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2 WIJ 

BRUSSELSE K.0.0. 

D.B., Antwerpen. 

GESCHIEDENIS 

Reeds herhaalde malen schreef 
< WIJ » lovend over de «Geschie
denis van de Vlaamse Gedachte» 
van dr. H. Elias. Terecht kunnen 
•wij Vlamingen fier zijn op dit 
werk. 

Nochtans eindigt het op een 
datum (1914) waar de Vlaamse 
Gedachte voor de meeste jonge
ren reëel wordt. 

Kan er geen initiatief genomen 
•worden om de lijn door te trek
ken tot 1965 ? 

Graag wil ik met verschillende 
personen kontakt opnemen om 
door een eventuele voorinteke
ning dit werk te verwezenlijken. 

E.G., Leuven. 

STAATSGEVAARLIJK 

Het inoverwegingnemen van 
een wetsvoorstel dat op zichzelf 
slechts een formaliteit zou mogen 
wezen, daar het slechts in hoogst 
zeldzame omstandigheden gewei
gerd werd, is wanneer het 
Vlaamse aangelegenheden hetreft 
uitgegroeid tot een politieke ge
beurtenis van het allergrootste 
belang. Niet alleen geeft het aan
leiding tot debat en stemmen, 
maar wat van het allergrootste 
belang zal blijken is wel het feit 
dat deze stemming niet meer ge
beurd volgens het gekende sche
ma van meerderheid tegen min
derheid, maar wel dat er een 
scheidingslijn viel waar te ne
men over de traditionele par
tijen heen. Deze uiting 
V l a a m s e frontvorming 
slechts het aftakelen van 
unitaire België bespoedigen. 
is de grote verdienste van 

van 
kan 
het 
Het 

de 
V.U., dit schouwspel te bestendi
gen door steeds maar verder te 
gaan. Inoverwegingname of geen 
is hier van minder belang. Wat 
van belang moet zijn, is het vor
men van een Vlaams politieke 
entiteit over de partiien heen, 
met uitsluiting van de P.V.V. 

Uit deze frontvorming moet de 
struktuur van het zich zelf be
sturende Vlaanderen groeien. Jos 
Van Eynde schreef het zeer dui
delijk in « Volksgazet » : « De 
stemmingen van Vlamingen tegen 
franssprekenden vermenigvuldi
gen is staats- en partijgevaar-
lijk ». Dit zal dan ook tot uiting 
komen bij de volgende verkiezin
gen. Naar alle waarschijnlijkheid 
zal de Volksunie (en ook wel 

VERSE ZEEVIS 
Visverdclers en diep
vrieshouders vraagt 
inlichtingen en prijs-
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engij 
Er moet nog eens aangeknoopt 

•worden bij de parlementaire 
vraag van de heer R. Mattheys-
sens (206 benoemingen van frans-
talige dokters sedert aug. '63) en 
de interpellatie van dr. V. An-
ciaux. Het antwoord van minis
ter Hulpiau dat hij ging zorgen 
voor de strikte toepassing van de 
•wet en dat hij geen verbrekings-
recht zou bezitten aangaande de 
benoemingen van franstalige 
dokters door de Brusselse 
K.0.0.'s is volledig onjuist. In 
1963 heeft minister J. Custers 
twee reeksen benoemingen ver
broken (zelfs op grond van de 
taalwet van 1932). 

F.D.F.) als overwinnaar uit de 
stembus treden. Alles laat ver
moeden dat de V.U. haar gelede
ren in het parlement met de 
helft zal vermeerderen. En het 
F.D.F, zal in het Brusselse ge
voelig aan de P.V.V. knagen. Met 
als gevolg : gevoelige achteruit
gang van de unitaire partijen. Al-

,hoewel Omer-the-killer er luid
keels van droomt, dat zijn P.V.V. 
de tweede partij van het land zal 
worden. Bluf kost niets ! Dfe wer
kelijkheid zal er wel anders uit 
zien. 

Dan kunnen wij het beslissend 
treffen tegemoet gaan, met ener
zijds de federale strekking (V.U. 
en ook het vrijgekomen gemeen-
schapsbewustzijn in C.V.P. en 
B.S.P.) en anderzijds de unitaire 
strekking, in de persoon van de 
steeds meer afbrokkelende P.V.V. 
Dit treffen laat geen twijfel be
staan over wie het halen zal. 

H.B., Erembodegem. 

ONDERWIJS IN BRUSSEL 

Wie de vroegere « classes bi-
lingues » heeft gekend, weet hoe 
de Vlaamse jeugd er werd ver
kwanseld en ten gronde gedena
tionaliseerd. Tweetaligheid is een 
politiek monster dat onverzadigd 
Vlamingen vreet. 

In één van de 19 gemeenten 
van Brussel kan men op een pro-
paganda-aanplakbrief het volgen
de lezen : « Vlaamse school van 
O.L.V. van... met Franse lessen ». 
Klare taal!... maar hoe vernede
rend ellendig ! 

Vlaams slavenzweet... voor 
wie ? voor wat ? En sabotage 
op grote schaal bij de franstali-
gen. De overgrote meerderheid 
van het onderwijzend personeel 
is officieel en praktisch onbe
voegd. Ze bezitten niet eens het 
vereiste diploma en zijn volko
men onbekwaam het Nederlands 
te doceren. De sfeer in de frans
talige schoolmilieu's is uitermate 
slecht : volslagen onverschillig
heid, laat staan een grondig mis
prijzen voor de Nederlandse taal. 
Bovendien is het tweedetaalon-
derricht nooit aan enige inspektie 
onderworpen geweest. 

W.D.P., Brussel 18. 

VERBOD 

De Volksunie-afdeling Wevel-
gem had voor 9 dezer een voor
lichtingsavond gepland met als 
tema « de Vlaming te Brussel ». 
Spreker was niemand minder 
dan dr. jur. S. Szondi, C.V.P.-
gemeenteraadslid uit Etterbeek 
en konsekwent flamingant. 

Op 7 dezer echter kreeg spre
ker verbod va.i het Vlaams 
C.V.P.-hoofdbestuur. De veront
waardiging onder de Wevelgem-
se Vlamingen was groot. Of 
moest de afdeling van Wevelgem 
eerst het advies inwinnen van de 
C.V.P. ? 

Dat de C.V.P. hand in hand het 
land « regeert » met de franskil-

WIM MAES 
vraagt U 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 : 

— rek. 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 

jonse P.V.V. is blijkbaar onschul
dig ; zij verbiedt echter aan een 
strijdend Vlaming uit Etterbeek, 
het volk voor te lichten. 

Het lijdt geen twijfel dat er 
druk achter de schermen werd 
gemaneuvreerd door mannen met 
ooglapijen. 

A'.L., Menen. 

ONTGOOCHELD 

Ik ben diep ontgoocheld over 
het stukje van Nemrod « Anar
chie g.v.d. » en voel me genood
zaakt u desaangaande mijn hart 
te luchten. 

Dat wij, sociaal be-wuste stu
denten, zo « anarchistisch » en 
links georiënteerd zijn, is niet 
zomaar « omdat het nu eenmaal 
in de mode is ». Wij willen heus 
geen anarchie, wel een recht
vaardiger samenleving zonder 
voorrechten en waarin iedereen 
zi.in zeg kan hebben. .-Ms som
mige provo's onder ons « anar
chie » op de muren schrijven, 
doen zij dit niet uit liefde tot de 
anarchie, maar wel om brave lui 
te provoceren en over een en 
ander aan het nadenken te bren
gen. Wij zijn heus niet tegen 
technische vooruitgang, wel te
gen een technische maatschappij 
die alle persoonlijke kreativiteit 

doodt. Wij reageren tegen ver
starde en onrechtvaardige struk-
turen (politieke, sociale en eko-
nomische) en daarom zijn wij 
soms artarchist, omdat het ple
zant is en omdat meji altijd meer 
moet vragen dan nren kan be-
reike'n. 

J.V., Leuven. 

GIRODIENST 

Op -«'at wachten de private fi
nanciële instellingen, zoals ban
ken en dergelijke, om gezamen
lijk een aan het postrekenings
wezen gelijksoortige dienst op te 
richten ? Deze dienst zal op een 
massa klanten kunnen rekenen, 
zo hij er in slaagt van beter 
'v\'erk te leveren dan de post. 
Eens die onderneming van start, 
moet ook een einde gesteld wor-^ 
den aan de subsidies die het 
postcheckbedrijf ten goede ko
men. Anders zou de post daar
door in oneerlijke mededinging 
staan tegenover een private giro-
dienst, die dan toch zijn taak 
aankon zonder staatstoelagen. 

M.K., Brasschaat. 

A.B.N. 

Het is niet te loochenen dat er 
vooruitgang is gemaakt inzake 
A.B.N.-gebruik door de Vlamin
gen, in Brussel zowel als in het 
Vlaamse land. 

Ook in « WIJ » mag het wel 
eens gezegd worden dat, als die 
vooruitgang er is, het in hoofd
zaak te danken is aan de volge
houden aktie van de V.B.O. 
(Vereniging voor Beschaafde 
Omgangstaal) met haar 16 afde
lingen over heel Vlaanderen ver
spreid, en van de A.B.N.-kernen 
die vooral bij de schooljeugd het 
vuur erin houden. 

Om bij Brussel te blijven : de 

V.B.O.-afdeling Brussel richtte 
over heel de agglomeratie niet 
minder dan vijftig jeugdklubs op 
waar de jongeren, onder bevoeg
de leiding en op een prettige 
•wijze, oefenen kunnen in de ver
schillende vormen van het mon
deling taalgebruik : voordracht 
van poëzie en proza, poppenspel, 
jeugdtoneel, enz. 

De V.B.O.-werkgroep « OndeT-
•wijs » heeft bij de sluiting van 
de A.B.N.-week 1965 te Lier het 
schandaal van de schoolboekjes 
aangeklaagd. Niet alleen in de 
leesboekjes maar ook in de re-
kenboekjes en andere krioelt het 
van fouten tegen het Nederlands, 
alle officiële en andere verbete
ringsgraden ten spijt I Hoe kun
nen onze kinderen goed Neder
lands leren ? Hoe trekt het « On
derwijs » zijn plan om met der
gelijk materiaal degelijk werk af 
te leveren ? 

Het moet ook gezegd worden 
dat enkele direkties van Vlaamse 
scholen te Brussel hun best doen 
om te helpen redden wat er nog 
te redden valt inzake A.B.N, te 
Brussel ; zij verlenen hun mede
werking aan de aktie van de 
V.B.O., sommige gedurende de 
A.B.N.-week, andere heel het jaar 
door. Dat is normaal zou men 
kunnen denken, maar alle Vlaam
se scholen denken daar niet zo 
over, noch te Brussel noch elders 
in Vlaanderen. 

Politieke partijen in Vlaande
ren en « afgevaardigden van het 
volk » zijn hef altijd roerend 
eens met de aktie voor de bevor
dering van het A.B.N. ; maar zij 
hebben, over het algemeen, te 
veel andere katten te geselen om 
verder aandacht er aan te beste
den. 

A.D.J., Laken. 

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

van de redoktie 

Brusaali 21 (5«oombar 1966. 
B«tr.l "gawalgerd"..» 

£nk»l« t i jd g9lod«n r l e l «r in onza briorenbus 
••n svare briafomslAg, ua&ruit ua aan vlar blad--
aijdan langa takat vingardan uaarop varmald 
stond s "daza takat ward gawaigard door da rad&k-
t ia van Wij", Wa voaldan ons allarminat sohuld-
bavruat t da takat handalda 07ar aan ondaruarp 
(sindikatan an aiakanbondan) dat in onza brlevan-
rubriak op daaa blz. ia44r dan aan zijn trakken 
kuam. 
Zopas kragan wa aan ragiona&l blaadja in handan, 
waarin aan allanlang artikal baslotan uard met de 
baloftavolla varmalding 'VanroXg in ons volgend 
nuDsnar". Boran het artikal was mat da hand ga-
achrevan "daza bijdrage werd gawaigard door da ra-t 
daktia van Wij". Eans ta maar voelden wa ons niet 
•ohuldbawust i de bijdrage handalda over problaman 
dia daatijda in onze rubriek "dialoog" ruimschoots 
ganoag hnn beurt kragen. 
Da takstan kwamen ar bij ons niet in. oodat wa ons 
nou praoias niet varplicht achten ^ a 5 bladzijden 
van da 2^ vrij ta houdan voor wie eens ongaraod 
v i l spxiian. Varschijnan wa ooit op 100 b lz . , dan 
willen we desnoods zelfs da publikatia van aan 
lavansgrota rocaan in é<^ keer onder ogen namen. 
Maar tot nader order doen we het, zoals dat blijk
baar al onza lazers behalve 2 bevalt l aan blad-
sijde lezersbrieven en in da (minder drukke) zo-
marmaandan aan rubriek "Dialoog". 
Dit klein baatja gal spuwden wa gauw, om daarna mat 
dai ta serener gemoad in Karststamming ta komen»î  

\ 



WIJ 3 

Het jongste debat in de senaat over de be
groting van Ekonomische Zaken heeft weer in 
het teken gestaan van de streekekonomie. Voor
al van Waalse zijde. 

Van Vlaamse zijde was de deelname aan het 
debat beperkt. Senator Heylen sprak over Lim
burg, senator Poma over de tekstielindustrie en 
voor de rest was er aan Vlaamse zijde alleen 
ónze stem om het vraagstuk in zijn wezentrek-
ken naar voor te brengen. 

Men heeft ons inderdaad altijd verteld dat 
de unitaristische staat er ook niet kon aan doen 
dat in de 19e eeuw de kool alleen in Wallonië 
te vinden was en dat men er evenmin wat kon 
aan doen dat dit natuurlijke gevolgen had zoals 
de vestiging aldaar van staalfabrieken en van 
nevenindustrieën. 

Men heeft ons dan echter nooit verklaard 
waarom de koolmijnen in Limburg geen staal
bedrijven en nevenindustrieën naast zich zagen 
groeien terwijl dit in Nederland, Duitsland, 
Frankrijk en Wallonië wél het geval was. 

De Vlamingen hebben deze ekonomische fei
ten braaf geregistreerd en geslikt. Thans liggen 
de zaken anders. 
Thans spelen de natuurlijke faktoren in het 
voordeel van Vlaanderen. De nieuwe bedrijven 
zoeken de nabijheid van de zee en de streken 
waar veel arbeiderskrachten aanwezig zijn. 

Thans mag echter deze natuurlijke ekonomi
sche stroming niet meer spelen. Thans moet 
volgens de Walen de staat ingrijpen om de 
nieuwe industrieën naar Wallonië te draineren, 
omdat Wallonië altijd het meest industrie gehad 
heeft en om Wallonië blijvend in staat te stel
len, vreemde en Vlaamse arbeidskracht in te 
voeren. 

Was er ekonomisch federalisme, waardoor 
we zelf de industrializering in handen zouden 
hebben in plaats van de unitaristische staat, 
dan kenden we thans geen pendelarbeid meer 
en zouden de lonen in Vlaanderen even hoog 
liggen als in Wallonië. 

De regionale ekonomie heeft een sociaal op
zet : industrie brengen daar waar werkloosheid 
en pendelarbeid is, naast sterke aangroei op 
de arbeidsmarkt. 

Waar is dat in België ? 
Over de werkloosheid — die in Vlaanderen 

toch nog altijd hoger ligt dan in Wallonië — 
moeten we thans niet meer praten, maar over 
de pendelarbeid wél. En de cijfers die de Mi
nister voor Ekonomische Zaken gaf op mijn 
verzoek, zijn wel duidelijk ! 

De jongste cijfers over de mobiliteit van de 
arbeidskrachten zijn die van 31 december 1961. 
Zij zijn weldra 5 jaar oud, maar de tendens die 
deze cijfers vertonen is gebleven. 

We zagen toen dat uit de Waalse arrondisse
menten 45.363 arbeidskrachten tewerkgesteld 
werden in het arrondissement Brussel, 8.265 in 
Vlaamse arrondissementen en 30.650 in het bui
tenland, waarin begrepen de beroepsmilitairen 
in Duitsland. 

Voor de Vlaamse arrondissementen kregen 
we het volgend beeld : 105.792 arbeidskrachten 
tewerkgesteld in het arrondissement Brussel, 

28.399 in Waalse arrondissementen en 60.551 in 
het buitenland, waarin weer begrepen de be
roepsmilitairen in Duitsland. 

Wat dus een totaal geif van 84.278 Waalse ar
beidskrachten die buiten Wallonië moeten 
werken tegenover 194.742 Vlaamse werklieden 
die werk dienden te zoeken buiten de Vlaamse 
arrondissementen. 

Een tweede element dat we in onze beschou
wing moeten betrekken, is het aantal nieuwe 
arbeidskrachten dat jaarlijks op de markt 
komt. 

Van de vijftienjarigen (gemiddelde leeftijd 
die aanvaard wordt voor het beschikbaar zijn 
op de arbeidsmarkt) waren er in Wallonië 
47.821 en in Vlaanderen 80.350. 

Voor de totale bevolking van 15 tot 21 jaar 
waren die cijfers : Vlaamse arrondissementen : 
406.859 en Waalse : 244.506. 

Nu zou men normaal verwachten dat op 
grond van deze gegevens de regionale ekonomi
sche politiek vooral afgestemd zou zijn op 
Vlaanderen. En welke cijfers gaf de minister 
me als antwoord op mijn parlementaire vraag ? 

Voor 1965 kreeg Wallonië 5.186.413.000 fr kre
dieten en Vlaanderen 731.052.000 fr of afgerond 
5 miljard tegen 700 miljoen : zeven maal zo veel 
voor Wallonië als voor Vlaanderen. 

Toen waren dus Pierson-Spinoy nog verant
woordelijk voor de ekonomische politiek. 

Deze cijfers voor 1965 verbreken volledig het 
evenwicht volgens de bevolkingscijfers, dat er 

tigde zich in Nederland en een tweede, is op 
zoek in Nederland of in België naar een vesti
gingsplaats. 

Wij vrezen dus sterk dat de Waalse staalbe
drijven geen toekomst meer hebben, tenzij een 
passende specialisatie gevonden wordt. 

Veroordeelde bedrijven in leven houden is 
slechts gewettigd voor de tijdsduur die nodig is 
om nieuwe vervangindustrieën op te richten. 
Dat geldt zowel voor de staalbedrijven als voor 
de koolmijnen en de tekstielbedrijven. Alleen 
tegen de dumpingmetodes dient de regering in 
te grijpen. 

Wat de regionale ekonomie betreft is er een 
bazisstelling, die we met federalisme vlug zou
den verwezenlijkt hebben en die thans heel wat 
meer inspanning zal kosten. 

Die bazisstelling is, dat Vlaanderen moet 
hebben wat Wallonië altijd had en nog heeft : 
voldoende industrie voor de eigen arbeidskrach
ten. De leuze « de Vlaamse arbeiders in een 
Vlaamse fabriek » dient zo vlug mogelijk ge-
realizeerd. 

En wanneer we zeggen « Vlaamse fabriek », 
wil dat zeggen dat die fabriek Nederlands dient 
te zijn van laag tot hoog en dat de hinderlijke 
sociale taaislagboom weg moet. De ekonomische 
demokratie zou dit verwezenlijken en tezelfder
tijd veel ingenieurs en kaderpersoneel politiek 
en kultureel mondig maken in de Vlaamse ont-
voogdingsstrijd, waar ze thans uit broodangst 
passief moeten blijven. Ter zelf dertijd zou de 

EKONOMISCH FEDERALISME 
globaal voor de vorige jaren bestond. En dat 
terwijl de streekekonomie volgens haar grond
beginsel zelf Vlaanderen diende te bevoordelen. 

Voor het eerste halfjaar van 1966 werd niet 
veel uitgegeven : 433 miljoen 203 duizend voor 
Vlaanderen, 202 miljoen 597 duizend voor Wal
lonië. Daarmee is zelfs het evenwicht verre van 
hersteld. 

Wat nog meer verontrust, is het feit dat die 
5 miljard voor Wallonië voor 3 miljard gaan 
naar de staalbedrijven, in plaats van naar nieu
we industrieën, wat beter zou besteed zijn. 

Aan de koolmijnen werd de jongste 20 jaar 
ongeveer 100 miljard opgeofferd, voor het 
grootste gedeelte nutteloos. Zal men dezelfde 
fout herhalen voor de staalbedrijven ? 

Zeker, men zegt — en het is juist — dat het 
verbruik van staal stijgt en dat van kolen daalt. 

Zeker, men zegt — en het is nog eens juist — 
dat de meeste staalfabrieken niet aan zee liggen. 

Maar men vergeet dat thans alle nieuwe staal
bedrijven zich wél aan zee vestigen en dat het 
de staalfabrieken landinwaarts zijn die moeten 
opdoeken. In de scherpe konkurrentiestrijd zijn 
het de concerns die zich in de nabijheid van de 
zee vestigen, die het best gewapend zijn. 

Het proces van de vestiging nabij de zee vond 
overal plaats. In onze buurlanden zagen we het 
in Italië en Frankrijk. Een Duits concern ves-

kulturele achterstand van onze arbeiders vlug
ger te niet gedaan worden, zo ze in een normale 
taaikring zouden kunnen leven, wat tot nog toe 
meestal niet het geval was. Ook de meeste 
grote bedrijven in Vlaanderen waren en zijn 
franstalig aan de top. Voor de meer dan 100.000 
Vlaamse arbeidskrachten te Brussel eisen we 
hetzelfde recht op. Naast hun franstalige kolle
ga's dienen zij zich volwaardig als nederlands-
taligen te kunnen gedragen zonder taalracisti-
sche pesterijen van de zijde van de een of an
dere vermeende Herren- of Kultursprache. 

Het feit dat steeds meer Vlamingen beden
ken dat ekonomisch federalisme het Vlaams 
arbeidsvraagstuk van de pendelarbeid en van 
de lagere lonen al lang opgelost zou hebben 
waar de unitaristische staat altijd maar rem
mend optreedt, is een fundamenteel argument 
te meer om zo vlug mogelijk het federalisme 
op te eisen. Ook ekonomisch zou federalisme 
een grote weldaad zijn voor Vlaanderen. Zon
der de ekonomische eenheid van het land te 
verbreken zou het door de eigen financiële mid
delen waarover we zouden beschikken moge
lijk zijn, voorname korrektieven aan te bren
gen aan de gemeenschappelijke Belgische eko
nomische politiek. 

Wim Jorissen. 

AMNESTIE 
Het is metk zeer gemengde gevoelens 

dat wij aan dit amnestie-artikel begin
nen. 

Enerzijds eên grote bitterheid! Bij
na een kwarteeuw na het einde van de 
oorlog werd in ons land nog geen enke
le amnestie-maatregel getroffen. Erger 
nog : niet eens zo lang geleden werd de 
repressiewetgeving nog aangescherpt 
met de zgn. « wet Degrelle », die alles
behalve een wet tegen Degrelle is, maar 
wél een tegen de talloze Vlaams-natio
nalisten die de verbanning niet willen 
ruilen « voor 't vreten van hun eigen 
drek», zoals de dichter dat noemde. 
Eén naam moge hier staan als een sim-
bool voor allen : Wies Moens. Zolang de 
dichter Wies Moens ergens in het bui
tenland moet wegschimmelen, kan toch 
geen enkele kristen of geen enkele hu
manist — en zeker dus geen enkele 
Vlaams-nationalist — voorbijzien aan 
het feit dat amnestie nog steeds een eis 
van brandende aktualiteit is. 

Bitterheid, omdat het jaar dat voor
bij is het bewijs bracht van het feit 
dat de muren van de haat allerminst 
gesloopt zijn! Dit jaar was het Borms-

jaar. En indien men in Vlaanderen zou 
gaan zoeken bij de intellektuelen, de 
kunstenaars en zelfs de politici van alle 
strekkingen, dan zou men er weinig 
vinden die privatim niet onmiddellijk 
de moord (en ze zullen zelfs grif toege
ven dat het moord was) op de oude 
krukkeman veroordelen. Want in de 
grond is het Vlaams volk niet haatdra
gend en wraakzuchtig; van de bloed
dorstige wraak op de man die voor 
honderdduizenden — van alle strekkin
gen — toch ooit het simbool van onze 
vrijheidswil is geweest, moet het hele
maal niets hebben. Maar halfslachtig
heid, ruggegraatloosheid en de eeuwige 
vrees om « Brussel » te mishagen heb
ben er voor gezorgd dat praktisch zon
der enig protest de gendarmen konden 
losgelaten worden op hen, die aan 
Borms wilden geven wat hem toekomt: 
de hulde en de dank om een zuiver, 
idealistisch, onbaatzuchtig leven in 
dienst van zijn volk. 

Dit is ook het jaar geweest dat een 
partijvoorzitter, de partijvoorzitter na
melijk die er zich op beroept dat hij 
méér en béter dan wie ook het oude 

België vertegenwoordigt, koudweg en 
harteloos kon verklaren « dat er na de 
oorlog niet genoeg omvergeschoten 
werden ». Er bestond tot voor kort in 
gans het land tussen iedereen — behal
ve een stel beroepshyena's — een alge
mene consensus over het feit dat de 
repressie in België bloeddorstiger dan 
elders werd gevoerd en dat ze daaren
boven in feite een anti-Vlaams pogrom 
was. We hebben moeten wachten tot 
het jaar 1966 om te vernemen dat de 
beroepshyena's beschikten over een 
bondgenoot en een woordvoerder in de 
hoogste regionen van 's lands politiek. 

Er is echter niet alleen bitterheid! 
Het voorbije jaar is getuige geweest 
van Vlaamse nederlagen, maar ook van 
Vlaamse overwinningen en vooral van 
het feit dat thans onontkoombaar en 
binnen tastbare afstand de hervorming 
van de staat zich opdringt. Het ogen
blik nadert dat Vlaanderen zijn lot in 
eigen handen zal kunnen nemen. Dat 
de bangen en halfslachtigen eindelijk 
de rug kunnen rekken, bevrijd van de 
eeuwige vrees voor wat « Brussel» er 
zal van denken. Dat de gezonde mense
lijke refleksen van dit in de grond goe
de en gezonde volk niet meer afgeremd 
zullen worden. Dat amnestie niet meer 
een Belgische, maar een Vlaamse aan
gelegenheid zal zijn. En onder Vlamin
gen — van welke strekking ook — zal 

een kristelijke én humanistische én 
Vlaamse benadering van het probleem 
weinig moeilijkheden scheppen. 

Verleden jaar met Kerstmis diende 
de Volksunie voor de tweede maal haar 
amnestie-wetsvorstel in. Dat kan dit 
jaar dus niet opnieuw gebeuren. 

Dit jaar diende de Volksunie een am
nestie-wetsvoorstel in voor stakingsfei-
ten tijdens de Zwartberg-opstand. 

Het ene heeft met het andere niets 
te zien. Behalve dan toch dat de diepste 
beweegredenen hier en daar dezelfde 
is : de bekommernis om rechtvaardig
heid en vrede. De bekommernis om het 
herstel van het onrecht dat gepleegd 
werd ten overstaan van hen die gegre
pen werden door het rad van een re
pressie, omdat zij in botsing kwamen 
met een staat en met een beleid die hen 
de meest elementaire rechten ontzeg
den : het recht op nationale eigenheid, 
het recht op brood en werk. 

We hebben het al lang opgegeven, 
nog beroep te doen op de kristelijke en 
humanitaire gevoelens die — voor zo
ver zij voorhanden zijn — toch in de 
huidige konstellatie niet kunnen of 
durven aan bod komen. Ons onvermin
derd vasthouden aan amnestie, onze 
strijd voor amnestie zal zijn uiteinde
lijke bekroning krijgen wanneer we dt 
Vlaamse beweging naar haar waaract^ 
tig einddoel zullen hebben gestuwd. 



WIJ 

klinckert op den kerstdagh a,d. 1966 

Door Joost van den Vondel overgemaeckt aen dio Ghenes. 
Ter Overpeynzingh aen de Lezers van Wy. 

Nog is 't Getrappel van de ysre Kryghsgeleden 
niet uytgestorven in de Velden van het Verre Oost; 
het vliegend Schrootvuur valt omlaegh op Wyf en Kroost, 
want 't Witte Huys en Peckingh zyn niet uytgestreden. 

Nog tieren Haet, Gewelt en Nyt in de Oaesis, 
't Woestynkasteel waer 't Juck der Slaverny wordt opgeleydt 
door Muyters en Gespuys dat van ons Leer zyn Riemen snydt 
en luyd verkuntschapt dat de Peerdsfamilie baes is. 

Weer daeght de Dagh, waerop de Arme zich verblydt 
in 't Wicht, dat in een schaemel Stal werd neergeleydt 
en dat aen 't Eyndt Gehoor zal schencken aen de Bede 

van die voor de Rechtvaerdigheid zich gaf den Strydt : 
eens zal de Waereldtkloot, van alle Vrees bevrydt, 
door Hem ontvanghen 't Koninghryk van Recht en Vrede. 

dio Genes. 

Regime van fascistisch type ? 

v.d.b. 
muilbandt 
het parlement 

'(tvo) Het parlementair offensief dat de 
Volksunie de jongste weken in de Kamer 
en Senaat gevoerd heeft, is geen ijdele 
schermoefening gebleken : het heeft de re
gering verplicht duidelijk stelling te ne
men en het heeft in de drie nationale par
tijen de verdeeldheid en stuurloosheid 
blootgelegd. 

De stemming over de inovervvegingne-
ming van het wetsvoorstel Elaut in de Se
naat was een belangrijk moment : voor het 
eerst voltrok zich door de partijen heen de 
Waals-Vlaamse scheiding langs de lijn die 
de Volksunie voorgeschreven had. De eens
gezindheid van de P.V.V. was slechts broze 
schijn : vlak voor de stemming verlieten 
een aantal Vlaamse P.V.V.-senatoren heime
lijk het halfrond; Vanaudenhove zelf, die 
de hele namiddag een modderfiguur had 
geslagen, vergat op het stemknopje te du
wen. Verleden zondag kreeg de blauwe 
schijneenheid op de L.V.V.-vergadcring en 
door een stellingname van de Brusselse 
federatie trouwens een fikse klap. 

Uit de besprekingen naar aanleiding van 
deze inoverwegingneming was gebleken, 
hoe sterk de opvattingen over het zoge
naamd « taaibestand > uiteenlopen zelfs en 
vooral onder de regeringspartners. Van den 
Boeynants heeft zich dan ook genoodzaakt 
gezien om vei leden week vrijdag — met 
een veiliaging van negen maanden! — de 
juiste draagwijdte van dit afgetakeld « be
stand > uiteen te zetten. 

Zijn verklaring kwam er op neer dai het 
bestand niet in het gedrang wordt gebracht 
door de inoverwegingneming van een 
wetsvooistel : « deze inoverwegingneming 
is immers slechts een parlementair procédé 
met beperkte betekenis; het is een forma 
liteit ». 
Uit de verdere verklaring \an de ecrste-mi-

nister bleek, hoe die normale demokratische 
fonnalitcit hem dwaas zat. Hij deelde im
mers mee dat hij de voorzitters van Kamer 
en Senaat zou verzoeken om ieder wets
voorstel, dat betrekking heeft op taalkwes
ties, naar de kommissie Vanderpoorten te 
verwijzen. De regering zou bovendien ver
zoeken, de bespreking van de reeds op de 
agenda van een parlementaire kommissie 

voorkómeend voorstel te verdagen; dit ver
zoek tot verdaging zou eventueel kunnen 
vernieuwd worden. 

Met andere woorden en een beetje min
der politiek jargon : Van den Boeynants 
berooft het parlement van zijn bevoegd
heden om die over te dragen aan de niet-
verantwoordelijke kommissie met de lan
ge naam. 

Kort voordat Van den Boeynants deze 
verklaring aflegde, was de nieuwe « Pour-
quoi-Pas > van de pers gekomen. Het Brus
sels hetzeblad kan stellig niet verdacht 
worden van enig begrip voor het Volks
unie-standpunt. Nochtans zag zelfs de 
< Pourquoi-Pas > zich verplicht, het vol
gende te schrijven enkele uren voordat 
V.d.B. zijn stellingen verduidelijkte : « Het 
is vanzelfsprekend dat ieder wetsvoorstel 
na de inoverwegingneming door het parle
ment moet worden behandeld. Door zich 
daaraan niet te houden zou men in volle 
onwettelijkheid verzeilen en, door wetge
vende bevoegdheid te geven aan de on
verantwoordelijke kommissie Van der 
Poorten, zou men een regime van zuiver 
fascistisch type instellen ». 

Een fascistisch regime I Het woord is 
niet van ons, het is van de « Pourquoi-
Pas ». Maar dat kan niet beletten dat we 
het er roerend mee eens zijn : de poging 
om het parlement van zijn prerogatieven 
te beroven, is een onverkapte diktatoriale 
maatregel. 

Dit fascisme-qui-n'ose-pas-dire-son-nom 
is de sluitsteen op V.d.B.'s grandioze mis
lukking om de Vlaams-Waalse problemen 
twee jaar lang te bevriezen. 

Van die twee jaar zijn er reeds zeven 
maanden voorbij. In plaats dat het fameu
ze bestand « de gemoederen zou bedaard 
hebben » (zoals V.d.B. in hoge staatsmans
wijsheid had voorspeld), zijn-^de verhou
dingen thans méér gespannen dan ooit te
voren 1 

• De draagwijdte van het bestand. 

met een 
hangslot 
op de lippen 

(tvo) Vooi de regering is het « bestand > 
een beschamend bilan : bijna halverwege 
de twee jaar van het fameuze «taaibestand» 
is er nog geen begin gemaakt met de uit
voering van de regeringsbeloften inzake 

het nastreven van «blijvende oplossingen». 
De regering zelf heeft trouwens haar eigen 
bestand geschonden door te gaan knoeien 
met de uitvoeringsbesluiten, die een ver
zwakking en een veivalsing zijn van de 
taalwetten van 1963. 

