
We wensen 

- onze lezers een prettig oud en nieuw; 

- het Vlaamse volk een voorspoedig 1967; 

- het unitair huis 'ii federale herinrichting^ 
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WIJ 

T.V. ONWILLIG ? 

De V.U. geeft blijk van een op
merkelijke vitalileit. Zij heeft de 
taktiek en strategie volledig on
der de Jcnie om door middel van 
interpellaties, wetsvoorstellen, 
parlementaire vragen en moties 
de aandacht van de publieke 
opinie op haar streven te vesti
gen, nl. de volledige geijkberech-
tiging van de Vlamingen. 

Het spreekt vanzelf dat wij er 
alle belang bij hebben dat haar 
aktiviteiten het groot publiek be
reiken. Het is mij reeds vaak op
gevallen dat moties en persmede
delingen van de V.U. wel in de 
radio worden omgeroepen, maar 
dat de Vlaamse T.V. het niet op
portuun oordeelt deüe standpun
ten aan de kijkers bekend te 
maken. In het belang van de 
partij zou ik het nutlig achten 
dat het hoofdbestuur deze zaak 
scherp zou in het oog houden en 
desgevallend passend bij de 
B.R.T.-leiding zou tussenbeide 
komen. 

J.T., Brussel. 

VALSE PATRIOTTEN 

Veel Vlaams geduld bewerkt met 
[Franse komplimenten, 

was het kompliment dat meer 
[dan honderd jaar 

ons land hield bij elkaar. 
Om Neerlandse tale gaf men al 

[die tijd geen centen, 
want het was die van 't kleine 

[grut, 
niet die van Koning, Kardinaal of 

[andere prominenten 
en van wie kreeg een pieterstaal. 
Maar nu het Vlaams geduld is 

[uitgeput 
en Brussel het cement zou moe-

[ten geven, 
nu wordt door al die wars is van 

[ons taal, 
de wet en 't arm landje prijsge-

Fgeven. 

R., Denderleeuw. 

REKLANE 

Het is eerder uitzonderlijk dat 
nog franstalig reklamedruk-
werk in onze Vlaamse steden en 
gemeenten verspreid wordt. 

Maar hoe" is het te Brussel ? 
Objektieve voorlichting daarover 
kan nuttig zijn ook voor de Vla
mingen uit de Vlaamse land
streek. 

Talrijke Brusselse instelli'^ " " 
hebben bijhuizen in het Vl; 
land. Ik vernoem maar Bon 
ché, Sarma, Innovation, Nop'-i, 
Bank van Brussel, Generale 
Bankmaatschappij. Hoe handelen 
die instellingen tegenover de 
Vlamingen ? betten zij in Vlaan
deren een Vlaams masker op, 
terwijl ze in Brussel onze taal 
negeren ? Wie licht'ons daarover 
in ? Vlaamse, Waalse, Brusselse 
firma's die te Brassel onze taal 
miskennen, werkeiii" mee aan de 
verfransing : het zijn Vlaande-
rens vijanden. 

We kunnen de reklamedrak-
werken in twee soorten indelen: 
geadresseerde en van huis tot 
huis bestelde. Geadresseerde die 
niet in de taal van de bestemme
ling gesteld zijn, worden best te-
ruggeftuurd. (Bij KVHV, Vaart-

VERSE ZEEVIS 
Visverdelers en diep
vrieshouders, vraagt 
inlichtingen en nrijs-
lijst. 

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

engij 
straat 55, Leuven, zijn kleurige 
etiketten te krijgen — 5 fr. voor 
36 — met tekst : Terug aan af
zender, Nederlands a.u.b.). 

Eentalige reklame, die te Brus
sel van huis tot huis besteld 
wordt, moet als provokatie be
schouwd worden. Er moet tegen 
gereageerd worden. Het postbe-
stuur zou de bestelling ervan 
moeten weigeren. Dat zou de 
praktijk zijn van het tweetalig 
statuut van Hoofdstad Brussel. In 
afwachting kunnen de Vlamingen 
de eentalige reklames verzamelen 
en ze terug in de postbus stop
pen. 

Wat niet voor Vlainingen be
stemd is, moet bij hen niet afge
leverd worden. Voor de postdien
sten kan het wel wat extrawerk 
meebrengen. 

A.D.D., Roeselare. 

