbij komt nog dat de 
reklame-televisie zoig_t voor een gron
dige selektieve sanering van het pers-
wezen (wat in België meer dan nodig 
is). 

Al deze eerder ekonomische noodza
kelijkheden die pleiten voor een vlugge 
overschakeling naar de reklame-televi
sie spreken misschien niet zozeer tot 

de verbeelding van de televisie-adept, 
dan wel het feit dat ook de kwaliteit 
en de technische ontplooiing van ons 
tv-bestel de reklame-inkomsten diin-
gend nodig hebben. 

Zopas werd bekend dat onze buur
landen Frankr i jk , Duitsland en Neder
land volgend j aa r reeds zullen s tar ten 
me t kleurentelevisie. In België durft 
men daar (vooral om financiële rede
nen) nauweli jks aan denken (het 
schaarse denken wordt t rouwens nog 
ver lammend beïnvloed door een ome-

alistische en sent imentele liefde voor 
het Franse Secam-systeem, daar w a a r 
de andere Europese landen konse-
kwent voor het be tere Pal-systeem op
tee rden) . 

Terecht kan m e n zich afvragen : 
« Waarom kan Neder land met nauwe
lijks méér televisie-toestellen dan hier 
zoveel meer dan België ?» . De steun 
van een bekende gloeilampenfabriek 
uit het zuiden des lands is een veront
schuldiging die niet opgaat . Ph ihps is 
weliswaar een Neder lands bedrijf, 
m a a r met zoveel wereldwijde belangen 
da t het zich niet zal laten verleiden tot 
een « chauvinist ische » aderlat ing. 
Voor de eers te Neder landse experi
menten met kleurentelevisie werd een 
budget voorzien van 930.000 gulden, 
terwij l ook de officiële toelat ing ver
kregen werd voor het aanschaffen van 
een k leurenrepor taget re in die 3 mil
joen gulden zal kosten. Samen be tekent 
dit een eers te uitgave van om en nabij 
de 55 miljoen frank. In België bes teedt 

m e n weer miljoenen aan een hopeloos 
central izerend BRT-RTB-gebouw, komt 
men gelden tekor t voor een normale 
p rogrammat ic en wordt de kijker de 
kans on tnomen om uitzendingen te 
zien die in de buur landen eerlang van
zelfsprekend zullen zijn. En toch blijft 
men het jaarl i jks miljard weigeren da t 
een (ook kultureel verantwoorde) re
klame-televisie opbrengt . 

De polit ieke belangen die achter de
ze weigering schuilen zijn gekend : de 
vrees van de verzuilde, part i jgebonden 
pe r s om een deel van de levensnoodza
kelijke advertentie-gelden te vers^ elen. 
Een typisch voorbeeld van deze verziek
te, ver lammende toestand is wel het ge
val Maertens die als d i rekteur van een 
liberale par t i j krant (dus met aanzien
lijke invloeden in het par lement ) toch 
lid is van de beheerraad van de BRT. 
Dergelijke kor rup te kumulat ies maken 
elk progressief evolueren van onze me
dia onmogelijk. Het grote slachtoffer 
hiervan is u i te raard het publiek (da t 
door de be t rokken persorganen natuur
lijk in onzalige onwetendheid gehouden 
w o r d t ) . Hier ligt o.i. een mooie taak 
voor onze Volksunie-parlementairen. 

Nic van Bruggen, 

ZUIDSLAVISCHE LITERATUUR 
De Zuidslavische letterkunde is, tengevolge van de Nobelprijs-verlening aan Ivo 
Andric, in de belangstellingssfeer van vertalers en uitgevers in het Westen geko
men. De propagandistische waarde van een Nobelprijs voor een nog onbekende 
of niet-goed gekende literatuur is niet te onderschatten! Vooral de Duitse uitge
vers hebben hier baanbrekend werk verricht. Duitsland is steeds een land geweest 
waar de kleinere literaturen aan bod konden komen en zo op het internationale 
forum tl eden. 

De auteur Miodiag Buldtovic heeft 
over zijn vertalers niet te klagen. Hij is 
naast Andiic en Miroslav Kileza ook de 
meest iepie?entatieve vertegenwooidiger 
der Seivo Kioatische l i teratuur. Deze in 
1930 in hel do ip Okladina. in de Mon-
tenegrijnse bergen, geboren auteur ken
de een haide jeugd : zijn vader viel als 
slachtoffei in een vendetta, hijzelf heelt 
naar zijn zeggen de helft van zijn le\cn 
doorgebiacht met vechten om het naak 
te bestaan Wanneer hij zestien ^\as las 
hij voor het eerst een boek In Belgi.ulo 
beland, huist hij er ir wagens en kcldeis, 
gaat naar school en behaalt het diploma 
middelbare studie» Hij begint daar of)k 
met het schrijven van veihalen dic l)i|-
eengebracht werden in de bundel <( Oe 
duivels komen» (1956). De toman dWolt 
en klok » verschijnt m 19'')8 en een jaar 
daarna de tweede roman « De rode haan 
vliegt hemelwaarts ». Met » De held op 
de rug van de ezel » waai in een soort 
Zuidslavische Schwei]k vvoidt beschre
ven, kieeg hij komnmnistische paitij on 
patriotten tegen zich : de boeknii!;a\e 
werd stopgezet nadat het weik in li.ig-
menten in een lijdsthiift vcisciiciicii 
v\ds. 

Van « De lode haan » verscheen on
langs een pocktii iugave in het Duits bij 
de Roio io Tasthenbucher . Het veihaal 
besiiijkt slechts een periode van enkele 
u ren in een dorp in Montenegro. Een 
wild bruiloftsfeest en een gelijktijdig 
plaatsvindende muzelmaanse begrafenis 
zijn de twee hoofdgebeurtenissen, waar
rond wi eedheid en tederheid, angst en 
veilangen, alle menselijke diifien en be

geerten als zovele middelpuntzoekende 
en -vliedende krachten konvergeren. De 
rode haan van de arme verworpene Mu-
harem wordt daarbij het symbool van 
alle menselijke leed en van alle mense
lijke liefde en verlangen. Het tragiko
mische van de situaties mag ons niet 
misleiden omtrent de diepere zin en de 
ernst waarmee de auteur ons hier de 
menselijke ziel, haar kleinheid én groot
heid wil tonen. 

Onlangs verscheen ook een Neder
landse vertaling van deze roman. 

« Der rote Hahn fUcgt Himinelwart.'i >>, 
Rotoro 803, Inleinaiionale Pers, Eer-
chem-Antwerpen. 

GERWIN "DE OCEAAN" 
Dn boek is de \ ei taling \an het in het 

Duns veisthencn v\eik « Iseuland Ozean > 
met de lange ondeititel « Die wissenschatt-
lithe Eiloischung d technische Nützung 
dei VVeltineeie » Het betrek hier een werk 
da' gebaseeid is op een reeks radio\oor-
diachten, «.'choiitlcn voor de Bcieise Radio 
in \96S Het ooispionkehjk nianuskript der 
mt/endingen v^eul ge.vij/igd, i'itgebicid en 
\ ei diept tn hei lesultaai ervan is dit boek. 
Het piohicciii \.in de overbevolking is her-
haaldeliik de boeman geweest waai mede 

sociologen, wijsgeren en politici hebben ge
schermd. Een negatieve oplossing werd ge
zocht : kindeibejjeikiiig, neo-mahiisianisme, 
sexuele voorlichting bij zeer piolifieke en 
ekononiisch zwakke volkeien. De technische 
revolutie, samen met deze vooilichting, 
moeten in staat zijn het bij sommige volke
ren chionisdi voedseltekoit te keer te gaan. 
Daal toe dienen de aanwezige bionnen be
ter benut en nieuwe aangebooid. Een be
langrijk teiiein ligt nog biaak : de viijwel 
onbekende oceanen met hun raineialen, 
voedsel en kiachibronnen voor de toekomst. 

Robot Gcixiin : « De orea/in, land der 
toekomst > — Dciclee Ut liiouwet, Bmgge, 
108 bh. • 60 /r. 
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essay s van 

DIRK VANSINA 

Dirk Vansina is de meesten onder ons bekend als de « biograaf van Verschaeve ». 
Zijn aristokratische nederigheid en terughouding, die fel afsteken tegen de kla-
tergouden humbug en de pretentie van sommige literaire parvenu's bij de ge

nade van regime, partijen en literaire kliekjes, heeft belet dat aan zijn werk de 
waardering werd geschonken die het verdient. Want benevens essayist is Vansina 
ook dichter, dramaturg en kunstschilder. 
Geboren in 1894, trok hij in 1914 als oorlogsvrijwilliger op. De Antwerpse burger
zoon en kunstenaar kwam aan het front in kontakt met de geestelijke en materi
ele armoede van de Vlaamse volksmens en met diens nationale verworpenheid : 
met heel deze dubbele verdrukking door de heersende machten waarvoor hij 
vechten moest en... zwijgen. Vansina leerde er Cyriel Verschaeve kennen : het 
werd een kontakt tussen geestelijk gelijkgeaarden, hoewel naar temperament 
verschillenden. Na de oorlog had Vansina een voornaam aandeel in het katoliek 
Vlaams artistiek renouveau rond het tijdschrift « De Pelgrim ». Het tijdschrift 
verdween na een paar jaren, maar zijn voorbijgang zou niet vruchteloos ge
weest zijn. 

Vansina begon in die tijd ook met 
de publikatie van verzen en toneel
werk : « De Kroon van doornen » en 
« Louteringsvuur » in 1920 waren oor
logsverzen. Een grootse tetralogie « De 
Deemstering der Zielen » verscheen in 
de jaren 1923-1924. In 1927 kwam op
nieuw een verzenbundel uit « Het boek 
der Liefde » en tussen 1929 en 1931 ont
stond nieuw dramatisch werk, de tri
logie « De Tragedie van God en Mens ». 
In 1938 kwamen dan de verzen « Het 
Liederboek van Elckerlyc » en « Gepre
velde Strofen » uit, in 1941-1942 weer 
dramatisch werk, « De Sage van Kai-
Roi », en in 1943 verzen : «Liederen 
van dwaas begeren », gevolgd door 
« Liefdesgetijden » in 1950. 

Vansina's kreatief werk is dus alles
zins omvangrijk te noemen. Tot op he
den heeft geen enkel kritikus zich er 
ernstig mee bemoeid. Dooddoeners als 
die van Kemp over « de opgeschroefde 
stijl van Verschaeve en Vansina » zijn 
al te simplistisch en te ongenuanceerd: 
wat zou men zeggen moest iemand het 
wagen bijvoorbeeld Walschap een «boe-
renbabbelaar » te noemen ? Daarenbo
ven zitten wij in onze literatuur nu pre

cies niet geplaagd met een teveel aan 
dramaturgisch talent dat wij ons de 
weelde kunnen veroorloven, een onmis
kenbare dramatische bezieling — zelfs 
bij artistieke en zuiver-estetische te
korten — zonder meer voorbij te gaan. 
Te meer nog omdat Vansina werkelijk 
iets te zeggen heeft. 

Het essayistisch werk van Vansina 
neemt in onze literatuur een vooraan
staande plaats in : niet slechts omwille 
van de behandelde onderwerpen waar
van de meeste in ons taalgebied geen 
ekwivalent hebben, maar ook om de 
wijze van behandelen, het diep pene
tratievermogen van de essayist in het 
werk en het wezen van de behandelde 
kunstenaar. Even een overzicht van de 
titels voor zover ze ons bekend zijn : 
buiten zijn essay over Verschaeve (dat 
voor de kennis van Verschaeve onmis
baar is) schreef hij over Dostojewski, 
over Pascal, over Georges Minne, over 
het wezen der kunst, over de Vlaamse 
Primitieven, over Hölderlin. Er is een 
verwantschap tussen de door Vansina 
behandelde groten, hoezeer uiteenlo
pend ze ook lijken : Verschaeve, Pascal, 
Hölderlin, Dostojewski zijn verbonden 

door eenzelfde geestelijke «onder
stroom ». Bij allen is het werk opgeno
men in de totaliteit van een denk- en 
gevoelswereld zoals bij weinigen onder 
hun land- en tijdgenoten. Wij zouden 
tussen de essayist en de door hem be
handelde geniale persoonlijkheden de
ze lijn willen doortrekken en de hoofd-
trekken van hun denkwereld bij Van
sina hervinden. Verschaeve's Germaans-
kristelijke, Pascals kristelijk-existen
tiële, Hölderlins Grieks-Germaanse, 
Dostojewski's kristelijk-Slavische we
reld zijn daarin geworteld, waar elke 
kunst en elke kuituur in laatste instan
tie aan ontspruiten en waar ze hun 
diepste impulsen halen : in het religieu
ze in zijn ruimste betekenis. 

Het essay over het wezen der kunst 
is opgenomen, samen met dat over 
Hölderlin en over Georges Minne, in de 
tweede bundel essays uitgegeven bij de 
Standaardboekhandel. Elk van deze es
says is belangrijk, al verschillen ze van 
omvang : van de enkele bladzijden over 
Minne (een bijdrage van 1931 voor 
« Deutsche Kunst und Dekoration » die 
herwerkt werd) over de zestigtal pagi
na's van het essay over de kunst (een 
bijgewerkte voordracht, gehouden in 
1942 in de abdij van Steenbrugge op 
verzoek van de abt mgr. Modest Van 
Assche) tot de 300 bladzijden over Höl
derlin. 