Pas thans heeft V.d.B., onder de druk van 
de omstandigheden en vooral van de Volks
unie-initiatieven, de noodzaak gevoeld om 
de draagwijdte van het taaibestand (dat 
tenslotte toch alleen de koaliiiepartners 
kan binden) toe te lichten. Nu pas zegt 
V.d.B. dat het bestand niet lot immobilis
me zal leiden. Maar... de leden van de 
meerderheid mogen geen parlementaire 
initiatieven nemen en de initiatieven van 
de oppositie worden in de kommissie met 
de lange naam begraven. En de regering 
zelf doet ook niets. Als dat geen immobi
lisme mag genoemd worden, wat is dan 
wél immobilisme ? 

Zo stonden de zaken begin dezer week, 
aan de vooravond van de inoverwegingne
ming van een nieuwe reeks Volksunie
wetsvoorstellen over Leuven, over de rand
gemeenten en over de taalgrens in Kamer 
en Senaat. 

Er bleven nog enkele vraagtekens. Hoe 
zouden de voorzitters van Kamer en Se
naat reageren ? Zouden deze heren, die 
doorgaans zo tuk zijn op de prerogatieven 
van hun vergadering, zich eenvoudigweg 
neerleggen bij de oekaze van V.d.B. ? Of 
zouden zij de pas afsnijden aan wat zelfs 
« Pourquoi-Pas » fascisme moest noemen ? 
Zouden de socialisten, gedreven door uni-
laristische ijver, de eerste-minister ter hulp 
snellen nu die zo danig in de knel zat ? 
En vooral : zouden de Vlaamse C.V.P.-ers 
er mee akkoord zijn dat zij gedurende heel 
het fameus « bestand » met een hangslot 
op de vrome lippen in de Wetstraat mo
gen zetelen ? 

• Deze week in het parlement. 

slechte dag 
voor de 
demokratie 

(tvo) Senaatsvoorzitter Struye speelde, zo
als verwacht, het spel van de regering. Ver
leden dinsdag, vooraleer de senatoren goed 
en wel in het halfrond op hun plaatsen 
zaten, had hij bij verrassing de wetsvoor
stellen Jorissen zonder debat ai door de 
inoverwegingneming en naar de kommis
sie met de lange naam gejaagd. De sena
toren van de meerderheidspartijen lieten 
zich behandelen als kleine schooljongens. 

In de Kamer ging het niet zo eenvoudig 
en vlug. Jos Van Eynde interpelleerde bij 
hoogdringendheid en na hem kwam V.U.-
voorzitter Van der Eist aan het woord om 
scherp de diktatoriale handelwijze van de 
regering aan te klagen. De inoverweging
neming van het wetsvoorstel Coppieters 
werd inderdaad een formaliteit : eenvou
dige stemming bij zitten en opstaan, zon
der debat. De socialisten verlieten de ver
gadering, achternagegrinnikt door een cy
nische Perin die de nagel op de kop sloeg 
door te zeggen dat de B.S.P. niet vertrok 
in heilige demokratische verontwaardiging, 
maar doodeenvoudig om te ontsnappen aan 
een stemming die opnieuw de verdeeldheid 
van de partij zou laten blijken. 

Eén vraagteken bleef bestaan : speelt 
Van Acker het spel- van de regering ? Toen 
Van den Boeynants de onmiddellijke' ver
wijzing van het wetsvoorstel Coppieters 
naar de kommissie met de lang naam vroeg, 
bleef de Kamervoorzitter stom als een vis 
en sloot hij onmiddellijk de vergadering. 

Bij de Vlaamse C.V.P. bleef geen enkel 
vraagteken bestaan. De Verrokens en tutti 
quanti hebben eens te meer de nek gebo
gen. De Vlamingen moeten weten, dat de 
Vlaamse C.V.P. er mee instemt twee jaar 
lang geen enkel Vlaams initiatief te ne
men of te laten nemen. De studenten moe
ten weten dat de Vlaamse C.V.P. er voor 
gezorgd heeft, zolang het Van den Boey
nants behaagt stom als een vis te blijven 
inzake de kwestie Leuven. 

De Vlaamse C.V.P. heeft zich door de 
Brusselse hansworst bij de neus laten lei
den naar waar — volgens de « Pourquoi-
Pas » én ook volgens ons — het fascisme 
begint! 

• De regering < face a l'opinion *. 

incivieken 
op het kleine 
scherm 

(tvo) Verleden maandag werden eerste-mi
nister Van den Boeynants en de ministers 
Van der Poorten en Toussaint door de 
R.T.B, op het T.V. scherm gebracht in de 
uitzending « Face k l'opinion ». Er werden 
hen een aantal vragen gesteld die alle be
trekking hadden op de Vlaams-Waalse ver
houdingen en het taalprobleem. Het loont 
de moeite, even stil te blijven staan bij wat 
daar door de ministers aan de francofone 
kijkers werd verteld. 

Het loont de moeite, omdat uit de minis
teriële verklaringen eens te meer blijkt dat 
er van taalinspektie in het Brussels onder
wijs niets terecht zal komen en dat de aller
hoogste instanties — een eerste-minister, 
een minister van binnenlandse zaken ea 
een minister van nationale opvoeding — 
het ontduiken van de taalwet publiek aan
moedigen. 

Minister Toussaint gaf volgende in'teen-
zetting over de taalinspektie : « Wij vrai 
gen dat de vader een taaiverklaring zou in
vullen en dat hij kiest in funktie van het 
belang van het kind, d.w.z. dat hij het kind 
laat studeren in zijn moedertaal of gebrui
kelijke taal. De vader kan thans tweemaal 
beroep aantekenen tegen de beslissing van 
de taalinspektie ». 

Van den Boeynants verduidelijkte die 
uitspraak nog : « Die vrijheid (de « liberie 
du père de familie >, n.v.d.r.) is helemaal 
niet bedreigd. Zij is in ruime mate verze
kerd. Dat is trouwens de hoofdbezorgdheid 
van de eerste-minister >. 

Als woorden nog zin hebben, dan is uit 
deze verklaring van Van den Boeynants 
toch alleen maar te onthouden ten eerste 
dat — dank zij het handigheidje « moeder
taal of gebruikelijke taal » — de keuzevrij
heid te Brussel inderdaad bestaat en ten 
tweede dat deze verminking van de geest 
en de letter der taalwet van 1963 hoofd
bekommernis van de eerste-minister i« ge
weest. Het gebeurt niet al te vaak dat men 
een eerste-minister zichzelf voor de T.V. 
een diploma van wetsverkrachting en inci-
visme hoort geven ' 

deze week in het land 
Het L.V.V. verkiest D'haeseleer tot voorzitter. Vanaudenhove bedreigt de 
Vlaamse P.V.V.-ers met uitsluiting, als zij het Luiks taalvergelijk zouden 
verwerpen. 

De Vlaamse B.S.P.-ers stellen een kongres voor met 1967 in het vooruitzicht. 

Onder druk van de feiten en om de P.V.V. van verdere verdeeldheid 
te redden, licht V.d.B. het zgn. taaibestand toe en eist hij, dat Kamer en 
Senaat aan hun prerogatieven zouden verzaken. 

De staking van de geneesheren strekking Henrard werd een flop. 

Het Nato-hoofdkwartier zal zich eerst te Ever e, nadien op-de Heizel ves
tigen. 

In een T.V.-uitzending van de R.T.B, takelt de eerste-minister de taalwet 
op het onderwijs verder af. 
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nazijn 
VERGETEN t 

Toen de postbode het 
leesgeld voor « Wij » kwam 
hernieuwen, was U mis
schien niet thuis. Of U hebt 
verzuimd, tiet leesgeld voor 
1967 klaar te leggen. Of om 
de één of indere reden ver
gaten uw gezinsleden, het 
abonnement te hernieuwen. 

U kunt ons — en vooral 
onze propagandisten, die al 
genoeg op de baan zijn — 
heel wat moeite en werk be
sparen door thans onver
wijld uw leesgeld voor 1967 
(280 fr voor heel het jaar, 
190 fr voor zes maanden) 
over te schrijven op per. 
1711.39 van «Wij Vlaams
nationaal, Brussel 1. 

VERSTERKING 

De gelederen van de Vlaam
se beweging zijn de jongste 
tijd versterkt met een buiten
gewoon ijverig en strijdvaardig 
neofiet : Van Haverbeke, alias 
professor Antoon Breyne, 
hoofdredakteur van « De Nieu
we Gids ». 

« De Nieuwe Gids » schijnt 

verteerd te worden door het 
heilig vuur der Vlaamse ver
ontwaardiging en gramschap. 
Dat is een merkwaardige evo
lutie; in lengte van jaren im
mers « vocht » het blad in de 
allerlaatste gelederen van de al-
lerbangste Vlaamse achterhoe
de. 

De plotse bekering tot 
Vlaamse strijdvaardigheid 
heeft een reden : « De Nieuwe 
Gids » is het huisorgaan van 
Theo Lefèvre. Aangezien de ex-
premier zijn opvolger alle tede
re haat toedraagt waartoe al
leen vrome C.V.P.-ers in staat 
zijn, maakt « De Nieuwe Gids » 
van alle hout pijlen om er Se-
bastiaan Van den Boeynants 
mee door het vege lijf te 
schieten. 

Zelfs de Vlaamse beweging 
kan nog dienst doen, als het er 
op aan komt Theo Lefèvre 
weer in de cirkulatie te bren
gen. 

PIERRE 

De Vlaamse socialisten heb
ben op hun vegadering verle
den zondag de wens uitge
drukt, dat er in mei 1967 een 
Vlaams socialistisch kongres 
zal bijeenkomen. Ze zijn na-
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Ijriki siikaé 

Op deze plaats, waar eens het Frans paviljoen van de Expo '58 
kwartier bouwen. De heren kennen iets van kiezen 

tuurlijk voorzichtiger en mak
ker dan hun Waalse partijge
noten, die zonder boe of ba 
hun kongres maar alvast aan
gekondigd hebben tijdens het 
jongste algemeen B.S.P.-kon-
gres te Anderlecht. De Vlamin
gen houden zich braafjes aan 
de letter : eerst moeten vijf 

BEDROG? 
Een minder bedachtzaam man, iemand 

die aarzelt om op z'n klompen door 
Lloeiende bloemen te stappen, zou u een 
speelse satire over de politieke toestand 
in België leveren. Een Kerstmis-satire 
waarvoor de onverschrokken gelovigen in 
de Middeleeuwen zeker niét zoude» terug
gedeinsd lijn. In het folkloristische maar 
menseUjk mooie kerststalletje zouden de 
twee meest folkloristische figuren, de 
os en de ezel, zonder veel aarzelen de 
naam hebben gekregen van de twee in 
dit land regerende partijen. De onvrucht
bare os, die noodgedwongen wel .eens 
werkt maar verder alleen vlees — en ste
vig vlees — produceert in afwachting van 
het gepaste ogenblik waarop hij dat dege
lijk produkt dan toch leveren moet : op 
de slachtbank, zijn enige, échte bestem
ming. Het zal wel voor niemand moeilijk 
zijn te ontdekken welke partij-naam bil 
dit gewichtig en toch zo armzalig simbool 
past. 

Meteen is dan ook duidelijk wie met het 
ezel-simbool zou bedacht worden. Niet als 
beeld van de kleine man, die taai en hard
nekkig volhoudt zoals dit wellicht bij de 
ezel als simbool van de demokratische 
partij m de Verenigde Staten ooit eens het 
geval is geweest. Maar als écht ezelsim-
bool ! Als beeld van stompzinnigheid die 
er alleen in slaagt zich in eindeloos een
tonig, eindeloos onveranderd, eindeloos 
hia-gebalk te uiten. Misschien zou — om
wille van onvergetelijke uitspraken van 
achtbare heer Vanaudenhove die ons naar 
de oertijd en wellicht zelfs naar de tijd 
vóór de mens op aarde verscheen wil 
terugleiden — een wilde bosezel de al te 
vreedzame « huisezel » kunnen vervangen. 
Maar verder lijkt ook dit « wapen-schild » 
ons volmaakt 1 

Wie aandachtig de uitge.sproken en ge
drukte woorden van de ezelspartij volgt, 
zou kunnen menen dat het beeld niet 
helemaal opgaat. Ofwel zou hij, bijna on
mogelijk naief, kunnen menen dat al die 
mooie woorden inderdaad spoedig of iets 
later daden zullen worden. Er zijn inder
daad heel wat mooie aanvaardbare woor
den gesproken. Zelfs door een minister in 

funktie als de achtbare heer Grootjans — 
maar dan uitsluitend en alleen voor Vla
mingen bestemd en die hij beslist niet in 
het Frans bij de Brusselse federatie of in 
Wallonië zal herhalen. Ofwel zal hij al 
die woorden als doodgewoon bedrog be
schouwen. Uitspraken waarvan niets ge
meend is en die uitsluitend tot troost van 
eigen Vlaamsgezinden — want alle stem
men hebben belang — of als bijna hope
loos lokmiddel voor onwetenden of voor 
de regeringspartner worden uitgesproken. 
En dan zou de ezel een wel wat té goed
aardig simbool zijn, te onschuldig — er 
zouden minstens bokkepoten bij moeten 
komen. 

Welke mens kan echter oordelen over 
wat in het innerlijkste van een ander 
mens omgaat ? Zelfs bij jarenlang ver
trouwde en geliefde huisgenoten, bij eigen 
vrouw (of man !) en kinderen, bij eigen 
ouders en vrienden is dit een vermetele 
onderneming. En het feit dat het mode 
geworden is bij eigen geestesgenoten, bij 
mede-gelo\igen, in het eigen « kamp » al
leen maar het slechte te zien, bij de 
vroegere tegenstanders en vijanden aller
hande alleen maar het echte of het schijn
baar goede, verandert daar niets aan. 
Deze groep rechters volgens de mode is 
enkel een kategone te meer die aan ons 
laatste oordeel ontsnapt. We hoeven ech
ter helemaal niet in het innerlijkste te 
zien om politiek te kunnen oordelen ! 
Eerder het tegeno\ ergestelde is juist. We 
kunnen gerust aannemen dat een politiek 
bedrieger onzichtbaar voor ons een heel 
goedmenend man is. Maar wat onzichtbaar 
is, kan een dwingend argument of element 
zijn. Wie beweert dat elke nationalist een 
fanatieker of een sadist is, heeft niets be
wezen. 

Wie echter vaststelt dat herhaaldelijk 
duidelijke woorden worden uitgesproken 
die nooit daden worden, hoeft niet eens 
meer' te oordelen. Dat doen de feiten zelf ! 
En toch zijn die woorden belangrijk : 
men tracht slechts te misleiden en te 
bedriegen met wie men rekening moet 
houden 1 

Nemrod. 

federaties een aanvraag tot 
bijeenroepen van het kongres 
indienen enz. Een « accident » 
kan nog altijd gebeuren en dan 
ligt het Vlaams socialistisch 
kongres in de patatten. 

Maar kom, verleden zondag 
waren ze toch eensgezind om 
het kongres bijeen te doen roe
pen. Eensgezind op één uitzon
dering na. De eeuwige Pierre 
Vermeylèn, zoon van een fla-
mingantische vader, vond een 
Vlaams socialistisch kongres 
« inopportuun en overbodig » ! 

« GAZETTE DE LIEGE » 

De onverbiddelijke koncen-
tratie in het dagbladwezen 
gaat verder : op 1 januari a.s. 
zal de « Gazette de Liège » op
gevreten worden door de « Li
bre Belgique ». 

De « Gazette de Liège » was 
oerkonservatief, chauvinistisch 
Luiks en allergisch alleen al 
voor het woord Vlaanderen. 
Er zal dus niet veel verande
ren door de opslorping, tenzij 
dan dat het Luiks standpunt 
geleidelijk vervangen zal wor
den door een francofoon-Brus-
sels. 

Wij zien met lede ogen de 
machtsuitbreiding van bladen 
als « Le Soir » en de « Libre » 
in Wallonië. Het kernprobleem 
voor de Vlaamse beweging is 
Brussel; iedere machtsuitbrei
ding van Brussel is een gevaar 
voor ons. De versmelting van 
francofoon-Brusselse bladen en 
Waalse bladen is telkens een 
versteviging van een voor ons 
gevaarlijk bondgenootschap. 

Ook overtuigde Walen moe
ten het sterk betreuren, dat de 
Waalse opinie steeds meer on
der Brusselse plak komt. 

Het verdwijnen van de « Ga
zette de Liège » onderstreept 
nog eens duidelijk, dat de leef
baarheid van kleine dagbladen 
een wensdroom geworden is. 
Liever dan zich daaraan te be-
roezen, moeten de Vlaamsge
zinden ijveren voor een ver
sterking van de Vlaams-natio-
nale weekbladpers. 

« GOEDE DAG » 

«De gebeurtenissen in de 
Kamer van dinsdag zijn niet 
alleen een goede dag geweest 
voor de regering en haar meer
derheid, maar ook en vooral 
voor de drie nationale partij
en ». 

Deze rooskleurige volzin rol
de uit de pen van Lode Kie-
booms over de rotatiepersen 
van de «Gazet van Antwerpen». 

stond, zal de Nato zijn hoofd
en grondprijzen... 

En daarmee heeft de heilige 
Lodewijk nog eens getoond, 
wat een bekrompen partijman
netje hij eigenlijk is. Dat het 
verleden dinsdag een slechte 
dag was voor de parlementaire 
demokratie, ligt buiten zijn ge
zichtsveld (of begripsvermo
gen ?). Hem interesseert al
leen maar dat de drie nationa
le partijen (met andere woor
den : het unitarisme) er wel 
bij varen. Dat de bekrachtiging 
van het onzalig tweejarig *aal-
bestand iedere Vlaamse verwe
zenlijking voor lange tijd be
let, terwijl inmiddels de afge
takelde taalwetten aan de fran-
cofonen alle kansen bieden om 
hun slag te slaan, interesseert 
Kiebooms bitter weinig. 

Als het de drie « nationale » 
partijen maar goed gaat... 

TE WEINIG 

De « Standaard »-trust is wel 
op een zéér ongelukkig ogen
blik van wal gestoken met de 
grote prijskamp « Leef als een 
eerste-minister ». 

Dat is immers een honden
leven ! Van den Boeynants 
klaagt steen en been dat een 
minister met zijn pree niet kan 
rondkomen en verplicht is, in 
zijn vrije uren ossevlees in do
zen te stoppen om de eindjes 
aaneen te kunnen knopen. 

Ook de parlementairen — 
vooral zij die alleen komen als 
er moet gestemd worden — 
klagen putten uit de grond. 
Maar die gaan, zonder de hulp 
van de « Standaard », er zélf 
voor zorgen dAt ze tenminste 
toch al het schamel leven van 
een eerste-minister kunnen 
slijten. 

Over afschaffing van kuniul 
of aanwezigheidspenningen 
wordt te dezer gelegenheid 
niet gesproken : in het huis 
van de gehangene zwijgt men 
immers over de koord ! 

RODE LANTAARN 

De jongste statistieken van 
de E.E.G. tonen aan dat België 
de rode lantaarndrager is in 
de koers der Westeuropese lan
den naar ekonomische ekspan-
sie. Voor de jaren 1958 tot 1966 
is het nationaal produkt in vol
gende verhoudingen gestegen : 
voor Nederland met 56 %, voor 
Itahé met 54,6 %, voor West-
Duitsland met 42,80 %, voor 
Frankrijk met 49 % en voor 
België slechts met 32,8 %. 

Er is niet alleen een verschil, 
maar het verschil is zelfs zeer 
groot 
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L.V.V.-VOORZITTER 

De nieuwe L.V.V .-voorzitter, 
Louis D'haeseleer, word t te 
Aalst bijna altijd « Lowieke » 
genoemd. Zijn aanhangers ge
bru iken die verkleinvorm ver
tederd, want Lowieke is popu
lair; in het a r rondissement 
Aalst is hi j , met meer dan 
20.000 voorkeurs temmen, de 
onbetwis te elektorale kam
pioen. Ook zijn tegenstrevers 
noemen hem «Lowieke» ; 
D'haeseleer paar t immers aan 
zijn vlotheid en zijn b"aaf ka
r a k t e r een - absolute gewicht
loosheid op politiek gebied. 
Zijn kolossaal aantal voorkeur-
steramen is het gevolg van een 
inderdaad indrukwekkend 
dienstbetoon en van een reeks 
onbeschaamd-persoonli jke ver
kiezingskampanjes. 

Vlot, gemoedelijk gedienstig 
en onbeduidend : op het men
selijke vlak kon het slechter 
zijn. Op het politieke vlak valt 
de nadruk op de laatste letter
greep van Lowieke. 

VOORBIJGEGAAN 

De P.V.V. kent Lowieke's 
ju is te politiek gewicht. De 
Aalsterse s temmentel ler werd 
a l et tel i jke keren voorbijge
gaan bij het uitdelen van de 
prijzen. Ondanks de b randende 
begeerte van Lowieke is er 
voor hem nog nooit een minis
terportefeuil le opzij gelegd. Bij 
de vorming van de regering 
Van den Boeynants was het 
eens te meer noppes, ondanks 
hooggespannen verwachtingen. 
Toen de opvolging van Van 
Acker voor het voorzit terschap 
van de Kamer zich stelde, 
bleek Lowieke een flinke beur t 
te maken. Hij was de enige 
tweetalige P.V.V.-er met ietwat 
ervaring en een aantal dienst
jaren. Uiteindelijk werd het 
weer noppes : de P.V.V. wenste 
zich niet grenzeloos belache
lijk te maken door een derge
lijke kandida tuur te stellen. 
Alle kranten van alle kleur wa
ren het er over eens om te 
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zeggen dat de P.V.V. « nie
mand » had. 

Meneer « n iemand » is nu 
waardig bevonden om de Vla
mingen — en desnoods de 
Vlaamse opposit ie — in de 
P.V.V. aan te voeren. Onder 
het mot to « Wie zal er ons kin-
deke douwen. . . », waarschijn
lijk ! 

« STOUTE » TAAL 
Als n ieuwbakken voorzit ter 

van het L.V.V. heeft Lowieke 
D'haeseleer verklaard dat de 
Vlaamse P.V.V.-ers het taalver
gelijk van Luik slechts erken
nen, voorzover de Walen en 
francofonen aan de hen door 
dit vergelijk opgelegde ver
plichtingen voldoen. 

Her inneren We er aan, dat het 
fameus « vergelijk "van Luik » 
op een vroegere L.V.V.-verkla-
r ing zeer scherp aangevallen 
werd door prof. Verhulst en 
een « verraad » genoemd werd . 
Lowieke vecht dus wel op zéér 
« vooruitgeschoven » stellingen. 

Zelfs het meest minimalisti
sche Vlaamse s tandpunt kan 
echter niet door de P.V.V.-beu-
gel en voorzit ter Vanaudenho-
ve was er dan ook als de kip
pen bij om Lowieke publ iek 
voor schut te zetten. 

VERSCHIL 

Vanaudenhove t rach t t e de 
alleenzaligmakende blauwe 
kerk in het midden van he t 
uni ta i re d o r p , te houden : hij 
koppelde zijn uitval tegen de 
L.V.V.-ers aan een zoet ver
maan voor de Brusselse oase-
kemels. 

Vriendelijk en geduldig leg
de hij aan de heetgelopen 
Brusselse francofonen uit da t 
zij wat water in hun wijn moe
ten doen en dat de door hen 
gestelde vervaltermijn voor het 
ontslag van de Brusselse PVV-
minis ters te kor t is; zij mogen 
« echter op gans de P.V.V. re
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kenen opdat geen nutteloze 
tijd zou verloren gaan ». 

De bewoordingen waar in 
Vanaudenhove zich tot Lowie
ke en diens L.V.V.-ers r icht te , 
klonken heel wat kracht iger : 
« ...alle leden van de par t i j , en 
zeker de par lementsleden, blij
ven gebonden door het pakt 
van Luik. Wie er zich niet ver
der door gebonden acht, 
p laats t zich bui ten de part i j ». 

Weest gerust : Lowieke zal 
zich niet « buiten de par t i j » 
plaatsen. Maar zoals alt i jd 
braaf en beminneli jk doen wat 
van hem gevraagd wordt . 
Hoogstens zal hij zich in 
vr iendenkring te Aalst eens la
ten ontvallen « dat die daar in 
Brussel zot geworden zijn ». 

Maar met die zotten blijft 
Lowieke verder varen. On
danks de Vlaamse wijsheid 
« met wie gij verkeert , word t 
gij geëei d ». 

BARST 

Na de r a m p van Pulle is men 
de overige bruggen op de Bou-
dewijn-snelweg aan een nade r 
onderzoek gaan onderwerpen. 
Zo werd onder meer vastge
steld dat een brug te Paal 
vert ikale bars ten in de pij lers 
vertoont . 

Naa r verluidt kan da t voor
lopig nog geen kwaad en zal 
het wellicht volstaan, een sta
len gordel rond de pij lers aan 
te brengen. 

Als nu eens alle automobi
listen op de Boudewijn-snel-
weg zwemgordels omlegden, 
zou dat niet veiliger zijn ? 

B E K E N T E N I S 

De Brusselse C.V.P.-er Saint-
Rémy, gewezen burgemees ter 
van St Joost en gewezen alleen
loper op een oase-scheurlijstje, 
heeft zich in een vraaggesprek 
met de « Pourquoi-Pas ? » laten 
ontvallen dat vooral de Vlamin
gen de slachtofers zijn van de 
nieuwe taa lwet ten en van de 
uitvoeringsbesluiten die, zo 
zegde hij , « de vri jheid van de 
francofone familievader in 
niets verminderen ». 

En zeggen dat er nog altijd 
Vlaamse C.V.P.-ers bereid ge
vonden worden om te looche
nen wat zelfs door een Brus
sels en anti-Vlaams francofoon 
word t toegegeven. 

' " de Hoge Venen, nabij Eupen, werd deze week reeds aan wiubtcispoit gedaan. 

DE SGHOKAKTIE WORDT EEN 
REGELRECHTE TRIOMF ! 

verleden zondag: 4.061 

de 

hoeveel zal het worden? 
(tvo) We hinken met onze nieuwe stieejnoimen steeds maar ach-
toaan bij het werk van onze ptopagandisten. Twee zoeken gele
den steldev we 3.000 voorop; toen de nieuwe streefnorm in ons 
blad ve/scheen, tvas hij reeds oveischteden. Verlede7i week waan
den we de gooi naai 4.000 en ook dat cijfer was leeds beieikt toen 
ons blad met de nieuwe streefnoim verscheen. 

Het tempo van de abonnementendag is steeds maar blijven 
oplopen. In de week van 27 oktober tot 3 december ku'amen er 
548 nieuwe abonnementen hij. In de week van 3 tot 10 decem
ber waren het er 735; en dat noemden lue in het vorig nummer 
van ons blad « de beste week ». Inmiddels is er (nipt) weeral een 
beteie week : van 10 tot 17 december (de iveek waarover hier-
ondei veulag uitgebracht luoidl) kwamen e) 738 nieuwe abon
nementen binnen. 

We slaan nu over heel Vlaanderen aan 162 t. h. van de oor
spronkelijke streefnoim (2.500). Het staat reeds vast dat in ieder 
geval het emdrezultaat een eind boven 4.500 zal liggen. Mogen 
we alle airondissementen en afdelingen vragen, nu zo vlug mo
gelijk af te rekenen met het sekretariaat? Voor dinsdag 10 ja
nuari 1967 moet beslist alles wat verband houdt met de schok-
aktie binnengekomen zijn op het sekretariaat te Brussel; op dis 
datum woidt de definitief e eindstand opgemaakt. 

En nu, zoals olie luehen, de rangschikking in omgekeerde 
volgo)de, met achter de naam van het anondissement tussen 
haakjes de stand in de rangschikking van voiige week. 
17. BRUSSEL (17) 

Staat nu toch al aan 70 t. h. van de stieefnoim. Hoopt, met 
hakken over de sloot te komen. 

16. BRUGGE (13) 
92 t. h. van de norm; week voordien 83 l. h. Knokke en 

Brugge-Stad doen hel voortreffelijk; de rest volgt nu wel. 
15. ROESELARE (14) 

94 t. h van de noim. Week voordien 82 l. h. « Traag maar 
zeker >, zegt Mik Babyion. Ar dooie, Roesclare en Zivevezele ge
ven het voorbeeld. 
14. OUDENAARDE (16) 

Geraakte mei een zficht van opluchting aan 100 t. h. Week 
voordien 71 t. h. Voor dit rezullaal tekenen vooral Oudenaarde-
stad en W or legem verantwoordelijk. 
13. GENT (12) 

Staal nu aan 118 l. h. Week voordien 92 l. h. Een pluim 
voor Nevele, St. Amandsberg, Gentbrugge, Merelbeke en Gent. 
12. LEUVEN (15) 

Die van Leuven zijn met 125 t. h. weggeraakt aan hel staar
tje. Week vooidien 80 t. h. Boortmeeibeek forceerde de norm-
poort. 

11. MECHELEN (11) 
Ondanks de hoge streefnorm reeds 127 t h. Week voordien 

106 t. h. Klein-Brabant, Nijlen, Bonheiden en Rijmenam gaven 
het voorbeeld. 

10. KORTRIJK 
133 l. h. Week voordien 125 t. h. Deerlijk spant de kroon. 

9. ANTWERPEN (10) 
Reeds aan 134 t. h. Week voordien 115 t. h. Vlugge opmars, 

dank ZIJ (nog steeds) Zwijndrecht, Edegem en (nu ook) Wilrijk 
en Anltuerpen-Stad. 
8 lEPER (7) 

167 t. h. IS voor dit arrondissement een biiitengeivone pres
talie. Week voordien 140 t. h Wcrvik mag wel eens vermeld 
worden 

7. ST. NIKLAAS (6) 
178 t. h. Week voordien 147 t. h. Lokeren, Kallo, Mehele, 

Nieuwkerke en St. Niklaas (dhr Vaeiewyck) lonen hoe het moet. 
6. AALST (9) 

181 t. h. Week voordien 119 t. h Provincieraadslid Eeckhoudt 
begon Laat, maar doet het des te beter. 
5. OOSTENDE (5) 

Blijft rotsvast op de vijfde plaats. Nu 287 l. h., week voor
dien 223 l. h. Veurne-Admkeike De Panne, Koksijde, Gistel en 
Oostende geven de toon aan. 
L TONGEREN-MAASEIK (4) 

" j t. h. Week voordien 225 t. h. De Oostendenaars hadden 
gjhoopt, deze week Tongeren-Maaseik te onttronen. Maar de 
Maaskant stak er een stokje voor! 
3. DENDERMONDE (2) 

334 t h Week voordien 315 t. h. Lebbeke nog altijd toon-
aangevend 
2 HASSELT (1) 

Zelfs met 371 t. h. kon Hasselt deze week zijn eerste plaats 
niet veiligstellen. Week voordien 341 t. h. Genk en Opglabbeek 
houden de reputatie der mijnstreek hoog; Hasselt zelf doet het 
eveneens goed. 
1. TURNHOU7 (3) 

« Koppige Kempenaars » is beslist geen scheldnaam ! 380 
t. h. getuigen van stugge vasthoudendheid, die vooral te Ram-
sel-Hulshoul, te Turnhout en te Mol schijnt te huizen. Week 
voordien 186 t. ii. 



WIJ — I 

N I E U W E G O E V E R N E U R 

De aanstel l ing van m r An-
dr ies Kinsbergen to t goever-
neu r van Antwerpen heeft gro
te woede verwekt bij de fran
cofone k ran ten van alle kleur . 

De heer Kinsbergen w e r d na
meli jk te Amste rdam geboren 
en hij is een Israël iet . Hij be
zit de Belgische nat ional i te i t 
nog m a a r sinds enkele ja ren . 
N u is he t inderdaad zo, da t de 
k a n d i d a t u u r Kinsbergen eens 
te meer ver raad t da t de P.V.V. 
over weinig of geen mensen be
schikt voor het bezet ten van 
hoge amb ten en funkties; d a t 
was ook al gebleken naar aan
leiding van een eventuele ver
vanging van Kamervoorz i t te r 
Van Acker. 

Maar de plotse vlaag van 
xenophobie die door de patr iot
t ische b laden vaart , is wel e rg 
potsierl i jk. De revolut ionairen 
van 1830 waren — zoals m e n 
wee t — allemaal van Belgische 
nat ional i te i t . Behalve de ette
lijke Fransen die e r tussen lie
pen. 

E n onze koning heeft m inde r 
« Belgisch » bloed in zijn ade
ren dan mi jn ka ter . E n die 
k o m t ui t Perzië. 

NIEUWE STIJL 
Het begrip « n ieuwe stijl » 

kan men in één enkel woord 
samenva t ten : « schijnheilig
heid. 

De regering van de n ieuwe 
stijl heeft beloofd, da t er geen 
nieuwe belast ingen zouden ko
men . Zijn de tariefverhogingen 
van een aanta l openbare diens
ten al dan niet belast ingen ? 
De heren van de nieuwe stijl 
zullen zich ach te r dergeli jke 
spi tsvondigheden wel verschui
len, m a a r voor de gebruiker en 
de belast ingsbetaler komt he t 
op hetzelfde neer : m é é r beta
len dan vroeger ! De spoorweg
tarieven, de post tar ieven, he t 
inschri jvingsrecht van motor
voertuigen gaan allemaal m e t 
een forse ruk omhoog. Op de 
telefoonrekening zal zegelrecht 
gekweten worden . Nieuwe be
lastingen of niet ? 