ZELFSTANDIGEN 

In de volksmond wordt er nog
al eens gezegd : wij leven hier 
in een welvaartstaat. Dit zal 
voorzeker wél waar zijn, althans 
voor een groot deel der bevol
king, maar naar mijn bescheiden 
mening zijn er in dit zogezegde 
« landeke van belofte » een groot 
deel onzer pensioentrekkenden, 
die met een gevoel van angst de 
toekomst tegemoet zien. Ten an
dere, daar is reden te over voor ! 

De niet te remmen stijging der 
levensduurte doet zich ergst ge
voelen bij de zelfstandige pen
sioengerechtigden. 

Ik vraag mij dan ook af, hoe 
dezen zich in de huidige omstan
digheden redden. Alleszins door 
vele ontberingen. In het ministe
rie van Sociale Voorzorg heeft 
men goed te verklaren dat het 
inkomstenplafond merkelijk ver
hoogd is en gebracht op 18.000 fr 
voor een gehuwd paar. Men moet 
al ontzaglijk veel geluk hebben 
om nu en dan eens enkele fran
ken te kunnen bijverdienen, maar 
dit lukt meestal nooit. Wie -doet 
er nog beroep op een gepensio
neerde ? Mogelijk om hier of 
daar een vuil werkje op te knap
pen. Bovendien zal de opdracht
gever wel rekening houden met 
het feit dat de sukkelaar met 
weinig tevreden is. Dit is immers 
meestal ook zo ! 

Het is daarom hnog tüd dat er 
eens en voorgoed een einde 
wordt gemaakt aan de onrecht
vaardige toestand en dat de rust
en overlevingspensioenen der 
zelfstandigen apngepast worden 
aan de werkelijke levensbehoef
ten. , 

Hef is toch niet aan te nemen, 
dat een i'iaandeliiks pensioenbe-
' ongeveer 2000 fr. vol

een menswaardig be-
M.i.ii' I' f<enieten ! Beloften zijn 
er reeds veel gedaan vanwege de 
regering. Wat is er tot hiertoe 
van in huis gekomen voor de zelf
standigen ? Waar ligt de fout ? 

Een voorbeeld zal wel volstaan 
om aan te tonen hoe men in 
Brussel omspringt met de sociale 
belangen der zelfstandigen. 

Ik ben geboren in 1897, dus 
sedert 1962.op pensioen gesteld. 

WIM MAES 
vraagt U zijn militailten 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.0. - Antwerpen of 

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

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

Mijn beroepsloopbaan ziet er uit 
als volgt : 25 jaar zelfstandige, 4 
jaar bediende, 7 jaar werknemer. 
Mijn maandelijks pensioenbedrag 
beloopt op heden 2.088 fr. plus 
105 fr. rente, door stortingen ver
worven. Hoe men tot dit bedrag 
is gekomen, begrijp ik niet. 

Mijn pensioen is naar mijn me
ning niet aangepast aan de nieu
we bedragen, voorzien bij de wet 
van 13 juni 1966. Intussen kan ik 
maar alleen hopen op een spoe
dige wijziging in het pensioen
stelsel der zelfstandigen op een 
rechtvaardige bazis. 

P.F.V., Stekene. 

PLUIMGEWICHT 

Juicht, Vlamingen, juicht. Nu 
gaan wij wat beleven. Alle zor
gen weg, nu het Liberaal Vlaams 
Verbond de heer D'haeseleer tot 
voorzitter gekozen heeft. Welke 
schrijnende bloedarmoede moet 
er in de Vlaamse P.V.V.-rangen 
heersen om er toe verplicht te 
worden een element tot voorzit
ter aan te stellen dat veel te licht 
bevonden is om het Kamervoor
zitterschap waar te nemen. En 
men kan zich makkelijk indenken 
hoe de P.V.V. belust was op dit 
Kamervoorzitterschap. Nu zal 
een bende ruggegraatlozen ge
leid worden door een dorpspoli-

tieker. Het gebrek aan inhoud 
van het Vlaams liberalisme zou 
niet beter tot uiting kunnen ko
men. Een moeilijk te bedwingen 
leedvermaak maakt zich van ons 
meester bij dit ellendig gedoe. 
Met zo'n tegenstanders zullen de 
fransdolle Brusselaars zeker met 
alle gemak hun verfransingspoli-
tiek kunnen \erder voeren. 