Het essay over het wezen der kunst 
alleen zou reeds een veel uitvoeriger be
spreking vergen dan de korte vermel
ding in dit artikel. Wanneer Vansina 
een onderwerp behandelt, blijft hij 

nooit aan de oppervlakte, houdt niet 
vast aan frazen, mode of gangbare opi-
nies maar zoekt de waarheid in het we
zen der dingen, ook als die waarheid 
tégen de tijdsgeest is, ook als ze min
der aangenaam lijkt voor de in het ge
baande spoor lopenden. 

Het lijvige essay over Hölderlin be
vestigt Vansina's eruditie : een Neder
landse degelijkheid die zich met de 
Duitse « Gründlichkeit » kan meten. Op 
het einde van zijn boek over Verschae
ve heeft Vansina gezegd, dat hij de per
sonen die hij behandelt het best meent 
te kunnen benaderen door zich zo in
tens mogelijk te vereenzelvigen met de 
mens die hij ons tonen wil. Hij deed 
dit vooral in zijn essay over Verschae
ve, omdat daar de mogelijkheid tot een 
intens inleven uiteraard gemakkelijker 
was, maar hij deed het ook met Pas
cal en Dostojewski, en deed het even
eens in zijn studie over Hölderlin. Dit 
essay is gebouwd op het stramien der 
biografie, zoals ook dat over Verschae
ve. Vansina volgt de gebeurtenissen, de 
etappen in het leven en het werk, en 
bouwt daaruit een groots kader op 
waarin dan de eigenlijke stof, de ana
lyse van de geestelijke evolutie, de ge
dachtelij ke en gevoelswereld van de 
geniale mens worden opgenomen. 

Het werk van Hölderlin is niet zozeer 
door zijn omvang — gedichten, een ro
man in briefvorm en een drama-frag
ment — van belang als door de idee-
en die hij vooropstelde, de wereld die 
hij schiep. Vansina heeft de Hölderlin-
se opvattingen ontleed, hun oorsprong 
en evolutie nagegaan. Hij volgt naast 
de dichter in zijn formele ontwikkeling 
ook de wijsgeer die over Leibnitz en 
Plato de voorsocratische wijsgeren ont
dekte. Een van hen, Empedokles, in
spireerde hem trouwens tot een drama. 

Vansina gaat Hölderlins opvattingen' 
na over de plaats en de taak van de 
kunstenaar, zijn opvattingen over Kris-
tus en kristendom (die wel afweken 
van de ortodokse) en zijn vizie op de 
verhouding tussen het goddelijke en 
menselijke. Hyperion en Empedokles, 
de strevende en de zijnde, de held en 
de goddelijke zijn de aspekten van Höl
derlins Griekse droom. 

gerard walschap: 

MOEDER 
m 

f 

Walschap heeft veel geschreven. Al zijn romans zijn niet evenwaardig, al worden 
ze gedragen door dezelfde bazis-ontroering en -bewogenheid en door dezelfde 
stilistische kenmerken. Waar Walschap deze bewogenheid en ontroering het zui
verst uitspreekt, is hij ook het grootst; waar hij ze vermengt met bijkomstige 
beschouwingen en rationalistische filosoferende tendensen, daar is hij het zwak
ste. Zijn levensfilosofie zoals die uit het beste van zijn werk spreekt, ligt vast in 
enkele grote ongekomplikeerde lijnen : waar hij ze gekompUkeerd wil maken, 
lijdt zijn waarachtigheid en dus ook zijn kunst eronder. 

Michh ilecmvcnindesleige,s:hel Brugse belfort heeft een opknappertje nodig. 

Maar ook achter de rationele opvat
tingen en de tendensen die hij in zijn 
werk legt — en één dezer is de gelijk
stelling van menselijke bevrijding en 
ongeloof — staat het essentiële van zijn 
levenshouding onaangetast : het is de 
idealistische vizie op de mens en het 
geloof in de goedheid van de mens, aan 
de natuurlijke waarden en deugden die 
de bazis zijn van elke gemeenschap : 
trouw, liefde, zielsadel. 

Waar deze vizie volkomen door
breekt, in kombinatie met de tipisch-
Walschapse stiHstische eigenaardighe
den, de korte, nerveuze stijl en de 
volkse toon van de verteller, daar lig
gen de hoogtepunten van zijn werk. 
Eén dezer hoogtepunten is het verhaal 
« Moeder », een novelle méér dan een 
roman, waarin Walschap op prachtige 
wijze het geloof in de mens en in zijn 
natuurlijke deugden, een geloof tevens 
in de natuur zélf en in haar afspiege
ling in de menselijke maatschappij, 
heeft geïllustreerd. Het verhaal van de 
moeder, inkarnatie van de verlossende, 
bevrijdende liefde die tevens bazis is 
van de familie, als kleinste kern der 
gemeenschap, is simptomatisch : als 
waarschuwing voor een tijd waarin 

men de maatschappij niet op haar na
tuurlijke bazis, niet op de liefde als 
bindend element, maar op wedijver en 
tegenstellingen, haat en konkurrentie, 
klassenstrijd en volkerenhaat wil ves
tigen. 

In dit verhaal van de moeder wier 
man sneuvelt in de eerste wereldoor
log, die met baar negen kinderen al
leen blijft, die in de tweede oorlog haar 
vijf zonen verliest en als hoogste gunst 
dan nog vraagt om de krijgsgevangenen 
die bij haar werken naar huis te zen
den, ligt een ontroerende menselijk
heid, een tragiek die tevens een waar
schuwing is : niet door de bestendiging 
van de haat maar door de liefde stijgt 
de mens boven zijn kleinheid uit en 
wordt waarachtig groot. Alleen deze 
liefde kan de mens en ook de maat
schappij die hij naar zijn beeld bouwt, 
bevrijden. 

« Moeder » is een der hoogtepunten 
van Walschaps verhaalkunst en een van 
zijn ontroerendste, menselijkste boe
ken. 

Gerard Walschap : 
« MOEDER» 
Desclée-De Brouwer, Brugge 
106 blz. - ing. 80 fr - geb. 100 fr^ 
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Deze Amerikaanse filmkome
die van Leo McCarey, schitte
rend verdedigd door Gary 
Gran t en Deborah Kerr, is het 
verhaal van een speelse ver
liefdheid die door de omstan
digheden gelouterd wordt tot 
een diepe liefde. U ziet « An 
affair to remember » in de oor
spronkelijke versie met twee
talige onderschriften. 

Zij en hij ontmoeten elkaar 
tijdens een boottochtje. Hij 
probeert zijn gewone flirttech-
niek. maar straalt feestelijk. 
Geïntrigeerd speelt hij het spel
letje verder en... het wordt de 
grote liefde. Zij beloven elkaar 
weer te zien over zes maand om 
h u n gevoelens voor elkaar te 
testen. Maar een dom auLo-
ongeval stuurt alle plannen in 
de war... (zondag 18 december 
• 20 uur 40 - Brussel Ned.). 

de 
onderkruiper 

Dè Nederlandse auteur Leo 
Derksen verwierf o.m. bekend
heid als schrijver van verhalen 
die spelen in het vreemde 
grensgebied tussen droom en 
werkelijkheid. Net als M De 
Illusionist », « Gelooft u in 
spoken ? » en « O p reis met 
Willie » ademt het tv-spel van 
vanavond ook deze sfeer waar 
onbestaanbare dingen toch heel 
gewoon en logisch gebeuren. 

Een jongeman, die méér 
weet van huis en bewoner dan 
deze zelf. Een duldzame jonge 
vrouw. Een zelfingenomen echt
genoot. Meer is niet nodig voor 
een psichologische verwikke
ling, die onontkoombaar he t 
onthul lend einde meebrengt 
voor wie de onderkruiper was. 

(Dinsdag 20 december - 20 
uu r 25 - Brussel Ned.) 

kleine muizen 
Dit spel door Yvonne Keuls 

voor de N.C.R.V. geregisseerd 
door Stefan Felsental is een 
konstruktie rond twee naam
loze, gekwetste figuren. Mensen 
met hun angsten en hun een
zaamheid, wanhopige zoekers 
naar kommunikat ie . Beide.i 
denken zij, dat zij alleen maar 
vrij willen zijn, maar uit het 
verloop van hun ontmoeting 
blijkt, dat hun verlangen niet 
vrijheid is voor zichzelf maar 

macht over een ander. Pas wan
neer zij zichzelf en h u n part
ner herkennen, bestaat de mo
gelijkheid tot werkelijk vrij 
zijn. 

(Woensdag 21 december 21 
uu r 25 - Brussel Ned.) 

van 
middernacht 
tot 
middernacht 

Wellicht herinnert u zich nog 
het programma « Thalassa... 
de zee », waarin met een ver
borgen kamera het vakantie-
leven aan de Belgische kust 
werd gadeslagen. 

Ook dinsdag bevinden wij 
ons aan de kust en meer be
paald op de vlieghaven van 
Oostende-Middelkerke, waar 
elk jaar talloze Britten hun 
eerste schreden op het Euro
pese vasteland zetten. De gedra
gingen van deze soms zeer typi
sch toeristen werden in de 
luchthaven gevolgd met de 
« candid camera » die nu eens 
in een telefooncel, dan weer in 
een bagagekist op wieltjes was 
opgesteld. O p een keer is de 
kist, met cineast Frans Nauwe-
laerts als passagier, aan het rol
len gegaan, zo vertelde ons de 
programmator Piet Van de Sij-
pe, en de blinde passagier had 
goed de afgesproken klopsigna
len te geven, de kist kwam pas 
op de grasboord rond het 
vliegveld tot stilstand. 

Alhoewel de luchthaven (die 
in het hoofdseizoen meer pas
sagiers verwerkt dan Zaventem) 
's nachts gesloten wordt, stemt 
de titel van deze dokumentaire 
toch met de werkelijkheid over
een. Wan t juist 's nachts moet 
alles een goede beurt krijgen, 
tellen de souvenirwiiikels h u n 
geld, houdt de brandweer haar 
oefeningen. (Dinsdag 20 de
cember - 21 uur 30 - Brussel 
Ned.) 

de kerstnacht 
in de tv 

De plechtige middernacht-
mis zal op zaterdag 24 decem
ber te 23 uur 45 uitgezonden 
worden vanuit de wereldbe
roemde kathedraal op de Mont 
Saint-Michel. Vooraf ziet u de 
kaarsjesprocessie gehouden op 

« Te Venetië als in de hemel » — T.V.-spel op zaterdag 24 dec. 

de trappen van de Mont Saint-
Michel. 

In de loop der tijdens is de 
Mont St.-Michel een toevluchts
oord en een vesting tegen de 
Noormannen en tegen de En
gelsen, een middeleeuws roman
tisch stadje, een bloeiende 
kloostergemeente met een 
prachtige Gothische abdijkerk, 
een staatsgevangenis tijdens de 
Revolutie, een aloud monu
ment van de na tuur en van de 
menselijke geest : het wonder 
van het Westen, omspoeld door 
de rusteloze golven van de 
oceaan in de Golf van St.-Malo. 

Hpt grootse bouwwerk rijst 
op in een uitgestrekte zand
vlakte, de baai van Cancale, be
ter bekend als de baai Mont 
Saint-Michel. De zee wijkt bij 
lage tij kilometers ver . terug 
van de berg. 

De indrukwekkende atmos
feer van de baai trok reeds in 
de vroegste tijden de monniken 
aan en daar de mens een na
tuurlijk instinkt heeft voor al 
wat hem bij het gevecht voor
deel kan bijbrengen, hadden 
ook de krijgslieden spoedig de 
strategische waarde van de berg 
begrepen. Monnik en krijgs
man zouden steeds elkaar het 
bezit van de Mont St.-Michel 
betwisten, zodat de berg sinds 
onheuglijke tijden bebouwd 
was met een tempel en met een 
burcht. De Romeinen gaven 
hem de naam Mons Jovis, de 
berg van Jupi ter . In 708 richtte 
Sint-Aubertus, de twaalfde bis
schop van Avranches, er een 
kapel op, toegewijd aan de 
Heilige Michael. 

Onze 
selectie 

Vlaamse T. V, 

Z A T E R D A G 17 D E C E M B . 

16.00 : Volksuniversiteit — 18 55 : 
Zandmannetie — 19 00 : Mister 
Magoo (3e afl.) — 19.25 : Autorama 
— 19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 20.00 : TV-nleuws — 20.25 : 
Grindl, meid voor alle werk. 7e afl. : 
Geschenken van de kerstman — 
20.50 • Canzonissima. Vijfde van een 
reeks voorslectles met het oog op 
het Eurovisie-songfestival 1967 te 
Vl'enen — 21.40 • Echo — 22 10 : De 
onkreukbaren. 33e afl. : De artis-
jokkenkoning — 23.00 : TV-nieuws. 

Z O N D A G 1 8 D E C E M B E R 

14.30 : Voor boer en tuinder — 
15.00 : Axel Nort, 4e episode — 
15.25 : Dansen. Reportage van de 
Exiropese kampioenschappen voor 
beroepsdansers, gehouden op 11 de
cember il. — 16.45 ; Ziet u er wat 
In? — 17.10 : Biliarten. Rechtstreek
se reportage van het Belgisch kam
pioenschap drieband — 18 30 : Klein, 
klein kleutertje — 18 50 : Piste, 
variétèprogramma — 19 35 : De 
Flintstoncs. 157e afl. : Oude liefde 
roest — 20.00 : TV-nieuws — 20 15 . 
Sportweekend — 20 40 : Speelfilm : 
Zi) en hi,i, komedie van Leo Mc
Carthy mét Cary Grant en Deborah 

Kerr — 22 00 : Pilmmagazine 
22.50 : TV-nieuws. 