Ook in andere sektoren leidt 
de nieuwe stijl s teeds m a a r tot 
zwaardere lasten voor de 

doorsnee-burger. E r zijn de 
voor tdurende pri jsst i jgingen 
van de verbruiksgoederen, e r 
is de voorgenomen verhoging 
van de elektrici tei tstarieven. 
He t ri jbewijs zal een half mil
j a r d ui t de zakken der auto
voerders halen. De gemeente
lijke belast ingen worden ver
hoogd. 

Steeds meer geld uit de zak
ken van Honoré Gepluimd, ten 
voordele van de s taa tskas . Be
last ingen of niet ? 

D A D E N G E V R A A G D 

De « Libre Belgique » heeft 
deze week eens te meer een 
van haa r geliefde s tokpaardjes 
bereden : ze heeft aan de Leu
vense akademische overheid 
gevraagd, da t de « raddraa ie r s 
en de herr ieschoppers » van de 
universitei t zouden weggezon
den worden. 

Wie die raddraa ie r s en her
r ieschoppers zijn, weet de ou
we tan te van de Warmoesberg 
haarf i jn te vertellen : de stu
denten en studentenleid'ers 
die de euvele moed hebben, te 
betogen voor Leuven Vlaams. 

De « Libre » denkt er na tuur
lijk niet aan, de verwijder ing 
te eisen van een onbeschofte-
r ik zoals professor Gari t te , die 
Vlaamse s tuden ten in he t ge
zicht spuwt . Of van een ekstre-
mist zoals professor Lagasse, 
die in de hoofdstad de Brüssel-
Umlaut-affiches he lp t ui than
gen. 

BUITENLANDERS 

Op bladzijde 129 van he t of
ficiële telefoonboek, ui tgave 
Charleroi , s t aan een reeks 
« missions p o u r é t rangers » 
vermeld. Zo is e r een missie 
voor bu i ten landers van Noord-
Afrikaanse, Duitse, Spaanse , 
Hongaarse , I ta l iaanse, Poolse, 
Sloveense, Kroat ische, Oekra
ïense en. . . Vlaamse nationali
teit . 

We gaan er op voorui t : de 
Vlamingen worden thans in 
Wallonië toch ook al als gewo
ne vreemdelingen beschouwd 
en er is zelfs een « mission » 
voor hen. 

We hebben er overigens niets 
op tegen da t de Vlamingen in 
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Wallonië als vreemdelingen 
worden behandeld . De Walen 
moeten dan m a a r leren, in 
Vlaanderen een b roek van het
zelfde laken te dragen. . . 

DEMOKRATIE 

EN ONDERWIJS 

Enkele dagen geleden heeft 
Van den Boeynants he t woord 
gevoerd voor een Brusselse on
derwijzersvereniging. Hij wist 
er een hele hoop mooie dingen 
te vertellen. Zo bijvoorbeeld 
« d a t de demokra t ie op de 
school m o e t beg innen» en 
« da t de demokra t ie de enige 
formule is die iedereen en 
vooral de jeugd gelijke kansen 
geef t» en « da t de school de 
mensen van he t j a a r 2.000 moet 
vormen ». 

Bij dergeli jke fraaie volzin
nen en sierlijke a lgemeenheden 
kunnen we slechts gr inniken. 
Is er in de Brusselse school 
demokra t ie , da t wil zeggen ge
lijke kansen voor k inderen van 

Vlaamse en van francofone ou
ders ? Begint te Brussel de de
mokra t i e werkel i jk in de 
school ? Dan moet da t wel een 
zeer speciale school zijn. E n 
hoe wil V.d.B. de mensen van 
he t j aa r 2.000 vormen met de 
mental i te i t van 1830 ? 

Tenware he t woord demo
kra t ie zich laat vertalen door 
« l iber te i t van de peerdefami-
lie ». 

VROUWEN
ONTVOOGDING 

Op de vergadering van het 
L.V.V. werd niet alleen over 
Vlaams-Waalse p rob lemen ge
sproken, e r w e r d ook gehan
deld over de vrouwenemanci
pat ie . De heer Maertens ver
zet te zich namens he t L.V.V. 
tegen he t u i tke ren van een ver
goeding aan thuisbl i jvende 
moeders . Hij was van mening 
« da t wij ons moeten verzet ten 
tegen een dergelijke polit iek, 
die de inspanning ten voordele 

van de ontvoogding van de 
vrouw zal r emmen ». 

Hij had daarbi j waarschijn
lijk een wetsvoorstel van CVP-
senator Verboven op uet oog, 
waar in voorzien word t dat een 
thuisbli jvende moeder met 
mins tens drie kinderen een 
vergoeding van 1.000 fr per 
maand zou krijgen. 

Ons komt voor da t iedere 
werkel i jke vrouwenemancipa
tie o.m. moet behelzen, dat een 
moeder van een groot of jong 
gezin de keuzevrijheid heeft 
Die keuzevrijheid bestaai 
thans alleen m a a r voor gezin
nen met groot inkomen. 

E n het is een schreeuwend 
onrecht dat de gemeenschap 
niet de mins te waarder ing 
weet op te brengen voor de 
d rukke , veelrijdige, al lerminst 
afs tompende en neerhalende 
bezigheden van een moeder 
met een stel k inderen. 

Het L.V.V .-standpunt is he t 
zuiverste fin de siècle-libera-
l i s m e ! 

DE VREEMDELINGEN IN BELGIË 
Het jongste nummer van het Statistisch 

Tijdschrift publiceerde een studie over de 
evolutie der vreemde bevolking in ons 
land in 1965. Hierdoor werd een leemte 
gevuld. 

Inderdaad waren er totnogtoe geen 
nauwkeurige gegevens beschikbaar en 
was het niet mogelijk, een juist beeld te 
geven van de verhoudingen der vreemde 
en eigen bevolking per taaistreek. 

Tegenover het jaar 1930 is de vreemde 
bevolking bijna verdubbeld : van 319.230 
in 1930 zijn het er thans (einde 1965) 
623.000 geworden. 

Zeer interessant is de woonplaats van 
de/e mensen. Wij geven de aantallen per 
provincie (einde 1965) : Antwerpen 47.538, 
Limburg 57.981, Oost-Vlaanderei 13.523, 
West-Vlaanderen 8.837 (laagste van al), 
Brabant 154.615, Henegouwen 189.976 
(hoogste van al), Luik 123.468, Luxem
burg 8.991 en Wamen 18.965. 

Dit geeft voor Vlaanderen 145.576, voor 
Wallonië 349.574, voor Brussel (agglome
ratie) 125.660 en voor het Duitse taalge
bied ten slotte 3.084. 

"Wallonië heeft dus het leeuwenaandeel: 
56,03 % der vreemdelingen leven daar. Er 
dient aangestipt dat deze 350.000 inwoners 
meetellen voor het bepalen van het aan
tal kamer- en «enaat&zetela, ook «I hebben 

ze geen stemrecht. Brussel heeft 20,14 f« 
der \reemdelingen en Vlaanderen 23,33 %. 

Uitgedrukt in verhouding tot de totale 
bevolking zijn de gegevens eveneens zeer 
leerzaam. Zo zien wê dat er in België 657 
vreemdelingen wonen op 10.000 inwoners. 
Dit cijfer is voor Vlaanderen slechts 277, 
voor Wallonië 1.124 en voor de Brusselse 
agglomeratie 1.179. 

Waar Limburg 9 % vreemdelingen telt, 
bereikt deze vei houding voor Luik meer 
dan 12 % en voor Henegouwen meer dan 
14 %. Ook in de hoofdstad wonen bijna 
12 % vreemdelingen, in sterke tegenstel
ling trouwens tot de rest van Brabant, 
waar voor Hal le-Vilvoorde slechts 222 
vreemdelingen op 10.000 inwoners zijn en 
te Leuven nauwelijks 149, ondanks de 
universiteit. 

De overige Vlaamse provincies geven we 
ook om de volledigheid (telkens op 10.000 
inwoners) : Antwerpen 318, Oost-Vlaan-
deren 104 en West-Vlaanderen 86. 

Hoe ziet nu de evolutie er uit van deze 
vreemde bevolking ? Vergeleken bij de 
volkstelling van 1947, kunnen we volgen
de verschuivingen vaststellen : voor Ant
werpen nagenoeg hetzelfde aantal, voor 
Limburg verdubbeling, voor beide Vlaan
deren weinig of geen verandering in de 
absolute cijfers. Daarentegen vertonen 

Brabant, Luik en Henegouwen een reus
achtige groei, terwijl ook Luxemburg en 
Namen vooruitgingen. 

De aangroei in absoluut aantal beliep 
van 1947 tot 1965 voor gans België 256.275 
vreemdelingen. Hiervan nam Wallonië 
161.048 eenheden voor zijn rekening, 
Brussel 54.780 en Vlaanderen 42.849, ter
wijl het Duitse taalgebied een verminde
ring van 2.402 eenheden vertoonde. 

Hoewel de aangroei der vreemdelingen 
hoofdzakelijk te wijten is aan inwijking. 
speelt het hoge geboortecijfer ook een be
langrijke rol. Weer zijn het hier de vreem
delingen die mede het peil van Wallonië 
opdrijven ! 

Waar voor België het geboortecijfer van 
1965 16,30 per duizend bedroeg, was dat 
voor de vreemdelingen 22,03 of 13.747 
geboorten in dat jaar. 

In de Waalse provincies en in Brabant 
lag de nataliteit veel hoger dan in Vlaan
deren : respectieveliik 166 en 177 per 
duizend tegenover nauwelijks 35 per 
duizend. 

Wanneer men rekening houdt met de 
sterfgevallen, kan volgend beeld van de 
natuurlijke aangroei der vreemdelingen 
per provincie worden gegeven : voor 
Antwerpen 592, voor Limburg 1.197, voor 
Oost-Vlaanderen 175 en voor West-Vlaan
deren 99. Brabant kende een aangroei van 
2.317 en Wallonië 6.104. 

Belangrijk is de verhouding van de na
tuurlijke aangroei der vreemdelingen tot 
de totale bevolking. Dan zien wij pas goed, 
in welke mate de Walen op vreemdelingen 
aangewezen zijn I Voor Vlaanderen speelt 

die aangroei slechts voor 0,44 per duizend, 
voor Brussel voor 1,79 per duizend en in 
Wallonië voor niet minder dan 1,96 per 
duizend. 

Wanneer men ten slotte enkel de migra
tiebeweging bekijkt, kenden alle provin
cies een positief saldo, dus méér inwij
kingen dan uitwijkingen. 

Hier is het opvallend, hoe de Biusselse 
agglomeratie een aparte plaats inneemt. 
Waar Vlaanderen 1,50 per duizend van de 
totale bevolking migratieoverschot kende 
en Wallonië 3,93, was dit cijfer voor 
Brussel 12,64 per duizend. Brussel is dus 
de grote slokop ook voor de vreemdelin
gen. 

Eindelijk nog enkele interessante pun
ten voor het Vlaamse land. Het arrondis
sement met het hoogste aantal vreemde
lingen is natuurlijk Hasselt met de mijn
streek : 1.099 per 10.000 inwoners. Daarna 
komen Tongeren met 894, de randgemeen
ten van Brussel (het speciaal arrondisse
ment) met 635 en Maaseik met 620. Het 
laatste arrondissement is Tielt met nauwe
lijks 27 \'reemdelingen op 10.000 inwoners, 
met daarna Diksmuide (29) en Roeselare 
(35). Ter vergelijking de arrondissemen
ten Antwerpen (411), Brugge (111), Gent 
(147) en Mechelen (108). 

Wat de toekomst zal brengen in de 
situatie der vreemde bevolking, is moei
lijk te voorspellen. Waarschijnlijk zal de 
aangroei trager worden, verdwijnen en 
misschien zelfs omgezet worden in een 
afname. 

£. Slossê  
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SENAAT 
Er hangt tegenwoordig vaak poe

der in de lucht van de Senaat. De
genen die sinds jaar en dag het huis 
kennen, Iierkennen liet haast niet 
meer. Een hahituee zei onlangs dat 
het vjos alsoj in een rustig tehuis 
voor bejaarden een groepje uilgela
ten ongehoorzame knapen waren 
binnen gevallen. Het Volksunie-
groepje doet zijn weik. Elke dag 
slaat de een of de ander op het po
dium, en soms meer dan één. Ze 
hebben ook al geleerd, incidenten 
uit Ie lokken. 

t'otige dinsdag stonden de diie 
rrelsvoorslellen vmi de Volkstniie 
aan het lioofd van de affiche. Er 
werd een piachlig stukje komedie 
opgevoerd. De Vlaam'ie P.V.V., wie 
de angst om het lijf geslagen is om 
de %lechle beurt die ze maakt in 
J'laandeten, verzet zich Ihnns niet 
Iiand en land tegen de weigering 
cm xcetsvooistellen in overweging te 
nemen. 

De P.V.V. is thans sterk verdeeld 
en om die verdeeldheid te verbergen 
vond ze liet niet beter dan de wer-
gaderzaal pas ie betreden toen de 
inoverwegingnemingen gebeurd ica-
ren! De B.S.P. dreef de komedie 
nog verder. 

Ook zij jras grondig verdeeld. De 
Vlaamse B.S.P.-ers, die de Vlaamse 
temperatuur voelen stijgen, zijn 
evenmin geneigd nog toe te geven. 

De franstaligen, steeds zo makke
lijk baas in eigen groep, begrijpen 
het 7iiet meer en de wijze Rolin, 
fianslalige Vlaming maar geen strijd
bare franskiljon, is te objeklief om 
de groep een verplichting op te leg
gen. Uiteindelijk zouden ze zich ont
houden. Maar ook zij zorgden er 
VOO) te laai te komen. 

Senator Machlens, burgemeester 
van Molenbeek — nog een van ds 
geinaiigdsie anti-Vlaamse franslali-
ge Brusselaars en politiek een echte 
ket — deed ecliter verontxcaardigd 
en spiak van een « verrassingsitem-
ming 2>.' De komedie was grandioos 
en de kenners verkneukelden zich. 
F.D.E.-er Lagasse was afwezig om 
het voordeel politiek te vermunten. 

Voorzitter Struye, die de afwezig
heid van P.V.V. en B.S.P. gemerkt 
had, dreef om ze uit de verlegenheid 
te redden de inoverwegingneming er 
zo vlug mogelijk door en verxvees de 
vooistcllen naai de kommissie van 
Binnenlandse zaken en naar de kom
missie Meyeis. 

Hier ontstond dan een kort maar 
scherp imident tussen vooizitter 
Slime en senator Jorissen. 

Wim Jorissen eiste heihaaldclijk 
het u'oord. Voorzitter Stiuye weiger
de. 1 ei wijl de lieer Struye Iiametde, 
bonkte de lieer Jorissen op zijn lesse-
niiai en had liet oifer diklaluui. 

l'ooizitlet Siruye loste de zaak op 
dooi xooi te stellen dut foiissen het 
vooid zou Vlagen bij motie van or
de. Wat dan athieiaf gebeurde en 
wam door senator foiissen de kans 
kieeg om de willekeuiige madit van 
et II builen pal It'inentiiiie kommissie 
als desti uktieve tnelode vooi de par-
lemenlaiie deiiiokialie aan de kaak 
Ie slrllcn. 

Hij slof feci de zijn beloog met uit-
liikscls uit het B.S.P.-blud « De 
l'ollisgazel », liet P.V .V.-oigaan 
c l'oiirijuoi-Pas f » en de regeiings-
kiaiit « Het Volk >. 

Bij de bespieking van de begio-
liiig vdii de ceisle-minislei diezelfde 
namiddag kloeg senator Joiissen de 
aihlcislellnig aan van de Vlamin
gen bij het Nationaal Fonds voor 
\Vrten.s(happelijk Onderzoek, -waar 

'iiiils hen jaar tei plaatse tiappe 
lm met ongeveer J3 t. h. van de toe
lagen, die in het totaal ongeveer 
een half miljaid per jaai bednigcn. 
Hij kondigde een icetsvoorstel van 
de I'.U.-fiaklie aan dut vooUaan- d* 

L E U V E N N A A R KOMMISSIE 

In een gezamenlijke brief aan sena
to r Leynen, voorzit ter van de senaats
kommissie voor Nationale Opvoeding, 
hebben onze senatoren Elaut en Joris
sen gevraagd dat he t gewijzigd wets
voorstel Verroken, door de V.U.-fraktie 
opnieuw ingediend en inoverweging ge
nomen door de senaat, dadelijk op de 
agenda zou worden geplaatst en bespro
ken. 

In een persmededel ing deelde de 
V.U.-senaatsfraktie mee dat ze rekende 
op de steun van de Vlaamse kommissie-
leden van C.V.P. en B.S.P. om het voor
stel besproken te krijgen. 

Verroken-Sledsens-Van Cauwelaert , 
die desti jds het voorstel indienden in 
Kamer en Senaat omdat de zaak Leu
ven dringend was, zullen zich nu toch 
zeker niet tegen de bespreking verzet
ten ? 

R A A D VAN STATE 

Door het debat over de inoverweging
neming van het wetsvoorstel over het 
universi tair en hoger onderwijs van 
de V.U.-senatoren kreeg de aanduiding 
van de eerste kandidaat voor het voor
zi t terschap van de Raad van State niet 
de nodige aandacht in de pers . 

De kandidaten waren Lepage, Leclei-
re en Mast. 

De eerste twee zijn franstalig en ken
nen daarbui ten alleen wat opgeschar-
reld Vlaams dialekt. Alleen prof. Mast 
spreekt Nederlands naast Frans . Alle 
dr ie de kandidaten waren katolieken. 
E r is al een franstalige voorzit ter van 
de Raad van State, de heer Sommer-
hausen. 

Senator Jorissen pro tes teerde zeer 
scherp op het pod ium tegen de eers te 
twee kandidaten. 

Aanvankelijk was ook de Vlaamse 
C.V.P. akkoord alleen voor Mast te kie
zen, evenals de V.U. en de Vlaamse 
B.S.P. Bij de s temming waren echter 
alléén de s temmen van de Vlaamse 
B.S.P. en van de V.U. voor prof. Mast. 

Na de s temming vernam men dat 
onder d ruk prof. Mast geschreven had 
dat hij niet als eerste kandidaat wenste 
gekozen te worden. 

Dus mocht men niet s t emmen ver
mits er geen drie kandida ten meer wa
ren. 

De Vlaamse C.V.P. die dit wist, had 

verdeling naar rato van de bevol
kingscijfers zou verplichten : 60 t. h. 
voor de nederlandstaligen, 40 t. h. 
voor de franstaligen. Hij diende het 
wetsvoorstel meieen in. Het kwam 
toen en nadien tot een debat Hou-
gardy-Joriisen-prof. Lambrechts. 

Woensdag vioeg senator Ballet 
uitleg over een gebarsten pijler aan 
een bi iig van de Boudeicijnsnelweg 
te Paal. Hij had het over de bouw 
ervan onder een oud-minister-sena-
tor die afwezig was. 

Senator Vanaudenhoxie, die builen 
de 1'ergaderzaal u'us, was inderdaad 
ook de kloeke bouwer van de bi ng 
te Piille. « De piullebrug >, zei een 
Vlaamse P.V.V.-senator in de ican-
delgangen. Voorzittei Vanaiidenliove 
krijgt tast met zijn troepen. 

De stemming over afgevaardigden 
in de R.'l'.B. was de gelegenheid 
vooi de V.U. om aan te slippen dal, 
zo ei kultuurautonomie zou beslaan, 
zulke stemming uitsluitend doot de 
franslaligen zou gebeuien. De V.U. 
stemde niet mee en tiok zich teiiig 
uit de zaal. 

Het zras een goede zet om te on
derstrepen dat er geen kultuurauto
nomie beslaat, wat de C.V.P. ook be-
were, eji om fjiopaganda te maken 
voor het jcdeialisme. 

De begioting van F.honomische 7M-
ken weid veider afgehandeld nau't 
de Rijksmiddelenbegioliiig, waaib'j 
de V.U. nogmaals aan het icuoiit 
kwam. 

Het was voor de V.U.-fraktie een 
diukke ,week. 7.ij heeft haar vakan
tie vci diend ! 

uitstel van de s temming moeten vra
gen. Thans boog de Vlaamse C.V.P. 
eens te meer haa r buigzame rug. Zij 
koos samen me t de franstaligen van 
alle par t i jen en met de «Vlaamse» PVV 
voor de franstalige Lepage. 

Terecht r iep senator Ballet dat deze 
s temming een schande was . 

NIET O V E R D R I J V E N ! 

De jongste j a ren word t de fiskale ad
minis t ra t ie overs t roomd met nieuwe 
wijzigingen aan wet ten, reglementen 
en onderr icht ingen. Het personeel is 
de wanhoop nabij , zonder dan nog te 
spreken van de a rme schatplichtige en 
zijn fiskaal raadgever, die geacht wor
den elke wet te kennen. 

Door de V.U. werd dan ook bij mon
de van volksvertegenwoordiger Goe-
mans de minis ter gevraagd eindelijk 
op te houden met de overdreven wijzi
gingen en hervormingen. Op de d u u r 
zal er n iemand nog gevonden worden 
die de Belgische fiskaliteit k e n t ! 

K I N D E R B I J S L A G E N 

Reimond Mattheyssens had bij de be
groting van Sociale Voorzorg een amen
dement ingediend. Dit amendement 
s t rekte er toe, de kinderbijslagen voor 
de zelfstandigen te verhogen, daar zij 

niet werden verhoogd in he t sociaal 
p r o g r a m m a van de regering. Hij viel 
hierbij scherp de P.V.V .-ministers a a n 
die h u n verkiezingsbeloften onbe
schaamd aan hun laarzen lapten. Onze 
woordvoerder r iep de P.V.V.-ers toe 
dat zij de zelfstandigen gelijmd had
den met de belofte van sociale gelijk
heid, en nu niet alleen die sociale onge
lijkheid laten voor tbes taan m a a r ze 
zelfs vergroot ten. Mattheyssens s teun
de hierbij op u i t spraken o.a. van Van-
audenhove. Dat was niet naa r de zin 
van de P.V.V .-er Gillet die onderbrak . 
Onze verkozene las nu een tekst voor 
van Gillet zelf, die regelrecht in s t r i jd 
is met zijn huidige houding. Verveeld 
vroeg Gillet aan de voorzit ter dat hi j 
Mattheyssens het woord zou afnemen, 
omda t zijn spreekt i jd vers t reken was . 
Mattheyssens wees spot tend Gillet e r 
op dat hij het reglement niet kende, 
want dat hij juis t dubbel zoveel t i jd 
had als Gillet hem wou toekennen. 

Deze nieuwverkozen franstalige 
Brusselaar die zichzelf voor een staats
m a n houdt , werd vroeger reeds door 
volksvertegenwoordiger Van Leemput-
ten in een kosteli jke toespeling o p 
diens naam, bij een van diens dwaze 
u i t spraken, onder luid gelach bespot
telijk gemaakt . Tot besluit zei onze 
woordvoerder dat de P.V.V. haar kie
zers op dezelfde onbeschaamde man ie r 
bedriegt als desti jds de liberale p a r t i j , 
toen zij 25 % be las t ingsverminder ing 
beloofde. 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 
Bij (Ie be.spreking van de begroting van 

Sociale Voorzorg kwam liet tot enkele 
heftige scherniutselingen tussen de rege
ring en de oppositie. De sociale politiek 
van de regering ten opzichte van de zelf
standigen is één klmven van tegenstrijdig
heden en van toezeggingen onder druk die 
dan weer scliijnen stiekem te worden 
teruggenomen. Minister De Paepe door
stond de aanvallen vrij goed. Hij scheert 
geen hoge oratorische toppen, opent geen 
brede horizonten, maar beschikt over een 
klaargesnoten kop, een vlotte welspre
kendheid en is moeilijk uit het veld te 
slaan. Hij is een man met een sterk sociaal 
rechtvaardigheidsgevoel, wat hij bewees 
door tégen zijn partij en de voormalige 
minister Lebiirton in destijds een sociaal 

• amendement te verdedigen, ook al dreigde 
de regering Lefèvre-Spaak hierover te 
struikelen. Leburton. zijn huidige tegen
speler, is een boeiend spreker en een ge
ducht debater. Hij is een knappe vijftiger, 
die de « mooie Edmond » wordt genoemd 
en door zijn jarenlange ministeriële erva
ring de problemen van Sociale Voorzorg 
op een prik kent. Deze talentvolle en 
onderlegde Waalse socialist was een ver
trouwelijk dokument op het spoor geko
men, waarmee hij De Paepe te lijf ging. 
Hij speelde het stuk onverwacht uit, nadat 
hij eerst speels en behendig enkele zetten 
als scherpe banderillas had geplaatst. 

Mik Babyion hield een uitvoerig betoog, 
hecht met cijfers belegd. Hij bleek deze 
moeilijke en uitgebreide materie stevig 
onder de knie te hebben. 

Reimond Mattheyssens kreeg het lelijk 
aan de stok met de P.V.V.-er (iillet toen 
hij O]) grond van feiten en teksten betoog
de, (lat de P.V.V. haar verkiezingspro
gramma voor de zelfstandigen feestelijk 
\crloochent. 

Hektor Goemans kwam bij de begroting 
van Financiën op voor de belangen van 
het personeel \an dit departement. Hij 
noemde de toestand dramatisch en be-
Ijleilte een betere bezoldiging en een her
ziening van hun statuut. Spreker bracht 
scherpe kritiek uit op de P.V.V.-ministers 
die vakbondsverkiezingen beloofden, maar 
nadien deze beloften inslikten. 

Van Rynde interpelleerde Vanden Boey-
nants bij hoogdringendheid o\ er diens 
uitspraken betreffende het taalbe.stand. 
Van Eynde betoogde terecht dat de eerste-
minister het wetgevend werk van hét 
parlement wil beknotten en het reglement 
van de Kamer op bepaalde punten wil uit
schakelen. Dat allemaal omdat hij vreest 
dat de barsten in en tussen de regerings
partijen tot een onoverbrugbare kloof zul
len verbreden als het Parlement normaal 
zijn taak vervult. Van Eynde die het aan 
het rechte eind had, schoot echter vaak 
zijn doel voorbij door overdrijvingen, 
groteske vergelijkingen en krampachtige 
]«)gingen tot gce^tigheidjes. die het meest
al niet deden. Toen het echter bleek dat 
de nijdige Périn — na een plotse uitval 
tegen de verplichte tweetaligheid — de 
woorden van Van I^ynde verkeerd had 
begrepen, scoorde deze laatste een pracht 
van een doel|)unt. Van I-^ndc voegde 
Périn onder luide bijval spottend toe, dat 

met al of niet verplichte tweetaliglieid, 
deze laatste in staat zou geweest zijn hem 
te begrijpen. 

Van den Boeynants, die nooit een ge-
. vecht uit de weg gaat, had aanvaard op 
staande voet te antwoorden. De eerste-
minister was zwak en, in tegenstelling 
met zijn gewone aggressiviteit, zichtbaar 
beducht om het tot een scherpe botsing te 
laten komen. Hij kon echter een punt aan
tekenen, waar hij tegen Van Eyndes bewe
ringen de wet kon plaatsen. Vooral dan 
wanneer Van Eynde, die zich in het nauw 
voelde, alsmaarcJoor ontkenningen door de 
micro loeide, zonder enige schijn van 
bewijs. 

De fundamentele kritiek kwam echter 
van Frans van der Eist. Zij bewees de 
dwaze laatdunkendheid, vooral van de 
Vlaamse C.V.P., toen deze de schorsing 
vroeg nog vóór zij de Volksunievoorzitter 
aan het woord wou laten. Van der Eist 
drong door tot de kern van de zaak en 
bewees aan de hand van een scherpe ont
leding van de uitspraken en de bedoelin
gen van Vanden Boeynants betreffende het 
taaibestand, dat hierdoor de scheiding der 
machten — een onaantastbaar beginsel 
van het Belgisch grondwettelijk recht —• 
in het gedrang kwam. Hij verweet Van 
den Boeynants heftig zijn interpretatie 
van de taalwet inzake onderwijs voor de 
Waalse T.V. 

Na een scl'horsing van 2 uren, van on
derbroken en opnieuw opgenomen pala-
bers in de drie nationale partijen waarbij 
Walen en Vlamingen apart vergaderden, 
kwam Maurits C^oppiters aan het woord. 
Hij wees er op dat het taaibestand onaan
vaardbaar is en bovendien ondoelmatig, 
omdat het niet de koorts doet zakken maar 
haar integendeel doet stijgen. 

Zowel de C.V.P. als de P.V.V. keurden 
de anti-parlementaire drijverijen van de 
regering goed, waardoor zij zowel de 
oppositie in eigen rangen als daarbuiten 
hoopt te kunnen muilbanden. 

Nadien werd de inoverwegingneming 
van het wetsvoorstel Coppieters eenparig 
door C.V.P. en P.V.V. goedgekeurd. Lefère, 
de fractievoorzitter van de C.V.P., zei dat 
de Walen onverzettelijk gekant blijven 
tegen de grond van het voorstel. Verder 
dat de gehele C.V.P. — Vlaamse vleugel 
incluis — slaafs de oekazen van de rege
ring zal opvolgen en verhinderen dat het 
voorstel in de kamerkommi.ssie zou wor
den besproken als de regering daarvoor 
niet voelt. 

De P.V.V. stemde voor de in overwe
gingneming, maar verketterde nogmaals 
de inhoud. De politieke wildemannen van 
de Brusselse P.V.V. stemden ook vóór, al 
hadden zij nog voor een paar dagen ver
klaard in lum koortsige stijl, dat zelfs een 
inoverwegingneming een schending was 
van het taaibestand. 

Onder allerlei slecht verpakte voor
wendselen \erliet de socialistische fractie 
de vergadering, om niet aan de stennning 
te moeten deelnemen en zoniet opnieuw 
te laten blijken, dat Walen en frans,spre-
kendcn tegen de Vlamingen stemden. 

Nik Claes. 
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NIEUWS VAN DE VOLKSUNIE PARLEMENTSFRAKTIES 
BUITENLANDSE 
AMBASSADES 

Door volksvertegenwoordiger 
Goemans werd de minister 
van Buitenlandse Zaken gev^e-
zen op het feit dat tal van bui
tenlandse gezantschappen en 
konsulaten enkel nederlands-
onkundige bedienden in dienst 
hebben en dat ze in hun kon
takten met eentalig nederland-
se openbare diensten het Frans 
gebruiken. 

Vermits die diensten wette
lijk geen Frans kennen, ont
staat zo een absurde toestand. 

De minister heeft beterschap 
beloofd : er zal een omzend
brief aan de buitenlandse mis
sies gestuurd worden waarin 
wordt gewezen op de taalwet 
van 2.8.1963 en op het feit dat 
de openbare diensten in het 
Nederlands taalgebied niet ge
houden zijn een andere taal 
dan het Nederlands te kennen. 

VOERBURGEMEESTERS 

STRAFBAAR ? 

Op een vraag van dr Goe
mans van 14.10.1966, welke 
maatregelen de minister van 
Binnenlandse Zaken dacht te 
nemen om de burgemeesters 
van de Voerstreek, die stelsel
matig de taalwetten en de be
velen van de Deputatie van 
Limburg negeren, tot de orde 
te roepen, antwoordde Her
man Vander Poorten zeer vaag 
en voorzichtig door te verwij
zen naar artikel 56 van de 
gemeentewet en de bestuurlij
ke voogdij der hogere over
heid. 

Het is aan de Limburgse De
putatie om krachtiger op te 
treden tegen de rebellen. En 
kan Vander Poorten zijn rijks
wachters misschien ook eens 
tegen wallinganten van de Voer 
laten optreden ? 

VOORDELEN 
Het ministerieel komitee 

voor budgetair beheer en 
openbaar ambt heeft thans 
zijn instemming betuigd met 
de regeling van de benoeming 
tot eerstaanwezend van het 
zeer verdienstelijk lager perso
neel van hoven en rechtbanken. 
Aldus zal eerlang een besluit 
getroffen worden door de be
voegde minister waarbij aan 
de betrokken personeelsleden 
dezelfde voordelen worden 
toegekend als degene die aan 
de overeenstemmende graden 
van de personeelsleden der mi
nisteries werden verzekerd. 

Aldus antwoordde de minis
ter van Justitie aan senator 
Roosens, op diens tweede 
vraag die hij in dat verband 
had gesteld. 

LANDBOUWZONES 

Senator Jorissen vroeg de 
minister van Landbouw wan
neer er werk zal gemaakt wor
den van het ontwerp van wet 
dat door de Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen begin 
juni '66 werd overhandigd en 
waarbij bepaald wordt dat in 
alle gemeenten binnen de drie 
jaar de landbouwzones zouden 
afgebakend worden. 

De minister antwoordde dat 
het bedoelde ontwerp reeds 
aanleiding heeft gegeven tot be
sprekingen, waaraan benevens 
vertegenwoordigers van het de
partement, ook afgevaardigden 
van landbouworganisaties en 
van het departement van Open
bare Werken hebben deelgeno
men. Deze besprekingen wor
den voortgezet maar er is reeds 
een principieel akkoord in het 
vooruitzicht. 