Het lijkt zelfs er op dat het 
hier om een P.V.V.-taktiek gaat 
teneinde het unitarisme nog wat 
te rekken. Heel waarschijnlijk 
moet Omer-de-bloedhond als 
volgt geredeneerd hebben : «laat 
de meest kleurloze, de meest 
makke van onze Vlaamse P.V.V.-
ers hier maar de leiding nemen. 
Van uit die hoek moeten wij ons 
geen zorgen maken. Alles is vei
lig». 

De heer D'haeseleer is, zijn na
tuur getrouw, onmiddellijk be
reid gevonden de knechfenlivrei 
met gouden knopen aan te trek
ken. Hij voelt er zich zelfs door 
verheven. Met een niet gevc.'nsd 
welbehagen zal hij zich in deze 
lakeienrol kunnen « uitleven ». 

De Volksunie moet er haar 
voordeel uit halen. Het pluinige-
wicht dat ze voorgeschoteld 
krijgt, is waarschijnlijk een bui
tenkansje. 

B.H., Erembodegem. 

PARLEMENTAIRE WEDDE 

Het is wenselijk dat een einde 
wordt gesteld aan de talrijke ku-
muls die door de parlementairen 
worden uitgeoefend. Dit heeft 
verschillende nadelen tot gevolg: 
machtsmisbruik, verwaarlozen 
van de gekumuleerde funkties, 
absenteïsme in het parlement, 
onevenwichtige verdeling der in
komens, enz. 

Daarom zou moeten voorge
steld worden dat elk parlements
lid alle andere officiële mandaten 
kosteloos uitvoert, juist zoals in 
grote mate voor de ambtenaren 
van toepassing is. Er zou dus 

moeten verboden worden van 
nog enige bijkomende vergoeding 
toe te kennen aan de parlemen
tairen die het ambt van burge
meester of schepen uitoefenen. 

Voor de openbare mandaten in 
raden van beheer : het afschaf
fen van alle zitpenningen, enz. 
(daardoor worden de traditionele 
partijen vanzelfsprekend zeer ge
troffen). 

T.D.J., Brussel. 

VERNIEUWING 

Met alle lof voor uw blad en de 
regelmatig vernieuwde initiatie
ven die het neemt als bv. « doku-
ment ». Geen pogingen mogen on
verlet gelaten worden om de 
mensen te wijzen op de mistoe
standen. Het blad mag ook geeri 
kopie zijn van al wat al elders te 
lezen is. Helaas voelen onze 
Vlaamse dorpsmensen te weinig 
aan van de aangeklaagde wantoe
standen of aanvaarden zij deze 
nog als iets zeer gewoons. Daar
om moet mijn inziens uw blad 
een rubriek openen waarin ver
spilling, die elkeen rondom zich 
ziet, dient aangeklaagd te wor
den, zodat de mensen op andere 
dan Vlaamse gronden (die hen 
misschien niet of slechts matig 
interesseren) door onze partij 
worden aangetrokken. De kleur-
partijen leveren ons dagelijks het 
bewijs van hun onbenulligheid. 
Laat de Volksunie bewijzen op 
elk gebied de partij der vernieu
wing te zijn. 

F.W., Kieldrecht 

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

van de redaktie 

j 
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Betrefts laatst* kans* . 
Hat ondarvarp hiarbovan aangadulcS, baate lazor, 
óoët uallioht 'n beatja aan b4>angstiganda dingan 
dankaa*"Laatjta kans" uordt imosars vaalvuldlg ga> 
baruikt i«'7«flu "ootanappan op bat laat sta nippor-' 
tja"« Andarzijda i s hat ook n̂ tera dia gaba»igd 
wordt tar galagaaheid van toabola»trakkingan aï. 
lotarijan* Da laannan van de vogal^ik^-kraaapjas 
• o l wll&gakoalaurda schilderijan an plusjan ba-
ran op da marktan sohroaxxuan dié voordan dan ook 
alsof bat lavan van i9 roorbijgangars ar 7&n af 
hing* In ons garal i s dat oissohien niat helaaaal 
%p, maar toch gaat mat hat razultaat dat door da
as laat sta oproap baraikt wordt, healuat saiaan aaat 
da goeda gang ran sakan in 1ons blad« Hat i s naoa-
l i jk so dat oxi9 abonnasaantantal er da jonf.sta t i jd 
healvat op •ooruitgagaan i s , vooral dank z i j da 
fant&stisoha aktis ran onza propagandisten* Andar-
sijds habban st^okprosven ultgavazan dat ook onza 
"ouda g*tr->uw«a* flink habban hamieuwd* Toch zijn 
•r st€»ads aan aantal mansen dia varzuisdan dit ta/ 
doan, vaak oodat z i j nlat thuis uaran toan da pc 
boda kuaa of doordat z i j naliatan hat leasgeld 
klaar ta lagKan an da bataling uitntaldan. 
Daaz'ocB dia laatsta kans: stort uw laasgeld 
postrakaniag (1711.39, Wij Vlaams-«ationa&iyBr*l) 
an Boaak daardoor dat da schitterende razultxten 
•an onza abonnaoantanslag niet voor een kl/in ga-
daalta on^adaan gasaakt wordan door dat kLoina ver
suia xa/arzljds* Voor da rests hartelijk/ank en aan 
gelukkig nieuwjaar* /l .J? 