M A A N D A G 19 D E C E M B E R 

18.55 : Zandmannetje — 19.00 : De 
vallei van de koningen. 5e episode : 
De zandstorm — 19.15 : Tienerklan
ken Dave Berry-show — 19.55 ; De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : De wereld van Tim Frazer. 
Achtste episode — 20 55 : Speel een 
woord 21.25 : Van toen tot nu. 
70 jaar kleinkunst in Vlaanderen en 
Nederland (Hoofdstuk II) — 22.05 : 
Gastprogramma, De katholieke ge
dachte en actie — 22.35 : TV-nieuws. 

D I N S D A G 2 0 D E C E M B E R 

18.55 • Zandmannetje — 19.00 : 
Flipper. 31e afl. : Sandy's vriendin
netje — 19.25 : Filmmuseum van de 
schaterlach. Éaby. Bachelor, met 
Snub Pollard — 19.40 : Kwart-Eefje 
— 19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
De onderkruiper, tv-spel door Leo 
Derksen — 21.30 : Van middernacht 
tot middernacht, documentaire over 
het leven in en om de luclithaven 
Oostende-Middelkerke — Ï2 00 : 
Medium — 22 30 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 2 1 D E C . 

17.00 • Televisum — 18 55 : Zand
mannetje — 19 00 : Tijd voor u — 
19.26 : Arena — 18.55 : De Weerman 

_ 20.00 : TV-nleuws — 20.25 : Gil
bert Béoaud-show. een amusements
programma, met Gilbert Bécaud, 
Udo JürgenS, Cherry Wainer, Lill 
Lindfors, Liesbeth List en het Botho 
Lucaskoor — 21.25 : Kleine muizen, 
eenakter door Yvonne Keuls — 
22.05 : Gastprogramma. Het vrije 
woord • Lekenmoraal en -filosofie 
— 22 35 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 2 2 D E C . 

18.55 : Zandmannetje — 19 00 : 
Hobo, de kleine zwerver. 5e afl : 
De getuige — 19.24 : Tienerklanken 
— 19.55 • Hier spreekt men Neder
lands — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
De lange hete zomer. 18e en laatste 
afl. : Einde van een lange zomer — 
21.15 : The burning fiery furnace 
(De vuurpoel). Een tweede parabel 
om in de kerk te worden opgevoerd 
— 22.30 : Première — 23 00 : TV-
nleuws 

V R I J D A G 2 3 D E C E M B E R 

18.55 : Zandmannetje — 19.00 : 
Vergrootglas op de postzegel — 
19.15 : De harde wintertijd, natuur-
en dierenfilm ^ 19.40 ; Zoeklicht 
— 19.55 : De Weerman — 20.00 • 
TV-nieuws — 20.25 : Speelfilm : 
Christel en de .keizer, muzikale ko
medie van J.F. Gottlieb met Sabine 
Sinjen en Peter Weck — 22 00 : TV-
nieüws — 22.10 tot 22.35 : Summer 
in Mississippi Een documentaire 
vaa Beryl Fox. 

Z A T E R D A G 17 D E C E M B . 
20 u 50 Brussel Ned. 
Canzonissima (vijfde van een 
reeks voorselekties met het 
oog op het Eurovisie-songfes
tival). 
23 u 05 Dui t s l and I I 
Sturm über Asien (Potomok 
Chingis Khana - Russische 
film). 

Z O N D A G 1 8 D E C E M B E R 
18 u 50 Brussel Ned. 
Piste (Variétèprogramma in 
circusstijl vanuit Treslong te 
Hillegom; programma van de 
K.R.O.). 
20 u 30 Neder land I 
Memorandum van een dokter 
(televisie-spel). 

M A A N D A G 19 D E C E M B E R 
21 u 25 Brussel Ned. 
Van toen en nu (70 jaar klein
kunst in Vlaanderen en Neder
land; tweede van een reeks uit
zendingen van Wim lbo en Rik 
Gyles). 

D I N S D A G 2 0 D E C E M B E R 
20 u 25 Brussel Ned. 
De onderkruiper (televisiespel 
door Leo Derksen; programma 
van de A.V.R.O.). 
21 u 30 Brussel Ned. 
Van. middernacht tot midder
nacht (dokumentaire over het 
leven in en om de luchthaven 
Oostende-Middelkerke). 
22 u 00 Neder land I 
Cabaret « Lurelei ». 

W O E N S D A G 2 1 D E C . 
20 u 25 Brussel Ned. 
Gilbert Becaud-show (een amu
sementsprogramma van Willy 
Raber en Tuck Branns rond en 
met Gilbert Becaud). 
21 u 25 Brussel Ned. 
Kleine muizen (spel door 
Yvonne Keuls voor de N.C.R.V. 
geregisseerd door Stefan Fel
sental). 

D O N D E R D A G 2 2 D E C . 
21 u 15 Brussel Ned. 
The burning fiery furnace ('n 
parabel om in de kerk te wor
den opgevoerd; muziek van 
Benjamin Britten). 

V R I J D A G 2 3 D E C E M B E R 
19 u 15 Brussel Ned. 
De harde wintertijd (vierde 
van een serie natuur- en dieren
film van Theo Kubiak en Dr 
Besch; programma N.D.R.
Hamburg). 
22 u 10 Brussel Ned. 
Summer in Mississippi (een 
bijdrage van de Canadian 
Broadcasting Corporation tot 
de Italiaprijs 1965 in de kate-
gorie dokuinentaires). 

TOERISME 
• « KERSTMIS IN DE EU
ROPESE LANDEN» TE 
LEUVEN. 

Te Leuven worden groot
se eindej aars f eesten inge
richt onder het motto 
« K e r s t m i s in de Europese 
Landen ». Elk van de grote 
handelsstraten zal de versie
ring in het teken stellen van 
een welbepaalde land. Zo 
zullen Duitsland, Frankrijk, 
Groot-Brittanni'è, Italië en 
Spanje tonen hoe bij hen 
Kerstmis wordt gevierd. 

Daarnaast worden in de 
periode 15 december - 1 ja
nuari talrijke concerten en 
kerstopvoeringen ingericht, 
IS december : Kerstliederen 
door « Die Kele » (Leuven), 
« Scho^a Dominici » (Genk) 
en « Duo Domini ». 
19 december : Zuidafrikaans 
Kinderkoor. 
22 december : Kr^'itliederen 
uit verschillende landen 
door het koor « Trinitas », 
koor « Paridaens » en Sint-
Pieterskoor. 
24 december : Massa-uitvoe
ring van kerstliederen op de 
Grote Markt door koren en 
door de menigte ('s avonds). 
Van 25 tot 31 december : 
Op de Grote Markt, elke dag 
uitvoering van oude Nieuw
jaars- en Driekoningenliede
ren en uitbeeldingen door 
diverse groepen. 

Inlichtingen : Dienst voor 
Toerisme, Stadhuis, Leuven 
(tel. 016/221.01). 

• TURNHOUT 
WERELDCENTRUM 
VAN DE SPEELKAART 

Naar aanleiding van de 
Nationale Week van de 
Speelkaart die te Turnhout 
werd gehouden in novem
ber jL, werd een komitee 
« Wereldcentrum van de 
Speelkaart » opgericht, dat 
de faam van Turnhout op 
dit gebied wil handhaven 
en bevorderen. Praktisch ge
zien wil men dit bereiken 
door het oprichten van een 
Muzeum van de Speelkaart; 
het organiseren van volks
feesten met de speelkaart 
als thema; het leveren van 
verantwoord historisch stu-
diewerk over de speelkaart; 
met de speelkaart propagan
da te maken voor Turnhout 
dat van ouds bekend is voor 
deze nijverheid. 

Turnhout is de enige stad 
in het land die de produk-
tie van speelkaarten heeft 
weten te handhaven (en dit 
sinds 140 jaar!). Turnhout-
se speelkaarten worden zo
wat overal ter wereld ver
kocht, tot zelfs in het Verre 
Oosten. 

• UITKIIKTOREN 
IN HET PAJOTTENLAND. 

Een uitkijktoren zal bin
nenkort een weids panora
ma bieden over het Pajot-
tenland. 

De toren wordt gebouwd 
op het hoogste punt van de 
streek, aan de weg Halle-
Nijvel. 

Dit nieuwe uitkijkpunt 
zal toelaten niet alleen het 
uitgestrekte panorama van 
het Pajottenland, zich uit
strekkend tot voorbij Lem-
beke, Pepingen en Essen-
beek te overzien, doch ook 
de vallei van Halle tot Brai-
ne-le-Chateau. De toren zal 
tevens een prachtig gezicht 
bieden op het bos van Halle 
dat 600 hectaren groot is. 

• KALENDER 
Tot 18 december : Brussel 

— Huidige Braziliaanse 
kunst in het Paleis voor 
Schone Kunsten. 
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Beroepsspelers Brusselse 

tussen amateurs,,. sportivitèit 

"i|F"i«»|i|l|{ 
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Het bestuur van de Belgische Fede
ratie voor Wintersporten houdt er ei
genaardige ideeën op na. Zo is het vol
gens de reglementen van dit verbond 
toegelaten dat betaalde buitenlandse 
spelers mogen aansluiten bij een klub, 
om er te helpen bij de opleiding van 
de aangeslotenen Maar ook als speler 
mogen deze mensen aangeduid worden. 
In deze sport, erkend door Aloso (ex-
Nilos), is het dus toegelaten beroeps
spelers tussen de liefhebbers te plaat
sen. Begrijpe wie kan! 

Fair play 

en water,,. 
Tijdens de voorbije invallersvoetbal

wedstrijd FC Antwerp - FC Brugge, op 
een met plassen en slijk overdekt Ant-
werpveld, lag het terrein zo slecht dat 
er na de eerste speelhelft geen gras 
meer te bekennen viel op de Bosuil. 
Om een onbenullige invallerswedstrijd 
te spelen, die weinig of geen belang 
heeft, weid een mooie grasmat door 'n 
scheidsrechter en door 22 spelers ver
knoeid. De scheidsrechter was van oor
deel dat het Centraal Komitee niet be
sloten had tot uitstellen en dat hij dus 
moest laten spelen. We vinden het erg 
dat een scheidsrechter, uit schrik voor 
de Bond, op een onbespeelbaar terrein 
toch een wedstrijd fluit. Dat komt er
van als niemand de verantwoordelijk
heid durft nemen. 

Tijdens deze zelfde wedstrijd kregen 
we een demonstratie van Engelse spor
tivitèit. Toen de Brugse doelman een 
ingezonden bal miste, vond een Britse 
voetballer die bij de rood-witten speel
de het nodig, de keeper aan te vallen. 
De Engelsman chargeerde de keeper zo 
zwaar dat een geneesheer er aan te pas 
kwam om een zware hersenschudding 
\ast te stellen. 

De betrokken speler kreeg niet eens 
een waai schuwing ! Het is erg met het 
scheidbiechterskorps van de KB VB ge
steld. 

Sporttijdschrift 

voor profs 
Aloso (ex-Nilos) is uitgever van een 

mooi verzorgd driemaandelijks tijd
schrift « Sport ». In plaats van de sport 
in al haai facetten te belichten, wordt 
deze periodiek een tijdschrift waarin 
men uitsluitend geleerde artikels publi
ceert ovei onderwerpen die weinig met 
spoi t te maken hebben. Zo is er in het 
recente nummer sprake van een reeks 
tests die toegepast werden op jeugdi
ge Amerikaanse scholieren. Zeer geleer
de taal en dito grafieken. We hebben er 
van genoten, na zevenenzeventig maal 
beioep te hebben gedaan op een prof, 
want wij zijn maar joernalisten en 
geen doktoors. We zijn er niet over te 
spreken dat met onze centen een kon-
fidentieel blaadje voor de happy few 
uitgege\eii wordt! 

Ti)dens de voorbije waterpolowed-
strijd tussen Antwerpse Zweinklub en 
Cercle Natation Bruxelloise konden de 
Ketjes zich niet neerleggen bij de 
scheidsrechterlijke beslissingen. Zo 
werd er een speler van CNB uitgesloten 
wegens opzettelijk gevaarlijk spel. 
Toen na de 4 reglementaire periodes de 
stand 4-4 was, moest er een verlenging 
gespeeld worden om de winnaar van 
deze wedstrijd voor de wisselbeker 
Wuyts te kennen. CNB weigerde te spe
len en kreeg dus een forfait-nederlaag. 
AZC werd bezitter van de Schaal 
Wuyts. 

We denken niet dat het Centraal Ko
mitee van de KBZRB zal overgaan tot 
straffen ,vermits de voorzitter van CNB 
nu juist ook voorzitter is van het dage
lijks bestuur van de Bond. 