WACHTHUISJE 

Ingaande op een parlemen
taire vraag van senator Joris
sen van 22 maart jl., verzeker^ 
de de minister van Openbare 
Werken dat opdracht werd ge
geven om de aanbestedingsdo-
kumenten i.v.m. het optrekken 
van een wachthuisje voor de 
overzetdienst te Mariakerke, in 
de kortst mogelijke tijd klaar 
te maken. Onze senator, die de 
zaak op de voet volgt, vroeg 
nadere inlichtingen in een 
tweede vraag. 

Uit het antwoord leren wij 
dat de aanbesteding plaats had 
op 17 november jl. en dat de 
uitslag eerstdaags verwacht 

wordt. Er zal een uitvoerings
termijn van veertig dagen op
gelegd worden en de nodige 
onderrichtingen worden gege
ven om de werken zo spoedig 
mogelijk aan te vatten. 

MOEDWILLIC 

De minister van Binnenland
se Zaken diende voor de 2de 
maal de aandacht van de maat
schappij « Sobragaz-Asverlec » 
te vestigen op het naleven van 
de taalwetten. Dit als gevolg 
van een tweede parlementaire 
vraag die senator Jorissen 
hierover stelde. De maatschap

pij zond namelijk tweetalige 
rekeningen naar de eentalige 
gemeente Alsemberg; na een 
eerste verwittiging had zij toe
gezegd zich naar de weitelijke 
bepalingen te schikken, wat 
echter niet gebeurde gezien on
ze senator in het bezit geraak
te van een nieuwe tweetalige 
rekening, opgesteld na de 
eerste verwittiging. Hij vroeg 
dan ook terecht wat de minis
ter zou doen om deze meiat-
schappij te verplichten haar 
taalimperialistisch spelletje te 
doen staken. 

Wij zijn benieuwd wat er 
thans zal gebeuren, nadat de 
minister — volgens zijn zeg-
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neu/ aioJj, Ia dtdgaotiM de Paat 
Vaadea SoéyncaOt eemmm pr«-
Biier mlnittn fuedfoK doa« ^op^ 
aJoa b»lg« tnOaOoa ou eottite» 
Uoa, Dc^ peu de réoeUoa* aio-
d^r^e*. Ce aouveau reau d» 
quorante-tepl on*, éxpért ea rol-
leyvbcdl ef* UlirlMion, aratt apjaU 
(pi» poMt plain aax HUëpéeia-
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riionune lort, du guide pour lef 
paffet dllftclltn.. 
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Biulalant pour rofJtomna; 11 a pta-
llquamant obtanu l'araiflice done 
Ia querre m^dicole; il a daiu une 
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tur la BidiTutgl: Mali dauUn 
nuag»* plantnl fur xon gouverne
ment, et dit dimanche procliaia 
cerlalnj minlftraf Ilbiraux pour-
roienf quiffar fon novire. 

Au 18 ra» da la UI, V.D.B, 
n'afl paf un patron locile. Il ex-
plolfe fa ligirt Êurdili pout 
n'écout»! qua cauz qu'U ^eut en-
Itndi: Il rtut tout rolt et loul 
favolr. II arrlva Is premier, patt 
la darnler. Lortqu'll annon;a un 
• ftyla nouveau •, beouooup l« 
prirant en inarÊ pont un lanla-
ron. En novtmbr», faf advtttalret 
laf pluf r^fojuf *a monlrenf piuf 
Clrconipactf. 
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Een artikel over V.d.B. — naar aanleiding van het bezoek aan de Gaulle — in « Le Mon
de ». Niets bijzonders, zult u zeggen. Het bijzondere er aan is dat onze klisjee geen kopy 
is van « Le Monde », maar de kopy van een kopy. Het « Centrum Van den Boeynants », 
Aarlenstraat te Brussel, stuurde op grote schaal een verkleind model van de eerste pagina 
van «Le Monde» rond : blijk van de nederigheid die 's Rijks eerste beenhouwer altijd 

gesierd heeft .. 

gen — de moedwillige vennoot
schap heeft verzocht «zich 
voortaan streng in acht te n»-
men ». Pikant detail : Sobra
gaz-Asverlec is gevestigd te Ei
sene ! 

LEZING 
Op maandag 10 oktober IL 

hield de Amerikaanse profe» 
sor V.L. te Brussel een lezing 
over de Belgische toestand en 
o.m. de taalproblemen gezien 
door een buitenlander. Deze 
lezing werd bijgewoond door 
tal van vooraanstaande ver t» 
genwoordigers van pers-, poli
tieke en handelsmiddens. Op 
20 oktober hield hij dezelfde 
lezing voor de Antwerpse af
deling van de Katolieke Vlaam
se Hogeschooluitbreiding. Hij 
werd vergezeld door een hd 
van het Amerikaans konsulaat. 
Luidens het verslag dat 's anr 
derdaags in de pers verscheen, 
zouden beiden na de lezing op
gehouden zijn door leden van 
de Staatsveiligheid en onder
vraagd nopens hxm persoonlij
ke antecedenten. Dit optreden 
heeft de gewettigde veront
waardiging van de aanwezigen 
opgewekt en heeft het prestige 
van ons land bij de eminente 
gastspreker zeker niet ver
hoogd. 

Eén en ander stond te lezen 
in een vraag die volksvertegen
woordiger Schillz stelde aan 
de minister van Justitie en 
waarbij hij tevens vroeg, wie 
opdracht heeft gegeven tot dit 
wansmakelijk optreden van de 
Veiligheid en of het niet wenr 
selijk zou zijn duidelijke voor
schriften uit te vaardigen op
dat de verschillende politie
diensten in de toekomst zich 
zouden onthouden van derge
lijk optreden dat zich helaas 
al te vaak voordoet telkens 
wanneer ergens in het land een 
spreekbeurt wordt gehouden 
over de Vlaams-Waalse proble
men. 

Het antwoord van de betrok
ken minister was belachelijk 
kort : « Professor Lorwin werd 
na zijn lezing van 20 oktober 
jl. door twee leden van de 
rijkswacht verzocht zijn iden
titeit kenbaar te maken. Zij 
handelden in opdracht van de 
Veiligheid van de Staat, bij 
toepassing van de wet op de 
rijkswacht». 

TOELAGE 
Volksvertegenwoordiger Leys 

stipte in een parlementaire 
vraag aan dat het verlenen van 
toelagen aan kuituur- en sport-
kringen een zeer verantwoorde 
uitgave is. In dit verband 
wordt meer en meer een be
roep gedaan op de gemeente
besturen die echter gezien hun 
beperkte financiële middelen, 
niet steeds in staat zijn een 
gunstig gevolg te geven aan de 
aanvragen. Ook het ministerie 
van Justitie voorziet in zijn be
groting een toelage aan de kui
tuur- en sportkringen van het 
personeel van het betrokken 
departement. Onze volksverte
genwoordiger wilde daarom
trent graag weten hoe die toe
lagen bestemd worden. 

Uit het antwoord leren wij 
dat de tegemoetkomingen voor 
1965 per gerechtelijk arrondis
sement als volgt werden uitge
keerd : Hoei kreeg 12.500 fr; 
Gent ontving 9.000 fr; Antwer
pen moest het met 7.000 fr 
stellen, Brugge met 5.000 en 
Luik met 2.762. Het leeuwen
aandeel, zijnde 136.000 fr ging 
eens te meer — hoeft het te 
verwonderen ? — naar BrusseL 
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GEKNOEI MET 
REPUTATIES 
Een strijd die reeds sedert de dood van John F. Kennedy heimelijk in de binnen
landse politiek der Verenigde Staten, woedde, is de jongste tijd steeds meer aan 
het dagdicht getreden : het duel tussen prezident Johnson en kandidaat-prezident 
Robert Kennedy. 
Dit duel levert het nodige illustratiemateriaal bij « the making of a prezident » — 
de wijze waarop in de States aan politiek gedaan en het hoogste ambt nagejaagd 
wordt. 
Van Johnson is algemeen geweten dat de oorlog in Vietnam, zijn gezondheids
toestand en een aantal andere, dingen hem beroofd hebben van de ambitie, in 
1968 opnieuw te kandideren voor het prezidentschap. Er wordt in één adem bij 
verteld, dat Johnson zich slechts zal terugtrekken op zijn Texaanse eigendom
men indien hij de zekerheid heeft dat zijn opvolger niet Robert Kennedy zal zijn. 

De kontroverse tussen de Kennedy-
clan en Johnson dateer t al van vele ja
ren terug. Toen John F. Kennedy pre
zident wilde worden, moest hij ui tki j
ken naar een geschikte vice-prezident. 
Hij koos Johnson, of tenminste : hij 
deed Johnson een aanbod, naar sinds
dien vaak beweerd werd in de heime
lijke hoop dat deze zou bedanken. Dat 
zijn keuze allerminst door s impatie in
gegeven werd, was een publiek geheim: 
de man uit Boston had de Texaan nooit 
kunnen luchten en het omgekeerde 
was eveneens het geval. Het was ech
ter een goede takt ische keuze : John
son was een oude politieke ra t die in 
het Kongres het goed en het slecht 
weer maakte . 

Na de moord te Dallas kreeg Robert 
Kennedy de kans, onder Johnson te 
blijven wat hij — tot veler ergernis — 
onder zijn broer geworden was : mi
nister van Justi t ie . Hij bedankte nogal 
luidruchtig en ging zijn eigen weg die 
hem voorlopig tot in de senaatszetel 
van New-York heeft gebracht . 

In de loop der jongste maanden 
heeft Robert Kennedy zich steeds meer 
ontpopt tot de opponent bij ui ts tek van 
Johnson 's beleid. Bij talloze gelegenhe
den bracht hij heftige krit iek uit op 
het buitenlands beleid; deze kritiek 
liet hij steeds gepaard gaan met de 
half-verzwegen, half-gesuggereerde op
merking « dat zijn broer het allemaal 
anders zou gewild hebben ». Het merk
waardige aan Robert Kennedy's kri
tiek is, dat ze vaak lijnrecht indruist 
tegen stellingen die hijzelf vroeger 
heeft verdedigd. Het nogal linkse 
s tandpunt dat de kandidaat-prezident 
doorgaans inneemt mag niet doen ver
geten, dat hij eens een ijverig assistent 
is geweest van wijlen McCarthy en 
diens beruchte « heksenjacht-kommis
sie ». 

Inmiddels werd de populari tei t van 
Johnson aangevreten door een geniepi
ge kampanje, waartegen geen verweer 
bestaat . Sinds lang reeds zag het er 
naar uit dat heel de kontroverse rond 
de juiste toedracht van de moord te 
Dallas zich heimelijk toespitste op het 
aanwakkeren van een vreselijke ver
denking : dat Johnson zelf de hand in 
deze moord zou gehad hebben. Deze 
verdenkmg is dezer dagen dan ook voor 
het eerst publiek ui tgesproken : te 
New-York zal b innenkort een toneel
stuk lopen dat, doorheen een doorzich
tige intrige met nauwelijks gekamoe-
fleerde sleutelfiguren, de schuld voor 
de moord bij Johnson legt. Natuurl i jk 
is dit toneelstuk rechts t reeks noch on
rechts t reeks het werk van Robert Ken
nedy; het is echter evident dat de hou
ding der Kennedy's het rijzen der ver
denking zo niet mogelijk gemaakt, dan 
toch bevorderd heeft. 

Robert Kennedy is nu zélf de jongste 
dagen in een weinig fraai dispuut ver
wikkeld geworden met FBI-boss Edgar 
Hoover. De FBI werd ten laste gelegd 
da t ze de «p r ivacy» van de Ameri
kaanse burgers schendt door het ge
bruik van luistertafels op het telefoon
net. Hoover heeft daarop geantwoord 
met de bewering dat Robert Kennedy 

desti jds als minis ter daarvoor opdrach t 
of toelating had verleend. De senator 
van New-York ontkende dit, m a a r Hoo
ver heeft inmiddels ui tgepakt met een 
stel dokumenten en een aantal getui
gen. 

Op hetzelfde ogenblik is Rober t Ken
nedy, samen met andere leden van de 
Kennedy-clan, verwikkeld in een juri
disch dispuut en een bekvechteri j met 
twee gewezen int imi van de prezident , 
die hun herinneringen te boek hebben 
gesteld. De ene, William Manchester , 
kreeg nota bene desti jds van de familie 
zélf de opdracht en de nodige informa
tie om zijn werk te schrijven. De 

andere is een s t r i jdmakker uit de Pa-
cific-tijd van de vermoorde prezident, 
Paul Fay, die bij leven van John F. 
Kennedy tot diens int iemste vrienden
kring behoorde. 

Al bij al een weinig verheffend 

schouwspel . We zouden het bij deze 
vaststelling kunnen laten, ware het niet 
da t he t prezidentschap der Verenigde 
Sta ten au tomat i sch het leiderschap van 
de « vrije wereld » betekent . 

T. van Overs t raeten. 

20 JAAR OORLOG IN VIETNAM 
De Verenigde Staten hebben dezer dagen een slechte beyrt ge
maakt met hun wijze van oorlogsvoeren in Vietnam. Op 8 de
cember deed de Paus een oproep voor een verlengd Kerstbestand 
< dat de weg zou kunnen openen voor een eervol vergelijk dat 
een einde aan het konflikt stelt ». Dezelfde dag voerde de U.S. 
Air Force raids uit in de omgeving van Hanoi. Op 13 december 

bezwoer senator Mansfield zijn partijgenoot prezident Johnson, 
een verlengd Kerstbestand af te kondigen. Dezelfde dag werd, 
volgens Noord-Vietnamese beweringen, Hanoi gebombatdeerd. De 
volgende dag deelde Washington mee dat de V.S. bereid waren, 
met Noord-Vietnam te onderhandelen over een verlenging van 
het Kerstbestand. Dezelfde dag werd Hanoi weer aangevallen. 

Het Staatsdepartcment begon met hard
nekkig te loochenen, dat Hanoi zou ge
bombardeerd geworden zijn. Er waren ech
ter te veel bewijzen. De perskorresponden-
ten te Hanoi — onder hen bvb. twee Fran
sen — waren unaniem om te verklaren dat 
zij de aan\al op de ambassadewijk met ei
gen ogen hadden gezien. Washington trok 
zich op voorzichtiger stellingen teiug : 
wellicht was er schade aangebracht te Ha
noi, maar dan was die veroorzaakt door 
granaten en raketten van de luchtdoelar-
tillcrie, die op de stad gevallen waren. 
Kort daarop werd het Staatsdepartcment 
nóg genuanceerder : « misschien was er wel 
ergens een vergissing gebeurd ». Deze ver
gissing had inmiddels meer dan honderd 
mensen het leven gekost. 

De bombardementen op Hanoi (want 
dat zij inderdaad plaats grepen staat in
middels wel vast) zijn een nieuwe stap 
naar omhoog op de eskaladetrap. De vraag 
dient gesteld, wie de beslissing nam om 
die stap te zetten. « De Amerikanen j> is 
een té algemeen en dus te gemakkelijk ant
woord. Welke Amerikanen? Zij die te Wash
ington het roer in handen hebben : de 
prezident en zijn omgeving? Of zij die te 
Washington én te Saigon politiek en oor

log op eigen houtje willen voeren en door 
een gelimde militaire operatie iedere kans 
op een vergelijk bij voorbaat willen belet
ten ? De vragen zullen voorlopig nog wel 
onbeantwoord blijven, maar het feit alleen 
al dat zij zich opdringen onderstreept dui
delijk de kontroversen die over de Vietna
mese oorlog op het allerhoogste vlak in de 
V.S. zijn ontstaan. 

Op 19 december was het twintig jaar ge
leden dat Ho Sji Minli in het verzet ging 
tegen het Frans expeditiekorps. Na twintig 
jaar — twintig jaar die heel Vietnam over 
de rand van de grootste ellende heen heb
ben gebracht — moei meer dan ooit naai 
de zin van deze oorlog gevraagd worden. 

Is de Amerikaanse opvatting juist, dat een 
terugtrekken uit Vietnam de poort van heel 
Zuidoost-Azië zou openzetten voor de op 
marsj \an kommunistisch China ? 

Het is een hipoteze met een grote kans 
van waarschijnlijkheid. Maar daar weegt 
tegen op dat juist de oorlog in Vietnam 
het mooiste geschenk is dat men de ma-
chiavellisten in Poking kon doen Zij wil
len revoluiionaire spanning: de oorlog jn 
Vietnam onderhoudt die spanning niet al
leen in heel Ziu'd-Oost-Azië. maar over heel 
de wereld. Nooit was er \ooi de Chinese 

deze week in de wereld 
Spaans referendum : 95 t.h. ja-stemmen voor Franco's grondwetsherzie 
ning. De meeste onthoudingen werden in Baskenland genoteerd. 

Na de bombardementen op Hanoi verzoeken de V.S. Oe Thant om bemid
deling in het Vietnam-konfUkt. 

Wilson verklaart, niet meer met Rhodezië 'te willen onderhandelen. 

Verscherpte machtsstrijd in kommunistisch China. 

De Starfighters van de Westduitse luchtmacht mogen weer opstijgeti. 

kommunisten een dankbaarder klimaat om 
over heel de. wereld — blijkbaar met suc
ces — de anti-Amerikaanse gevoelens aan 
te wakkeren of te laten aanwakkeren. In
dien later de geschiedenis van deze jaren 
zal geschreven worden, zal er c m . uit blij
ken dat de Vietnamese oorlog over heel de 
wereld gediend heeft als katalizator die de 
gedachten en de gevoelens van miljoenen 
mensen stuwde in een richtinc; die Pekins 
wenste. 

De bombardementen op Hanoi, de groei
ende kont>overse tussen duiven en valken 
te Washington, het vermoeden dat in de 
Amerikaanse topleiding dooi een aantal 
mensen nog steeds hel koude risico van een 
atoomslag legen China overwogen wordt 
dwingen ons, de vraag te stellen naar het 
waai om van de « dirty war >. 

Men hoeft waarlijk geen < nuttige 
idioot * te zijn, geen gevoelspacifist en geen 
onthelde naïveling om mcei dan ooit te 
twijfelen aan de zin van de voortzetting 
van dit moorddadig konflikt. 

We zouden niet eerlijk zijn met ons zelf, 
we zouden niet eerlijk zijn tegenover de 
tienduizenden vermoorden en veiminkten 
(veniioord en verminkt zowel dooi de niets 
omziende lerreui van de Vietkong als door 
de napalm van de « christian soldiers ») 
indien we op de v ooi avond van het Vredes-
teest geen uiting gaven aan deze twijlel. 

Een machteloze iwijiel, we geven het grif 
toe. Hoe dwaas, naief en vaak misdadig 
het Amerikaans optreden in Vietnam ook 
is: hier en ook in Amerika bestaat de moge
lijkheid tot twijfel en ze wordt tot op het 
hoogste vlak ruimschoots benut. Eenzij
dige twijlel alléén is echter niet genoeg om 
de oorlog te beëindigen. Aan de overzijde 
wordt er immers niét getwijfeld 1 

1. van Overstraeten. 
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FRANSE TAAI: 
EN WETENSCHAP 

De Franse wetenschapsman 
piofessor Kastler werd be
loond met de Nobelprijs physi-
ca. In Frankrijk zijn sindsdien 
klachten opgegaan over het 
feit dat deze beloning te laat 
is gekomen Het werk van pro
fessor Kastler waarvoor de 
prijs werd toegekend, zou na
melijk al meer dan vijftien 
jaar oud zijn. 

Een Franse waarnemer, de 
heer Y. Rocard, heeft dienaan
gaande geschreven : «Deze 
lange wachttermijn onder
streept de moeilijkheden die 
de Franse wetenschap op het 
internationale vlaki moet over
winnen : als men m het Frans 
schrijft, wordt men weinig ge
lezen en heeft men een gerin
gere bekendheid omwille van 
eenvoudige demografische fei
ten en gegevens, waaraan er 
weinig of mets te veranderen 
is ». 

Eerbiedig opgedragen aan 
onze Brusselaars en verstokte 
francophonen die ervan over hoor hen en voor hun tegenstrevers in de Vietnamese jungle is het de zoveelste oorlogskerstmis 

ALEXIS KOSSYGIN 
Toen de Gaulle einde ]iini van dit jaar 

te Moskou afscheid nam, nodigde hi] de 
Russische leiders uit voor een spoedig te
genbezoek in Frankrijk. Dit tegenbezoek 
werd zopas afgelegd door Alexis Kossygin 

Waai om stuurde het Kremlin zijn 
« tweede man > naar Parijs, waarom viel 
deze taak toe aan de man die steeds erbij 
loopt als een melankolieke grafdelver, 
€ een croque mort > waarover de Franse 
rabai etters zo graag en zo vaak zingen ^ 

Het antwoord is te zoeken m de fijne 
nuances van de Sovjet Russische machls-

^ , verhoudingen Kessygtn k hoofd van de 
regeling Zijn bezoek aan Frankrijk is dus 
met dat van een paitijleider, maar van een 
staatsman Htj legt krachtens zijn junktie 
niet zozeer de nadruk op de sovjet gaullis
tische verhouding, dan wel op de Frans-
Russische toenadering Dat ligt helemaal in 
de lijn van de Gaulle's vei tangens Toen in 
I960 Kroestsjev Frankrijk bezocht, begroet-
'e de Fianse prezident m hem met de par
tijman, maar < de erfgenaam der tsaren >. 

En tijdens de Onulle's bezoek aan de 
iovjet Unie dit jaai heeft de Fiansman 
herhaaldelijk uiting gegeven aan zijn op 
'alting dat het Russisch regime door hem 
leschouud wordt als « accidenteel > 

Niet alleen deze diplomatieke en proto 
olaire nuances, maar ook Kossygin's back 
round en specialisatie m de Sovjethierar 
hie maakten hem tot de geschikste man 
oor dit bezoek, dat hoofdzakelijk gewijd 
as aan het aftasten van mekaars stellingen, 
in het vergelijken der standpunten 

Alexis Kossygin u een technokraat Hij 
am als 15 jarige knaap deel aan de akties 
in het Rode Leger, na de revolutie, in de 
rijd tegen de Witten, zijn partij carrière 
egon echter slechts een aantal jaren na 
'ten en werd tn haar begmfaze beïnvloed 
oor heel andere e^ebevrteniuen dan de re 
olutie 

Kossygin behoort tol de gi oep van kom 
lunislische leiders die hun vorming kre 

^en na de revolutie en die verantwooi de-
ijkheden opnamen, toen de Sovjet-Unte 
eeds een feit was geworden en de revolu

tie zich aan de macht had geïnstalleerd 
Het waien jaren van giote omzwaai, Lenm 
zag zich bedrogen tn zijn verwachting dat 
de Russische revolutie zou gevolgd woiden 
door een wereldwijde omwenteling, hij 
aooide het roer om, van de wereldi evolutie 
naar Rusland als « bolwerk der revolu 
lie » Om dit bolweik op te bouuen en uit 
te rusten waren er andere mannen nodig 
dat de revolutionairen, die het land aan de 
land van de afgrond hadden gebracht en 
die verwikkeld waren m een machtsstrijd 
van iedereen tegen iedereen Kossygin be
hoorde tot de lichting ingenieurs en tech
nici die toen aan bod kwam. Het was de 

tijd lan de NEP, de nieuwe ekonomische 
politiek die voor een korte peiiode een 
schijn van viijheid in eer hei stelde en die 
over de grens heen uitkeek naar technici, 
machine's en plannen die het land zozeer 
nodig had een eerste « koëksistentie » die 
moest toelaten, de So et Unie uit de asse 
der revolutie te laten ven ijzen Dat naren 
Kossygin's voimingsjaren. 

Kort daaiop viel de zuaie slagschaduw 
van de Stalinperiode over het NEP. inter
mezzo 

In het halfduister van de Stalin era zette 
Kossygin als technokraat zijn weg naar de 
top verder. Op 34 jai ige leeftijd was hi] 
burgemeester van Leningrad, twee jaar la
ter werd hij minister Onder Stalin nog 
klom hij op tot het vice voorzitterschap van 
de ministerraad en zowel onder Malenkov 
als Boelganin en Kroesjtsjev wist hij het 
daar uit te zingen De val van Kioesjtsjev 
biacht hem op 15 oktober 1964 nog een 
iiapje hoger hij werd tooizitter van de 
ministerraad De sterkere scheiding tussen 
staats- en partijfunkties bracht echter mee 
dat hl], achter Bresjnjev, slechts de twee
de man uerd in de trotka Biespijev Kossy 
gin Podgorny 

Deze technokraat, deze schijnbaar kleur
loze ambtenaar is de aangewezen man om 
het Westen ervan te oveituigen dat er in 
Rusland wat veianderd is Een der belang 
rijkste veranderingen — maar dat zal men 
uit de mond van Kossygin wel met verne 
men — is de toenemende spanning tussen 
de Sovjet Unie en China Deze spanning is 
een der hoofdoorzaken van het Russische 
veilangen naar ontspanning in het Westen 

Kossygin ts m Frankrijk duidelijk — met 
een duidelijkheid die vaak stroeve onbe
leefdheid werd — komen zeggen hoe zijn 
regering die ontsfianning ziet Daarbij is 
echter gebleken, dat die opvatting ver van 
de Franse zienswijze ligt, met name m de 
belangrijkste kwestie . hel Duitse vraag 
stuk De vriendelijke bewoordingen van het 
slotkommumkee hebben terzake niemand 
zand in de ogen kunnen strooien 

Kossygin is echter ook voorzichtig komen 
polsen naar de kansen van de Franse kom 
munisten bij de e k verkiezingen Het is 
niet denkbeeldig dat de Fianse KP vol
doende stemmen haalt om een of meer van 
haar randfiguren en fellow travellers m een 
regering de Gaulle te doeyi opnemen Op 
dat ogenblik zouden de kaarten in de Frans 
Russische pokeipartij helemaal anders zit 
ten Een nieuw Russisch staatsbezoek aan 
de Fianse hoofdstad zou dan wel niet meer 
door Kossygin of door Kossygin alleen afge 
legd u 01 den; de beurt zou aan Bresjnjev 
zijn. 

A N. Tovano. 

tuigd zijn, mét het Frans de 
sleutel van het heelal te bezit
ten ! 

OP TIJD 

Op 17 juni 1925 werd te Ge
neve een internationaal ak
koord getekend betreffende 
het verbod van oorlogsgassen 
en bakteriologische wapenen. 

Het « Belgisch Staatsblad » 
van 26 november 1966 leerde 
ons, dat een zoveelste staat zo
pas het akkoord heeft gete
kend. Wat ons natuurlijk ten 
zeerste verheugd : alle inspan
ningen om oorlogen minder 
wreed te maken moeten — in 
afwachting van een definitieve 

ontwapening — toegejuicht 
worden. 

Inmiddels dient toch de 
vraag gesteld, waarom deze 
staat zich zo'n lange bedenk
tijd (van 1925 tot 1966) gunden 
Vooral omdat de staat ia 
kwestie . het Vatikaan is. 

WERELDTAAL 

Enkele maanden terug kwa
men kankerspecialisten uit 
heel de wereld m Kongres bij
een te Tokio De voorzitter vaa 
dit kongres was een Ameri
kaan Tijdens de openmgszit-
ting bleek, dat de kongrestaal 
alleen het Engels zou zijn. 

De Franse delegatie piotes-
teerde hiertegen, de voorzitter 
stuurde haar echter wandelen 
met de verwijzing naar de on
dergeschikte betekenis van het 
Franse kankeronderzoek en 
het beperkt belang van het 
Frans in de internationale we
tenschappelijke wereld 

Een daaropvolgend schrifte^ 
lijk protest van de Franse af
vaardiging werd aan de kon-
gressisten voorgelezen, het 
lokte slechts hilariteit en ge
lach uit. 

VERSCHIL 

De nieuwe Westduitse kanse
lier Kiesmger was met alleen 
hd van de N S D A P , hij dien
de daarenboven het regime tot 
de allerlaatste dag m relatief 
belangrijke betrekkingen bij 
de ministeries van Buitenland
se Zaken en Propaganda 

De voorzitter van de N P D., 
de Hamburgse aannemer Fritz 
Thielen, werd tijdens het Der
de Rijk tweemaal door de Ges
tapo aangehouden, zijn t-om 
werd terechtgesteld wegens 
deelneming aan de aanslag op 
Hitler in juh 1944. 

Nieuwe parkeermeters te Stockholm en in andere grote binten-^ 
landse steden Het door een Zweed uitgedachte toestel stelt btj 
1 oorbaat de duur van het parkeren vast, van een kwartier tot 
24 uur Het volstaat, het nodige geld tn het apparaat te steken, 
de wijzers op de gewenste parkeerduur in te stellen en dan uit 
een gleuf het ticket te halen dat op de auto ztchbaar moet aan

gebracht worden. 



fVan77fer gij in uw zondagse zetel deze bladzijden zit te doorworstelen, beste lezer, 
en uit uw radio of televisietoestel ivellicht die suikeren en maisepeinen muziek 
klinkt dte hoort btj deze dagen,op datzelfde ogenblik is er een spiegeltje 
van geluk in vele kinderogen, op dat ogenblik verdringen zich een aantal meisjes 
•— van acht tot zestien — rond 'n kerstboompje tn een pasgebouwd huis aan de 
Hortensialei te Hove, een huis dat nauwelijk opvalt in de rij tenzij dan dat het mis
schien een iets bredere voorgevel heeft. Want inderdaad, hier moeten méér slaap-
kameivenstertjes naar de straat of naar de tuinen achteiaan kijken dan dit in een 
doorsnee-gezinswoning het geval is. Hier woont weliswaar een omvangrijk « huis
houden n, maar de kinderen die er deel van uitmaken zeggen « Tante Madeleine » 
tegen de vrouw des huizes en voor het overige kennen de meesten nauwelijks of 
helemaal niet hun echte oudeis, hun broertjes of hun zusjes, hun familie-leden. 

KERSTMIS T 
Deze kinderen behoren tot de vele 

duizenden in ons land die nooit de ech
te sevoelisie liefde van 'n moeder onder-
vonden, die misschien heel hun leven 
in zich het beeld zullen meedragen van 
een kommervolle jeugd, het beeld van 
een dronken woesteling — nauwelijks 
« vader » te noemen — het beeld van 
donkere kroegjes en vele zwijn-mensen, 
van 'n smerig barakkenleven, van hon
ger, ruzie en vechtpartijen. Deze kinde
ren zijn wat overbleef van zoveel ver
woeste levens, kapotgeraakte huwelij
ken, te grabbel gegooide « deugd », mis
lopen avonturen .. Sommigen vochten 
Aoor hun bestaan zelf, als dieren bijna, 
voor een stuk brood om in leven te blij
ven. Anderen maakten al van in hun 
prilste bestaan kennis met de rechter 
omdat hun ouders hen leerden stelen of 
omdat zij in hun nood niet anders kon
den. 

i< G E R E C H T S K I N D E R E N « 

In ons land zijn er meer dan 26 000 
kindeien die onder toezicht van kinder-
lechteis en prokureurs staan. Ongeveer 
20.000 onder hen werden « opgenomen » 
in tehuizen zoals er een 350-tal bestaan 
in België. Een viij groot aantal verblijft 
ook in kostscholen voor kleuter- en la
ger onderwijs, in kolonies zoals men die 
vaak noemt of in instellingen \oo r 
zwakke kinderen. Men noemt deze klei
nen vaak sociaal of familiaal gehandi-
kapten, men spieekt ook dikwijls zonder 
\eel blijk van gevoel of begrip van ge-
lechts- of prokurcurskindexen en soms 
ook — en dat is wellicht voor de be
trokkenen het hardst — van « de kin
deren van het gesticht v. 

Het vraagstuk is omvangrijk, dikwijls 
in-dramatisch en het groeit naargelang 
de « beschaving » vordert : het aantal 
ontzettingen uit de ouderlijke macht 
steeg sedert de jongste oorlog met 25 
t h., het aantal veroordeelde minder
jarigen vermeerderde de afgelopen vijf 
jaar met 38 t. h. 

Er zijn onder deze kinderen di ie 
soorten te onderscheiden. Daar zijn in 
de eerste plaats de kinderen van de 
jeugdrechter (die vroeger kinderrechter 
heette maar dat woord had een onaan
gename klank verkregen). In deze kate-
gorie zijn ondeiverdeeld dezen die zelf 
een strafregister hebben en dezen die af
komstig zijn van ouders wier ouderlijke 
macht ontnomen werd (ontzetten heet 
dat in « vaktaal )>). De tweede kategorie 
bestaat uit kinderen van de kommissie 
(CO.O.) , meestal afkomstig uit gezinnen 
die in onenigheid leven, waarvan de ou
ders jescheiden zijn of kinderen die ui t 
onregelmatige gezinnen komen. T e n 
slotte is er de derde kategorie, die der 
wezen, welke echter niet talrijk meer 
is. De tijd van uitbestedingen \ a a 
weeskinderen is gelukkig voorbij : een 
familieraad of bij ontstentenis daarvan 
een familieraad van vrienden of men
sen die zich met jeugdbescherming be
zighouden, zorgt voor de « moderne » 
weeskinderen. 

MIZERIE-JEUGD 

Al deze, vaak nog zo piepjonge men
sen, hebben meestal wanneer zij in een 
home of heem opgenomen worden wel 
een hele geschiedenis achter de rug, een 
bestaan dat de meeste volwassenen nooit 
hebben meegemaakt of zouden willen 
beleven. Daar heb je Katharine die in 
Antwerpen een tehuis vond. Haar moe
der was sekretaresse in een grote firma 
waar de direkteur haar blijkbaar met 
welgevallen bekeek. De verhouding 
duu ide zolang tot de komst van een 
kind|e (in dit geval Katharine) weid 
gemeld. 