file:///erder


WIJ ^ 

regering en parlement 
mr. f. van der elsL 

Het is geenszins overbodig terug te komen op het konflikt tussen de regering 
en het parlement. Dit konflikt is reëel, ook al volgen de meerderheidspartijen 
gedwee de regering. Er is een konflikt tussen de voorzitter van de Kamer en 
de regering, terwijl ook de oppositiepartijen niet bereid zijn zich bij het Diktat 
van de regering neer te leggen. 
Is het belangrijk of is het niet belangrijk ? Het is o.i. gevaarlijk, over deze 
kwestie lichtzinnig te oordelen en ze af te wimpelen als weinig belangrijk. Er 
zijn nu eenmaal beginselen die moeten verdedigd worden tegen iedere inbreuk 
omdat zij essentieel zijn en tot het wezen zelf van de parlementaire demokratie 
behoren. 
Het is onze plicht, het parlement te verdedigen. Het parlement is de enige in
stelling waar de Vlaamse volkswil zich kan laten gelden. De parlementaire de
mokratie is voor ons een waarborg en ieder fascistisch avontuur in België zal 
onvermijdelijk tegen ons, Vlamingen, gericht zijn. De Vlamingen moeten blijk 
geven van politieke volwassenheid. Men oogst goedkoop sukses wanneer 
men op demagogische wijze het parlement aanvalt en bekritizeert. Doch wat 
wil men in de plaats ? De Volksunie heeft van bij haar stichting geopteerd 
voor een demokratische machtsvorming door 'n beroep op het kiezerskorps. 

Wij kunnen en zullen dan ook niet 
dulden dat het spel vervalst wordt, dat 
men ons in het parlement berooft van 
onze grondwettelijke en demokratische 
rechten. Niet in de geringste mate, 
omdat men niet weet waar men zal 
eindigen eens deze weg ingeslagen. 
Het is voor ons een principiële kwes
tie. Tijdens de vorige CVP-PVV-rege-
ring werd gepoogd, de kieswet te wij
zigen om de Volksunie een voetje te 
lichten door het invoeren van een 5 % 
klausule. Thans wil de regering ons 
muilbanden in het parlement en ons 
de mogelijkheid ontnemen om onze 
voorstellen te verdedigen. Wij nemen 
dit niet. 

De toestand is ingewikkeld en ver
ward door toedoen van de regering die 
voortdurend van houding verandert en 
opeenvolgende interpretaties geeft van 
het taaibestand. Maar de kern van de 
zaak is en blijft dat de regering haar 
taaibestand wil opdringen aan het par
lement én aan de oppositiepartijen in 
het parlement. Daartoe heeft zij het 
recht niet. De regering moet het be
ginsel van de scheiding der machten 
eerbiedigen en heeft zich niet te be
moeien met het reglement van Kamer 
en Senaat. 

De CVP en de PVV hebben, toen zij 
samen de regering vormden, een taai
bestand uitgevonden omdat zij zich 
onmogelijk akkoord konden stellen op 
een gemeenschappelijk programma. 
Het taaibestand dient alleen om de te
genstellingen in en tussen de regerende 
partijen te vermommen. Het is een be
kentenis van onmacht en een vlucht
misdrijf. Dit taaibestand gaat alleen de 
regeringspartijen aan en de oppositie
partijen hebben er vanzelfsprekend 
niets mee te maken. 