Staatsamateurisme 
Wie de Olympische kampioene, te

vens wereldkampioene turnen Vera 
Csezlavska (Tjecho-Slovakije) aan het 
werk zag tijdens het voorbije turngala 
m het Antwerpse, moet toegeven dat 
het piima werk was. Eén bedenking 
echter : dit is geen amateurswerk. Dit 
is beroepswerk. Sportlui worden maar 
al te vaak door hun regeringen ge
bruikt als nationale parade-produkten. 
Hoe perfekt ook, het blijft stiel en 
show We behoren tot diegenen die nog 
steeds de sport als sport beschouwen 
en een hekel hebben aan alle professio
nalisme. En dan zijn er leden van het 
Olympisch Komitee die het « staats
amateurisme » als een stuwende stimu
lans beschouwen. Dergelijke opvattin
gen geven ten volle de sfeer weer die 
er in het door beroepssport vergiftigd 
Olympisch milieu gedrongen is. 

Sylveer Maes, de laatste Vlaming die de Ronde van Frankrijk won. Men moet 
nu al een veet tiger zijn, om daaraan nog herinneringen te hebben. En toch heeft 
het overlijden van « de zilvere » de sportmassa nog ontroerd. Hierboven : Sylveer 
Maes in de tijd dat hij technische leider was van onze ploeg in de Ronde, een 

karwei die hem slechter afging dan zélf te rijden... 

Ik duid 

mezelf aan..i 

In de biljartsport heersen er merk
waardige toestanden! De voorzitter 
van het scheidsrechterskomitee van een 
distrikt is bevoegd om de scheidsrech
ters te leveren voor een kampioenschap 
in zijn distrikt. Een buitenlands 
scheidsrechter, in het bezit van een in

ternationale kaart, mag aangeduid wor
den indien de voorzitter van de scheids
rechtersbond van het distrikt er ak
koord mee gaat. 

De voorzitter van het scheidsrechters
komitee te Antwerpen is zeker, dat hij 
voorzitter zal blijven vermits er toch 
geen bestuursverkiezingen gehouden 
worden. Bij grote internationale gele
genheden duidt hij zich zelf aan, met 
alle prettige gevolgen vandien. Die 
mijnheer lokte trouwens verschillende 
incidenten uit met de Fransman Marty, 
die niet volledig ongelijk had te protes
teren. 

HET IJSKOUDE 
WAIER IN 

Ijsberen zijn dieren, maar ook 
mensen .' Inderdaad, in het Anticerp-
sc beslaat een zeei aktieve zwemver
eniging die zich « De Ijsberen » 
noemt. Vanwaar de naam, zult U zich 
afviagen? Zeer eenvoudig, deze men
sen zwemmen bt] alle temperaturen, 
in de wintel zowel als in de zomer, 
bij regen en bij zonneschijn en als 
het moet ook bij sneeuw en tjs. Om 
een volwaardige « Ijsbeer > te zijn 
moei men ovei een volwaardige fy
siek beschikken, zoniet zou men wel 
eens last mei het hait kunnen onder
vinden. Van jong tot oud uoidt er 
bij de Ijsberen gezwommen enkel 
om het plezier van de sport : een 
zuivere en prachtige liefhebberij. 

Deze vereniging orgaiiizeert jaar
lijks hanr openlnchtzwemfeest. Het 
zal dit jaar voor de 44sle maal zrjn 
dat de Ijsberen 's winters het n aler 
1'nn het openluchtzwembad op het 
Zuid te Antwerpen inplonzen De 
laatste maal evenwel. Niet dat de 
Ijsberen er mee ophouden, docli en

kel omdat het bad van de Brederode-
straat in de E3 u'eglijn ligt en dus 
zal moeien gesloopt uorden. Na het 
verdwijnen van het zu emdok Wezen
bei g wordt nu ook het zwembad van 
de Biederodestraat gesloopt Een spij
tig geval • eens te meer een open-
luchtzivembad dat verdwijnt tn het 
Antiverpse 

Maar dit alles heeft niets te maken 
met het eigenlijke zxvemfeest van de 
Ijsberen, ivaarover we he' eigenlijk 
wilden hebben. Hel werd slechts ter
loops vermeld om er op te u'ijzen, 
met welke moeilijkheden deze men 
sen te kampen hebban In openlucht 
zwemmen is niet hetzelfde als plon
zen tn overdekte baden. 

En het is nu niet precies aan te 
bevelen om m de Schelde of op het 
Alterikanaal te gaan oefenen, waar 
het water bedekt ts met een vettige 
laag mazoitt. 

Ome Ijsberen geven de sportmen
sen rendez-vous in hel Stedelijk 
Zwembad van de Brederode^traat op 
zondag 18 dezer. Daar uordt reeds 
van 10 uur 30 lot 11 uur een derrion-

^stralie van turnen in openlucht door 
de leden gegeven. 

Hel eigenlijk zu emgedeelle zal 
slipt om 11 uur aanvangen. 

Dit zwemjeest, dat a-nig is in zijn 
aard in België, omvat verschillende 
pr oeven over 50 en 100 m, voor be
houden aan dames en heren. Ver

schillende klubs uit Brugge, Brussel, 
Wallonië en Antxveipen regelden 
reeds hun inschrijving. Er zal ware 
sport te beleven vallen. 

Hel zivemfeest- besluit als altijd 
met een dikwijls zeer spektakulair ko
misch nummer, waarioor verschil
lende leden liun akteertalenten aan-
spr eken. 

Tussen de Ijsberen zijn er veel ou
dere mensen en dit is meteen voor de 
inrichters de staving van hun bewe
ring dat w'iriterzicenirnen m open
lucht de gezondheid bevordert. 

Naast de lange afstandszwemmer en 
veteraan Herman Malfait treedt ook 
diens zoon Paul m het strijdperk. Hij 
i« slechts 17 jaar en de benjamin-
zu emmer van de inrichtende klub. 

Zoals we reeds vertelden, houden 
de inrichters van stiptheid; ze zullen 
tijdig beginnen opdat ze rond 12 uur 
30 het feest kunnen beëindigen. 

Er worden voor de verschillende 
proeven bekers Ier beschikking ge
steld. 

Wie van een speciale en sportieve 
atmosfeer houdt, mag deze enige ge
legenheid niet missen om kennis te 
maken met een bizonder facet van de 
zwemsport n l. het openluchtzwem-
men in de winter, dat longen en 
hart versterkt. De Ijsberen houden 
het bij het oude ideaal : een gezonde 
geest in een gehard lichaam. 

V.U. 
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A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

ELECTRA 6REE 
B o n e p u t s t r a a t 28, 

— B R E E — 

Telefoon : 651.88 
FX-233L 

GELD VANAF 3 , 2 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F : zelf
standigen, landbouwers 
Auto, grond, eigendom, 
krediet, geen voorschot 

20.000 =: 60 X 
50.000 = 60 X 

100.000 = 60 X 
100.000 = 120 X 

tot 500.000 F. 
tot 100 %. 

nodig. 

376 
940 

1880 
990 

Telef. : 03/35.98.85, tot 21 uur ô  schr. 
F.B. Bisschoppenhoflaan 
Antwerpen. — 

69 te Deurne-
Ik kom thuis. 
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i B E C O 
Q KWALITEITSBENZINE EN -GASOLIE TEGEN VEKMINDERDE PRIJS 

AAN DE DIENSTSTATIONS 
B E C O 

B E C O : kwaliteit! aan ome stations: Renault-oliën ! 
B E C O : P R I J S ! 
B E C O : B E D I E N I N 6 ! 

Voor lever ingen van gas- en s tookol ie vanaf 1.000 L.. één ad res : 

p.v.b.a. B E C O - 236 Krijgsbaan 
ÏWIJNDRECHT - t e l . : 03/52.81.73 - 32.02.10. 
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PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeentepleinl 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

Z' ~ 0.50 - 0,50 - 0.50 - 0,50 - 0.50 - 0.50 ~ 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 

LET 

S De Lie. 
Ook de 
zoekert jes 

WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
DIT BLAD 
d t e n e n toeges tuurd a a n onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

« Papenhoek s Berendrech t . Tel. (03)73 66 59 

k u n n e n naa r dit ad re s gezonden worden. 

^h'*-'t\r^^ -" ir»-"'" 

s c m iMiu u»fc:l<MAlHAisSli^ 
tiiet 
üe t ) r eve lee rde 
bedekkings lagen 

RESSUKIMAIHASSK.N 
(Breve l 52'J7C8) 
met 
Geb reve t ee rde ka rkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

HR..5IZT.6J: 

(Brevel .iI27h7) 
T E ZEl .E (O. VL.) 
l i E W A T l K E K Ü h BKDSPRHIEN 
WOLLEN DEKENS 
TeL (052) 14641 en 44642 

Indien l aeen ve ikope i 
in uw jiiitcek kent s tuur 
ons een kaar t ie en we 
t e n d e n l nel adres van 
de du 'h ts biigelegen ver
koper SI ai Ze Ie 

HERMES 
SGH«®L 54 Zuidlaac 

211 M L e m o n n i e r i a a a 
Tel. 11.00.33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR 

Steno- en 
dak ty lograf ie 
in vier ta len. 
Boekhouden . 
Sociale wetgeving. 
Moderne t - len . 
Hande l s 
c o r r e s p o n d e n t i e . 

Dag- en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordel iger . 

VOOR &LLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN EN BUITENUND : 

RUOI VAN OER PAAL 
Jan Van Rijswiicklaan 62. 
A N T W E R P E N 
Telefoon : 03/38.91.24. 

Gfole Vejs; \ 
GLAZEN en WONTUREM 
Grfilu voor vefieUrden, 
Herstellingen in eigen werlJiuifc 

Walter ROLAND 
* . Gediplomeerd Optielier —• 

Kerlstrast, 58 — A-ilwerpcn 
|U I • u b. op het huunummtr !J 

Telefoon : 3S St 62 
1 0 * lortmg op verloon énV, 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

Al de grote gekende Duitse en Belgische 
orkesten zullen er zorgen voor de stoniming. 
In al onze lokalen is er altijd : originele 
Breugeliaanse stemming - deftige leute en 
plezier - goede bediening - beste dranken 
goed en niet duur. 
N.B. Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals - Banketten - Ver
gaderingen, enz... 

— LEUVEN : 1.000 plaatsen. 
— AALST : 1.000 plaatsen. 
— HULSTE - KORTRl.IK : 1.000 pi. 
— ANTWERPEN ; 700 plaatsen. 

Kerst en Nieuwjaar 
Reveillon met 

P R A C H T I G E M E N U S 
GOED - GOEDKOOP 

op voorhand inschrijven. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
IMPORT A B T S 

Ticnsesteenweg 128, Korbeek-Lo. 
Tel. : (016) 463.11. 

voor Voortverkopers worden gevraagd 
— Dortmunder Thier. 
— Tonisteiner Sprudel. 
— Rijnwijnen St JACOBS-KELLEREI 

Gau-Algesheim. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt — bouwt en huurt cafés in gans het 
land. — Medewerkers worden gevraagd 

\y w rk. /si, JajL MSWI 

1 0 0 0 - F R . bij 
a a n k o o p van een 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering R D p \ / P T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B K C V C | 
In gephosfateerde staalplaat. O *? O Q fl 
Zeer lichte bediening. ^ O Vf »7 O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A JEURiSSEN - CLOOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN 
Weierstraat. 2 - Tel. 0 1 1 / 1 3 2 31 & 132.36 
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persspi egel - pe r ss 
f Hel Volk suniew els ontwerp over Leuven en 

de rumoerige senaatszitting daarover was de-
Ee weck de kei in de perspoel. « De Volksunie 
manoevreert het parlement », jammerden de 
f Libre » en tutti quanti. De Vlaamse C.V.P.-
pers was ininder verheugd over de inoverwe-

' gingneming van het voorstel dan lastig over 
het domme P.V.V.-gedoe dat de vermaledijde 
Volksunie zo *n taktische voordelen geeft. Het 
C.V.P.-hemdje is bij die strijders blijkbaar 
heel wat nader dan de Vlaamse rok. a Het 
Unitaire sisteem geraakt muurvast », beslui
ten velen, onder meer de heer Houben van 
de C,V.P. wiens « paritaire senaat » verdacht 
•eel goedkeuring krijgt bij de rlaamshaters. 

D E N I E U W E G I D S 

1 Het officiële C.V.P.-dagblad is zeer kwaad 
dat Omer-de-superpatriot zo in de kaart ge
speeld heeft van partijen als < een u Volks
unie. 

« De P.V.V.-voorzitter heeft zich op het 
taaibestand beroepen om de Senaalshaktie 
van zijn partij ertoe te brengen, de inover-
wegingneniing van het wetsvoorstel op de ta
len in het hoger onderwijs eensgezind af te 
wijzen. Dat was een harde dobber voor de 
Vlaamse senatoren \ an de P.V.V., maar de 
h. Vanaiidenhove kon er weer eens prat op 
gaan dat zijn partij eensgezind is. En daar
om schijnt hij wel alles te willen opofferen, 
o.m. de kommissie-Vanderpoorten. Indien 
hij de rol welke die kommissie kan spelen 
voor de eendracht in het land hoger schatte 
dan de eenheid in de rangen van de P.V.V., 
dan zou hij niet geëist hebben dat de taal
besluiten in die kommissie moesten behan
deld worden. Sommige C.V.P.-ers geven de 
h. Meyers de raad nooit te dulden dat zijn 
naam wordt verbonden aan die kommissie 
flaat ze maar de kommissie-Vanderpoorten 
heten, zo zeggen ze, want wie weet tot wat 
die kommissie nog zal moeten dienen). 