Nu wei kt de moeder — intussen ge

scheiden van haar wettige echtgenoot 
.— ergens als handarbeidster in een 
klein fabriekje. Het kleine meisje kent 
haar nauwelijk, weet ook niets af van 
het bestaan van haar twee broertjes die 
ondergebracht werden in een instelling 
in Wallonië en die zij zelfs niet zou 
kunnen verstaan zo zij hen ooit ontmoet, 
vermits zij alleen maar Frans spreken. 

Vele ouders zijn gescheiden; zij ko
men de kinderen vaak bezoeken in ge
zelschap van 'n bijzit. In vele gevallen 
gaat het ook om kinderen van zoge
zegde « mislopen » meisjes, bij andere 
weer zijn de ouders spoorloos verdwe
nen, zit de moeder in de vrouwengevan
genis van Brugge, gaat het h_m om ou
ders die helemaal niets voelen voor hun 
kinderen en hen totaal aan hun lot over
laten. Soms kennen deze schepseltjes nie
mand van hun familie, soms is het al
leen maar een oude grootmoeder of een 
tante die op bezoek komt, soms een va
der tussen twee drinkpart i jen in. Vaak 
wil de « familie » ook niets weten van 
het bestaan van dergelijke kinderen... 

Wij ontmoetten een tienjarig meisje 
dat altijd in 'n houten barak had ge
leefd, samen met enkele broertjes en 
zusjes die aan haar hoede waren toever
trouwd, vermits de « moeder » er niet 
naar omkeek. Voor alles wat deze klei
ne mensjes over de l ippen kregen moest 
als het ware gevochten worden. In een 
ander geval was een kind het slachtoffer 
van een brutale vader, werd het regel
matig afgeranseld, stond de b ruu t zelfs 
eens met een getrokken mes te zwaaien. 

Wij vertellen deze enkele voorbeelden 
•— zoals er nog honderden, zelfs straf
fere, zouden aan te halen zijn — niet 
voor de sensatie, maar wel om er de 
aandacht op te vestigen dat in een be

schaafd land als het onze vandaag, wan
neer wij Kerstmis vieren, er nog dui
zenden ongelukkigen zijn, die daar zelf 
niet aan kunnen doen of er ook maar 
schuld aan hebben, die vanaf h u n ge
boorte een vaak beestig, alleszins kom
mervol mizeriebestaan kennen. Die zelfs 
wanneer zij onder voogdij geplaatst 
worden, niet altijd de kans krijgen oni 
een schoon en goed leven op de bou
wen omdat het met de zorg om het kind, 
de jeugdbescherming, in ons land nog 
niet erg goed in de haak zit. 

S T A A T I N GEBREKE 

Een van onze vrienden noemde de 
Staat eens een « verzameling papier-
hengsten » waarmee hij doelde op het 
naamloze leger van ambtenaars en 
-naartjes die midden stapels dokumen-
ten en. paperassen of door middel daar
van, deze machine op gang trachten te 
houden. In deze machine komen de ver
waarloosde kinderen terecht. Nu is het 
natuui l i jk niet zo dat allen die in ons 
land begaan zijn met het vraagstuk 
waarvan wij hier spreken, volledig au
tomatisch en zonder « hart » hande
len. Dat niet. Maar meestal ontbreken 
nog de middelen, moet er geïmprovi
seerd worden en een beroep gedaan op 
de liefdadigheid, de geefgraagheid van 
de bevolking. In de meeste gevallen 
komt de hu lp van privé-personen en 
-instellingen, met al de goede en slech
te kanten van dien. 

O p het openen van kindertehuizen is 
er in België haast geen beperking. 

De nieuwe wet op de jeugdbescher
ming, daterend van april 1965, voorziet 
weliswaar in een verandering op dat ge
bied en o.m. in zekere normen voor er
kenning, maar maatregelen daaromtrent 
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zijn nog niet voor morgen vermits er 
een groot gebrek is aan opleidingscen
tra, zodat men alsnog bij het oude zal 
d ienen te blijven. Dat wil dan zeggen 
da t iedereen die een zuivere kerfstok 
heeft en die over de nodige ruimte be
schikt een tehuis kan openen. Nu is het 
zo dat het met de toelagen die men van 
overheidswege ontvangt voor het opnc 
men van een verwaarloosd kind, maai 
mager gesteld is. 

Alles is berekend op doorsnee ver
bruik, net alsof het om een kudde vee 
zou gaan. Met de toelage van staatswege 
kan men een kind een gemiddeld be
staan verzekeren, dat wil zeggen : men 
kan het standaard schoenen kopen, 
standaardkleren laten aantrekken en een 
welberekend aantal kalorieën voedsel 
geven. He t gevolg daarvan is dat sommi
ge instellingen een zo groot mogelijk 
aantal kinderen trachten op te nemen 
He t maakt hen mogelijk op het geheci 
méér uit te sparen, de algemene onkos
ten te drukken en een massa-ondeiko 
men in te richten. Het wordt haast een 
fabriek ! 

Zo zijn er instellingen die tot 700 kin 
deren herbergen, volgens het sisteem 
« zoveel mogelijk gevulde bedden », na 
tuurli jk opgesteld in kazerne-achti<;r 

'slaapzalen, eten in onoverzichtelijke id 
ters aan houten tafels, uit standaaul 
eetgerei met t innen vorken en lepels 
Helemaal het tegenovergestelde \aii 
wat het eigenlijk behoort te zijn. 

GROEPJES 

Vroeger gebruikte men het horizon 
tale sisteem, wat betekende dat 'n kind 
van in het begin werd opgenomen m 
een bepaald instituut en naar een an
der werd overgeplaatst wanneer het een 
zekere leeftijd had bereikt. Het nieuwe 
sisteem, ook wel het vertikale genoemd, 
bestaat erin dat men de kinderen m 
groepjes — hoogsten een vijftiental — 
samenbrengt, zoveel mogelijk uit het
zelfde gezin en in verschillende leeftij
den, alles samen onder de leiding van 
dezelfde opvoeders of pleegouders. 

De grote ongezellige slaapkamers en 
refters zijn vervangen door gezellige 
prettige eenpersoons of tweepersoons 
kamertjes in paviljoenen, huizen of vil
la's. De familiale sfeer, het voornaamste 
dat deze kinderen hebben moeten ont
beren, wordt zo goed mogelijk in het 
leven geroepen. Er zijn nu al jeugddor-
pen waar men in een mooie omgeving 
velschillende van dergelijke paviljoe
nen, die een onderkomen bieden aan 
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kleinere groepjes, heeft opgericht et» 
waar tevens een centr ïa l paviljoen tot 
stand kwam waarin de kinderen terecht 
kome.i die niet dadelijk kunnen opge
vangen worden in het vertikale sisteem; 
dit zijn dan vooral diegenen die slechts 
voor een korte periode in de instelling 
verblijven. Er wordt over gewaakt da t 
de kinderen zoveel mogelijk een nor
maal bestaan leiden, net als andere kin
deren. Zij lopen gewoon school, blijven 
niet afgescheiden van de buitenwereld, 
er wordt aandacht besteed aan de vrije
tijdsbesteding en vooral aan de indivi
duele opvoeding. Er zijn nu in Belgié 
al haast 70 t. h. jeugdtehuizen met min
der dan 50 « bedden ». Er wordt ook 
naar gestreefd (maar dat is altijd nog op 
privé-initiatief, zoals de instellingen van 
Caritas Catolica) een opleiding te geven 
aan de opvoeders. Want het is toch on
logisch dat bijvoorbeeld een kleuteron-
denvijzeres een diploma dient te bezit
ten voor het onder haar hoede nemen 
gedurende een gedeelte van de dag van 
wat men zou kunnen noemen « norma
le » kinderen, terwijl anderzijds de 
jeugd die dan toch gehandikapt is op 
sociaal en familiaal gebied terecht kan 
komen in instellingen en bij opvoeders 
die dag-in dag-uit voor hen dienen in 
te staan en die daartoe niet de nodige 
opleiding hebben gekregen Dat wil na-
tuurliik weer niet ^esjcen dat alle privé-
instellingen uit den boze zouden zijn 

Vier van de « opgenomenen » samen met « taiüe Madeleine » en vrienden vanhet tehuis. 

zelfs wanneer de initiatiefnemer of 
-neemster niet gewapend is met een of
ficieel diploma. In de eerste plaats geldt 
altijd de toewijdmg, de liefde en de ge
negenheid waarmee de taak wordt ver
vuld, het geven van wat deze kinderen 
hebben moeten ontberen door hun te
rechtkomen in een n ie tno imaa l gezin. 

V I J F T I E N K A M F R T J E S 

Het huis van mejuffer Voorspoels te 
Hove werd zopas ingewijd. Madeleine 
Voorspoels is een van die schone harte
lijke mensen, die in hun leven al wel
doende rondgaan, zonder veel tam-tam 
maar met een toewijding die bergen kan 
verzetten. Al van kindsbeen was zij be
gaan met de bekommernis om de even
naaste, deed zij in de jeugdbeweging aan 
maatschappelijke werking, bezocht ze tij
dens de weekeinden de jeugdhuizen uit 
de zeer verre omgeving, ging er helpen 
en trachtte ook wat ontspanning te bren
gen in het vaak troosteloze bestaan van 
de « opgenomen » kinderen Later ging 
zij op dit pad verder en nam de pro-
vooüdij van verschillende « prokureurs-
kinderen » op zich. Uiteindelijk kwam 
het tot de bouw van een tehuis Het 
heeft veel geld en moeite gekost : 7ij 
heeft er haar eigen centen volledig in-
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Jl lUem De Meyer (links vooiaan) is een gekende gast in lul Hoveme tehuis. 

gestoken en zelfs de hu lp van haar ou
ders dienen in te roepen. Want het kan 
tegensprekelijk klinken, maar in België 
geraakt men voor het bouwen van een 
jeugdtehuis nog niet zo erg gemakke
lijk aan 'n goedkope lening. 

Gelukkig kwam er van verschillende 
kanten hulp en — waar men eersi dacht 
een soort beheerraad te vormen met 
medewerking dan van de verschillende 
politieke groepen van de gemeente — 
daar kwam men uiteindelijk tot de op
richting van een soort beschermkomitee, 
dat overigens op de zeer brede steun 
van de Hovense Vlaamsgezinden mocht 
rekenen Veel hulp kwam ook uit de 
richting van de Lierse Kadettenschool, 
waar juffrouw Voorspoels jarenlang de 
kantine heeft geleid. Vandaar dan ook 
dat bij de opening heel wat kakhi uni
formen te bespeuren vielen en dat Wil
lem de Me>er, die in de kadettenschool 
vele entoeziaste volgelingen heeft, even
eens op het appèl verscheen. 

Vijftien piekfijne kamertjes (het idea
le aantal), telt het huis dat hier opge
trokken werd en dat voor de oninge
wijde niet te onderscheiden valt van de 
andere in de straat. Elke kamer is pret
tig ingericht met bed, kleerkast, was
tafel, centrale verwanning en kan naar 
haitelust door de bewoner of bewoon
ster versierd worden : Adamo hangt er 
rustig naast een devotelijk Mariaprentje 
of naast zelfgemaakte tekeningen, mee
gebracht van school Want al deze kin-
dcien volgen gewoon in het dorp of daar
buiten de lessen die aan de andere kin
deren gegeven worden. Een meisje uit 
het tehuis gaat zelfs naar de haartooi-
school en had op haar kamertje een 
droogkap staan : een geschenk ter gele
genheid van een goede eksamen uitslag. 

G L W O O N GEZIN 

Alles verloopt hier zoals in een nor
maal gezin De groteren steken een 
handje toe bij het huishoudelijk vveik, 
waken ook over de kleinere kinderen 
( s zateidags een badje geven, 's avonds 
iij iici bedje steken) net zoals dat tussen 
bioeitjes en /us)es gaat. In de ruime ge
zellige huiskamer woidt ei gegeten, het 
liui'ïvveik gemaakt, gesi>ecld, naar de 
1 V gekeken, plaatjes gediaaid, gekmit-
seld verteld en gewoon gedaan zoals in 
ieder « huishouden » 

\loeil!)khcdcn zijn er wel eens, want 
HUI) 'iiair met velgelen dat de mecsie 
van deze kuideicn met uit zon pietiige 

kringen komen; soms zijn ze hard en 
weerspannig, soms. ook leiden ze onder 
het gevoel — ondanks alles — mindei-
waardig te zijn van de anderen. Proble
men rijzen ook wanneer deze meisjes of 
jongens ouder worden de leeftijd berei
ken waarop zij willen " uitgaan », naar 
de bioskoop of een ontspanningsgelegen-
heid willen. Daarom wordt zoveel moge
lijk getracht hen als de anderen aan het 
openbaar leven te laten deelnemen, zijn 
zij allen lid van n jeugdveieniging in 
het do ip . Maar dat brengt dan v\eer 
andere zorgen mee. Vooral financiële, 
vermits hier moet rondgekomen worden 
met een vergoeding van staatswege die 
amper iets boven de honderd frank per 
dag ligt en die slechts om de d u e maan
den wordt uitgekeerd. Zakgeld geven, 
fatsoenlijke kleren kopen (zodat het er 
niet opligt dat men met n « gesiichts-
kind »' te doen heeft), een afwisselende 
voeding op tafel brengen, al eens voor 
'n geschenkje zorgen bij een verjaaidag 
of een feestje, het hele onderhoud van 
het tehuis voor mekaar brengen, dat il 
niet zo erg gemakkelijk wanneer men 
dat moet doen met zo'n kaïig algeme-
ten « tegemoetkoming ». En dan sjjie-
ken wij nog niet van personeel of hulp 
van buitenaf, meestal veizorgd door een 
goeie ziel die een handje komt toesleken 
in de keuken of de tuin komt onder-
houden. Nee, de Staat laat zich hier niet 
van zijn schoonste zijde zien : voor ver
goedingen bij ziekte of doktersbezoek 
dient alle mogelijke moeite gedaan te 
worden, zoals trouwens voor de toelage 
die verstrekt wordt wanneer 'n kind met 
een vervoermiddel naar school gaat of 
voor de vermindering die aan kioost-
rijke gezinnen verleend WOKU„. 

En toch zullen vandaag de lithljes 
pinken op het keistboompje tn de woon
kamer van het huis « Zonnige Jeugd » 
te Hove, zal er voor ieder lid van dit 
gezin een geschenk te vinden zijn, een 
bal, een pientenhoek, een melodika, een 
truitje of een mini-rokje misschien In 
kitidethalten zal de vreugde heenen van 
een geluk dat zi] wellicht vooi het eeist 
kennen. 

En rt'ie m deze Keistltjd een beetje 
mee wil delen in deze zuiveie tevreden
heid, denke eens aan de f)o\liekening 
{1001/61 Kiedielhauk Hove 004/S) van 
het harhi^rin kom'tee dnt de lank op 
zich irenomen herft tr wil.en o.'ei de 
peis (Il . ne in ilil sdione g<: n 

Slal De Lic. 
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haar «9«iffll* 
« Vrede op aarde aan d k van goede 

•wil zijn >!. IV'iaar bent U wel van goede 
ii*'il ? Mogen MC U een midilcli je aan 
de hand doen om dat tijdens deze Kerst
dagen — die toch ook en vooral dagen 
van de familie en de \ riendenkring aan 
de haard of re; ,! di; tafel zijn — nu 
«ens op \\(_it üjkc en Iegelijk 
plezierige numu i \.IM te stellen?-' lui bij 
het woüi'd (i weiensthappcliik » hoeft 
U heus de -uenkbrauwen niet te fron
sen; neemt U dat gerust maar met een 
ikoirellje zout. 

Een Weens psieholoog heeft, in na
volging van heiroLiwbarc en absoluut 
wetenschappelijke tests, een zogenaam
de « kerstboomtest » ontworj>en die U 
ecliter best niet beschouwt als een dood-
ernstige ontleding \ a n de afgronden 

V bent een onomkoopbare, oprechte, 
rechtlijnige maar tevens pedante persoon
lijkheid m.et alle goede en slechte eigen
schappen van een eenzijdige zwart-wit-
mens. Uw leuze zou kunnen zijn : « des
noods met de kop door de muur ». 

binnen in U, maar als een kerst-gezel-
schapsspelletje met een uitloper in de 
richting van nou-ja-er-zit-wel-wat-in. 

Laat iedere deelnemer aan de test op 

een blad papier een kerstboom tekenen, 
met een kogelpen of een potlood of een 
vulpen. De uitvlucht « ik kan niet te
kenen » mag hoegenaamd niet gelden; 
het komt op de karakteristieke, voor de 
persoonlijkheid bepalende trekken aan 
en die kan men zelfs uit het meest on-
beholjjcn krabbelije aflezen. 

Als iedereen klaar is, kan de analyse 
beginnen aan de hand van het « symp
tomen »-lijstje dat we hierna iaten vol-
Bedeil uw eigen plezier niet door de 
lijst a\> \oorliand in te studeren en dan 
een kcistb(>o!)ipje naar ideale verhoudin
gen te gaan tekenen. Nee, doe doodge
woon mee en loop maar eens het risiko, 
als een vleesgeworden huistiran uit de 
test te voorschijn te komen. Of — wie 
w ^ t ? alles is mogeli jk! — als een tot 
nog toe miskende huiselijke engel. Nog 
in het ene, noch in het andere geval 
moet U echter al te \eel belang aan de 
test faediten ! 

Uit een eerste blik op de tekeningen 
van de deelnemers zal tot uw verrassing 

o 
blijken, dat praktisch alle kerstbomen 
verschillend zijn. Zoveel variatie in een 
zo een\oudig onderwerp had U waar
schijnlijk niet verwacht l Er zijn steke
lige, weerbarstige naaldbomen bij . 
E n vrome, zachte gevalletjes met 
biaaf getekende kaarsen. En strenge, 
sobere driehoekkomposities of beweeg
lijke kontoeren die aan de gratie van 
een ballet doen denken. Er zijn kale, 
symmetrische takken aan dikke stam
men; gewrongen dwergboompjes han
gen overladen-vol met pakjes en versie
ringen. Dunne, ijle stammen priemen 
over heel de hoogte van het tekenpa
pier de lucht in en de teken-begaafde 
van het gezelschap pakt tof ieders be
wondering uit met dennen die aan een 
prentenboek herinneren. Daarnaast lij
ken de onbeholpen piramiden wel met 
de bijl uit een houtblok gehakt. 

Geen enkele deenemer — en dat is 
het merkwaardige aan de test — tekent 
zo ergens « tussendoor » in een menge
ling van stijlen. Zoals men reeds uit 

.het oud verhaal van goedheid en vrede.^_ 

Geweldige ondernemuigsiust, overdadige 
fantazie en een greep naar wat buiten en 
boven urv bereik ligt zorgen voor afwisse
ling in uw leven. Konventies teggsH U wei
nig; des te meer voelt U voor diepe en 
echte gevoelens. 

een paar neergeschreven woorden ie
mands handschrift — en dus ook karak
ter — kan raden, zo verklappen de en 
kele lijnen' zelfs van de meest onbehol 
pen kerstboom-schets een aantal eigen 
schappen van de tekenaar Zo bijvoor 
beeld : 
— een duidelijk herkenbare takken 

s t ruktuur : openheid, eerlijkheid; 
— een onduidelijke en verwarde tak 

kenstruktuur : hang naar het vertel 
len van onjuiste dingen; 

— een ronde boomkontoer : soepelheid 
in het kontakt met anderen; 

"— een spitse boomkontoer : aggressivi-
teit, gebrek aan gezelligheid; 

— een met vaste hand gemaakte teke 
ning : energie, besluitvaardigheid, 
zelfbewustzijn! 

— een vaak onderbroken, weke en on
zekere tekening : onzekerheid, min
derwaardigheidsgevoel, wankelmoed; 

— een harmonische verhouding tussen 
hoogte en breedte : zin voor Verhou
dingen, orde; 

— een gestoorde harmonie tussen hoog
te en breedte : gebrek aan zin voor 
verhoudingen, aan maat en aan zelf
beheersing; 

— een stevige stam : uitdrukkelijk zelf 
bewustzijn; 

— een overdreven stevige stam : hoog
moed en grootheidswaan; 

— een gebogen of gekromde stam : wan
kelmoedigheid, gebrek aan konse-
kwentie; 

— een overdreven dunne stam, die 
overbelast schijnt : neurotische symp
tomen; 

— een strakke geometrische figuur : 
diktatoriale neigingen, pedanterig-
heid; 

— een naturalistische tekening • be
trouwbaarheid, oprechtheid, zake
lijkheid, maar wellicht ook gebrek 
aan fantazie; 

— een rijke versiering van de boom ï 
fantazie, ruime gevoelswereld; 

— een magere, kale afwerking van de 
boom : gebrek aan fantazie, onge
duld. 

Haha ! Dat wist U niet. U hadt er 
geen vermoeden van dat onder uw kei
harde bolster z o n week gemoed schuilt. 
Dat uw zachte echtgenote plots een ijs
koude verstaridsmens biiikt te zijn. Dat 

Uw scherp, KIUUC/I versiaria, uw vermo-' 
gen om konsektvent te denken en te kan" 
delen laten U toe, de meeste problemen 
zonder moeite op te lossen. Uw koel intel-
lekt haalt het duidelijk op uw gevoels* 
leven. 

uw artistieke ome Jan per slot van re
kening een rotsblok van stevige betrouw
baarheid is. Neem het niet te tragisch 
en laat de fles eens rondgaan. Maar met 
mate I 

Idt, 
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DE FRANSTALIGEN 
IN VLAANDEREN 

Het aantal Franstaligen in Vlaanderen is volgens de laatste statistische gegevens 
niet groter dan 3 %. Hoevelen er onder hen dan nog Nederlands kennen, weten 
wij niet maar hun aantal is zeker niet gering : wij veronderstellen niet dat het 
allemaal taalkundige ezels zijn die niets geleerd hebben van de taal der 97 % 
waarmee zij dagelijks in kontakt komen. Dirk Wilmars — waarschijnlijk een 
pseudoniem waarachter iemand schuilgaat die goed op de hoogte is van de hui
dige struktuur der Vlaamse gemeenschap en van haar geschiedenis en die daar
enboven een uitgebreide literaire, politieke en artistieke belangstelling heeft, 
schreef een studie gewijd aan de psychologie van de franstalige, met als onder
titel « de achtergrond van de taalstrijd ». De jongste tijd werd er wel uitzonder
lijk veel en vlug over de Vlaamse problematiek gepubliceerd : dit wijst op een 
belangstelling van het publiek. Sommige publikaties zondigen echter nog al 
eens door de haast waarmee zij geschreven werden, door hun te zeer gebonden 
zijn aan de aktualiteit en derhalve hun gemis aan een toch noodzakelijk alge
meen perspektief, waarbij men de Vlaamse ontvoogdingsstrijd begrenst tot een 
— in zijn detailwerk zeker verdienstelijk — pragmatisme. Het detailwerk, de 
studie van de deelproblematiek behoeft echter de brede horizont en het overkoe
pelend ideaal van een nationale gedachte. Hierbij moet de aktualiteit niet ver
waarloosd worden: het is echter niet met het uitrekenen van de grootste gemene 
deler van de meest diverse sociale, kulturele, politieke en ekonomische opvattin
gen, dat men een nationaal strijdfront kan vormen, wél met het terugkeren naar 
de bazisopvattingen van een breed volksnationalisme, naar zijn opvattingen over 
enkeling en gemeenschap, individu en maatschappij. 

Deze « inleiding » betekent niet dat 
wij de detailstudies en het fragmenta
risch werk zouden geringschatten, inte
gendeel. Wij hebben derhalve het ver
schijnen van een boek zoals dat van 
Dirk Wilmars met vreugde begroet en 
wij verwachtten erin : een sociologi
sche studie van een verschijnsel waar
mee wij nog in deze generatie defini
tief zullen afrekenen. 

Het boekje is, met zijn 160 bladzij
den, méér geworden — en minder. Be
nevens het ontstaan en de gedragingen 
van de franssprekenden in Vlaanderen 
zijn er hoofdstukken gewijd aan de in
vloeden van franstaligen op de Vlaam
se gemeenschap en omgekeerd, aan de 
«Vlaamse lelijkheid», aan het ver
schijnsel der fransschrijvende Vlamin
gen in de literatuur... 

Wat de struktuur zelf betreft van 
deze slinkende kategorie, haar motie
ven, haar ekonomische, financiële en 
sociale situaties, haar ideologie, de geo
grafische koncentratie of spreiding, 
haar invloed in handel, industrie, poli
tiek, dat wordt alles wel aangeraakt, 
maar ligt te zeer verspreid of is te bon
dig. Maar dit tekort wordt goed ge
maakt door de hoger-genoemde hoofd
stukken, die slechts indirekt iets met 
de titel te maken hebben, maar die ge
schreven zijn door iemand met een 
zeer uitgebreide kennis die zowel poli
tiek als literatuur en kvmst bestrijkt. 
Het hoofdstuk over de fransschrijvende 
Vlaamse auteurs bijvoorbeeld is in al 
zijn bondigheid zeer degelijk en tast 
naar de kern, geeft een psychologische 
verklaring voor het stilistische uitzicht 
en de begrenzing van hun werk; van de 
onvermijdelijkheid van hun irrealis-
tisch symbolisme. Algemener geeft de 
auteur zelfs een verklaring waarom in 
bepaalde kunststromingen een bepaal
de literatuur uitblonk, en in andere 
niet : hier spreekt het volkskarakter en 
de volksaard mee. 

Herhaaldelijk verwijst de auteur ook 
naar de historische ontwikkeling der 
Vlaamse beweging. In dit verband ko
men er wel eens uitspraken die wij 
niet helemaal kunnen onderschrijven 
of die wij met een korreltje zout moe
ten nemen. De indeling van het aan
vankelijk flamingantisme in een Ant
werpse, een Gentse en een sociale groep 
is slechts één der verscheidene inde-
lingsmogelijkheden, die a c h t e r a f 
« hineininterpretiert » werden. Het te-
genoverelkaar stellen van het primaire 
en het kulturele belang (of toch het 
vooropstellen van het eerste als zijnde 
de stuwing der grote « vitale » stromin
gen) lijkt me nogal materialistisch ge
zien. Lamberty in zijn « Philosofie der 
Vlaamse beweging » ziet het heel an
ders. 

Een bekend Duits socioloog heeft 
eens gezegd dat elke tijd de neiging 
heeft om zichzelf en het verleden te 
zien vanuit het éne facet dat door de 
tijdsmode beklemtoond wordt of dat 
in de aktualiteit staat. Wij hebben de 
tijd gekend, dat heel de Europese ge

schiedenis gezien werd vanuit de bio
logische samenstelling der volkeren en 
dat het ras de « mythe der 20ste eeuw » 
werd genoemd. Nu beleven wij een
zelfde hypertrofie van het sociale, of 
tenminste van wat als zodanig be
schouwd wordt. 

De ontwikkeling van een volk — en 
wij zien dit vooral kultureel omdat 
daar het bestaanselement ligt van het 
eigene, zonder hetwelk een volk zijn 
eigenheid verliest om tot een biologisch 
verschijnsel te verworden — wordt 
door een samenstel van faktoren be
heerst, waarvan de sociale en ekono
mische voorzeker hun belang hebben. 
Er zijn echter krachten die door poli
tieke, sociale en ekonomische grenzen 
heenbreken om zich zelf steeds weer 
opnieuw te bevestigen. In de — overi
gens goede — inleiding van Theo Le-
fèvre wordt verwezen naar de gedenk

schriften van kanselier von Bülow, 
waar deze zegt dat waar Germanden-
dom en Slavendom elkaar raken, de 
Germaanse kuituur de Slavische over
vleugelt, maar dat de Latijnse kuituur 
ten nadele van de Germaanse vooruit
gaat waar zij elkaar ontmoeten. Alleen 
de Nederlandse kuituur scheen daarop 
tot voor een honderdtal jaren een uit
zondering, omdat de taalgrens eeuwen 
lang niet gewijzigd werd. Deze voor
stelling van zaken bevat verscheidene 
onjuistheden. De superioriteit was er 
geen van kuituur maar van macht : zo
wel in de Elzas als in Frans-Vlaande-
ren, zowel in Brussel als in Zuid-Tirol 
is de Latijnse supprematie alleen te 
wijten aan ekonomische en sociale 
druk en aan politieke verdrukking en 
vervolging, niet aan geestelijke suppre
matie. De zwakheid dezer « supprema
tie » wordt juist door deze verdrukking 
bewezen. Wie gelooft in zijn geestelij
ke kracht, heeft dergelijke drukkings-
middelen niet nodig. 

Wijzen wij tenslotte nog op een min
der-gelukkige uitdrukking in een ove
rigens zeer interessant hoofdstuk over 
de Vlaamse « lelijkheid ». De auteur 
spreekt van « fanatieke » nationalisten 
die hun volk het verstandigste, edelste 
en schoonste vinden. Dit laat de moge
lijkheid open dat er nog « andere » zijn. 
Waarom altijd dat woord pejoratief 
gebruiken voor de nationalist, nooit 
voor de gematigde ? Er zijn ook fana
tieke « gematigden » a la Van der Poor
ten en Vanaudenhove (zie zijn verkla
ring voor de B.B.C.!). Trouwens de zin 
waarin dit woord staat, wordt tegen
gesproken door de feiten. Iemand als 
Pater Stracke is in de ogen van de 
voornoemde gematigden z e k e r een 
« fanatiek nationalist ». Maar vóór alle 
gematigde realisten sprak hij het 
woord uit van het « Arm Vlaanderen » 
en schilderde zijn volk zoals het was : 

zijn begrip was wél uit kontakt met de 
realiteit ontstaan en niét uit een fraaie 
romantische voorstelling. 

Ook dat is een vooroordeel van « ro
mantische » aard, waarmee sommige 
« gematigden » behept zijn : dat de na
tionalist zijn geloof alleen uit de idee 
haalt en ze niet aan de werkelijkheid 
toetst. Aktivisme en frontbeweging zijn 
juist door een sterk sociaal besef ge
stuwd geweest. Maar dit besef reikte 
verder dan de primaire belangen en 
zijn horizon lag verder dan het materi
ele alleen. 

JVij hebben de in dit boekje zeker 
aanwezig zijnde « schoonheidsvlekken » 
aangewezen : voor een boekje dat uit-
wijdt over de Vlaamse « lelijkheid » is 
dat noodzakelijk! Wij hebben ook en
kele details speciaal onder dejoupe ge
nomen omdat zij steeds weer herhaalde 
misvattingen weergeven die nog altijd 
hardnekkig geloofd worden. 

Wij hebben daarbij wellicht te wei
nig het goede en belangrijke van dit 
werk onderstreept : wij willen dit dan 
ook nu en hierbij doen en iedereen die 
belang stelt in de Vlaamse beweging 
en de Vlaamse problematiek aanraden 
dit boek te lezen : is het niet om de 
psychologie van de franstalige in Vlaan
deren — dit uitstervend sociologische 
verschijnsel — te kennen, dan toch om 
kennis te maken met heel wat belang
rijke nevenaspekten van de zaak, die 
met veel eruditie en kennis worden uit
eengezet. Met de nodige hierboven ge
formuleerde reserves : aanbevolen lek-
tuur ! 

Dirk Wilmars : 
« De psychologie 
van de Franstalige in Vlaanderen » 
S tandaard-Boekhandel 
160 bladzijden - gebonden 95 fr. 

Van 19 december tot 2 januari (dagelijks van 11 lot 22 uur) ekspozeert René 
Hansoid in zijn atelier, Spastraat 61 te Brussel, 'n aantal nieuwe werken, velschil
lende portretten en enkele oudere doeken uit privé-kollekties. Op deze tentoon-
stelhng zal een van HansouVs belangrijkste werken — de triptiek « Geschiedenis 

van de Grote Markt te Brussel » — te zien zijn. 

FONOPLATEN 
DE 4 SUITES VAN BACH 

De uitgave door Archiv van de 
overbekende danssuites, in een lin
nen cassette met een zeer technische 
en grondige uiteenzetting, is zoals ge
woonlijk onberispelijk. 

Ze ontving trouwens de begeerde 
< Grand Prix du Disque >. 

De suites, ook ouverturen ge
naamd, worden vertolkt door het 
Münchener Bachorkest onder leiding 
van Karl Richter, die de buitenge
wone variatie van elk orkestwerk 
klaar en zuiver tot uiting doet ko
men. 

Tal van stukken uit deze suites 
zijn gemeengoed en werden zelfs 
door moderne zangers en muzieken-
sembles omgewerkt tot zeer rythmi-
sche en populaire stukjes. 

Maar wie zich de feestelijke levens
stijl van de barok in haar grootsheid 
en bevalligheid voor de geest wil roe
pen, moet een uitvoering beluisteren 
als deze, die zo nauwgezet mogelijk 
de bedoeling van de komponist weet 
te eerbiedigen. 