De regering, die niet zeker is van 
haar meerderheid, wil echter beletten 
dat in het parlement wetsvoorstellen 
van de oppositie besproken worden die 
z o ^ e g d onder het taaibestand vallen. 
Zij ^ i l beletten dat er over gestemd 
wordt, 

Daaitom verklaart de regering dat al 
deze wetsvoorstellen moeten verzon
den worfl^n naar de kommissie Meyers, 
zogezegd imi advies, maar in feite om 
daar b e g r ^ n te worden minstens tot 
in 1968! 

Daarenbov^ verzet de regering er 
zich tegen, daVdeze wetsvoorstellen in 
de bevoegde Wrlementaire kommis
sies behandeld V r d e n : de regering 
eist dat zij t e l k% weer zouden ver
daagd worden. 

De wet van 1 ju \ i966 voorziet dat 
de voorzitters van ^ m e r en Senaat 
wetsontwepen, wetVoorstellen en 
amendementen « die «t betrekkingen 
tussen de gemeenschapjbi kunnen be
ïnvloeden » voor advies \ a n de Kom

missie Meyers kunnen onderwerpen. 
Dit is echter geen verplichting, maar 
alleen een mogelijkheid. De voorzitters 
oordelen zelf over de opportuniteit of 
de wenselijkheid en zij kunnen daar
enboven een termijn bepalen « waar
binnen het advies dient te worden ge
geven ». Zo staat het in de wet. 

De eerste-minister, de regering heeft 
daar niets mee te zien. Het is een be
voegdheid die door de wet verleend 
wordt aan de voorzitters qualitate qua. 
De eerste-minister pleegt dan ook een 
inbreuk op de prerogatieven van de 
voorzitters wanneer hij, vooruitlopend 
op de beslissing van de voorzitters, ver
klaart dat alle wetsvoorstellen zullen 
verwezen worden naar de Kommissie 
Meyers, behalve evenwel de wetsont-

geerd. Terecht : het gaat de regering 
niet aan! De regering heeft aan het 
parlement niets te bevelen. Het parle
ment, rechtstreekse emanatie van de 
volkswil, is niet ondergeschikt aan de 
regering, maar het omgekeerde is 
waar. 

De regering maakt daarenboven 
klaarblijkelijk misbruik van de kom
missie Meyers. Wat zij wil is niet de 
verzending van de wetsvoorstellen naar 
deze kommissie om binnen een redehj-
ke termijn een advies te bekomen, 
waarna de normale behandeling in 
het parlement zou voortgezet worden. 
Zij wil integendeel deze wetsvoorstel
len in de kommissie begraven en al
dus de normale parlementaire proce
dure lam leggen. 

De bedoeling van de regering, in 
funktie van haar taaibestand, is dus 
ook in strijd met de wet van 1 juli '66 
waarbij de Kommissie Meyers opge
richt werd. 

Het is wellicht nuttig er nog eens de 
aandacht op te vestigen dat de Volks
unie als oppositiepartij bij de samen
stelling van de kommissie Meyers ge
weerd werd. Dat de leden van deze 
kommissie door de regering benoemd 
worden en niet, zoals dit destijds het 
geval was met het Centrum Harmei, 
door het parlement gekozen. Dat deze 
kommissie ook nog in een ander op
zicht niet demokratisch samengesteld 
is : zij weerspiegelt niet de machtsver
houdingen in het land, noch tussen de 
gemeenschappen noch tussen de par
tijen. Het arrondissement Brussel 
heeft evenveel vertegenwoordigers in 
de kommissie als gans het Vlaamse 
land; de PVV heeft evenveel vertegen
woordigers als de CVP of de BSP. 

X 

werpen van de regering zelf ! Dat hangt 
niet van hem af, maar alleen van de 
voorzitters. 

Toen de eerste-minister in de Ka
mer de verzending vroeg van het wets
voorstel Coppieters, heeft de voorzitter 
dan ook gedaan alsof hij deze vraag 
niet hoorde en heeft er niet op gerea-

Daarenboven maken niet-parlementai-
ren deel uit van deze kommissie, per
sonen die geen verantwoordelijkheid 
dragen tegenover het kiezerskorps. 