Maar de P.V.V.-voorzitter offert ook het 
prestige van een nationale vergadering als de 
Senaat op. Dat bleek toch vorige donderdag. 
In plaats van terug te keren tot de normale 
parlementaire procedure inzake de inover-
wegingneiTiing, maneuvreerde hij zijn fraktie 
alsof het er om ging standpunt te kiezen 
o\er de inhoud van het wetsvoorstel. En, 
zoals « Volksgazet » aanstipt, kunnen bij der
gelijke toneeltjes slechts de kleinere groepen 
baa t vinden. Met andere >\ oorden, een V.L'., 
de kommunisten, het F.D.F, moeten niet tal
rijker worden om heel de assemblee op stt:l-
ten te zetten. » 

Wij krijgen van oud-senator Breyne (alias 
Van Haverbeke) zelfs een mooie bekentenis. 
De C.V.P.-senatoren zouden niet akkoord zijn 
met de inhoud van het voorstel Elaut. Dan 
ook niet met de inhoud van het ex-voorstel 
Verroken ? 

« Wij willen even pogen enige klaarheid 
te scheppen in de thans geschapen verwarde 
toestand. 

De Vlaamse senatoren, op de Volksunie
leden na, hebben het voorstel in overweging 
genomen niet omdat zij er de inhoud van 
aanvaarden, maar omdat het traditie is een 
voorstel dat niet kennelijk ongrondvi-ettelijk 
of dwaas is, in overweging te nemen. Het 
voorstel wordt dan naar de bevoegde se
naatskommissie verwezen die het kan aan
nemen, verwerpen of amenderen, x 

VOLKSGAZET 
Ondanks alle mooie woorden over «Vlaams 

Front» van Jos Van Eynde enkele weken ge
leden, betreurt « Volksgazet » het verloop 
met frontvormingen van Vlaanderen tegen 
la Francophonie. Want c de kleinen leiden 
de dans ». 

« Men heeft eens te meer van een proce
dure die in het Parlement traditioneel zon
der bespreking wordt afgehandeld, op een 
paar lofwaardige uitzonderingen na, een 
front van Vlamingen tegen Walen en irans-
talige Brusselaars opgesteld. 

De situatie is van zulke aard geworden, 
dat men zich mag af\Tagen of de N'olksunie, 
de kommunisten, het « Front des francoi)ho-
nes » de « Part i wallon » ondanks liira nu-
mei ieke onbeduidendheid \ oortaan de gele
genheid gaan krijgen om elkeen, over de 
partijgren/en heen, te mechaniseren. » 

L A W A L L O N I Ë 

De felle Luikse broeders hadden blijkbaar 
Van Haverbekes praat in de « Nieuwe Gids • 
niet gelezen « dat het toch niet menens is ». 
Want voor hen heeft Wallonië een historische 
nederlaag geleden. 

« Van deze stemming moet men onthou
den : — dat er 25 afwezigen waren; dat te
gen haar verwachting in de gehele P.V.V. 
€ neen » heeft gestemd; — dat de andere ne
gatieve stemmen kwamen van de franstalige 
vleugel van de C.V.P., van een groot aantal 
Waalse socialisten en van de franstalige Brus
selaars; — dat de kommunisten « ja » stem
den. 

De Senaatszitting van donderdag zal in elk 
ge\al als een historisch feit worden be
schouwd. Eens te meer bevordert zij de \ijan-
digheid tussen de twee gemeenschapi^en en 
bewijst tegelijkertijd, als het nog moest trou
wene, dat de Walen onmachtig staan fijtjen-
over het Vlaamse volk. 

Om te komen tot een uiteindelijke stem
ming, had men twee uur en een half diskus-
sie nodig, die voortdurend onderbroken werd 

door talrijke woordenwisselingen, vergezeld 
^an tumult zelfs, en door een opheffing \ an 
de zitting. 

Dit .alles is maar een voorsmaak van het 
debat dat dinsdag eerstkomend in de Kamer 
voorzien werd om een .ander voorstel v:\u de 
Volksimie aangaande Leuven in overweging 
te nemen. » 

L A L I B R E B E L G I Q U E 

De Vestaalse opperpriesteres van het hei
lig haardvuur ziet de woeste Volksuniegol-
ven het mager 1830-vlammetje bedreigen. 
Heren parlementairen, kom tot U zelf en rea
geer tegen de doodgravers van het vader
land ! 

« Het probleem is of men zich verder gaat 
laten omhoogjagen in deze spiraal, ondanks 
alle « taalwapenstilstand », ofwel of men in
tegendeel de \ olksvertegenwoordigers en se
natoren zich zal zien herpakken. Dat men 
zich daar boven bewust worde van zijn taak. 

Het zal niet meer volstaan dat men de 
springstoffen op taalgebied die in lengte van 
weken door de dynamiteurs \ an de Volks
unie worden gefabrikeerd, in de geblindeerde 
kelders van de kommissie Me\ers-Van der 
Poorten zal opbergen. Het is nodig dat de 
vertegenwoordigers van de nationale partijen 
zich herpakken en zich verzetten tegen de 
verwoesters van de nationale eenheid, en dit 
uit \olle kracht. 

Zij beklagen zich in persoonlijke gesprek
ken, maar in het publiek is er een te gi'oot 
getal dat geen stelling durft nemen tegen de 
ondergravers. Hun verantwoordelijkheid is 
groot en lafheid is op het ogenblik een mis
daad tegen het \aderland. Zij winden zich 
op over de taaltwisten die rampzalig en mis
schien dodelijk zijn voor het land, maar heb
ben geen belangstelling voor de echte proble
men. Heren, het is tijd; morgen zal het te 
laat zijn. » 

Also sprach de zieneres, Cassandra-Belgi-
que. 

D E N I E U W E GAZET 

De perslakeien van de i Vlaamse » libe
rale pers kregen wel een zeer ondankbare 
taak : Otner de grote strateeg volgen in zijn 
senatoriale bokkesprongen. 

« Toen de h. Vanaudenho-\e tijdens de zit
ting echter >ernam, dat men om het e\en 
welk wetsvoorstel, dat in overweging werd 
genomen, niet kan onttrekken aan de parle
mentaire kommissie, vroeg hij een schorsing 
aan tijdens welke de P.V.V.-groep besliste 
zijn stem te voegen bij die van de franstali-
gen in de andere partijen. 

De P.V.V.-houding gaf vanzelfsprekend aan
leiding tot een zekere herrie, waarbij deze 
plotse \erandering van mening, scherp op de 
korrel werd genomen. 

P.V.V.-voorzitter Vanaudenhove zag zich 
hierbij genoopt een verklaring af te leggen, 
die de begrafenis behelst van het Brussels 
P.V.V.-voorstel van de hh. Van Pee, Ansiaux 
en Snijers d'Atterihove, tot wijziging van de 
taalwetten op grond van het zogenaamde 
« Pact van Luik ». 

Dit voorstel wertl donderdag ingediend in 
de Kommissie-\ 'anderpoorten. Het komt niet 
in het parlement terecht. » 

S T R E V E N 

Het degelijke maandblad van de Vlaamse 
Jezuieten voorspelde dat het n niets » kon 
worden met de Kommissie n voor de verbe
tering van de betrekkingen ». Die pronostiek 
komt uit. 

« De N'laamse C.V.P.-ers en de Volks-Unie 
vreesden dat door toedoen van de Walen 
deze kommissie de ijskast kon worden waar-
ia alle wetten in verband met Waalse of 
N'Iaamse problemen \oor lange tijd bevroren 
konden \% orden. De Vlaamse mandatarissen 
verklaarden dat het parlement zijn wetgeven
de taak niet mocht afstaan aan een wille
keurige kommi.ssie. De samenstelling \ an de 
kommissie — gedeeltelijk vertraagd door het 
parlementaire reces, gedeeltelijk ook door 
partijpolitieke en Vlaams-\^'aalse spanningen 
— gebeurde pas bij koninklijk besluit van 10 
oktober. Volgens een in de Belgische politiek 
ingewortelde (verkeerde) gewoonte werden 
uitsluitend aanhangers van een der drie zgn. 
« traditionele » partijen benoemd. 

De meeste waarnemers betwijfelen dat de 
kommissie ooit tot de verbetering van de be
trekkingen tussen de twee volksgemeenschap
pen zal kunnen bijdragen. Wordt ze inder-

O A S E DER V L A M I N G E N 
in het hart van Brussel 

Krit Castermans 
Anysia Menschaert 

Karthuizerstraat 3, 
Brussel (Beurs). • Tel. 12.14.65. 

daad gebruikt als een grendel tegen elke 
wetgevende arbeid in >erband met de ont
voogding van Vlaanderen, dan /al ze het ver
trouwen van de Vlamingen in de giote par
tijen en in de eenheidsslruktuur van de Staat 
alleen maa r \erzwakken. » 

L E P E U P L E 

Een van de wonderdokloors die bij het uni
taire ziekbed hun diensten kwamen aanbie
den, was de alwijze perkanientenkluiver Ro
bert Houben van de C.V.P. Hij krijgt een 
meer dan verdacht applaus van een van do 
giftmengers, de Brusselse « Le Peuple ». 

« Het voorstel dat door de C.V.P.-\oorzit-
ter gedaan werd, \erdient grondig onderzocht 
in de mate dat het een oplossing voor de pro
blemen van de minorisatie en de kulturele 
autonomie kan brengen en ook in de mate 
dat het de voorgaande ingewikkelde kon-
strukties vereenvoudigt. V^'eliswaar zijn de 
problemen in \ erband met de relaties tussen 
Walen, Vlamingen en Brusselaars van dien 
aard dat « de dialoog uitzonderlijk moei
lijk » is geworden en het politieke tuig dien
volgens het ge\ aar loopt geblokkeerd te wor
den. De oprichting van een provinciale se
naat die door zijn samenstelling op een pari
taire formule zou uitdraaien, is interessant, 
maar het voorstel vertoont grote leemten. 
Het spreekt vanzelf dat indien het probleem 
van de minorisatie opgelost zou zijn, de poli
tieke samenstelling van die Senaat bijlange 
niet zou beantwoorden aan de evenredige 
verdeling van de politieke machten in de 
twee landsstreken, gezien de weinig be\olkte 
provincies evenveel vertegenwoordigers zou
den hebben als de^e die sterk bevolkt zijn. 
Daar het nu precies in die provincies is dat 
de C.V.P. de sterkste is, is er een element 
dat het objektiviteitskarakter van het voor
stel sterk vermindert. » 

Zij zijn dus wel akkoord om de Vlamingen 
< te minoriseren », maa r niet de socialisten 
van Luik en Henegouwen uit hun o even
redigheid » te halen. 

vinciale senaat het orgaan vinden voor een 
kultinele autonomie, naarmate deze slof bui
ten de pro\incies zou behandeld worden, ter
wijl men rekening houdt natuurlijk met de 
decentralisatie die zou doorgevoerd zijn. 

Naar mijn mening, zou een provinciale se
naat het welslagen betekenen dat slechts be
grijpelijk is in het kader van een hernieuwde 
indeling van de bevoegdheden, waarover ik 
het hoger heb gehad. 

Laten wij de h. Houben erkentelijk zijn 
voor de verdienste, te hebben beklemtoond 
dat de toepassing van de besluiten van d e 
Ronde Tafel — in/onderlijk de grotere decon
centraties en de decenlralis.ities — een ont
spanning betekent tussen de twee gemeen
schappen. Overigens is het idee van een pro
vinciale senaat niet /o nieuw. » 

D K S T A N D A A R D 

Ondanks het feit dat Boer Houben bij do 
firma De Smaele-Piei*s wel een flinke voet in 
huis heeft, is Manu Ruys meer dan argwa
nend voor de inhoud van de eiermand van 
het C.V.P.-egghead. 

« Wat de \erklaring zelf van de h. Houben 
betreft, is van N'laamse zijde enige verduide
lijking wel nodig : de pro\ inciale senaat die 
evenveel Franstaligen als N'lamingen zou tel
len, mag eerst dan in o\erweging worden 
genomen, wanneer men het eens is gewor
den o\er de herverdeling van de politieke 
macht naar de taalgemeenschappen toe. 

Franstalige kranten hebben aanstonds vrij 
positief gereageerd op de idee van de provin
ciale senaat, maar zij zwijgen over de verde
ling \ a n de beslissingsmacht. De bedoeling 
is nogal klaar : zij willen de beslissingen, het 
bestuur van de staat unitair en centraal hou
den, met daarenboven een senaat, waarin de 
Walen over een nationaal veto-recht zoude.i 
beschikken. Dit systeem zou nog slechter zijn 
dan dat van artikel 38 bis. » 

L A M E T R O P O L E 

En Robrecht de koene Vlaming krijgt zelfs 
applaus van de super-franskiljons van het 
Antwerpse kapitalistenblad. 

<t De voorzitter van de C.V.P., de h. Hou
ben die voor de arrondissements-afgevaardig-
den het woord voerde, heeft tijdens de laat
ste weken het idee van een pro\ inciale Se
naat naar voren gebracht. Wat dient men 
daar onder te vers taan? In dit verband on
dervroeg Le Soir de voorzitter : 

De Senaat zou eenvoudig uit een gelijk aan 
tal senatoren voor iedere provincie samenge
steld worden. Deze formule zou immers de 
oplossing voor twee fundamentele vraagstuk
ken bieden. Enerzijds zou men hier een klaar 
en organiek middel vinden om het probleem 
van de minorisatie op te lossen dat men io 
de besluiten van de Ronde Tafel trachtte op 
te lossen door de formule van het art. 38 bis, 
artikel dat kennelijk moeilijk toe te passen 
en zelfs ondoeltreffend zou zijn. 