De suite nr. 1 in C-groot, met fa
got en hobo's, heeft een plechtige 
feestelijke inzet als inleiding tot een 
reelis korte dansen Nr. 2 in b-kletn, 
met fluit, IS eeider weemoedig, maar 
vet toont toch een lieftalhghetd die 
op het einde in de bekende « badtne-
rie •» een fris en vrolijk geluid laat 
horen. De 3de suite is van dezelfde 
aard als de 4de : in D-groot, met 
liompetten, wat natuurlijk een zeer 
speciaal karakter geeft. Uit de 3de 
suite stamt dan de beroemde aria, 
wellicht het meest gekende stuk uit 
Bach s repel loire. Ook hel meest be
werkt, zvat niet altijd gelukkig uit
viel.. Hier in het kader van het ge
heel, tn de gutste instrumentatie, 
komt deze geniale muziek pas goed 
tot haar recht. De jubel van dr laat
ste « Réjouissance > voimt een schit
terend slotstuk van bijna 100 minu
ten grootse muziek. 

De prijs van dit teestgeschenh bij 
uitstek bediaagt twee maal 37i fr. 

Stef. 
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kaboret in Vlaanderen 

ROMMELPOT 
Wij maken de hoog- en hondsdagen van de Vlaamse showbusiness mee. De zan
geres zonder naam en de tnensen die in Canzonissima alweer blijk geven van hun 
onmacht om het Vlaamse lichte lied uit het slop te halen, worden nog steeds op 
de handen gedragen. Het Vlaamse chanson dreigt dood te bloeden. Deze situatie 
staat in schrille tegenstelling met de huidige hoog kon junkt uur van het Vlaamse 
kabaret — althans wat het aantal groepen betreft. Wij doen een poging om de 
meest evenwichtige groep aan ti voor te stellen. 
Piet Piryns, leider van het studentenkabaret Rommelpot (Aleks, Carl, Jaak, Jo, 
Piet en Gtiido) getuigt van zichzelf een smaakvolle en uiterst sobere jongeman te 
zijn. Hij spreekt met misprijzen over de andere gezelschappen en is niet vals 
bescheiden wanneer zijn eigen groep ter sprake komt. Op ons verzoek doet hij 
bereidwillig het verleden, de samenstelling en de toekomstplannen van zijn groep 
uit de doeken. 

Wij (Carl, Jaak, Jo en ik) werken an
derhalf jaar samen. Aanvankelijk had
den wij een heuse roeping : wij waren 
overtuigde jeugdbewegers en ons op
treden was een poging om de bijeen-
koiTisten en feestelijkheden van plaat
selijke verenigingen op te luisteren. 

Wij hebben liedjes van Bob Dylan 
gezongen, fragmenten uit Molière ge
speeld en lessen in pantomine gevolgd. 
Het is uiteraard billijk en heilzaam dit 
alles als een jeugdzonde te beschouwen 
maar het was een héérlijke tijd : de 
inrichters van bonte avonden hebben 
ons tenslotte de kans gegeven het «vak» 
te leren. Wij zijn naderhand plichtsge
trouw weggedeeijisterd. Vijf maanden 
later hadden wij een nieuw gezelschap 
(vier akteurs kregen de bons, Aleks en 
Guido werden in de « schoot » van de 
groep opgenomen), nieuwe teksten én 
een nieuwe stijl 

De mensen van Brustukadorusch 
(Brussels Studentenkabaret) gaan er 
prat op baanbrekend werk te hebben 
geleverd De andere gezelschappen wor
den verondersteld op de gunstige recen
sies van Brustukadorusch te hebben 
gewacht om op hun beurt kabaret te 
plegen. Verhoye weet blijkbaar niet dat 

Rommelpot én Leustuka (Leuvens Stu
dentenkabaret) zich reeds maanden 
vóór de première van Brustukadorusch 
aan kabaret hebben bezondigd. Je kan 
hem moeilijk van kwade trouw verden
ken. 

Op het festival van de humor werd 
Rommelpot winnaar van de «speur
tocht naar nieuw humoristisch talent », 
georganizeerd door de B.R.T. Zoiets 
noemt men in vaktermen «de door
braak ». 

In september en oktober volgden dan 
nog een twintigtal voorstellingen in het 
hinterland. Na het kleinkunsteiland 
hebben wij er (voorlopig) een punt 
achter gezet. Wij werkten onverdroten 
aan een nieuw repertoire. Na verleden 
week even proef gedraaid te hebben te 
St Niklaas, staken we op 17 december 
van wal in het Gentse Arca-teater. 

Bestaat er een rechtstreeks verband 
tussen het studentenkabaret «Rom
melpot » en het naoorlogse weekblad ? 

Het weekblad én het studentenkaba
ret hebben hun naam ontleend aan 
Vondel. «Rommelpot in 't hanekot» 
is een héél scherp hekeldicht. Cabaret 
avant la lettre. Het is me niet duidelijk 

waarom er een verband tussen beide 
zou moeten bestaan. Wij denken ge
woon anders. Ik heb overigens een 
enorme bewondering voor de moed en 
het talent van deze mensen. 

Wie is verantwoordelijk voor de 
teksten van Rommelpot ? 

Voor zevenenzestig hebben wij be
roep gedaan op verschillende tekst
schrijvers (teksten van Hugo Brou-
ckaert en Marie-France Daenen, enkele 
produkten van Dirk Buysse, Cor Ver-
dontschot en mezelf). Eén tekstschrij
ver haalt het niet omdat hij veronder
steld wordt om de haverklap nieuwe 
teksten te schrijven. Er blijft uiter
aard één man verantwoordelijk voor de 
samenstelling van het répertoire. 

Er bestaat een wezenlijk verschil 
tussen kabaret en variété. Een kabaret-
liedje is géén smartlap. Kan je het be
grip « kabaret » omschrijven ? 

Er bestaat inderdaad een niveau-ver
schil. Toon Hermans en de conferen
ciers van de beruchte bonte avonden, 
maar niemand kan zeggen waar de 
grens ligt tussen een zoetwater-chanson 
en kommerciële kitsch. Ik geloof niet 
in een algemeen geldende bepaling van 
« kabaret ». In Nederland worden Ram
ses Shaffy én Rinus Ferdinandusse (te
recht) als kabaretiers beschouwd. Er 
valt nochtans een hemelsbreed verschil 
te bespeuren tussen « Shaffy-chantant » 
en « Zo is het... ». Men kan het zo stel
len dat elke kabaretier uiteindelijk 
voor zichzelf zal moeten uitmaken wel
ke maatstaven hij zal aanleggen. Ik heb 
het land aan mensen die op hun ach
terste poten gaan staan wanneer ie
mand zo vrij is een bepaalde opvatting 
over kabaret niet als alleenzaligmakend 
te beschouwen. 

Welke opvatting huldigt Rommelpot? 

Wij hekelen vermolmde strukturen 
die wij als voorbijgestreefd beschou
wen, wij hekelen de mentaliteit van on
ze hoofdstad en de vooroordelen van 
aderverklakte nationalisten, gevestigde 
gezagsdragers en would-be provo's. Het 
is heel belangrijk bepaalde ideeën gaaf 
te verwoorden. De tekstschrijver moet 
de wapens gebruiken die hém eigen 
zijn : humor, ironie, sarcasme. Een 
kabaretier is geen redenaar : hij beeft 
niet van edele verontwaarding, hij balt 
de vuisten niet. Satire veronderstelt een 
behoorlijke dozis zelfspot. 

Vlaanderen heeft geen kabarettradi-
tie. Waaraan is dit te wijten 7 

Satirisch kabaret moet inhaken op 
aktuele toestanden. Wij schreeuwen 
moord en brand als iemand onze heilige 
huisjes benadert. Alleen officieel erken
de lolbroeken hebben in Vlaanderen 
een kans gekregen. De Vlaming doet 
(nog steeds) ernstig aan Vlaamse be
weging, hij neemt nooit iets met een 
korreltje zout. Wie het aandurft de 
Vlaamse leeuw m zijn hemd te zetten, 
wordt meteen van anti-Vlaamse gevoe
lens verdacht en de « weldenkende » 
Vlamingen staan bij nacht en ontij pa
raat om andersdenkenden als extremis
tische oproerstokers te doodverven. 

Eén en ander houdt natuurlijk ook 
verband met het schabouwelijk Neder
lands dat in Vlaanderen wordt gewau
weld. Men moet een nieuwe generatie 
nederlandstaligen de kans geven om 
aan het woord te komen. 

Vlet Pirvns. 

Behoort politiek kabaret in Vlaande
ren tot de mogelijkheden ? 

Het moet wél ontzettend ondankbaar 
zijn. In Vlaanderen onderstelt politiek 
kabaret engagement. Men zal een ka
baretier die zich onledig zou houden 
met politiek kabaret niet naar artistie
ke maatstaven beoordelen. Het recht 
staat uiteraard aan onze kant en wij 
zullen spontaan applaudisseren voor ie

mand die het recht aan zijn kant heeft. 
De artistieke prestatie wordt daarbij 
over het hoofd gezien. 

* 
Rommelpot heeft geageerd tegen de 

bisschoppen ? 

Wij hebben gereageerd op de situatie 
in Leuven. Wij gaan de rotzooi in het 
politiek bestel niet uit de weg. Wij 
trachten de aktualiteit op de voet te 
volgen (wij hekelen algemene toestan
den; het is praktisch onmogelijk uit te 
wijden over détails, over feiten) : het 
politiek bestel maakt deel uit van het 
inaatschappelijk bestel. Het begrip «po
litiek kabaret » is nauwer omschreven. 

Vlaanderen is vijf kabaret groepen 
rijk. Is de publieke belangstelling na
venant ? 

Wij spelen regelmatig voor volle za
len en wij verheugen ons nu reeds in 
een vijtigtal aanbiedingen voor '67. Er 
bestaat dus blijkbaar belangstelling 
voor een reizend gezelschap. Het is wél 
treurig dat een kabaretier in Vlaande
ren uiteindelijk aangewezen blijft op 
parochiezalen en patronaatsinstellin
gen. Het vak wordt immers op de plan
ken geleerd. 

De verzuiling is noodlottig voor het 
Vlaamse (klein)kunst- en geestesleven : 
het is zo vaak gezegd. Men moet ech
ter de hand in eigen boezem durven 
steken. In Gent werd « Rommelpot in 
't hanekot » (een kleinkunstavond met 
Peter Blanker, Miei Cools, Boudewijn 
De Groot en Rommelpot) door de aka-
demische overheid geboycott omdat 
wij de euvele moed hadden opgebracht 
een « katolieke » zaal te huren. Een op
treden op een Vlaams nationaal zang
feest of een éénmei viering kan een 
zanger noodlottig worden. 

Het publiek moet de weg vinden 
naar de kleinere schouwburgen. Kaba
ret komt tot stand in de rokerige sfeer 
van een kelder-teater. Rommelpot 
treedt op in Gent (Area), Antwerpen 
(Fakkel-teater), Brussel (Waltra) en 
Rotterdam (Kombuis). Misschien is er 
wel belangstelling. Je mag nooit wan
hopen... 

Inrichters van kleinkunstavonden 
kunnen terecht bij Rommelpot, Kas
teellaan 38, Gent. 

BIOLOGIE 
Prof. I. Asimov is hoogleraar in de che

mie aan de universiteit van Boston, in de 
V.S.A. Geboren in 1920, promoveerde hij 
in 1948 en publiceerde een zestigtal boe
ken. Hij verrichtte onderzoekingen op het 
gebied van de kanker en de kernzuren en 
werd als auteur bekend op twee zeer uit
eenlopende gebieden : zowel als schrijver 
van wetenschappelijke werken als van 
science-fiction-verhalen voor jong en oud. 

In « Biologie in hoofdlijnen > geeft de 
auteur een overzicht van de geschiedenis 
der biologie vanaf de Egyptenaren, Grieken 
en Romeinen tot op heden. 

Na de oudheid en de Middeleeuwen, 
wordt het ontstaan der moderne biologie 
beschreven en het klassificeren der levende 
organismen. Evolutie en afstamming van 
de mens, Darwin en de wetten van Men
del worden behandeld, waarna een kompi-
latie wordt gegeven van wat er momen
teel over ziekte, zenuwstelsel, bloed, stof
wisseling en molekulaire biologie bekend 
en algemeen aanvaard is. 

In het hoofdstuk over het bloed wordt 
o.m. ook de fizische antropologie en het 
bestuderen der raskenmerken vermeld en 
het voorkomen van de bloedgroepen in de 
verscheidene 'assen. 

De naam van de auteur staat borg voor 
de degelijkheid en de wetenschappelijkheid 
van het werk. Het is daarenboven zeer be
vattelijk geschreven en dat maakt het voor 
alle belans^stellenden een aangenaam en 
leesbaar boek. Ook omwille van de doku-
mentatie is het voor schoolgebruik aan te 
bevelen. 

i /. Astmov : « Biologie in Hoofdlijnen >, 
175 bl.. 158 fr. WeieldbibUolheek, Ten 
Eekhovelei 243, Deurne. 



WIJ II 

TV -TV - TV 'TV TV - TV -TV TV -1 
kerstmis 

Hoogtepunten in de kerst-
p rog rammat i e van Brussel 
Ned., waar in zowel de religieu
ze als de feestelijke aspek ten 
de typische kerstsfeer in de 
hu i skamer brengen, zijn o.m. : 
.— Te Venetië als in de hemel 
(za terdag 24 december - 21 u 
35), een spel door Heinz H u b e r 
me t aardse en hemelse ak teurs . 
— Rora te Coeli (zaterdag 24 
december - 22 u 45), een poë-
z i ep iogramma me t oude 
Vlaamse kerst l iederen in een 
m o d e r n e bewerking. 
— 't Huls ter Gemengd Koor 
(za terdag 24 december - 23 u 
10), met kerst l iedjes vanuit de 
Basiliek in Hulst . 

.— Plechtige Middernachtmis 
(za te rdag 24 december - 23 u 
55) vanuit de ka tedraa l op de 
Mont Samt-Michel. 
— De Pauseli jke Kerstzegen 
« Urbi et Orbi » uit Rome (zon
dag 25 december - 11.55). 
— Het c i rcus Billy Smar t (zon
dag 25 december - 16 u 25) me t 
speciale kerstvoorstel l ing. 
— De zoon van de woesti jn 
(zondag 25 december - 20 u 25), 
kerstf i lm van John Ford. 
— Keis t can ta te van Ar thur 
Honegger (zondag 25 decem
be r - 22 u 05). 
— Het groene gewas (maan
dag 26 december - 15 u 25), 
film over het leven van Don 
Bosco. 
— Het Land van de Glimlach 
(maandag 26 december - 20 u 
50), opere t te van Franz Lehar. 

het circus 
hilly smart 

In een Eurovis ieovername 
van de B.B.C, kunnen jong en 
oud andermaa l de speciale 
kers tvoorstel l ing van dit be
kende cirkus bi jwonen. 

Wat de ki jker in een bonte 
opeenvolging van dierendres-
suur , komische n u m m e r s en 
acrobat ic te zien krijgt op één 
u u r tijd, is ten s lot te de vrucht 
van maanden nooit afgevend 
w e r k e n en oefenen, van een 
week hoogspanning t i jdens de 
laa ts te voorbereiding en twee 
slapeloze nachten bij de opna
m e n van het grootse spektakel , 
(zondag 25 december - 16 u 25, 
Brusse l Ned.) . 

de zoon van de 
woestijn 

John Wayne, Pedro Armen-
dariz, Har ry Carey j r . en Ward 
Bond zijn de hoofdakteurs in 

Maandagavond 26 december: Marline Bijl in « Tienerklanken ». 

deze kerstf i lm van John Ford. 
U ziet « The 3 godfathers » in 
oorspronkel i jke versie met 
tweetalige onderschrif ten. 

« The Kid », Bob en Pete zijn 
drie bandieten. Zij p lunderen 
een bank te Welcome in Arizo
na en t i jdens de schietpart i j 
word t « The Kid » ernst ig ge
kwetst . De drie rovers ont
snappen in de woesti jn, m a a r 
de sheriff laat de wa te rpu t t en 
bewaken om zo het gevaarli jke 
t r io te klissen. Voor de drie ro
vers begint een helse tocht 
door de b randende woesti jn. 
Op een dag ontdekken zij aan 
een ui tgedroogde wa te rpu t een 
woonwagen waar in een vrouw 
op sterven ligt die juis t het le
ven heeft geschonken aan een 
jongetje. De drie desperados 
helpen de vrouw nog zoveel als 
mogelijk m a a r hun hulp kan 
niet meer ba ten . Zij beloven 
over het wicht te waken en zo
als in he t Bijbelverhaal gaat 
de vlucht met het kind verder 
naar de s tad New Jerusa lem. . . 
(zondag 25 december - 20 u 25, 
Brussel Ned.) . 

tienerklanken 
Mart ine Bijl, de vedet te van 

dit gefilmde l iedjesprogramma 
in de regie van Ceulemans en 

met beelden van Laurie Ver-
gauwen, is pas acht t ien lentes 
oud en toch, mede door haa r 
succesi i)k opt reden t i jdens he t 
jongste liedjesfestival te Knok-
ke, overbekend bij de liefheb
bers van het goede lichte lied. 
In het natuur l i jk decor van de 
omst reken van het Antwerpse 
Nachtegalenpark e n h e t 
Sterckxhof zingt zij achtereen
volgens : Vrouwe van de wind, 
Marti jn, Göttingen, Philomeen-
tje, Bloemendaalse bos . Het 
einde van de zesde dag. Marij
ke en Ik zou wel eens willen 
weten. 

Over haar carr ière en welge
vulde dagen p raa t Mart ine Bijl 
vanavond me t Nora Steyaert . 
(maandag 26 december - 19 u 
17, Brussel Ned.) . 

het 
groene gewas 

« Albero Verde » is een Ita
liaanse film van Guiseppe Ro
lando. Het werk dat een episo
de verhaalt uit het leven van 
Don Bosco, de apostel van de 
ontwor te lde jeugd, werd in 
1964 bekroond op het Festival 
van jeugdfilms te Venetië, 
(maandag 26 december - 14 u 
55, Brussel Ned. ) . 

Onze 
selectie 

Vlaamse T. V. 

Z A T E R D A G 2 4 D E C E M B . 
16 00 • Tekenfi lms voor jong en oud 
De Flintstones (157e af l ) — 16 25 
Velvet Ie a f l : De loten) — 16 50 
Straat zonder eind, een reportage van 
Maurice De Wilde — 18 50 Zandman-
net ie — 18 55 : Luceat, ka tho lek-gods-
dienstige ui tzending — 19 25 ' De kar
per, verf i lmde kerstnoveÜe — 19 55 t 
Hier spreekt men Mederlands — 20 00 : 
Spelevaren — 21 35 : Te Venetië als in 
de hemel, luisterspel van Heinz Huber — 
22 45 : Poëzie in 625 li inen Rorate 
Coch — 23 10 : t Hulster Gemengd 
Koor — 23 35 : Pauze — 24 00 t o t 
01 15 Plechtige Middernachtmis, u i tge
zonden vanui t de kathedfoal op de Mon t -
Sfi i int-Michel. 

18 45 : Echo — 19 15 • De Rudi Carrel l -
show, met Rud' Carrel l , Jaspenna de 
Jong, Piet Mounty , de Damrokkert jes — 
20 00 : TV-nieuws en sportuitslagen — 
20 25 : Speelfilm : De zoon von de woes
t i j n , kerst f i lm van John Ford met John 
Wayne, Pedro Armendonz en Ward Bond 
— 22 05 : Kerstcantate — 22 40 . TV-
nieuws 

M A A N D A G 2 6 D E C E M B . 
15 00 : Velvet (3e a f l ) — T5 25 • Het 
groene gewas, een episode ui t het teven 
van Don Bosco — 17 00 • Tommy Dorsey 
met Frank Sinatra jr Amusementspro
gramma — 18 55 . Zandmannet ie — 
19 00 • De vaMei van de koningen 6e en 
laatste episode Het graf van prinses 
T ty — 19 17 Tienerklanken — 19 45 ' 
Openbaar kunstbezi t « Madonna met 
k ind B door Jean Fouquet — 19 55 . De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 : De wereld van Tim Frazer Ne
gende episode — 20 50 : Het land van 
de Glimlach Operette in drie bedrijven 
van Franz Lehar — 23 00 : TV-nieuws 

W O E N S D A G 2 8 D E C . 
16 30 : Velvet (5e a f l ) — 17 00 Tele-
visum — 18 55 : Zandmannet ie — 
19 00 : Jonger dan je denkt — 19 25 : 
Te voet door Vlaanderen Vandoag 
Hofstode - Nijvei — 19 55 De Weer
man — 20 00 • TV-nieuws — 20 25 ' 
Frank Sinatra, a man and his music Een 
muzikale show waarin Frank Sinatra te 
rugbl ik t op zi |n 25-)arige loopbaan — 
21 15 . Het jaar in beeld — 22 05 
Gastprogramma Het vri je woord Leken-
moraal en - f i losof ie — 22 35 : TV-
nieuws 

D O N D E R D A G 2 9 D E C . 
16 30 Velvet (6e a f l ) — 16 55 • De 
Club, documentaire — 18 55 Zandman
net ie — 19 00 Hobo. de kleine zwer
ver 6e af l De lachthond — 19 25 • 
Finale Feestweg 1966 — 19 55 Hier 
spreekt men Nederlands — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 • De Dick van Dyke-
show 29e of i • Eendjes in het water — 
20 50 • Opgravingen in Griekenland — 
21 35 Premiere — 22 05 : Vergeet met 
te lezen — 22 3 5 : TV-nieuws 

Z O N D A G 2 5 D E C E M B E R D I N S D A G 2 7 D E C E M B E R 
11 00 • Protestantse kerkdienst — 11 55* 
Rechtstreekse ui tzending van de Pause-
l i |ke Kerstzegen (c Urbi et Orbi » u<t 
Rome — 14 30 . Velvet 2e a f l . • De 
paardentemmer — 14 55 : Spedft lm : 
Enrico Caruso De jeugdjaren von de be
roemde Ital iaanse tenor, met Gina Lol lo-
br ig ida en Mono del Monaco — 16 25 
t o t 17 25 • Het Circus Billy Smart Spe
ciale Kerstvoorstell ing — 18 00 Klem, 
k lein k leuter t je — 18 20 : Peter en de 
kerstgons, kerst f i lmpie voor de jeugd • 

16 30 : Velvet (4e a f l ) — 16 55 : Het 
k ind en de wi t te reiger geromonceerde 
documentaire — 18 55 • Zandmannet ie 
— 19 00 : Flipper 32e a t l . Flippers 
onderwatermuseum — T9 25 : Jeugd 
zonder grenzen — 19 40 : Kwart-Eefje 
— 19 55 . Hier spreekt men Nederlands 
— 20 00 • TV-nieuws — 20 25 : Hooi
koorts, blijspel von Noel Coward — 
22 10 • In de spiegel von de kunst : 
Goden en men';en Derde a f l • De goede 
Herder — 22 40 . TV nieuws. 

V R I J D A G 3 0 D E C E M B E R 
16 30 . Velvet (7o of l ) — 16 55 . De 
eeuwige kr ingloop, documentaire — 
18 55 Zandmannet ie — 19 00 Mar t in 
op de kermis — 19 30 : Het sterretje, 
tekenf i lmpie — 19 40 . Zoekl icht — 
19 55 • De Weermon — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 • The bl ind man, spel 
naar het gel i jknamige verhaal von D H 
Lawrence — 21 15 • Echo — 21 55 : 
TV-nieuws — 22 05 to t 22 35 : Een 
portret von Strawinsky Deel 3 : Vonnt ies 

Z A T E R D A G 2 4 D E C E M B . 
20 uur 20 Brussel Ned. 
Spelevaren (spelpi ogramma 
met afwisselend kwis en varié
té). 
21 uu r 35 Brussel Ned. 
Te Venetië als in de hemel (een 
door Bert Brauns voor de TV 
bewerkt luisterspel van Heinz 
Huber; vertaling door André 
Demedts). 

Z O N D A G 2 5 D E C E M B E R 
20 uur 25 Brussel Ned. 
De zoon van de woestijn 
(kerstfilm van John Ford met 
John Wayne, Pedro Armenda-
riz en Ward Bond). 

M A A N D A G 2 6 D E C E M B . 
19 uur 17 Brussel Ned. 
Tienerklanken (programma 
met Martine Bijl, het achttien
jarig zangeresje dat de jongste 
tijd sukses heeft). 
Z% uu r 2ft Neder land I 
Oorlog en vrede (film). 

D I N S D A G 2 7 D E C E M B E R 
20 uur 25 Brussel Ned. 
Hooikoorts (Hayfever; blijspel 
van Noel Coward; programma 
van de A.V.R.O.). 

W O E N S D A G 2 8 D E C . 
21 uu r 15 Brussel Ned. 
Het jaar in beeld (een over
zicht van de voornaamste ge
beurtenissen tijdens het voor
bije jaar in binnen- en buiten
land). 

D O N D E R D A G 2 9 D E C . 
16 uur 55 Brussel Ned. 
De Club (Der Club; dokumen-
taire van Max H. Rehbein; 
programma van de N.D.R.-
Hariiburg). 
20 uur 50 Brussel Ned. 
Opgravingen in Griekenland 
(beelden van de opgravingen 
die in oktober jl. in de omge
ving van Athene werden uitge
voerd door een archeologische 
missie o.l.v. prof dr. Miissche 
uit Gent). 
22 uu r 50 Dui t s l and ] 
Schloss Dulno (Een filmbe-
richt van Manfred Schwarz 
over Rainer Maria Rilke). 

V R I J D A G 3 0 DECEMBER 
21 uur 55 Neder land I 
Oudejaatsavond (televisiespel 
in één bedttjf). 

TOERISME 
In het Casino-Kursaal te 

Ooüende wordt van 25 
maart tot 9 april 67 een in
ternationaal Jachtsalon geor
ganiseerd. Er zullen ongeveer 
zestig stands te bekijken zijn. 
Vooial de uitrusting van de 
jager wordt hier ten toon ge
steld en te hoop aangeboden. 
Vermits deze periode ook de 
paasdagen omvat zulien vele 
toeristen uit de ons omrin
gende landen en Engeland 
dit salon bezoeken. 
GLA.4SJE OP 

« Glaasje op ? - Laat je rij
den ! » zo luidt de slogan van 
de Hoge Raad voor de Ver
keersveiligheid in het raam 
van een kampanje tegen de 
dronkenschap achter het 
stuur. Enkele bedenkingen : 
één enkel glas bier is al vol
doende om de reakties van 
één autovoerder op vijf te 
verstarren, vanaf ttvee glazen 
heeft men moeilijkheden 
met het schatten van afstem
den en snelheden, bij diie 
glazen wordt de toestand at 
zeer bedenkelijk en bij vier 
of vijf glazen wordt het hele
maal alarmerend. Wie bij het 
horen van de bovenstaande 
laadgeving alleen maar be
gint te glimlachen, denke 
even aan A^se. Vooral bij ge
legenheid van de aanslaande 
feestdagen. 
FOTOSALON 

Het twintigste jaarlijks 
Kerst-fotosalon wordt te Ant-
weipen gehouden m het 
Bondssebouw van di' Vlaam-
se Toeristenbond. Het wordt 
ingericht door de V.T.B.-fo-
to-afdeling Groot Antwerpen 
en blijft geopend tot 2& de
cember, tedere dag van 10 tot 
18 uur. Op Kerstdag gesloten 
van 13 tot 14 uur. 
WANDK.4LENDER 

De Vlaamse Toeristen
bond geeft zoals ieder jaar 
ook nu xueer een fraaie 
wandkalender uit. Deze 
maal bevat hij foto's vAn der
tien moderne kerken in 
Vlaanderen. Zij zijn van de 
hand van Herman Wouters 
uit Weiteren. De kalender is 
te koop m alle V.T.B.-boek-
handels tegen 30 fr. (25 fr. 
voor de leden). 
FLESSEN 

In samenwerking met tal 
van Nederlandse scheepvaart
maatschappijen en het Ko
ninklijk Nederlands Meteo
rologisch Instituut, onder
neemt de n.v. Erven Lucas 
Bols een weteyischappelijk 
ekspeiiment om de zeestro-
mingen na te gaan. Te dien 
einde zullen een groot aan
tal genummerde Bols-flessen 
op alle zi'eén en oceanen te 
water gelaten worden. Vin
ders dienen een formulier in 
Ie vullen en krijgen in tuil 
voor hun inlichtingen een 
gesclienk aangeboden; zij die 
een fles 1575 op de kop tik
ken (stichtingsjaar van Bols 
Ie A'dam) krijgen een tnp 
vaar Nederland aangeboden. 
Zoeken maar jongens! 
KALENDER 

Tol 27 december vindt te 
Brussel in de Louiza-galerij 
de tweede tenlooristelling 
van rare- en sportivagens 
plaats. 

Van 24 december tot 5 ja
nuari stelt kunstschilder Coe-
melck uit Eeklo ten toon m 
het V.T.B.-gebouw te Gent. 

Van 7 tot 19 januari vindt 
de tenloonstelling Jaak Go
rus uit Antweipen plaats in 
liet salon van de V.T.B, te 
inl-t ripcn. 

S.D.L. 



18 
«»U! 

Plezante jongens 

van de KB VB 
We vinden de heren van de Konink

lijke Belgische Voetbalbond zeer olijke 
jongens. Hun laatste gag is : uitgestel
de kompeti t iewedstr i jden te laten spe
len op Kers tmis . Iedereen viert die dag 
het Kerstfeest in eigen kring, m a a r de 
KBVB moest nu éénmaal van zich doen 
spreken. Een enige gelegenheid, deze 
beslissing om met Kers tmis uitgestelde 
wedstr i jden te laten spelen. Zo moeten 
spelers uit Eupen de verre verplaatsing 
ondernemen naar Borgerhout . Voor het 
publiek moet men het stellig niet doen, 
want we zijn er van overtuigd dat de 
belangstellmg ee ider aan de ma t t e 
kant zal zijn. 

Tennis alleen in 

het Frans! 
« M o n s i e u r » Alban Collignon, de 

hoofdredakteur van het eentalige Fran
se maandblad van de Belgische Lawn 
Tennis Bond, zal nu wel verplicht wor
den Vlaamse teksten in zijn publ ikat ie 
op te nemen. Met ingang van 1 j anuar i 
1967 moesten de mensen van de Turn-
houtse Tennis Klub een aantal abon
nementen afnemen. Ze weigerden 
p r o m p t te betalen om de eenvoudige 
reden « Geen Vlaams, geen centen ». 
Het wordt inderdaad hoog tijd dat de 
klubs gaan reageren tegen de franstali-
ge kaste die (voorlopig a l thans) de ten
nissport en de beoefening ervan in 
Vlaanderen in de weg staat . We felici
teren van ganser ha r t e de moedige 
Kempense klub voor de puike houding 
die alle navolging verdient. 

Mijnheer Dtvars 

was « dtvars )^ 
De Nederlandse ( in ternat ionale) ijs-

hockeyscheidsrechter Dwars heeft op 
zijn manier van zich doen spreken tij
dens de voorbije inter land België-Ne-
der land in het Antwerpse Sportpaleis . 
Zowel vriend ais vijand moest aan zijn 
t irannie geloven. De spelers vlogen naar 
de strafbank zonder dat ze eigenlijk 
wisten waarom. Mijnheer Dwars be
strafte de speler die de fout tegen zich 
kreeg, terwijl de over t reder op de piste 
mocht blijven 

Het mooiste komt nu echter. Toen 

t i jdens de derde per iode de gemoede
ren even aan het gisten gingen, kreeg 
Dwars één van zijn lumineuze invallen, 
s tuurde drie spelers naar de s t rafbank 
en toen de scorekeeper hem er op at
tent maak te dat er op de piste gevoch
ten werd, schoot mi jnheer Dwars uit 
zijn k r a m m e n en verzocht de afgevaar
digde van de Belgische ploeg om voor 
een andere time- keeper te zorgen. Ie ts 
wat natuurl i jk geweigerd werd ! Mijn
heer Dwars floot dan m a a r he t e m d e 
van de wedstr i jd , zonder een werke
lijke reden gehad te hebben om de par
tij te s toppen. Wat we echter onaan
vaardbaar vinden is het feit dat de 
tweede scheidsrechter , een Belg, zich 
liet doen door mi jnheer Dwars , zich als 
een kleme jongen liet behandelen en 
het niet nodig vond zélf iets te doen 
om aan de si tuatie nog te verhelpen. 
Triestige mental i te i t i 

En 
maar zwemdokken 
sluiten,,. 

Antwerpen, de tweede groots te Bel
gische stad, beschikt nog steeds niet 
over een openluchtzwembad. E r zijn 
er wél twee geweest. Wezenberg werd 
gesloopt bij de aanleg van de Ring om 
Antwerpen, terwijl nu ook het andere 
zwemdok (dat van he t « Zu id» ) ten 
prooi zal vallen aan de tunnelwerken 
einde 1967. Het zwembad van het 
Noordkasteel heeft vuil en bezoedeld 
water ! Dus geen (of voorlopig geen) 
openluchtbad in Antwerpen-Stad. 

Van het Galgenweel als zwembad 
komt niets in huis , vermi ts de huidige 
eigenaars van deze plas, de Imalso, een 
onbeperkt kon t rak t afgesloten hebben 
met Antwerpse zeilklubs, die aan een 
spotpr i js over deze wateren mogen be
schikken. 

In Deurne-bij-Antwerpen zijn er twee 

Europabeker Mechelen-Honved verleden week. Bij de rust leidde Mechelen met 
41-35. De Manneblussers wisten de eindstand op te drijven tot 91-70. Op onze 
foto : Hillen laat zich de bal afnemen door Banna, terwijl een waakzame Guylai 

een oogje in het zeil houdt. 

openluchtzwembaden : het Boecken-
bergbad dat nog steeds in gebruik is en 
het Lackborszwembad, dat evenwel al 
meer dan drie j aa r bui ten gebruik is. 