Het is dus volkomen misleidend de
ze kommissie op dezelfde voet te stel
len als de parlementaire kommissies en 
te verklaren, zoals Jan Verroken, dat 

het zou volstaan de Volksunie toe t* 
laten desgevallend haar wetsvoorstel
len voor de Kommissie Meyers te ko
men verdedigen! Wij bedanken e r 
feestelijk voor aan deze komedie meo 
te doen en wij eisen ons grondwette
lijk recht op, onze wetsvoorstellen te 
verdedigen in het parlement. De eerste-
minister gaat verder en eist dat de be
spreking van ieder wetsvoorstel, al of 
niet verzonden voor « advies » naar de 
Kommissie Meyers, in de bevoegde 
parlementaire kommissie zou verdaagd 
worden tot in 1968 of... tot wanneer 
de Kommissie Meyers een eenparig 
advies verstrekt heeft. 

De Grondwet voorziet uitdrukkelijk 
dat de Kamers zelf hun reglement op
stellen. De regering heeft daar niets, 
maar dan ook niets mee te maken. 
Het is een grondwettelijk prerogatief 
van het parlement. Dit reglement be
helst waarborgen voor de minderheid. 
Iedereen heeft daar trouwens belang 
bij, want partijen die vandaag aan het 
bewind zijn kunnen morgen in de op
positie zitten. Het waarborgen van de 
rechten van de oppositie is iets essen
tieels in de parlementaire demokratie. 

In het reglement vinden wij dan ook 
de waarborg dat onze wetsvoorstellen 
moeten besproken worden, dat wij de 
kans moeten krijgen ze te verdedigen 
en dat er moet over gestemd worden. 
Dit is natuurlijk zeer belangrijk : om
dat bij de stemming ieder zijn politie
ke verantwoordelijkheid moet opne
men. Dat is het wat de eerste-minister 
wil voorkomen : dat de leden van zijn 
meerderheidspartijen zouden verplicht 
worden te stemmen, kleur te bekennen. 
De heer Van den Boeynants veegt zijn 
voeten aan het reglement van Kamer 
en Senaat, aan de rechten van de oppo
sitiepartijen. 

Dit is een gevaarlijke geestesgesteld
heid, een uiting van uitgesproken fas
cistische neigingen, zoals zelfs het 
weekblad « Pourquoi-Pas ? » opmerkte. 
Wat ons pijnhjk treft in deze aangele
genheid, is de stilzwijgende mede
plichtigheid van de Vlaamse CVP. Zij 
laadt een zware verantwoordelijkheid 
op zich. Wanneer de Vlaamse CVP-ers 
voorwenden te geloven in de kommis
sie Meyers, wanneer zij voorwenden te 
geloven dat in 1968 — één jaar voor 
de verkiezingen — de in de Kommissie 
Meyers opgestapelde problemen nog 
een oplossing kunnen krijgen (en dit 
geldt ook en vooral voor het probleem 
Leuven) dan zijn zij niet oprecht. Zij 
kennen de minderwaardige positie 
waarin zij in de kommissie Meyers ge
vangen zitten, zij weten dat er alleen 
in het parlement kansen bestaan om 
iets te verwezenlijken. Maar zij sjïelen 
mee het spel van de heer Van den 
Boeynants, die zijn waar gelaat ge
toond heeft in de uitzending van de 
R.T.B. Het verheugt mij dat ik niet al
leen sta om deze uitzending aan te kla
gen als een schandaal. In de Kamer 
vond ik geen gehoor bij de Vlaamse 
CVP, die stom bleef en niet reageerde. 
Maar de heer Juüen Kuypers verklaar
de in zijn rede op de inhuldiging van 
Omroep Brabant : « Wij hebben nooit 
een zo zware nederlaag geleden als met 
die uitzending van de R.T.B, dezer da
gen ». Dat illustreert de zin van het 
taaibestand : de Vlamingen de mond 
snoeren, terwijl de eerste-minister het 
fransdolle offensief te Brussel aan
moedigt. 

Het taaibestand is bedrog, het taai
bestand werkt tegen ons : terwijl de 
Franse taaiimperialisten te Brussel en 
te Leuven hun g£ing gaan poogt men 
ons een taaibestand tot in 1968 op to 
dringen. Het zal niet pakken ! 

mr. F. Van der Eist. 
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• De Kerstboodschap van Baudouin. 

onthaal 
en 
burgerzin 

l^.v.d.b.) Het jaareinde is de tijd van 
Kerst- en Nieuwjaarsboodschappen. De ge
woonte getrouw heeft ook Koning Bau
douin zich aan de vooravond van Kerstmis 
iria radio en televisie tot het land gericht. 