Anderzijds zou men geniakkeliik in de pro-

I I I ' . , < 

DE VOLKSMACHT 
En voor eenmaal zijn wij niet argwanend 

tegenover het A.C.V.-blad als hel de schijn» 
w^erper zet op de zestigjarige André Demedt». 
Wij zijn zelfs meer dan akkoord met volgen
de lofwoorden. 

« De trouw heeft hij ook als een bood
schap uitgedragen doorheen het hele Neder
landse taalgebied in zijn meer dan tweedui
zend voordrachten. Hij is een gevierd rede
naar die het teatrale schuwt maa r vol over
gave tot het publiek spreekt, dat hij in de 
ban van zijn meesterlijk woord weet te hou
den. Het is of in ieder zin, in ieder woord 
zijn hart klopt. 

Is ook zijn aktie voor Frans-Vlaanderen 
geen duidelijke illustratie hoe hij onze 
Vlaamse mensen <f van over de schreve » 
niet wil vergeten ? Hij ov erwon, in een wei
nig bemoedigende tijd voor de Vlaamse strijd, 
alle scepticisme en wist iets los te slaan 
vooral dan bij de jeitgd, zodanig dat de ak
tie voor Fians-Vlaanderen tot positieve resul
taten geleid heeft. » 

.W. Luyteo. 

,V' -irTTi 

Nog een beeld van de watereïïende in Vlaanderen. 

Zo pas verschenen ! 
EVRARD RASKIN, 
medewerker aan ons blad : 

« LIMBURG. LET OP UW ZAAK ! » 
I. De verfransing van Overmaas. II. 
De Waalse overheersing in het Hof 
van Beroep te Luik. IIL De Sluiting 
van Zwartberg. 

Een uitgave van de Volks
unie Tongeren-Maaseik. 
32 blz. — 7 foto's — 
Luxe-papier. 

Te verkrijgen door oversctinjving 
van 25 fr. op P.C 8539.37 van E. 
Raskin, Kuringestwg 243, Hasselt. 

P A R F t ^ 
C rnlkt graag parfum, melfJ on» 
aw geliefkoosde bloemengenr. en 
O ontvangt gratis een staalflesje 
(adres niet vergeten» MILADÏ 
Postbus 4ü3. Antwerpen L 

MEER INKOMEN door vrije ver-
Uoop aan partlkutleren, vrienden 
en kennissen voor leder gesctiikt 
Vast dienstverband of als bijver
dienste. Schrijven: ROSMETIKA 
Boerenleeer 81 — Edegera. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
VERGADERINGEN 

Woensdag 21 dec. om 20 uur 30 
[n lokaal « Thierbrau », Groen
plaats 33 : grote volksvergadering. 
Spreker Mr. Wagemans over : am
nestie. 
SEKRETARIAAT 

Wegens verbouwingswerking in 
het lokaal « Peter Benoit », Frank
rijklei 8 is het sekretariaat tijdelijk 
oveigebracht naar St. Jansvliet 16, 
tel. 333076. 

Dagelijks open van 9 tot 13 uur, 
dinsdag tot 16 uur. 

Zaterdag en zondag gesloten. 
KOLPORTAGES 

Wekelijks zaterdagmiddag, lo
kaal «. Tyrol », Nationalestr. 22. 
X'ertrek stipt 15 uur. 
ABONNEMENTEN 

Let wel : blad gratis in decem
ber van dit jaar voor al wie nu een 
«bonnenient neemt voor 1967. 

Vraag te richten aan het sekre
tariaat, p.a. dr. Delahaye, St. Jans
vliet 16, Antwerpen, of te storten 
op postrek. Bergers G., 6175.11, Ant
werpen. 

El kan reeds meegedeeld worden 
dat op het ogenblik 120 t. h. van het 
streefcijfer voor Antw. Stad behaald 
werd. 
LIDMAATSCHAPSKAARTEN 

Ze worden ofwel door onze pro
pagandisten thuis ontvangen of in 
sommige gevallen door het sekre
tariaat per brief gevraagd te beta
len. 

Antwerpen Zuid • Kiel 
Gevolggevend aan de wekroep 

van het hoofdbestuur (« Terug 
naar de oorspronkelijke propagan
da : het huisbezoek ») roepen we, 
«net het oog op het werven van 
«bonnementen, alle medewerkers 
op om op zondag 18 december on-
le simpatizanten te bezoeken. 

Samenkomst : café Begijnhof, 
hoek Kronenburgstraat en Begij-
Benstraat te 10 uur. > 

Breclit 
Op 16 november 1966 ging de 

•tichtingsvergadering door in het 
lokaal a Peerdshof ». Volksvertegen
woordiger dr. Goemans handelde 
«p de hem eigen gemoedelijke wij
ze over de rol en betekenis van de 
Volksunie, waarna prov. raadslid 
Slosse de statutaire bepalingen in 
verband met de afdeling toelichtte. 

Daarna werd het bestuur verko

zen, vijf mannen die samen geen 
150 jaar oud zijn. De Brechtse 
jeugd wijst de w e g ! 

Hulde dient gebracht aan het 
pionierswerk van de heer Roger 
Van Dijck uit St. Job die als oud-
Brechtenaar de oprichting van de 
nieuwe afdeling mogelijk maakte. 

Deurne 
VERGADERING 

Op maandag 19 december 1966 
houdt de V.U. Deurne de laatste 
vergadering van het jaar. Deze 
vergadering begint om 20 uur 30 
en vindt plaats in het lokaal « Pla
za », hoek Gallifortlei en De Mon-
tereystraat te Deurne (C). 

Alle simpatisanten zijn harte
lijk welkom. 
ABONNEMENTENSLAG 

De norm die gesteld werd door 
onze afdeling werd traditiegetrouw 
ver overschreden. O p 10 decem
ber bereikten wij reeds 152 t. h. 
van de gestelde norm. De 200 t. h 
ligt in ons bereik. 

Simpatisanten die ons willen 
helpen om dit te bereiken worden 
verzocht hun naam op te geven 
aan het sekretariaat : Hilven, Gen. 
Slingeneyerlaan 117, Deurne (tel. 
36.60.38 iedere dag tussen 18 uur 
30 en 19 uur 30). Zij zullen het 
bezoek van een afgevaardigde ont
vangen. 
LEDENHERNIEUWING 

De ledenhernieuwing verloopt 
schitterend. Nogmaals dienen wij 
de heer Defernelmont te felicite
ren. O p 14 dagen tijd gelukte hij 
er in al de leden van zijn sektor 
te hernieuwen. Wij wachten nu 
op de resultaten van de andere 
werkgroepen. Personen die lid wen
sen te worden kunnen dit doen 
door hun naam, adres, geboorte
datum en een bankbiljet van 50 
fr. op te zenden naar het sekreta
riaat. 

N A T I O N A L E L O T E R I J 
HOGE LOTEN 

1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 Ir. 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 (r. 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 

6 0 0 . 0 0 0 fr. 
6 0 0 . 0 0 0 fr. 

EN 77.114 LOTEN 
van 450 tot 200.000 (r. 

•^ 50 troostprijzen 
van 24.000 fr. 

Supereindejaarótrancko^ T'*'''""» "P Î «'«"'"''«̂  

8 2 . 8 0 0 . 0 0 0 fr. in loten 
HET BKJET : 230 ir, 
HET TIENDE; 25 Ir 

noch zijn zwarte knecht zich uit
spreken. Wel verklaarden beiden 
unaniem : overal buitengewoon 
goed onthaal en overal reeds een 
uitnodiging om volgend jaar te
rug te komen. En, zei de Sint ons 
tot afscheid : wij gaan terug bij 
nog meer kinderen en met nog 
meer lekkers. 

Hoboken 
Ons 5de Volksunie-bal gaat door 

in zaal Breughel, Kioskplaats, te 
Hoboken te 20 uur. Zoals alle jaren 
is ons bal gekend voor zijn prach
tige prijzen. Het orkest « The Rain
drops », dat onder leiding staat van 
onze vriend J. de Wilde, zorgt voor 
leute en plezier. 

In en om de gemeenteraad doet 
de V.U. geducht van zich spreken 
vooral in \e rband met de bestra-
tingspolitiek \ a n het gemeentebe
stuur. Zo ging o.m. op 7 december 
een volksvergadering door op de 
Elshout, w ijk w aar\ an de bewoners 
weten dat /.e op de V.U. kunnen 
betrouwen. 

Edegem 
Op zaterdag 4 maar t 67 in de 

parochiezaal van Elsdonk : dans
feest van de Kulturele Kring Ede
gem. 

Geel 
Verleden week was St-Niklaas, 

op uitnodiging van onze afdeling, 
op bezoek bij onze leden en synri-
patisanten. Meer dan zeventig 
kleintjes werden door de goede 
Sint bedacht met speel- en snoep
goed. 

Wie er het meest in hun nopjes 
waren, de ouders of de kinderen, 
d;'.arover konden noch de Sint, 

Merksem 
KERSTFEEST 1966 

Het is een traditie geworden dat 
onze vrouwenafdeling jaarlijks aan 
de kinderen en kleinkinderen van 
de leden onzer afdeling, een Kerst
feest aanbiedt. En nu zondag IS 
december is het weer zover. O m 
drie uur namiddag, in de zaal 
Vlaams Huis Tijl, prachtig Kerst
feest. Er zijn meer dan 125 kinde
ren Ingeschreven. Er is een spe
ciaal programma, muziek, zang, 
voordracht. Al de nummers wor
den door onze eigen kinderen voor
gesteld. 
De kinderen -worden onthaal op 
koeken met chocolademelk. En er 
is een prachtige kerstboom, over-
beladen met geschenken. 

O m tijdig te kunnen beginnen 
en om al de kleinen op hun plaats 
te krijgen, verzoeken wij al onze 
genodigden tijdig aanwezig te zijn. 

Mortsel 
VLAAMSE KRING 

Op maandag 19 december zal 
in het r aam van onze wintersei
zoenwerking, te 20 uur 30 stipt 
een Zuid-Afrikaanse avond door
gaan in het ocGevaert-Auditorium», 
Septestraat, Mortsel. 

Buiten verscheidene recente 
films over Z.-Afr. zal Dr. Karel De
lahaye een spreekbeurt houden in 
aanwezigheid van een afgevaardig
de van de Z.-Afrikaanse-ambassa-
de. 

Een overgételijke avond. Toe
gang gratis. 

Wij rekenen op uw medewer
king, door uw aanwezigheid op 
deze uitzonderlijke avond. 

Schoten 
De abonnementenslag woedt in 

volle hevigheid : de bestuursleden 
hebben de jongste weken tientallen 
huisbezoeken afgelegd en er mag 
nu reeds gezegd worden dat de 
streefnorm van de afdeling zal over
schreden worden. Een pluim voor 
de voorzitter J. Brusselmans met 
zes abonnementen ! 

BRABANT 

V A K A N T I E IN HET LAND VAN EL CID ! 
Indien V tot de gelukkigen behoor t , d ie hun verlof in de w i n t e r m"gen " " " e a . 
dan kunnen wij L enkele specia le aanb ied ingen doen voor een PRALHTIGh. 

I n d e r d a a d , d o o r onze u i t s t ekende re la t i e s met m e e r d e r e hote ls in Spanje hebben 
wij zeer lage win te rp r i j zen bekomen . Het betreft h ie r geen tweede- of de rde -
rangsho te l s , doch zeer goede eers te k lasse of luxe hote ls . Vraag onze specia le 
prijzen voor de Spaanse Zuidkust , Mallorca. Tunes ië , de Kana r i s che e i landen enz. 
In l ich t ingen : VTB-Sekre ta r iaa t , S t . - Jakobsmark t 45. An twerpen ; tel 03/31.09.95 . 
kan to ren te Brugge, Brussel , Gent . Hasselt , Kort r i jk , Leuven. Mechelen. Oostende 
en St . -Niklaas ; bij al onze ve r t egenwoord ige r s . 

Brussel 
TAALUITVOERINGS-
BESLUITEN 

De Volkbunie-afdehngen van het 
kanton Brussel, protesteren met 
kracht tegen de uitgeholde taai
uitvoeringsbesluiten. Deze zijn 
voor de Vlamingen te Brussel de 
zoveelste kaakslag en vernede
ring, gezien de verschenen beslui
ten zodanig gewijzigd zijn, dat ze 
een verkrachting betekenen van 
de door de kamer en senaat goed
gekeurde taalwet 1963. 
ABONNEMENTEN EN LEDEN 

Er blijven ons nog enkele da
gen voor het sluiten van de wer
vingen. . 