De nodige kredie ten werden reeds ge
s temd in de gemeenteraad, doch de uit
voering laat nog steeds op zich wach
ten. Misschien voor 1999 ? 

trofee der 
"sportverdienste"? 

Zal Gaston Roelants er in slagen, als 
overwmnaar van het oude het nieuwe 
jaar in te lopen en de « Corrida » van 
Sao Paulo voor de derde maal op zijn 

naam te schrijven ? 

El gaat geen jaar vooibij of het 
toekennen van de nationale spoH-
pitjs van België lokt een storm van 
kommeutnien ui* Vei leden jaar werd 
de Jachtu'ing bekioond en dit jaar 
kieeg de ons zeersimpatiekeReymond 
Ceulcmans deze spoitonderscheidmg! 
Niet dat we iets tegen vriend Ceule-
mans hebben of legen biljart. We 
hebben ivel iets tegen het principe 
volgens hetwelk deze tiofee uitgereikt 
woidt Een éénlahg-Fianse juiy zoigt 
entoor dat de joeniaiisten zo weinig 
mogelijk medezeggenschap krijgen bij 
de toekenning. Vei der wordt er steeds 
naar gestreefd om een « randgebied » 
te bekronen in de plaats van de spor
ten haar « olympische noun » Ray
mond Ceulemans weid vijfmaal we-
leldkampioen en ook vijfmaal Bel
gisch kampioen. Maai we zien met 
goed in waar ergens de spoilgiens 
ligt Is schaken bijiooi beeld ook een 
sffoit ? 

Il e kunnen zo blijx en verder gaan 
Het gaat ei ons niet om in dit aiti-
kel een boompje op te zetten ovei pi o 
of contra biljait of over het feit dat 
biljait een sf>oit is of met. Nee zo-
1 Cl aaan we het niet diijven Onze 
bedoeling is alleen maar aan te tonen 
dat ei biiitni de simpatieke biljartvir-

tuoos verschillende andeie mensen 
een aanspraak kunnen maken — en 
ons inziens met méér recht — op de
ze trofee. 

Beginnen ue even m de waterspor
ten De Belgische zwemmers verbeter
den hefst 23 (drie en twintig) Belgi
sche lekords, teiwijl verschillende 
uitstekende Belgische piestaiies geno
teerd werden op de vooibije Eino-
pese kampioenschappen Nicola'. Du-
m- it lid van he' Bcignch watei polo
team werd tijdens diezeljdeEinofiese 
kampioenschappen ook topscoier. 
Beit de Bock, de Antweipse zeiler, 
legde bij de wereldkampioenschappen 
der O K. jollen te Veere beslag op 
een schitterende vijfde plaats. Nemen 
we dan nog de tennissers, die op een 
schitterend seizoen kunnen bogen. 
Pieire Chaion mevr. Chiistine Chaf-
pentier en Daniel Hei kens hielden 
de naam en de faam van de Belgische 
paaidenspoit in het buitenland hoog 
tijdens de grote intei nationale 
spi ingwedstnjden. 

Dr velschillende worstelaars wed
ijverden met de beste buitenlandse 
elementen en zoigden in Mexico tij
dens de pre Olympische spelen zelfs 
voor een zilveren medaille. 

Moeten we er nog de verschillende 

andere sporltakken aan toevoegen die 
in aanmeiking kunnen komen? Als 
men dan het eindrezultaat van de 
« 7 lofee der Sportverdienste > ziet, 
moet men beslist geloven dat er iets 
in de hogere regionen van de Bel
gische Sport hapert. Maar wat? We 
geloven eerdet dat de heren, die zich 
met de toekenning van de onderschei
ding bezighouden, helemaal met gedo-
kumenteerd zijn en zomaar tets of 
iemand bekronen omdat er nu een
maal een onderscheiding moet uitge
reikt wolden. 

De heren van de jury zijn van oor
deel, dat wat ZIJ beslissen altijd juist 
IS en dat niemand hen moet leren 
hoe ze de beslissing moeten treffen. 

Begiijpe wie kan. Velschillende 
kollega's hebben er leeds de aandacht 
op gevestigd dat df heren van die 
bewuste komitees « mensen met baar
den zijn » die zich uitsluitend bazé-
ren op de gegevens die hen verstrekt 
of ingefluisterd worden door de een 
of de andere drukkingsgroep. Hel is 
erg gesteld met de sport als sport in 
ons land en daai heeft het Olympisch 
Komitee en zijn aanverwante instel
lingen een grote schuld aan. Deze 
mensen, die zuiver administratief te 
weik gaan, kennen door de band 
mets van de sporten die ze bekronen 
of niet bekronen, omdat er van bo
venuit dit of dat voorgesteld werd. 

We vinden het zelf spijtig, deze 
bedenkingen te moeten opperen naar 
aanleiding van Ceuleman's < Tro
fee ï ; Alon IS ons buitengewoon sym-
patiek Het gaat dus heus niet om 
hem, uel om het piiiicipe 

V.U. 
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A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

ELECTRA BREE 
Boneputstraat 28, 

— B R E E — 

Telefoon : 651.88 FX-233L 

' GroU Vcj i : 
GLAZEN en MONTUREN, 
Grftlit voof verielertjeft, 
Hefilellingon in eigen werVtiuiI, 

Walter ROLAND 
— Gediplomterd Optieker — 
Kerls»r««t, 58 — Aitwerpen 
|U I «ub. op M huiii'iBnmer!) 

TiUIocn: 35 H hi 
10 9fe loflng op vêftoon dejtr. 

Speelgoed! SPEELGOED! S P E E L G O E D ! 
EEN ONUITPUTTELIJKE VOORRAADSCHUUR SPEELGOED ALLER
HANDE : VAN MINIATUURTREIN TOT TRAPAUTO EN TUINTOE-
STEL, VAN PLUCHE BEER TOT MANNEQUINPOP EN POPPEWAGEN. 
VAN MODELBOUW TOT BAK- EN SCHAAKSPEL I 

Om haar Vlaams kliënteei 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 V / E R P E N (tel.:32.44.30) 
in een ruim pand een gloednieuw speelgoedmagazijn. 

WIJ VERZENDEN DOOR GANS VLAANDEREN I 

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

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

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEM 

Trooststraat 12 

(Gemeentepiein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

DORTMUNDER THIER 6RAU 
HOVEN 

Al de grote gekende Duitse en Belgische 
orkesten zullen er zorgen voor de stemming. 
In al on/e 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. 
— IIULSTE - KORTRIJK : 1.000 pi. 
— ANTWERPEN : 700 plaatsen. 

Kerst en Nieuwjaar 
Reveilion 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 8 
Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo. 

TeL : (016) 463.11. 

VoortvPrkopers worden gevraagd voor 
— Doitmunder Thier. 
— Tonisteiner Sprudel. 
— Rijnwijnen St JACOBS-KELLEREl 

Gau-Algcsbeim. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt 
land. 

bouwt en huurt cafés In gans het 
Medewerkers worden gevrTata 

S C H I I M I U BBKUMATUASSEN 
met 
üebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSORTMATKASSEN 
(Brevet 529768) 
met 
'iehreveteerde karkassen 

(Brevet ol27<i7) 
TE ^ E L E (O. VL.) 
GEWAlTKEHDfc BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
FeL (0521 t»641 en 44642. 

Indien U «een verkoper 
in uw jmtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
tenrten I net adres van 
de dictits biigelegen ver
koper Stai Zele 

VOOR ALLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN EN 6UITENUHD 

HERMES 
SGH€®L 54 ZuidlaaE 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33. 
Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAa 

Steno- en 
daktylografie 
In vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne t-'len. 
Handels-
correspondentie, 

Dag- en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
ziet) thuis voelen. 

Beter en voordeliger . 

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

WAAMBE 
1 0 0 0 - F R . bij 

a a n k o o p v a n e e n 
W E N T E L P O O R T 

type ALU GA 

Standaarduitvoering R R F \ / F T 
Poort gans in alunfiinlum. Omlijsting D •< C V l - I 

in gephosfateerde staalplaat. 2 3 0 9 8 
Zeer lichte bediening. 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

ZONHOVEN-
Weief*tra«t, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 
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persspie 
't Go«d voor de regering, slecht voor hel 

parlement > was de titel in een der kranten 
n a de stemming over de inoverwegingneming 
»an het wetsvoorstel Coppieters. Of duidelij
ker : uit schrik voor de dinamische Volks
unieoppositie beginnen de horen < demokra-
ten j van C.V.P.V.V. te knutselen aan het 
parlementair regime. De Volksunie bleef in
derdaad deze week in het nieuws, ze baant 
de weg in Vlaanderen ook voor de laffen en 
de hangen, voor degenen die moeten voort
gedreven worden. Te weten : de Vlaamse 
B.S.P., die gaat kongresseren. En het Libe
raal Vlaams Verbond dat uit zelfbehoud ook 
wat sterkere Vlaamse praat moet verkopen. 

DE NIEUWE GIDS 

Met een anti-parlementaïre greep trachtte 
de regering te ontsnappen uit de worstelwed-
strijd met de Volksunie bij de stemming 
over het voorstel Coppieters. 

« Is het niet op een glorieuze wijze, het is 
toch met een zekere handigheid dat de rege
ring er eindelijk in geslaagd is de tegenstel
lingen in de schoot van de twee meerder
heidspartijen voorlopig te smoren. De rege
ring slaagde daarin door ieder het zwijgen 
op te leggen, zoals partijvoorzitter Vanauden-
hove dit tien dagen geleden had gevorderd 
toen in de Senaat het voorstel-Elaut aan de 
beurt kwam en de P.V.V. zich tegen de in-
overwegingneming uitsprak. 

Maar de uitslag werd niet bereikt zonder 
aan de parlementaire instellingen een slag 

' toe te brengen. Niet dat in de verklaring van 
de Eerste-minister formeel afbreuk wordt ge
daan aan de wettelijke of zelfs reglementaire 
bepalingen die het parfement beheersen. 
Maar het doel, dat op een al te krasse wijze 
door de hh. Lefère en Piron werd onder
streept, is toch : nu reeds te beslissen dat 
hoogst gewichtige problemen door reglemen
taire knepen gedurende vele maanden van 
de parlementaire agenda zullen worden af
gehouden. » 

•T PALLIETERKE 

Die anti-demokratische spandiensten moet 
de C.V.P.-P.V.V. regering bewijzen omdat 
bloedige Omer o om de vrijheid » gezworen 
heeft, de Volksunie totterdood te bekampen. 
Geheime clausule van dit akkoord tussen 
P.V.V. en C.V.P. : Polle Pensj mag van de 
lijken der overwonnenen bloedsaucissen ma
ken. 

« In de verdwaasde senaatszïtting heeft 
Omer Shoepost zijn oorlogsverklaring aan de 
Volksunie nogmaals herhaald. « De Volks-
imie, riep hij met zijn gebruikelijke bombast, 
is onze vijand nummer één. Nooit zullen de 
P.V.V. en de Volksunie elkaar kunnen ver
staan ! ». 

Iedereen kiest nu eenmaal vriend en vijand 
die hij wil. Wij weten in ieder geval, dat de 
tijd werkt voor de staatsidee die door de 
Volksunie wordt vertegenwoordigd, en tegen 
de unitaire fiktie, waarvoor de liberalen het 
ene achterhoedegevecht na het andere moe
ten leveren. 

En wat het <f extremisme » betreft, dat zo 
graag door Omer de bloeddorstige in de 
schoenen van de Volksunie wordt geschoven, 
iedereen raakt e r z o stilaan van op de hoogte 
waa r het extremisme en het misprijzen voor 
de parlementaire tradities zich in feite heb
ben verschanst. » 

DE OAZET VAN ANTWERPEN 

Waar bij Omer de haatgevoelens tegen de 
Volksunie zijn anti-Vlaamse houding bepa
len, is het bij de Vlaamse B.S.P. de schrik 
voor de Volksunie die het begin wordt op de 
weg naar meer zelfstandigheid. 

« De Waalse socialisten hebben destijds 
berucht gebleven kongressen gehouden, waar 
zij met veel brio federalistische stellingen 
verkondigden, die echter nooit konkrete vor
men aannamen. Het Vlaamse socialisme is 
altijd zeer behoudsgezJnd gebleven op dat 
stuk en (vaak ten koste van Vlaamse bekm-
gen) heeft het doorlopend het unitarisme zo
wel in de eigen partij als in de staatsstruk-
tuur voorgestaan. 

In de laatste tijd is daar verandering in 

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. 

el - perss 
gekomen. Faktoren zijn daarbij : het frustra-
tiegevoel van de Waalse socialisten, vooral 
na de verkiezingsnederlaag, de frankofone 
radikalizering van de Brusselse socialisten en 
een, mede daardoor bepaalde, aksentverleg-
ging bij hun Vlaamse partijgenoten. 

Sommige elektorale analyses schenen er 
bovendien op te wijzen dat niet alle Volks
uniestemmers « afgetapte » C.V.P.-kiezers wa
ren maar dat de V.U. ook aantrekkingskracht 
uitoefende op arbeiders en een, zij het mar
ginale, bedreiging vormde voor de B.S.P. 

In een blad als de Volk^gazet is de jongste 
tijd een veel kloeker toon waarneembaar dan 
vroeger, waar het Vlaamse aspiraties geldt. 
Dit is overigens te begroeten, zelfs al verliest 
men daarbij niet uit het oog dat oppositie
oogmerken ook een rol spelen. 

Feit blijft inderdaad dat de Vlaamse BSP-
ers tot de vaststelling zijn gekomen dat zij 
niet straffeloos vervreemd kunnen geraken 
van de dynamiek der Vlaamse Beweging, in 
zoverre deze de opkomende generaties aan
spreekt. » 

DE STANDAARD 

M. Ruys drukte zijn bewondering uit voor 
de tussenkomst van onze vertegenwoordiger 
Hugo Schiltz in het debat over de haven-
politiek. 

« Wat ons van die avond vooral is bijge
bleven, is de hartstochtelijke oproep van 
Schiltz tot de Walen : « Ook in de federale 
optiek die de mijne is, heelt Wallonië alles 
te winnen bij de e.xpansie van de Vlaamse 
zeehavens. Zij zijn levensbelangrijk voor de 
Waalse nijverheid. Hier ligt een terrein van 
gemeenschappelijk belang, dat in een fede
rale staat een basis kan vormen voor een 
federale verdragspolitiek met het oog op een 
gemeenschappelijke inspanning. Na het weg
vallen van Kongo, na de teloorgang van de 
kolenmijnen, en nu de staalnijverheid ziek is, 
blijft onze marit ieme positie een lichtpunt. 
Laat uw energie niet verzanden in de lamen
tabele Voerkwestie. In twee oorlogen werden 
zware offers gebracht voor dit land. Maar 
was het om het behoud van een soms kunst
matige kleurvlek op de Europese landkaart 
of om de vrijheid en de welvaart van onze 
mensen ? » 

Het was een har tekree t Een schrijnende 
kreet omdat hij in het ijle klonk. Want die 
late avond waren alle Walen uit de Kamer 
verdwenen. Zij waren 's namiddags gekomen 
om, voor de tweede maal in een maand tijds, 
te jammeren over de krisis van hun staal
fabrieken. Zij hadden de oude klachten her
haald en minister Van Offelen verplicht nog 
maar eens te zeggen dat een werkgroep naar 
modernizering en koördinatie streeft. Een 
steriel debat. Toen het gedaan was, en h^t 
Volksunïe-lid over de havens begon stonden 
de Walen op en gingen zij naar hun trein. » 

In diezelfde a Standaard » neemt men de 
Vlaamse gilletjes op het kongres van het 
L.V.V. niet te ernstig. In geen enkele partij 
liggen de Vlamingen zo onder de klassieke 
pantoffel dan in het electoraliteitslegioen van 
führer Omer. 

« Ware het verleden er niet, men zou ge
wagen van een politiek incident, met moge
lijke weerslag op het regeringsbeleid. 

Maar de ervaring heeft geleerd dat libe
rale Vlamingen niet zwaar doorwegen in de 
leiding van hun partij. In het Liberaal 
Vlaams Verbond ijveren sommigen, zoals 
de algemene sekretaris P. Van Brabant , voor 
een meer radikale Vlaamse koers, maa r het 
ligt toch nog vers in het geheugen, dat de 
Vlaarnse liberalen van het arr. Brussel — die 
ook lid zijn van het Verbond — op de jong
ste bijeenkomst van de P.V.V.-federatie de 
taalwetgeving mede veroordeeld hebben. 
Daarom staat men wel enigszins skeptisch 
t.o.v. de <r harde » verklaringen van de h. 
D'Haeseleer. 

Tussen de goede intenties van het Libe
raal Vlaams Verbond en de nationale poli
tiek van de Partij voor Vrijheid en Vooruit
gang blijft echter een grote afstand be
staan. t> 

LE MATIN 

Wij willen de vreugde van de blauwe jon
getjes van het L.V.V. toch niet helemaal be
derven met die ironische beschouwingen van 
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de Standaard. Zij mogen ook even masochis
tisch genieten van de aanvallen die de frans
kiljonse i Matin > op hen doet. 

« Zondag deed zich een feit voor, dat wij 
diep betreuren. Het betreft de oorlogsverkla
ring van het liberaal Vlaams Verbond aan 
de Brusselse P.V.V.-afgevaardigden. 

De verklaringen die door de nieuwe voor
zitter van het L.V.V. de h. D'Haeseleer wer
den afgelegd, ruiken sterk naar extremisme, 
Het voorwendsel waarom het L.V.V. het ver
gelijk van Luik en het voorstel van Van P é -
Sneyers d'Attenhove verwerpt, dat ontstond 
omdat de P.V.V. - Brusselaars aan de Vla
mingen de mogelijkheden ontzegden om in 
de hoofdstad hun « spécifité » te handhaven, 
zal niemand bedriegen. 

Het L.V.V. heeft met tegenzin het verge
lijk van Luik goedgekeurd. 

Zonderlinge liberalen die de vrijheid van 
de huisvader opeisen als hun doel te Ver-
vlaamsing van Brussel is, doch diezelfde vrij
heid aan de Vlaamse franstaligen van de 
noorderlijke provincies weigeren. » 

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

Ziet Omer al als een roepende in de woes
tijn. Weinig gevaar voor de eenheid van de 
P.V.V., chère ci Libre »; die eenheid zal be
houden blijven op de rug van de Vlamingen. 

« Zou de h. Vanaudenhove verplicht zijn 
de Brusselse parlementsleden uit de P.V.V. 
te sluiten, indien zij rebelleren. Veel volk zou 
zich dan buiten de partij bevinden, weinig 
binnen de partij. Ofschoon wij de laatsten 
zijn om ons te verheugen — immers de een
heid van het land komt uiteindelijk in het 
gedrang — merken wij toch duidelijk op dat 
de eenheid van de P.V.V. evengoed als van 
de andere partijen door onnozele taaltwisten 
bedreigd wordt. » 

Waa r de eenheid ook moet hersteld wor
den volgens de « Libre », is in de schoot van 
de Leuvense Alma Mater. De brandstapels 
moeten er gaan roken, Mgr Maertens en Piet 
De Somer moeten Alva spelen om blijven te 
behagen aan de « Libre ». 

« Ondanks de herhaalde betogingen, on
danks de <t raids » tegen bepaalde fransta-
lige lokalen, ondanks de anti-katolieke revol-
teoproepen werd, zo ver we weten, nog geen 
enkele maatregel getroffen tegen de studen
ten die gevat werden door de ordestrijdkrach-
ten en waarvan de namen nochtans in het 
bezit zijn van de akademische overheden. 
Waarom ? Wij willen niet geloven dat in een 
soort ijzig dubbelspel de leiders van de 
Vlaamse sektie zouden vermijden ordemaat
regelen te nemen met de berekende bedoe
ling de lucht te Leuven onadembaar te ma
ken om dan met een engelachtige berustin.?' 
te zeggen : ot Ge ziet, de bisschoppelijke ver
klaring is niet toepasselijk. Het is beter da t 
de franstaligen weggaan ». De meeste van 
de verantwoordelijken voor de wanorde zijn 
gekend : het zijn dikwijls studenten die op 
heterdaad betrapt werden door politie en 
rijkswacht. Het zijn ook degenen die zich 
overgeven aan publieke ophitsing of verbo
den betogingen organizeren. 

Waarom zou men hen in de toekomst de 
akademische straffen niet opleggen die zij 
verdienen ? » 

En zo droomde de i Libre » dat rond de 
Leuvense Alma Mater de Middeleeuwse in-
kwisitiesamenwerking tussen kerk en staat 
terua zou ontstaan. 

Ad niajorem Dei glorïam. 

R E F L E C T O R 

Een maandblad dat op 100.000 ex. verspreid 
wordt in Nederlandse vooral, maa r ook 
Vlaamse middelbare scholen (uitgave Kee-
slngs historisch archief) gaf een overzicht 
over de Belgische politieke partijen. Onder 
meer de V.U. kwam er als volgt uit. 

« Dit bewust willen doorbreken van de 
verzuiling in het politieke leven verklaart mee 
het grote succes bij de jongeren, die genoeg 
hebben van de taboes van het verleden.,Zij 
vormen ook de eerste generatie die volledig 
in het Nederlands is opgevoed. Zij hebben de 
berusting van het verleden afgelegd. Zij vin
den het abnormaal dat b.v. een jonge Vla
ming, die in het Nederlands voor ingenieur 
studeerde, door het verfranste bedrijfsleven in 
Vlaanderen niet zozeer wordt aangeworven 
op basis van zijn beroepskennis, dan wel om
wille van zijn kennis van de « taal der ba
zen 10 : het Frans. 

Meer en meer jonge Vlamingen redeneren 
als volgt : « Wij moeten kunnen vooruitko
men als Vlaming in Vlaanderen zoals de jon
ge Nederlander in Nederland en de jonge 
Deen in Denemarken ». 

Al die oude dwangbuizen van het Frans
talige België van 1830 kunnen volgens de 
Volksunie slechts afgelegd worden door een 
herordening van de Belgische staat op fede
rale basis. In de Reflector van april 1966 
behandelde de Vlaamse journalist Manu 
Ruys dit tema zeer uitvoerig. Dit hoofddoel 
van de Volksunie kunnen wij hier dan ook 
samenvatten als een streven om door een 
diepgaande grondwetsherziening Walen en 
Vlamingen zoveel zelfbestuur te geven als 
rnogelijk is in een moderne staat. De volks-
eigendheid mag niet langer ondergeschikt ge
maakt aan de staatsstructuur, zoals in het 
verleden. D? . \ 'olksunie meent dat op deze 

basis een vernieuwd harmonisch samenleven 
tot stand kan komen als voorafbeelding van 
een federaal Europa dat zal moeten geves
tigd worden op de rijkdom der verschillende 
culturen en volkeren. Dit kan een zware op
gave lijken voor een jonge, groeiende partij , 
m a a r in het Vlaanderen van na 1830 is veel 
— schijnbaar — onmogelijks toch verwezen
lijkt omdat de besten der Vlaamsgezinden 
steeds gesteund hebben op het woord van 
Willem de Zwijger « dat het niet nodig was 
te hopen om te ondernemen, noch te slagen 
om te volharden. > 

DE SCHELDE 

In het decembernummer van dit Antwerp
se Vlaams-nationale maandblad schrijft Nic 
Van Bruggen over « Amnestie : een daad 
van eenvoudige rechtvaardigheid ». 

oc Daarom dat de eis voor amnestie geen 
eenzijdige eis is ot kan zijn, daarom ook zij 
geen knielend gebed om vergeven is. Zij is 
een eis van de eerlijkheid, van de rechtscha
penheid, van de vaste wil om te leven en te 
werken voor een toekomst... kortom, zij is 
een eis van het mens zijn. 

Dichter bij ons liggen Leuven en Zwart
berg, liggen de Vlaamse betogingen, ligt d e 
voortdurende en noodzakelijke strijd vooi; 
waar wij als volksgemeenschap recht op heb
ben. Ook hiertegen werd een repressie ont
ketend, ook hier heeft een kaste-gerecht 
wraakzuchtige uitspraken gedaan, machtsmis
bruik gepleegd en onschuldigen veroordeeld. 
Dit gebeurde dan enkel en alleen uit intlmi-
datiezucht, uit verdrukkingswellust. 

Het heeft aldus bitter weinig zin om am
nestie te vragen. Er zijn voldoende blijken 
van moedwil en trouweloosheid aanwijsbaar 
om ons geen illuzies meer te maken. 

Wanneer wij in dit decembernummer op 
amnestie willen aandringen, dan is dat niet 
omdat wij hopen dat Kerstmis de verant
woordelijken tot bezinning zal brengen. De 
misselijke komedie rond het kerstbestand in 
Vietnam bewijst trouwens tot welke cynisch 
makabere grappen autoriteiten in staat zijn. 

Het enige wat wij willen is dat het publiek 
genoeg rechtvaardigheidsgevoel en inzicht 
heeft om ons te steunen, niet langer meer 
bij het vragen van amnestie, maa r bij het 
eisen ervan ». 

BROEDERBAND 

In dit blad schrijft Jef Van Dingenen hoe 
weinig zin diskussies over oorlogsgelijk of 
ongelijk nog hebben. D« huidige werking 
t e l t r "•'•> '•*'•-'•' •• .«.•^^«'y:.: _̂ , 

' « Zo Ikan ook niemand, maar dan ook nie
m a n d juist bepalen wat er zou gebeurd zijn 
zo de Vlaams-nationalisten, die nu collabt>-
reerden, dit niet zouden gedaan hebben of 
zo ze aktief in de weerstand zouden gestaan 
hebben. 

Juist omdat dit onmogelijk is, is het ook 
onmogelijk een juist bilan op te maken van 
de voor- en de nadelen van de kollaboratie, 
is het ook onmogelijk werkelijk objectief uit 
te maken wie gelijk had. (Belgisch-juridische 
schuld of onschuld blijven hier natuurlijk 
buiten beschouwing). 

Wel kan men de resultaten van de werke
lijk gevolgde politiek nagaan. Zo zou blijken 
dat op het administratieve, op het econo
misch sociale vlak de collaboratie heel wat 
betere resultaten opleverde dan velen nu 
willen toegeven : Vlaanderen is als een van 
de minst getroffen gebieden uit de oorlogs
ellende gekomen. 

O p het politieke, vooral het Heel-Neder
landse vlak, werd het één grote desillusie. » 

Maar bewijst dit dat de collaboratie wer
kelijk fout was ? Waren en zijn de resulta
ten van het verzet zo\ eel beter ? 

Wie kan met zekerheid beschrijven wa t 
er zou gebeurd zijn zo de Vlaams-nationa
listen met evenveel 'offer- en inzetbereidheid, 
met evenveel dynamisme in het verzet zou
den gestaan hebben in plaats van in de col
laboratie ? Vlaanderen één groot Oradour ? 

Och kom, zo voort redenerende voelt men 
onmiddellijk hoe dwaas deze discussie over 
gelijk en ongelijk eigenlijk is. Zolang het dis-
cussies achter-pot-en-pint betreft kan het een 
aangenaam tijdverdrijf zijn, maa r 't wordt 
onzinnig, ja zelfs misdadig tegenover de wer
kelijke belangen van Vlaanderen, wanneer 
van het vooraf of uiteindelijk gelijk hebben 
of krijgen over de in 't verleden gevoerde 
of verdedigde politiek een voorwaarde wordt 
gemaakt tot samenwerking in dienst van on
ze volkse ontvoogdlngsstrijd. 

Diezelfde onzinnigheid, diezelfde misdadig
heid hebben we vroeger reeds eens aange
voeld, toen in 1941 in de eenheidsbeweging 
van het V.N.V. sommige oud-V.N.V.-ers, oud-
Dinaso's of oud-Rexisten er hun hoofddoel 
van maakten in die eenheidsbeweging hun 
vroegere organisatie te doen overheersen in 
plaats van in werkelijke samenwerking het 
belang van ons toen zo bedreigde volk na 
te streven. 

Niet het gelijk of ongelijk met betrekking 
op het verleden heeft belang, wel dat we 
leerden onderscheiden wie eerlijk en on
baatzuchtig voor 't welzijn van zijn volk heeft 
gestreden en wie bereid is er nog voor te 
strijden. 

Wel heeft het belang dat alle Vlamingen, 
die van goede wil zijn, elkaar leren waarde
ren en bereid zijn tot samenwerking op ba
sis van deze wederzijdse waardering. » 

W. Luyten. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
KOLPORTAGES 

Alle weken op zaterdag om 15 
uur . 

Vertrek lokaal Tyrol, Nationale-
#traat 22. 

Zondag 13 januari : 
Grote kolportage vergezeld van 

radiowagen doorheen Antw.-Oost. 
Ook de mandatarissen gaan mee ! 
Vertrek om 10 uur stipt. 

ONTSPANNINGSAVOND 
Voor alle leden en sympatizanten 

op donderdag 12 januari om 20 uur 
30 in de zaal « Thierbrau », Groen
plaats 33, Vlaamse volkszangavond 
onder de leiding van Willem De 
Meyer. 

Onder het motto « Voor Elck 
wa t wils » en « Al zingend door Ca
nada en de U.S.A. ». 

Iedereen welkom ! Geen inkom-
prijs ! 

Liederbroekje verkrijgbaar aan 
d e ingang van de zaaL 

K.N.S.-AVOND 
De vorige K.N.S.-avond kende een 

l o groot sukses dat onze leden en 
sympatizanten weer een prachtige 
vertoning wordt aangeboden door 
de zorgen van het arrond. Antwer
pen. De avond gaat door in de_ loop 
van de maaiid januari. De juiste 
da tum zal volgen. 

KLEINKUNSTAVOND 
Een zeer belangrijke kleinkunst-

avond met talrijke zeer bekende 
kunstenaars zal doorgaan in de 
loop van d3 maand mei in de zaal 
Majestic. 

SEKRETARIAAT 
Vroeger gevestigd « Peter Be-

noit », Frankrijklei 8, zal vanai 1 
jan. overgebracht worden naar 
« Scheldehof », Oude Koornmarkt 
28, Antw. (met afzonderlijke in
gang voor het sekretariaat langs de 
Felgrimstraat). 

ABONNEMENTEN 
Onze afdeling behaalde op 19.12 

reeds 130 t. h. van haar opgelegde 
norm. Er wordt zeker 150 t. h. be
haald binnen enkele dagen. 

Oproep aan alle sympatisanten 
of leden die nog geen abon. voor 
i'Mü hebben ! Help ons nu ! 

Li kan het abon. betalen op het 
seKretariaat of storten op postreke
ning Bergers 61.75.11 Antwerpen I. 

STEUN 
Dank zij de maandelijkse kleine 

bijdrage van vele onzer leden en 
sympatizanten kon onze afdeling 
ziich in de loop van het jaar op alle 
geoied verdubbelen. 

Onze propagandisten leveren 
w a a r voor uw bijdrage. 

Mocht u nog geen kleine maan-
delijksfe gift gestort hebben, doe het 
dan n u ! Het kan gebeuren onder 
omslag op het sekretariaat of wel 
op postrek. Bergers 617511 Antwer
pen L 

V.U.-HARMONIE 
O p 31 december 1966 richt de 

\ «Iksunie - Harmonie te 21 uur een 
bal in, gepaard met een feestmaal, 
ter gelegenheid van Nieuwjaar en 
de opening van het nieuwe lokaal 
« Scheldehof », Oude Koornmarkt 
2<S. Antwerpen, telefoon 03-3133.46. 

Alle leden en sympathisanten 
v u l d e n verwacht. 

inschrijvingen in het lokaal tot 
uuerlijk 28.12.66. 

Een uitzonderlijk fijn menu is 
«erkrijgbaar aan de prijs van 150 
fr : lobstercocktail, aspergeroom-
soep, tong « Jan Bart », fazant met 
garnituur, roomijs, mokka. 

Borgerhout 
Daar er nu ook in onze gemeen

te een koördinatiekomitee « Leu
ven Vlaams » opgericht werd, was 
het logisch dat ook de maandelijkse 
vergadering van onze V.U.-afdeling 
in het teken van dit tenia stond. 

\01ksvertegenwoordiger Mattheys-
sens vergastte de aanwezigen op 
een boeiende en buitengewoon in
teressante uiteenzetting over het 
verloop en het waarom, maar voor
al over de achtergronden van de 
aktie der transtaligen om hun stel
lingen in Leuven te handhaven. De 
afwezigen hebben beslist héél wat 
gemist. 

Tijdens de vergadering werd ook 
meegedeeld, dat wij in de « schok-
akti* • reeds 150 t h. van het ons 

opgelegde streefcijfer behaalden. 
Proficiat aan alle leden, die daar 

" aan meewerkten. 
Wij kunnen hen maar één raad 

geven : « Voortdoen! Volharden 
in die « boosheid », dan bereiken 
wij makkelijk de 200 t. h . ! ». 

Broechem 
De werving van nieuwe abonnen-

ten verloopt naar wens. 
Het jaar is nog niet ten einde en 

een paar vrienden van de afdeling 
gelukten eriij het aantal vaste le
zers van ons blad praktisch gezien 
te verdubbelen. 

Wij vragen aan de nieuwe lezers 
en ook aan de oude getrouwen hun 
blad na lezing door te geven of te 
zenden aan Vlaamsgezinden. Be
zorg ons die adressen, wij kunnen 
er nuttig gebruik van maken. Ver
wittig uw huisgenoten en leg de 
centen van de nieuwe lidkaarten 
klaar. 

Dessel 
Twee weken geleden was die 

goede, gulle Sint op ronde in onze 
gemeente ! 

Of de kleintjes van onze leden 
en sympathisanten blij waren met 
al dat lekkers, hoeft geen betoog. 

Onze gemeende dank aan de af
deling Geel voor de steun die hier
bij werd verleend. 

De abonnementswerking wordt 
intens voortgezet; na geleverde 
strijd, zal er een groot mossel-
feest gegeven worden voor alle le
den en kennissen, doch in de eer
ste plaats voor onze trouwe propa
gandisten en hun verduldige echt
genoten. 

Dit samenzijn zal waarschijnlijk 
plaats vinden in café « Hacienda », 
Dessel, begin januari. 

Deurne 
ABONNEMENTENSLAG 

Nog een kleine inspanning en on
ze afdeling bereikt 200 t. h. van de 
gestelde norm. Geef dringend uw 
adres op aan het sekretariaat : Hil-
ven, Gen. Slingeneyerlaan 117, 
Deurne (tel. 36.60.38 iedere dag tus
sen 18 uur 30 en 19 uur 30). Stel 
niet langer uit maa r telefoneer van
daag nog en in de loop van vol
gende week ontvangt U het bezoek 
van een afgevaardigde. 

KUNSTKAARTEN 
Stuur een bankbiljet van 20 fr., 

naam, adres en de vermelding 
« Kunstkaarten » naar volgend 
adres : Hilven, Gen. Slingeneyer
laan 117, Deurne. Wij zenden U 
onmiddellijk 12 prachtige kunst-
kaarten voor Kerstmis en Nieuw
jaar. 

mers ». Zorg dat ge uw positie be
houdt tegen de « prijsuitdeling » op 
de feestavond te Berlaar op zater
dag 21 januari. Waa r ondertussen 
reeds iedereen hartelijk is uitgeno
digd. 

Mortsei 
Zondag 11 december was een 

hoogdag voor de kinderen van de 
k d e n van het reisgezelschap «Tijl». 
In het Vlaams Huis werden zij 
vergast op een reeks komische films 
uit de oude doos, terwijl mevr. Du-
pon als een « Tante Terry n fun
geerde. Te 4 uur deden Sinterklaas 
en Zwarte Piet hun intrede en had 
niets dan goeds voor zijn Vlaamse 
kinderen. Na een heerlijke koffie
tafel en beladen met snoepgoed en 
speelgoed trok iedereen tevreden 
huiswaarts. 

Edegem 
o p zaterdag 4 maar t 67 in de 

parochiezaal van Elsdonk : dans
feest van de Kulturele Kring Ede

gem. 

Mecheien 
Eerst gestart met een flinke ruk 

naar ons streefcijfer is het arr. 
Mecheien voorbijgestoken door an
dere arr. in de abonnentenslag. Wij 
zitten al wel een stuk boven ons 
streefgetal, maar toch niet in ver
houding met wat anderen er boven
op gooidei?. 

Buiten Bob Dosfel met enkele 
helpers van Mecheien. Tourné met 
zijn Klein-Brabanders en verder de 
mannen van Bonheiden-Rljmenam 
schijnen de andere « zware wer
vers » van de eerste aanloop wat 
buiten adem. Nijlen, Bornem, 
< Jeut » : laat u in de eindspurt 
niet vloeren door de e nieuwko-

Stor t 5Ü0 Fr . op P.C.R. 1021.411 
Ardaen P ie r r e , To rhou t s t een i 
weg, 233, Oos tende en L ont 
vangt gedu rende éen jaar het 
maandb l ad van de publici tei t j 
Ardaen P i e r r e . I 
HLiVVELlJKSWEHK met 10 
j aa r prak t i jk en hoge s tand ing 
a a n v a a r d t kand ida ten met be 
pe rk t .antal , werk ing «eer 
PERSOONLIJK, geen lijsten, 
resu l taa t g e w a a r b o r g d : 
Schr . Publici tei t Ardaen Pier 
re , To rhou t s f eenweg 233 
Oos tende . 

BRABANT 

Brussel 

Kaarten 40 fr., te bekomen bij de 
bestuursleden. Alle leden en sym
patisanten zijn hartelijk welkom 1 

Lebbeke 
De afdeling wenst hiermede haar 

leden en sympathisanten een geluk
kig Kerst- en Nieuwjaar. Zij betrekt 
hierin natuurlijk de « Wij D-lezers 
en heet de in grote getale toegetre
den nieuwe abonnenten een zeer 
hartelijk welkom. 

Wij zijn ervan overtuigd dat het 
nieuwe jaar, dank zij de reeds op
gedane ervaringen, aan onze afde
ling een grotere politieke rijpheid 
zal opbrengen. 

WEST-YLAANDEREN 

De volgende tochten werden als 
volgt vastgelegd : op 8-1-67 naar 
Diegem; op 22-1-67 naar Londer-
zeel. 

Bijeenkomst om 9 uur 45 achter 
de K.V.S. of om 9 uur 30 aan de 
kerk van Diegem en Londerzeel. 
Iedereen op pos t ! Nieuwe mede
werkers steeds welkom ! 

BAL VAN HET 
ARRONDISSEMENT 
BRUSSEL 

Het bal van het V.U. arrondisse
ment Brussel heeft plaats op za
terdag 1 april 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 
Schepdaal daadwerkelijk te steu
nen 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 Vlaam
se verenigingen uit het arrondis
sement, samen met de bijgewerk
te adresüjsten van nederlandstalige 
advokaten, apothekers, architecten, 
geneesheren, notarissen. Voor het 
eerst worden ook de gemeentera
den van de Brusselse randgemeen
ten vermeld. Alles samen bij de 
5.000 interessante adressen uit het 
Brusselse. 

Het boekje kost 50 fr. en is te 
bekomen door storting van 50 fr. 
op P.C.R. 842.75 van Arto, 27 Sta-
lingradlaan te Brussel. 

OOST-YLAANDEREN 

Deinze 
Wij nodigen alle leden en sim-

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

Orkest The Gerdis — Aanvang 
te 21 uur. 

Gent 
Vriendenkring « Artevelde » richt 

op 31 december het « Bal van het 
Jaar » in. Begin 21 uur; Vlaams 
Huis « Roeland », Korte Kruis
straat. Deelname in de onkosten 40 
fr. Orkest Stan Philips. 

Voor een prettig jaareinde : allen 
daa rheen ! 

Kortrijk 

Kailo 
Op 31 december 1966 richten de 

Volksunie-afdelingen Kallo en Be-
veren hun eerste nachtfeest in. Van-
al 21 uur spelen de Romeo's ten 
dans in de zaal « Neptunus », Hoog 
Kallo 43, Kallo. Eregasten : sena
tor dr De Paep en volksvertegen
woordiger drs M. Coppieters. 

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 naa r < WIJ > onder let 

t e r s Dfifi d ie verder leidt 

LEDENVERGADERING 
In het partijlokaal kwamen de le

den van afdeling Kortrijk op 16.12.-
66 bijeen om te luisteren naar afde
lingsvoorzitter Roger Plancke, die 
een overzicht gaf van de partijwer
king tijdens het jaar 1966. Sekreta-
ris Luk Debels gaf zijn vizie op de 
partijwerking en deelde de evolutie 
mee van ledencijfers en abonne
menten. W a k e r Van Walleghem, 
voorzitter van de V.U.-fraktie in de 
gemeenteraad, besprak de aktivi-
teiten der gemeenteraadsleden. De
ze laatste uiteenzetting gaf aanlei
ding tot een inhoudsvolle bespre
king van verschillende aanwezigen. 

Gemeenteraadslid August Wy-
doodt zat de vergadering voor en 
de toespraken werden afgewisseld 
met pittige kleinkunstjuweeltjes, 
voorgedragen door Jos Ghysen; 
Volksvertegenwoordiger Wannyn, 
peter van het arrondissement Kor
trijk voor de abonnementenslag, 
sprak het slotwoord uit. 

In het geheel genomen, een zeer 
geslaagde avond, waarbij talrijke 
leden aanwezig waren, evenals ver
scheidene bestuursleden van het 
arrondissement en van omhggende 
afdelingen. Gaarne had het afde
lingsbestuur de leden van kortr i jk 
nog in groter aantal aanwezig ge
zien : zoals meestal hadden de af
wezigen ongetwijfeld ongelijk. 

ZOEKERTJES 
Meisje, 39 j . ; blond; jong van hart, 

geest en voorkomen; uit goede bur
gerij, Vlaamsgez. intell. midden, ka-
toliek, zoekt kennism. met VI. int. 
uit gd. burgerfam. om eigen haard 
en VI. gezin op te bouwen, uit 
West- of Oost-Vl. Ernstig ! Schr. 
bur. bl. onder lett. T.104. 

Keukenfabrikant, vraagt dinami-
sche zelfstandige medewerkers in 
bouwsector; adressen door ons ver
strekt, onbeperkte mogelijkheden 
met kans van opneming in kader. 

Schrijven met curr. vitea adres 
blad. T.1Q3. 

Vlaams huisgezin, stemmige ca
fé voetballokaal uitbatend, zoekt 
meisje of jonge weduwe 18 tot 35 
j . , vriendelijk en spraakzaam bij te 
slaan in huishouden en uitbating. 
Geen zwaar werk, vermits perso
neel voorhanden. Behandeld als fa
milielid, hoger loon dan elders. 

Jaak Ooms, café Het Posteke, 
Halvenweg 83, Zonhoven, tel. 011-
13486 (dinsdag gesloten). T102. 

Hoofdbediende van belangrijk 
kantoor (verzekeringen, sociale 
wetten, fisc. zaken, boekhouding; 
16 j . praktijk) zoekt nieuwe patroon. 
Talrijke beste referenties. 

Zoekt U een goede betrekking ? 
Aarzel dan niet onmiddellijk beroep 
te doen op de plaatsingsdienst van 
de Erasmusschool : Aalst. Priester 
Daensplein 2; Brugge : Gulden 
Vlieslaan 26; Leuven • Bondgenoten 
laan 84; Mecheien : Lange Ridder-
slraat .?() Volstrekt kosteloos I 

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 . erv 
kantoorwerk, zoekt nieuwe werk
kring te Brussel. Schr bur. blad 
D 67 

Jonge vrouw nu hulpboekhoud 
ster, tweetalig, noties Engels en 
Duits A6A2 diploma (b |. handels-
vvetensch.) zoekt vaste en ernstige 
betrekking Schrijven bui blad oi 
1)69 

Laatstejaars tolkenschool zoekt 
bijverdienste. Speciaal vertalingeii 
Duits en Spaans. Schr. bur. blad 
letters V.E.M. 

Hoofdredak teu r : 
V. van Overs t rae te iu 

Redak t i e sek re t a r i s i 
S. de Lie. 
Alle br iefwissel ing TOOT 
r edak t i e n a a r 
Rota typ , Sylv. Dupuitjl., 
110 Brus . 7. - Tel . 23.11.98 

Beheer t 
Maur ice Lemonn le rL 82 
Brussel L - Te l . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van blad op di t 
ad re s . 

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

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

( m i n i m a m ) . 
Losse n n m m e r s : 8 F . 
Alle s tor t ingen voor het 
blad op pos t r eken ing : 
171139 « WIJ » - Vlaam»-
na t ionaa l weekb lad . 

V e r a n t w . uitg. Mr F. Van 
d e r Eist , Beizegemstraat 30 
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 S t -Amands a.d. Schelde. 

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

Geniet van de l ekkere 
koffie < De Olifant > 
in het Vlaams Huis 

« P E T E R B E N O I T s 
F rank r i j k l e i 8 • An twerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i te i ten 

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

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

J . L E E M A N S , D e u r n e z. 
Van Havrelei 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 Ü R O - D O M l 
Moderne woon in r i ch t ing 

K r u i d t u i n l a a n 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 b o f » 

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

< V l a a m s H u i s » Knok ice 
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 
Jo/.ef Suveestraat . 

Gelagzaal - 120 plaatsen. 
Tel 050/350.67 

UURWERK J U W E L E N 

bij de mee.>.tei •:ur w e r k m a k e r 
S L A E T S 

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

PLASTIEK 

F Parquin en 
R Van Aersciiot P v.b.a 

l.R i.obroekstraat 44 
A.VrVVEHPEN. 

Telefoon 03/36.16.47. 
Kuipen en stapel bakken voor 
pekel diepvries , ve rpakking . 
s t o c k e n n g . 
Polvethyleen l akken . vel
len en folie op rol. 

RAADPLEEG ONS. 

file:///01ksvertegenwoordiger
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WIJ IN LIMBURG 

ACHT MAANDEN HARD WERK! 
Op 10 maart 1966 telde de Volksunie 

in het arrondissement Tongeren-Maas
eik het aantal afdelingen, dat vereist is 
om als een zelfstandig en volwaardig 
arrondissement eigen bestuurslichamen 
te kunnen verkiezen. Sindsdien zijn 
reeds acht maanden verlopen. Het is 
dan ook niet te vroeg om even na te 
gaan wat er intussen zoal is gepres
teerd. 

Een groot aantal huisbezoeken, kon-
taktvergaderingen en tientallen samen
komsten van de arr. raad, het arr. be-
stuuï, de kantonnale werkgroepen, de 
afdelingsbesturen en de afdelingen. 

Organisatie van 13 volksvergaderin
gen (Bilzen, Eigenbilzen, Eisden, Hech-
tel. Herderen, Lauw, Maaseik, Millen, 
Neerpelt, Opgrimbie, Overpelt, Rekem 
en 's Gravenvoeren), 3 jongerenavon
den (Maaseik en Eisden) en 4 bals 
(Eigenbilzen, Eisden, Herderen en 
Munsterbilzen). 

Oprichting van 2 nieuwe afdelingen 
(Eisden en Rekem). 

Verspreiding van een grote hoeveel
heid pamfletten i.v.m. de sluitingen 
van Zwartberg en Rotem, van 50.000 
ex. van « Het witboek over Zwartberg », 
van 3.200 ex. van de brochure « Lim
burg, let op uw zaak ». 

Uitbouw van het sociaal dienstbe
toon in Bilzen, Eigenbilzen, Herderen, 
Hoeselt, Millen, Smeermaas-Lanaken, 
Tongeren, Valmeer, Zichen-Zussen-Bol-
der en de Voerstreek; voorbereidend 
werk i.v.m. de uitbouw van het sociaal 
dienstbetoon in de Maasstreek. 

Vermeerdering van het aantal abon
nementen op « Wij » met bijna 300 en 
uitbouw van een eigen Limburgse blad
zijde in deze publikatie. 

Dit alles is te danken aan al de leden 
van het arr. bestuur, van de arr. raad, 
van de afdelingsbesturen en aan tien
tallen andere VolksuniemiUtanten. 
Zonder hun moeite en inspanning wa-

PLAATSELIJK 

Alken 
GEBOORTE 

De familie Scheepers-Schuurmans werd ge
zegend met een vierde kindje : een meisje 
Lie\e. Onze hartelijke gelukwensen. 

Bilzen 
KAN rONNALE VERGADERING 

Op vrijdag 9 december te 20 uur \erga-
deide in café « Moto-Cross » te Hoeselt de 
kantonnale werkgroep van de Volksunie Bil
zen. 

Waren ook aanwezig de 5 gemeenteraads
leden van de oppositie van Hoeselt. Besloten 
« e r d de abonnementenslag onverminderd 
Noort te zetten en de ledenslag te beëindigen 
voor eind januari. Ook werd de tekst goed
gekeurd van een pamflet dat binnen zeer 
korte tijd op verschillende duizenden exem
plaren in ons kanton zal verspreid worden. 

Volgende vergadering zaterdag 28 januari 
te 20 uur. Eveneens in café « Moto-Cross » te 
Hoeselt. 
ABONNEMENTENSLAG 

De abonnementenslag in deze gemeente 
wordt onverminderd voort gezet. Op dit 
ogenblik heeft de gemeente Bilzen alleen 
reeds bijna viermaal het kantonnaal streef
cijfer overschreden. 

Proficiat voor de mannen van voorzitter 
.1 Rubens. 
V.T.B.-VA.B. 

Het jaarlijks bal van de plaatselijke V.T.B.. 
V..A.B.-afdeling gaat door op zaterdag 21 ja
nuari 1%7. 

ren de zojuist vermelde prestaties to
taal onmogelijk geweest. Ik dank hen 
dan ook allen hartelijk voor hetgeen 
zij ten bate van de Vlaamse volksstrijd 
hebben gedaan. Toch meen ik dat nie-
mands verdiensten verminderen door 
een speciaal woordje van dank te rich
ten tot onze vriend Jaak Cuppens. Dit 
omdat hij meer dan wie ook zich met 
al zijn energie en bekwaamheden heeft 
ingezet voor de uitbouw van de Volks
unie in ons arrondissement. 

Nu wij voor een nieuw jaar staan, 
een jaar dat uiterst belangrijk zal zijn 
in de lange geschiedenis der Vlaamse 
Beweging, vraag ik U allen. Volksunie
kaderleden, niet te versagen en met 
hernieuwde moed voort te bouwen op 
wat reeds tot stand werd gebracht. In
dien U allen de oproep beantwoordt en 
indien U, Volksunie-sympathisanten, 
die nog niet ons kader hebt vervoegd, 
de handen uit de mouwen steekt, dan 
staat het als een paal boven water dat 
geen enkele macht de doorbraak van 
de Volksunie in Limburg zal kunnen 
verhinderen. 

Evrard Raskin, 
Arr. voorzitter. 

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

« LIMBURG. LET OP ÜW ZAAK ! » 
l. De verfransing van Overmaas. IL 
De Waalse overheersing in het Hof 
van Beroep te Luik. III. De Sluiting 
van Zwartberg. 

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

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

Beringen 
BONDS-NIEUWS 

De aflevering van reispassen 1967 is enkel 
\oor kinderen. De leden worden gevraagd 
zo haast mogelijk voor de nodige pasfoto's 
te zorgen (4 cm. bij 4 cm.). 

De sekretaris van de bond houdt, evenals 
vorige jaren zitdag in het Kultureel Centrum, 

Hoogstraat 8, en wel op zaterdag 24 december 
van 10 tot 13 uur. 

De leden gelieven de oude reispassen, nieu
we foto's, trouwboekje en 30 fr. voor de on
kosten mee te brengen. Latere aanvragen 
zullen wellicht niet voor 15 januari in orde 
komen. 

Bocholt 
HUWELIJK 

Op dinsdag 27 december wordt alhier het 
huwelijk ingezegend van onze vriend Ludo 
Mondelaers met mej. Anny Thys. Hartelijk 
proficiat. 

Eigenbiizen 
Het berichtje over de K.AJ..-avond te Ei

genbilzen eist een rechtzetting. 
De gewraakte zin was de autentieke tekst 

van Jozef Simons in « God schiep de Waal », 
waarin de dichter spreekt over Chinezen en 
negers (gele en zwarte) vooraleer hij de vloe
kende Waal beschrijft. 

Wat is er wel nodig om bij Jozef Simons 
een belediging te vinden aan het adres van 
de Vlamingen ? 

De K.A.J. wil zich inderdaad boven de 
(dorps) politiek houden, maar wil evenzeer 
verschoond blijven van verdeeldheid zaaiende 
verdachtmakingen. 

Kapelaan Colemont, proost K.A.J., Eigen
bilzen. 
VLAAMS BAL 

Het jaarlijks Vlaams bal gaat door op za
terdag 14 januari 1967. Orkest : Bert Min-
ten. Alle Vlaamsgezinden op post ! 
VOLKSUNIE 

Het bestuur van de plaatselijke afdeling 
vergaderde op zondag 18 december in café 
« De Kroon ». De organisatie van het Vlaams 
bal van 14 januari 1967 werd er besproken. 
Ook kwam de bedeling van een kantonnaal 
pamflet ter sprake. Tenslotte werd verslag 
uitgebracht o\er de ledenslag. Eigenbilzen 
streeft er naar voor eind januari 45 nieuwe 
leden te kunnen inschrijven. 

Genk 
De Mijnwerkers-brankardiers en de K W B 

van Waterschei organizeerden twee succes
rijke ontspanningsavonden voor zieke mijn
werkers in het Preventorium te Lanaken en 
de Kliniek te Waterschei. Verschillende Wij-
lezers werkten bier aan mee. Proficiat. 

AFDELINGSWERKING 
_ Volkende week verschijnt ons derde afde-

Ilngsblaadje. 
Een ledenvergadering werd gepland voor 

de maand januari, mede om onze eerste 
plaats (?) in de rangschikking van de abon
nementenslag te vieren. 

Maar vooraf nog eens « allemaal aan de 
slag ». 

Herderen 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Vanaf I januari 1%7, zal de Vlaamse Zie
kenkas definitief starten in onze gemeente. 

Later wordt dan uitbreiding voorzien voor 
Millen, Valmeer en R iems t 
WARM AANBEVOLEN 

O p Kerstavond 24 dec. 1966, in het enig 
mooie kader van « Hove Malpertuus » uitge
baat door wielrenner Yvo Molenaers, een gro
te gala-dansavond ten voordele van het 
prachtig sociaal werk « Hulp aan mensen in 
nood ». 

Speelt ten dans Europa's beste gitarenen-
semble « The Jokers » en de internationale 
top-artist, de Amerikaanse negerzanger Mei 
Turner. 

Aanvang om 21 uur. Men kan kaarten ko
pen op voorhand en plaatsbespreking in « Ho
ve Malpertuus », Steenweg Tongeren-Maas-
tricht, Herderen, tel. (012) 51538. 
O P STAP 

Onze burgemeester en eerste schepen gin
gen samen op stap naar het P.V.V.-bal te 
Ziehen-Zussen- Bolder. Kwestie van wind
wijzerstreken. Ze werden met weinig enthoe-
siasme begroet, maa r toch opgemerkt tussen 
het karig aantal belangstellenden. 

Vormen zij een duo waar menig dekselke 
op pas t ? Herinner u de vlaggenhistorie van 
11 jul i ! 

Och ja, op ons volgend Vlaams bal zullen 
zij er ook weer zijn. 

Waarom niet, ze zijn toch burgemeester 
en schepen van iedereen ? 

Hoeselt 
NIEUWE AFDELING 

De voorbereidende kontakten i.v.m. het 
stichten van een plaatselijke afdeling van de 
Volksunie verlopen uiterst gesmeerd. Reeds 
vijf gemeenteraadsleden hebben hun mede
werking toegezegd. Alles laat voorzien dat 
Hoeselt binnen zeer korte tijd zal kunnen 
overgaan tot de oprichting van een bijzonder 
degelijke afdeling. 
ZITDAGEN 

De heer Joris Hardy, gemeenteraadslid en 
lid van het arr . bestuur heeft in de jongste 
dagen op een negental plaatsen in onze ge
meente een zitdag gehouden i.v.m. de grond
belastingen. 

Mechelen aan de Maas 
KONTAKTEN 

Door F. Stulens en E. Raskin, arr. voor
zitter, werden in onze gemeente enkele per
sonaliteiten gekontakteerd. Dit in verband 
met de Volksuniewerking in het kanton Me
chelen aan de Maas. 

MEDEDELING 
Met genoegen kunnen wij — eindelijk — 

meedelen dat de telefoonnummer van J. 
Cuppens, Zandbergerstraat 22, Neeroeteren, 
011-64402 is (een telefoonaansluiting bekomen 
is in Limburg immers een lange lijdensweg). 

Munsterbilzen 
BAL 

O p zaterdag 17 december had het Vlaams 
bal plaats in zaal « Narcisse ». Het werd een 
overrompelend sukses. Aan de inrichters har
telijk proficiat en beste dank aan alle mede
werkers. (Volgende week uitvoerig verslag). 

Neeroeteren 
KULTURELE KRING 

Op donderdag 29 december richt de Kul-
turele Kring een voordrachtavond in over 
« Leuven D, met als spreker Petillion, redak-
teur van het studentenblad «t Rerum ». Deze 
voordracht zal gehouden worden in de zaal 
der Eerwaarde Zusters, Spilstraat, Neeroete
ren. 

Alle Vlamingen zijn uiteraard aan dit pro
bleem geïnteresseerd. 

Iedereen mag deze voordracht komen be
luisteren. Toegang vrij. 

Munsterbilzen 
SUKSESRIJK BAL 

De mannen van Munster mogen zeker van 
harte proficiat gewenst worden. In de volle 
zaal ging het eerste jaarlijks Vlaams bal door. 
Het was werkelijk een sukses. Het orkest 
Bert Minten zorgde voor stemming tot in de 
lats uurtjes. 

De tombola (in totaal 120 prijzen) mag ze
ker vermeld worden. Alle winkeliers, hande
laars en neringdoeners uit Munster en om
liggende worden nogmaals hartelijk bedankt. 

Om 22 uur werd het bal geopend door Jan 
Rycken, sekretaris, waarna Alfons Jackmaer , 
voorzitter, op het podium kwam. Laatstge
noemde werd met geweldig applaus en door 
het zingen van de « Vlaamse leeuw » ver
welkomd. Hij dankte allen die tegenwoordig 
waren en deed een speciale oproep tot de 
jeugd. 

De eerste beker ging naar Eigenbilzen, om 
de sterkst vertegenwoordigde afdeling en 
werd afgegeven aan de heer E. Raskin, wel
ke op zijn beurt iedereen uitnodigde op het 
Vlaams bal op 14 jan. te Eigenbilzen. Een 
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tweede beker ging naar het beste danspaar, 
uit Neerglabbeek. Verder werd een grote 
taar t gewonnen door het beste a teenagec-
danspaar », nl. uit Hasselt. 

Vermelden we nog het optreden van de 
« Cheyenne skiffle group », Vlaamse studen
ten uit Munsterbilzen. 

Vriendenband Munsterbilzen dankt even
eens van de Vlaamse Harmonie « Recht 
door Zee » uit Eigenbilzen, om de bereid
willige diensten. 

Smeermaas - Lanaken 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Uitzonderlijk vindt de zitdag voor sociaal 
dienstbetoon niet de 4de maandag van d e 
maand, maa r wel de 4de dinsdag plaats : 27 
december. Dit in de parochiezaal van 20 tot 
21 uur. 

Tongeren 
De Sportaraad Tongeren vergaderde on

langs. Tijdens deze bijeenkomst werd een 
nieuw bestuur voor het gewest samengesteld. 

Voorzitter apoteker Paul Tans, Riemst; 
secretaris : Leo Bancken, Herderen; pen
ningmeester : Miei Somers; leden : dr. F rans 
Vangronsveld, advokaat Reard, Dorson, Van-
devijver, Mathieu Lowette, J a n Smets, proost 
E.P. Deodat. Al dadelijk sloeg nieuw en jong 
bestuur de handen uit de mouwen en een 
Sporta-rennersschool werd in het leveu ge
roepen. 

Zes zondagen achter mekaar volgden een 
grote schare jonge renners aandachtig de 
kursussen die ge^t-x en werden door advokaat 
Reard, dr. Vangronsveld, Robert Meers, E.P. 
Deodat en dr. Dries Claes. Verscheidene oud-
renners werden aan de jonge beloften voor
gesteld en ervaringen uitgewisseld. Verleden 
zondag had de plechtige sluiting plaats met 
een ontvangst op het Tongerse stadhuis. 
Nieuwe plannen worden gesmeed, o.a. geza
menlijke oefeningen, aanleren van spurt, snel
heid op wielerbanen. Ook aan andere sport-
takken zal gedacht worden. Het wakkere be
stuur heefd wind in de zeilen ! 
KANTONNALE W E R K G R O E P 

De kantonnale werkgroep van de Volks
unie Tongeren-Maaseik zal vergaderen op 
vrijdag 30 december te Tongeren. 

Tongeren - Maaseik 
VOLKSUNIE 

Het arr . bestuur vergaderde op donderdag 
15 december te Tongeren. De arr . raad zal 
samenkomen op donderdag 12 januari 1967 
te Hasselt in « Hotel Warson ». 

Vlijtingen 
DAVIDSFONDS 

O p maandag 26 december te 20 uur richt 
de plaatselijke afdeling een toneelavond in. 
Zal worden opgevoerd : « Wij hadden het 
over rozen ». Speelgroep : Het Nederlands 
Kamertoneel. 

Voerstreek 
VOLKSVERGADERING 

O p zaterdag 17 december jl. had er een 
volksvergadering plaats in <t Hot de Vger ». 

Het plaatselijk bestuur mocht zich verheu
gen in de opkomst van een 100-tal toehoor
ders, waaronder het overgrote deel uit d e 
Voerstreek zelf! Een onverhoopt sukses dus. 

De heer Pierre Brabants, afdelingsvoorzit
ter, opende met algemene beschouwingen 
over de Voerstreek. 

Vervolgens behandelde Jaak Cuppens in 
het kort de Limburgse problematiek en be
wees de onmacht en de grove tekortkomin
gen van de 3 traditionele partijen speciaal 
t.o.v. Limburg. Ook werd het voorstel in het 
midden geworpen om een soort bestendige 
afvaardiging te vormen, voortkomende uit de 
Vlaamse verenigingen en de Vlaamse gemeen
temandatarissen, die regelmatig in kontakt 
zou moeten treden met de heer goevemeur 
om de wantoestanden aan te klagen, oplos
singen voor te stellen en hun eisen kracht 
bij te zetten (Wie gaat er werk van maken ?). 

Als grastspreker werd dr. Goemans, volks
vertegenwoordiger, op luidruchtige wijze ver
welkomd en zijn echtgenote in de bloempjes 
gezet. 

Dr. Goemans boeide alle aanwezigen met 
zijn uiteenzetting over de noodzaak van een 
Vlaamse politiek. In het kort schetste hij d e 
historische toestanden, die geleid hebben tot 
de achteruitstelling en het verval van het 
Vlaamse volk. Hij toonde dan ook aan waar
om wij Vlaams-nationalist zijn. Dit Vlaams-
nationnlisme stelt een nolitieke oplossing voor 
de problemen in Belcië : het federalisme. 
Tot slot^ betoogde hij uitvoerig dat alleen d e 
Volksunie ons de konkrete politieke vorm 
biedt op ons recht en gelijk te krijgen in Bel
gië. 

Deze Drachtige avond werd besloten met 
een omhaling ten voordele van de onkosten 
en pen daverende Vlaamse leeuw. 

Na afloon van de vercadering was fiet voor 
P . Brabants en J. Cnnnens mocfliik om met 
de p.iilementa're hulp van dr. Goemans 
mcerdeje pevallen van sociaal dienstbetoon 
in behandeling te nemen. 

Zichen-Zussen-Bolder 
In de/e gemeente zal er voortaan regel

matig zitdag gehouden worden voor Vlaams
nationaal dienstbetoon en dit in het café Lu-
cien Marchal (bij de smid), Grote Baan, Zi
chen-Zussen-Bolder. De data zullen binnen
kort langs deze weg en in plaatselijke bla
den aangekondigd worden. 
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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 U op een maximum breedte 
Uw yilla-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. 

i 
S T A N D I N G V O 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: 250.000.- 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 P E N 

MEIR 18 - Tel. 03/31.78.20 
G E N T 

ONDERBERGEN 43 - Tel. 09/25.19.23 

G E N K H O L S B E E K (Leuven) 
WINTERSLAGSTR. 20 - Tel. 011/544.42 ROTSELAARSEBAAN 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 - VOOBBRAECK EN C' 
Jan Van Rijswiicklaan 62 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N : 03/37.54.38. 

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».ï 

Telefoon : 015/41198 Bestuurder Jos Feyaerts 

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

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

uitgeslapen 
wanK.. 

ÏPEÜA 
l l R E L L 
Dunlopilio |Vi 
STRH 

MATTHiem dit>ÜENdSVRiJF 
T U R N H p U T S E B A A K 1 0 2 , BORGERHOUT - TEL 35.17.83 

, BUHUizlM ! Oiipestcaa) a4.86> Aniw. t«(. 3I.ÖU8 
Begijnenslrsat 39i4I. Aiitw. leï: 33.47;J4 - Oalliforrlej 40, ièurné, Tèl. 36.25.12 

W I M M A E S 

DIANALAAN. 10, BERCHEM • Antwerpen. • Tel . : (03) 39.69.34. 
— St-;lt zijn kandidatuur bü alle Vlamingen in de 

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

— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, 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 Rijswiicklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon: 03/37.54.38. 
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NIEUWE 
[i L.V.V.-VOORZITTER 

I D'haeseleerling-tovenaar. 

ONAFHANKELIJK LAND 
Zuid-V ietnamenka. 

95 T.H. JA IN SPANJE 
Franco : de ware Ja-cob. 

NATO-PLAN VAN HARMEL' 
Harmelodramatisch. 

AMEYE VOORZITTER 
BENELUX-KOMITEE 
Ameye m'n voeten! 

WEDDEVERHOGING 
Patlecentarisnie. 
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VORST IN OVER
STROMINGSGEBIED 
Binnenkort ijsgang ? 

KONCENTRATIE-
KAMPEN OP KUBA 
Vol Kubagnards. 

JACKIE TEGEN 
MANCHESTER-BOEK 
« We Kenne die man nie... ». 

INBEL DOOR 
KINSJASA UITGEWEZEN 
Uitbel. 

BOB HOPE IN VIETNAM 
Maar geen hope op vrede. 

NATO-RAAD NAAR 
HEIZEL 
Heizelijk nieuws. 

« LOUVAIN »-STRIJDERS 
BIJ MGR HIMMER 
« .. Himmer vooruit, dappe
re Belgen... ». 

SOVJETPERS VERBODEM 
IN CHINA 
Pers ona non grata. 

Het Kerstmanneke 1966. • • • rekl 

\uQn de anarchist 