We weten maar al te goed dat 
Brussel geen gemakkelijk terrem 
is om te bewerken. Ten onrechte 
worden we al te dikwijls over een 
kam geschoren die ontmoediging 
kweekt. Burgemeester Craybeckx 
zegde het nog verleden week tij
dens zijn toespraak voor de leden 
van de Antwerpse Gouwbond te 
Brussel : «t Vlaming zijn te Ant
werpen en in andere steden en 
gewesten van Vlaanderen is niet 
moeilijk en heel no rmaa l ! Maar 
het in Brussel worden, zijn en 
blijven; daar is moed, overtuiging 
en opoffering voor nodig en ik sta 
voor hen in bewondering !_ ». W e 
laten ons niet ontmoedigen en 
zullen tot aan de vooravond van 
17 december ijveren om, wat 
Brussel-stad betreft, het voorziene 
streefcijfer te bereiken of toch 
dicht te benaderen. W e doen ter 
elfder uur een laatste oproep tot 
al onze leden en strijdende Vla
mingen te Brussel om hun steun 
te geven aan de abonnementen
en ledenwerving 1967 of, als het 
niet anders kan, onze « Spaarpot
ten Vlaamse Aklie Brussel » te I 
spijzlgen. 
VERGADERING 

De arroudissementsraad verga
dert op zaterdag 17 december te 15 
uur 30 in het hoofdsekretariaat van 
de V.U., M. Lemonnlerlaan 82 te 
Brussel 1. 

Dienen erop aanwezig te zijn : 
de leden van het arrondissements-
bestuur, de provincieraadsleden, de 
kantonnale gevolmachtigden, de ge-
koöpteerde raadsleden en de afge
vaardigden van de afdelingen. 

De agenda van de raad vermeldt 
o.a. : het financieel verslag van het 
jaar 1966, de rezultaten van de 
abonnementenslag en ruime gele
genheid tot bespreking. 

Vanaf 14 uur 30 is het arrondisse-
mentsbestuur ter plaatse om te zor
gen voor de ledenhernieuwingen, de 
opname van de abonnementen en 
alle andere administratie. 
KOLPORTAGES 

Itterbeek : met 13 man werden 
135 nummers van « Wij » verkocht. 
De volgende tochten werden als 
volgt vastgelegd : op 8-1-67 naar 
Diegeni; op 22-1-67 naar Londer-
zeei. 

Bijeenkomst om 9 uur 45 achter 
de K.\ ' .S. of om 9 uur 30 aan de 
kerk van Diegem en Londer/.eel. 
Iedereen op post ! Nieuwe mede
werkers steeds welkom ! 
BAL VAN HET 
ARRONDISSEMENT 
BRUSSEL 

Het bal \an het V.U. arrondisse
ment Brussel heeft plaats op za
terdag 1 ajjril 1967 te Schepdaal. 

De afdelingen worden verzocht 
deze datum niet te gebruiken voor 
hun eigen werking, doch van nu 
af aan reeds af te spreken om het 
bal van het arrondissement te 
Scheixlaal daadwerkelijk te steu-
iien door hun talrijke opkomst. 

VLAAMS HANDBOEKJE 
Eindelijk is er dan toch een 

nieuwe uitgave 1962-66 verschenen. 
Het boekje telt thans 368 blz. en 
repertorieert meer dan 500 X'laain-
se verenigingen uit het arrondis
sement, samen met de bijgewerk
te adreslijsten van nederlandstalige 
ad\okaten, apothekers, architecten, 
geneesheren, notarissen. Voor het 
eerst «orden ook de gemeentera-
lien \an de Brusselse randgemeen-
len xernield. Alles samen bij de 
'lAM interessante adressen uit het 
Brusselse. 

Het boekje kost 50 fr. en is te 
bekomen <l<)or storting van .50 Ir. 
op P.C.R. 842.75 van Arlo, 27 Sta-
lingradlaan te Biussel. 

Hoofdredakteur 
T. van ü v e r s t r a e t e n , 

Redak t i e sek re t a r i s t 
S. de Lie. 
Ai Ie br iefwissel ing voor 
redak t ie n a a r 
Rota typ , Sylv. Dupuisl. , 
110 Bru». 7. - Te l . 23.11,98 

Beheer : 
Maurice Lemonn le r l . 82 
Brussel L - Te l . : 11.82.16. 
Alle k lachten voor niet 
on tvangen van blad op di t 
adres . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F . 
Half jaarl i jki : 160 P. 
Dr iemaandei i jka : 90 f. 
Abonnement bu i ten land i 

460 r . 
S t e u n a b o n n e m e n t i 760 F . 

( m i n i m u m ) . 
Losae nummer* : 8 F . 
Alle s tor t ingen voor het 
blad op pos t r eken ing : 
171139 € WIJ > - Vla«in«-
na t ionaa l weekb lad . 

Veran tw. uitg. Mr. F . V«n 
der Eist, Beizegemstraat 20 
Brussel 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

B e z o e k < D e v e e r m a n > 
te St -Amands a.d. Schelde 

Mosselen Pa l ing 
Ui tba te r . J a n Brugmans . 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant > 

in het Vlaams Hui» 
c P E T E R B E N O I T » 

F rankr i j k l e i 8 • An twerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i te i ten 

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

Guido Gezel les t 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 de r 
s t a n d a a r d d e u r e n 

J . L E E M A N S , D e u r n e «. 
Van Havre le i 70 T. : 35.63.17 
Agent ; De Coene Kortr i jk 

D E S I G N S H O P 
Geschenken 

en m o d e r n e juwelen 
Adolf Maxlaan 105, BRUSSEL 

Tel . : 02/18.62.62 

E U R O - D O M l 
Moderne woon in r i ch t ing 

Kru id tu in l aan 6 
( tussen A. Maxlaan en 

E. J a c q m a i n l a a n ) - BRUSSEL 
Tel . : 02/18.17.17 

H O T E L - R E S T A U R A N T 

BLANKENBERGE 
< R u b e n s h o f > 

Wests t r . 79. 1 . (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pens ion . 

c Vlaams Huis » Knokke 
Kamers vol pension • 

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor groepen 
El isabethl 105 Tel. 632.70. 

B r e y d e l h o f B R U G G E 
Joi.ef Su vees t raa t -

Gelagzaal - 120 plaatsen. 
Tel . : 050/350 67 

U U R W E R K J U W E L E N 

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

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

P L A S T I E K 

F P a r q u i n e n 
R V a n A e r s c h o t P v . b . a . 

Lg. Lübroeks t raa t 44 
A.VTWERPEN. 

Telefo-m 03/36.16.47. 
Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel d iepvr ies , verpakking , 
s tocker ing . 
Polyethyleen ^ «akken, vel
len en folie op rol . 

RAADPLEEG ONS. 
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BRABANT 

Essene • Hekelgem • Teralfene 
Het bestuur van de Volksunie

afdeling nodigt U met vrienden en 
kennissen uit op een gezellig samen
zijn op zaterdag 17 december te 20 
uur in het « Oud Zandtapijt ». 

Tegen de prijs van 25 fr. zorgt 
het voor belegde broodjes met kof
fie en gebak. 

We rekenen op ieders gulle lach, 
een lied of mop, kortom op uw me
dewerking. 

Voor Essene en Teralfene vragen 
wij dringend aan de bezitters van 
een wagen, vrienden te willen op
halen. 

OOST-VLAANDEREN 

Deinze 
Wij nodigen alle leden en sim-

patisanten andermaal vriendelijk 
uit op ons 2de jaarlijks dansfeest 
i'i het Gasthof D'Hulhaege te 
Deinze op zaterdag 21 januari 1967. 

Orkest The Gerdis — Aanvang 
te 21 uur. 

Het is ons tevens een genoegen 
langs deze weg mede te delen dat 
onze afdeling in de alxinnemen-
tenslag haar streefcijfer reeds heeft 
overtroffen : 123 t. h. 

Gent 
Op zaterdag 17 december te 20 

uur in Vlaams Huis « Roeland », 
Korte Kruisstraat 3 te Gent : een 
a\<)nd met Miei Cools; hulde aan 
Stefaan De Zitter, spreker dr. Leo 
Wouters. 

Deelname in de kosten ; 30 fr. 

Kalio 
N'oor het eerst zal de afdeling 

Kallo een Volksuniebal organize-
ren. 

Hiervoor werd een originele for
mule gekozen : Kallo danst van 
het oude in het nieuwe jaar. 

Verdere gegevens hierover vol
gen later. We wensen alvast de 
gebroeders Dhaemers veel sukses 
niet dit plan. 

Sint Niklaas 
Zondag 1.1. hebben de vijf pro-

pagandaploegen van het arrondis
sement in de stad St. Niklaas in 
totaal 793 nummers van « Wij » 
verkocht. De ploeg van Beveren-
Kallo had opnieuw het rekord met 
213, gevolgd door de ploegen van 
de Scheldekant en van Melsele-
Zwijndrecht. Opmerkenswaardig 
was wel het feit dat mevr. Stevens 
van Zwijndrecht (rekordhoudster 
op 10.12 van de abonnementen
werving met 71 abonnementen) 
ook aanwezig was en 33 numiners 
verkocht. Met dergelijke mensen 
moeten wij vooruit ^gaan. 

Op 15 januari a.s. is de ganse 
ploeg opnieuw aan de slag te Lo-
keren. Dit zal echter niet beletten 
dat ondertussen nog enkele plaat
selijke kolportages zullen gehouden 
worden. 

Zeizate 
Op 3 december werd te Zeizate 

gekolporteerd door vier man, in 
een weer om geen hond door te 
jagen. O p 2 uur tijd werden bijna 
100 nummers verkocht. 

WEST-VLAANDEREN 

Adinkerke • De Panne 

Koksi|de • Yeurne 
Kerstfeest op zaterdag 17 dec. 

1966 te 19 uur 30 in het gasthof 
« De drie Ridders » te Gijverink-
liove : volledig warm avondmaal, 
tombola, gezelligheid met orkestje. 
Het rezultaat van de abonnemen-

Reclitstreeks van Fabriek naar Verbruiker. 
T I S S U B E L 

Groeningelaan, 28 - KORTRIJK 
biedt U een énige gelegenheid om uw linnenkast aan te vullen 

tegen uitzonderlijke prijzen 1 1 ! 
ZIE en VERGELIJK! 

DKKENS : 100 % Scaldyl , 190/230 effen of J a c q u a r d 425 F r 
170/230 effen of J a c q u a r d 390 F r 

BEDSPREIEN : nylon, roze of b lauw, 2 pe rs . bed 545 F r 
1 pe rs . bed 500 F r 

LAKENS : ( G a r n i t u u r ) , wit ka toen met bed ruk te boord , 

220/550 
160/550 

HANDDOEKEN : roze - b l auw - geel - tu rkoo i s 
Spons per s tuk 
Keuken 70/fi8 Mixte 
Mekaniekers 

FLANELLEN LAKENS, effen of gekleurd 
b l auw - roze geel 

WASHANDJES : pe r dozijn 
ZAKDOEKEN : Heren — per dozijn 

Dames — per dozijn 
DWEILEN : 70/60 Blanchi 500 gr. Babydoek 

Huishoud. 70/60 vers te rk t met nylon 
T A F E L K L E E D + 6 SERVETTEN tu rkoo i s 130/165 
enz. enz (v raag ons inl icht ingen over a n d e r e t ex t i e lp ro-
d u k t e n ) — Deelname in verzendingskos ten : 15 F r pe r 
bestel l ing. 

385 Fr 
315 Fr 

29 
25 
21 

385 
72 

Fr 
Fr 
Fr 

Fr 
Fr 

90 Fr 
70 Fr 
18 
15 
220 

Fr 
Fr 
Fr 

B O N te rug te zenden aan TISSUBEL, Groen inge laan 28, Kortr i jk . 

Naam : 

Adres : , 

Plaats : 

(1) Zend mii ' ^^Sen t e rugbe ta l ing aan pos tbode 
u mij ) fgggjj overschr i jv ing b innen de 5 d. op p.c.r. 5880.11 

Hand teken ing 

(1) Doorha len w a t niet p a s t 

tenslag m de afdeling wordt mee
gedeeld. Deelname : 90 fr. p.p. 

Adinkerke 
De werftocht te Adinkerke met 

het « Witboek over Zwartberg » 
kende een vlot verloop. Niet min
der dan 140 nummers werden in 
amper 2 uur aan de man gebracht. 
De ploeg van de afdeling Leffinge 
nam er 45 voor haar rekening. 
Proficiat. 

Zondag 18 december werftocht 
te Leke en Keiem. 

Afdelingen Gistel en Diksmuide 
worden daarvoor opgeroepen. 

Blankenberge 
V.U.-afd. Blankenberge geeft nu 

zaterdag 17 december vanaf 20 uur 
30 het traditioneel avondfeest in 
de zaal « Thalia * te Blankenber
ge. Te Blankenberge is de sfeer 
altijd verzekerd. Vlamingen van de 
kust en uit het binnenland wor
den talrijk verwacht. 

Ledegem 
De heer en mevrouw Oscar De-

nijs-Verrijdt laten u mededelen in 
de vreugde bij de geboorte van 
hun zoontje Lieven. 

VAN DE V.U.-LEIDIN6 
KADERBLAD 

Diegenen die dit tot nog toe verzuimden te doen, kunnen 
nog steeds inschrijven op het Kaderblad der partij door gebruik 
te maken van onderstaande strook. 

Naam en voornaam : . . . . . .~ . .~~. . ~ . _ 

ACires • ...••........•..............*.»..>..•.....»>.••.>..—..»..*• .• • ..•—.•*..—»— 

Funktie In de partij : ..i ...M.»..••••.»•••.••.•> 

Wenst een abonnement op het Kaderblad : 80 fr. 
Wenst een kaft « Vade-Mecum Volksunie » : 25 fr. 
En stort deze bedragen op postrekening nr 1476.97 van de 

Volksunie, M. Lemonnierlaan 82, Brussel L 

Handtekeninj{. 

MEDEDELINGEN 
De parlementaire frakties van de Volksunie hebben kennis 

genomen van de initiatieven van de P.V.V. en de franstalige 
C.V.P. om de gemeenten van de Voerstreek uit te sluiten uit het 
op Ie richten bisdom Limburg en te voegen bij het bisdom Luik. 

De Volksunie-frakties stellen vast dat de P.V.V. en de frans
talige C.V.P. eens^^te meer front vormen om, zoals in de kwes
tie Leuven, het franstalige imperialisme in België te steunen en 
aldus een normale verstandhouding tussen Vlamingen en Walen 
oniTiogelijk trachten te maken. 

De frakties herinneren eraan dat bij de vastlegging van de 
taalgrens alléén door de Vlamingen toegevingen werden gedaan. 

De frakties van de Volksunie beslisten dan ook in verband 
met de inrichting van het bisdom Limburg een amendement in 
te dienen met het doel de gemeenten van de Platdietse streek, 
die ten onrechte bij het franstalig gebied werden ingedeeld, bij 
het bisdom Limburg te voegen. 

De frakties beslisten tevens de regering te interpelleren over 
de uitvoeringsbesluiten bij de taalwetten van 1963. 

STUDIEDIENST 
Sommige afdelingen storten de abonnementsgelden voor het 

kaderblad en voor het blad « Vlaams Gemeentebeleid » beide 
op de rekening van het Sekretariaat. Wij herinneren de sekre-
tarissen en penningsmeesters eraan, da t enkel het abonnement 
op het Kaderblad (80 fr. + 25 fr. voor kaft) daar moet terecht 
komen, en dat de som van 100 fr. voor het « Vlaams Gemeente
beleid » dient gestort op postrekening nr. 5140.69 van J. Torfs, 
Heikant, Berlaar. 

De kaften voor het Kaderblad zijn op het Hoofdsekretariaat 
toegekomen. Wegens het drukke werk met de abonnementen
slag zullen ze pas in januari 1967 kunnen opgestuurd worden 
naar de abonnenten. 

Geregeld ontvangt de Studiedienst verzoeken, vooral van 
hoogstudenten uit Brussel, Gent en Leuven, om toezending van 
dokumentatie. In beginsel geeft de Studiedienst enkel inlichtin
gen over allerlei problemen, en kan hij ook een opgave mede
delen van bestaande dokumentatie. Evenwel is het begrijpelijk 
dat de dokumentatie zelf, eigendom van de partij en dikwijls 
niet meer te verkrijgen, niet wordt uitgeleend. 

VLAAMSE HANDELSREIZIGERS 
t r e e d t t o e tot de nieuwe 
« Vereniging voor V l a a m s e 

H a n d e l s r e i z i g e r s ! 
Schrijf n a a r < WIJ > o n d e r let

t e r s D66 die ve rde r leidt. 

S tor t 500 F r . op P.C.R. 1021.41 
Ardaen P i e r r e , T o r h o u t s t e e n 
weg, 233, Oos tende en U ont
vangt g e d u r e n d e één jaar he t 
maandb l ad van de oubl ic i te i t 
Ardaen P i e r r e . 
H U W E L I J K S W E K K met 10 
jaar p rak t i jk en hoge s t a n d i n g 
a a n v a a r d t kand ida t en met be
p e r k t lantal , w e r k i n g zeer 
PERSOONLIJK, geen lijsten, 
resu l taa t g e w a a r b o r g d . 
Schr . Publ ic i te i t Ardaen Pier
re , T o r h o u t s t e e n w e g 233 -
Oos tende . 

Zedelgem - Ruddervoorde 
O p de laatste kantonnale verga

dering van 25 nov. 11. te Rudderw 
voorde werd beslist allereerst Z». 
delgem een beurt te geven voot; 
de abonnementen-werving. Wie 
deze aktie wil steunen, stelle zich 
in verbinding met dhr Albert 
Boffel (Hoge Vautestr. 23, Zedek 
gem) of met de kant. voorzittei! 
Jef Duflou, Bri ldamstraat 18, 
To rhou t 

ZOEKERTJES 
Autovoerder-magazijnier, 50 jaar, 

tweetalig, zoekt plaats voor Brussel 
of omstreken. Antw. : sekretariaat 
V.U., M. Lemonnierlaan 82, Bru*. 
sel 1. 

Bijverdienste ; voor aannemers 
en pers. die nieuwbouwers kennen. 
Schrijv. bur. blad D 68. 

Vlaming, 47 jaar, grondig beide 
landstalen, goed thuis in Engels, or
ganisatie en boekhouding; 30 j . enr. 
kantoorwerk, zoekt nieuwe werk
kring te Brussel Schr. bur. blad 
D 67. 

Weduwnaar , 52 ]., bemiddeld, zoon 
v 16 j . ten laste, wenst kennisma
king met weduwe (met of zonder 
kind) ofwel juffrouw. Onnodig in
dien niet ernstig; foto terug op ere-
woord. Stil rijven red. nr. 63. 

Dringend gezocht : welwillend 
Vlaams-nationalist, die aan de 
Vlaams-nat jeugdbeweging te Brus
sel een deel van een oud huis, ga
rage of kelder wil bezorgen om in 
te richten als heem. Schrijven <J 
tel. : J aak Steegmans, Parklaan 12a, 
Zaventem (02) 20.09.19. 

Jonge firma (Industrie-Plastics en 
machines) zoekt voor Deurne-Wom-
melgem-Antw. : mann. bediende, 
zin voor verkoop en enige techn. 
aanleg, begrippen van Duits en 
Frans. 

Jonge vrouw, bediende voor tele-
foon en hulpboekh. Schrijv. bur. 
blad D62. 

Beenhouwer 49 j . met bloeiende 
zaak in het Payottenland (Bra
bant) zoekt kennismaking met 
vrouw van 40 a 45 ja. Schrijven 
bureel blad onder letters D 65. 

Bediende 53 j . , ned. fr. + noties 
eng., dactylo, boekhouding gedaan 
in middelgroot bedrijf, zoekt be
trekking, hulp bij boekhoud, of-en 
alg. bureelwerk, ook korrektie- of 
vertaalwerk, onmiddellijk vrij 
(evü. part-time). Omgeving Antwer-
pen-Merksem. Schrijven kantoor 
blad 64. 

Volksunie-Halle (Brt) zoekt baas 
voor Vlaams café; ligging : uiterst 
gunstig (Markt); zeer interessanto 
voorwaarden; dringend schrijven 
Albert Bigaré. Albertstraat 37, 
Halle. 

Boekhouder, 17 jaar praktijk al» 
bureelhoofd vroeger bij registratie 
en domeinen, is op hoogte van so
ciale wetten, zoekt dringend pas
sende betrekking. 

Voor inlichtingen provincieraads
lid Oswald Van Ooteghem, Rode 
Kruisstraat 7, Gentbrugge-Gent 

Café-frituur te Koningshooikt, 
zeer goede ligging, centrum dorp, 
iemand van de beweging gewenst 
Schrijven : Jos Goris. Mechelbaan 
19, Koningshooikt 

Jonge vrouw nu hulpboekhoud
ster, tweetalig, noties Engels en 
Duits A6A2 diploma (6 i. handels-
wetensch.) zoekt vaste en ernstige 
betrekking. Schrijven bur. blad nr 
D69. 

Laatstejaars tolkenschool zoekt 
bijverdienste. Speciaal vertalingen 
Duits en Spaans. Schr. bur. blad 
letters V.E.M. 

1 (Measér 

Speelgoed! SPEELGOED! S P E E L G O E D ! 
EEN O N U I T P U T T E L I J K E VOORRAADSCHUUR S P E E L G O E D ALLER
HANDE : VAN MINIATI 'URTREIN T O T TRAPAUTO EN T U I N T O E -
STEL, VAN P L U C H E BEER T O T MANNEQUINPOP EN POPI 'EWAGEN. 
VAN MODELBOUW TOT BAK- EN SCHAAKSPEL I 

Om haar Vlaams kliënteel een nog ruimere keus te bieden opende 
de gekende speelgoedzaak 

BABYWERELD 
FIRMA C O R T V R I E N D T 
Nu DIEPESTRAAT 29 (voorheen 44) 
A N T W E R P E N (tel.:32.44.30) 
In een ruim pand een gloednieuw speelgoedmagazijn. 

WU VERZENDEN DOOR GANS VLAANDEREN l 
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' T M O O I S T E N A T U U R K A D E R . 
MASTBOSSEN doorkruist met prachtige brede betonbanen, volledig uitgerust 

met riolering en verlichting. 

V O O R U W V I L L A 

percelen van 24m breedte, waarop ü op een maximum breedte 
Uw villa-alleenwoonst kunt bouwen. • Bouwprijs vanaf 600.000.- Fr. 

Landelijk, klassiek of modern, groot of klein, steeds technisch 
bestudeerde uitvoering, naar uw eigen smaak en mogelijkheden. 

/•. 
S T A N D I N GVO L S T E OMGEVING 

B R A S S C H A A T - M A R I A B U R G 

vlak bij 't gekende Vriesdonk. 

Grondprijzen vanaf: 2S0.000,— Fr. 
straatkosten inbegrepen. 

Keuze tussen oriëntatie zuid. 

Of een halve villa (tweewoonst) 
op een perceel van 12m breedte, 
8m bebouwbaar. 
Samen kan U zo een prachtige 
'villa vormen en uw deel kost 
slechts ± 550.000.- Fr. 

NOG SLECHTS ENKELE MOGELIJKHEDEN 
ter beschikking ; 
raadpleeg daarom onmiddellijk 

D E S P E C I A L I S T : 

Het Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
A N T W E R ^ E N G E N T G E N K HOLSBEEK (Leuven) 

MEIR 18 _ Tel 03/3178 20 OXDCRBhHGLNMS - 1 el 09/25 19 23 WINTERSLAGSTR. 20 - Tel 011/544.42 ROTSELAARSTBAAN 37 Tel 016/459 28 

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

VAN DER PAAL - VOORBRAEGK EN C' 
Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 

T E L E F O O N : 03/375438. 

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 (Antv».) 

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, kanadas slerdennen. rozen, 
sierstruiken. maasrotsen. alles voor de tuin. 

Ik 
ben 

uil-geslapen 
w a n f . . . 

f 
Dunlopino|«< " / 
S T R R 

T U R N M Ö Ü T S É i A A N T Ö 2 ; l O f G E R H O U T - TEt. 3S;i7.i3 
i-fjis-;,;. ;: iiJHüizÊM i bi«pMtr«»i t4 - t * , Aniw:.i«l.:3i.öi.ii;i,:i.; 

••«•innwtru'ï 3*;41, Anti», Tel. 33>r.24 - ; G«lli(»rn«i «Oi'••uYni, T«l. 3J.J5.22 

W I M M A ES 

DIANALAAN 10. BERCHEM Antwerpen. • Tel . : (03) 39.69 34. 
— s t i l t ï i in kandidatuur bi] alle Vlamingen in de 

provinciën Antwerpen Brabant en Oo'^t ^ laan-
deren voor alle verzekerinji 'svormen Brand • 
Leven Persoonli ike Pamilialt- Auto Wet -
Bura Aansprakel i ikheid 

i - Komt op hef eerste verzoek voor 
Overname »an bestaandi- verzekenngspol i^ ien 
N ieuwe ^aken bn huwel i j k oprichten zaak enz. 

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

- L E N I N G E N 

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

Jan Van Rijsv^ljcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38 

http://3J.J5.22
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a^aBswo 

Ziet 

de 

shape 
in ons land 

t^ 

Nato-officier : « ...en wat komt die vreemdeling hier doen?». 

l'l 

.en heeft het lange verblijf m Frankrijk u dat geen indruk na
gelaten ? ». 

:3>J ^^^<i' 

onge 
WIJ 

• • • 

1 RODHESIE TEGEN 
COMMONWEALTH 
Gemeneberst. 

BENZINEOORLOG 
IN NEDERLAND 
Wij shell handhaven. 

DE GAULLE EN 
KOSSYGIN 
Cocollaboratie. 

SYRIË SLUIT 
PIPE-LINE AF 
Da's niet syrieus, z&g! 

VERZOENING 
NASSER-IBN SAOED 
Voortaan onder één Sa-
hoedje. 

EX'GOEVERNEUR 
OP HET BANKIE 
Honi soit qui Lamalle y 
pense. 

• • • • • 

BRUSSEL VLAAMS... 
...met Atomiumlaut. 

WILSON IN DE KNEL 
Een smith op zijn blazoen. 

DUITSE VICE NAAR 
DE GAULLE 
Brandt Parijs ? 

STUDENTENOPTREDEN 
IN ... 
...Brussels Kamertoneel. 

MIG'S BEZORGEN 
G.I.'S... 
...in Vietnam Migraine. 

DE «GROTE» GING HEEN 
Rip van Steenbergen. 

PROCES TEGEN 
GANGSTER .. 
...met Havelange vingers. 

P.V.V.-TAALVERGELIIK 
Kompromisselijk. 

« ...uw speciale belasting om Shape een 
menswaardig onderkomen te verschaf
fen ». • • • reld 

juan de anarchist 