Zowat de helft van de boodschap was ge
wijd aan het onthaal van de vreemdelingen 
in ons land. Wij zijn nu eenmaal een volk 
•an onthalers. En waar in sommige Waal-
ie arrondissementen ongeveer 10 t. h. en 
meer van de bevolking bestaat uit vreem
delingen (die daar voor een ruim gedeelte 
bijdragen tot de instandhouding van een 
ekonomie die door de autochtone bevol
king alleen niet meer kan verzekerd wor
den) is het maar normaal dat die gastar
beiders daar een goed onthaal voorbehou
den wordt. 

Nadien kwamen de eigen landgenoten 
aan de beurt. Sire Baudouin riep op tot 
het beoefenen van ruimere toenadering in 
onze onderlinge betrekkingen. ^Vij citeren. 
< Misschien zullen wij aanvoelen dat het 
in dit land beter zou gaan, indien elkeen 
een werkelijke inspanning wilde doen om 
de andere te begrijpen en hem t£gemoet 
te gaan in een geest van eerbied en ware 
broederlijkheid ». 

Bij het horen ^an die vorstelijke woorden 
kwam onmiddellijk het Vlaamse spreek
woord « wien bet schoentje past, trekke het 
aan » in onze geest op. Als wij nu beden
ken dat wij, Vlamingen, steeds een werke
lijke inspanning hebben geleverd om Frans 
te leren, om aldus « de anderen » te kun
nen begrijpen en ons voor hen verstaan
baar te maken, dan mogen wij geredelijk 
aannemen dat deze aansporing niet tot ons 
•was gericht noch voor ons was bedoeld. Wij 
Vlamingen lezen franstalige bladen en we
ten best wat er in Francofonië omgaat en 
ook wat en hoe men er over ons denkt. 
Meer dan 95 t. h. van de tweetaligen zijn 
Vlamingen. En wie, zoals Van den Boey-
nants, tweetaligheid predikt, zou er best 
aan doen zich rechtstreeks tot de Walen 
te richten. Indien slechts één procent van 
de Walen zich, al was het maar uit loutere 
vaderlandsliefde, de moeite wilde getroosten 
Nederlands te leren, dan zouden er op zijn 
minst 35.000 tweetalige Walen zijn, wat 
toereikend zou zijn voor een evenredige 
personeelsbezetting in de topfunkties, en 
wat een bezuiniging van miljarden zou be
tekenen door het wegvallen van al het over
bodige vertaalwerk ten behoeve van een
talige topfunktionarissen. 

De Kerstboodschap van Baudouin. 

de koning 
en een vers 
van gezelle 

(m.v.d.b.) Is er één enkele onzer lezers die 
de naam zou kunnen noemen \an een één-
talige Vlaming die \oorzitter is van een 
nationale bond, federatie, kommissie, enz.? 
En wie kent er één enkele Waal of franco
foon die ooit zo een voorzitterschap zou 
geweigeld hebben, alleen omdat hij geen 
Nederlands kent ? Geen nood : voor de 
Vlamingen hetzelfde, en daarmee basta. Nu 
gaat het minder goed voor de Walen en 
aan hun jeremiades in de bladen en het 
Parlement komt geen einde. Maar is er van 
de Walen in hun « goede tijd » ooit één 
enkel initiatief uitgegaan om een einde te 
maken aan de op vele gebieden bestaande 
ongelijkheid tussen Vlamingen en Walen ?, 

En hoe hebben zij zich met hand en tand 
verzet, tot in de E.G.K.S. toe, tegen de op
richting van de staalfabriek Sidmar in het 
arrondissement Gent, waar er meer werklo-
icn waren dan in de gehele provincie Luik 
of Henegouwen. 

Sire Baudouin heefi zijn Kerstboodschap 
uitgesproken, gezeten in zijn werkkamer 
< alleen, en van geen mens gestoord » (G. 
Gezelle). Gelukkig maar, zoniet had hij 
wellicht ook het avontuur beleefd dat mi
nister Wigny te 'Luik is overkomen, toen 
hij zijn francofone toehoorders o ! zo voor
zichtig ! de raad gaf zich toe te leggen op 
het aanleren van het Nederlands. 

En nu maar wachten op de tenuitvoerleg
ging van de plannen van Van den Boey-
nants, om na Vlaanderen ook Wallonië 
tweetalig te maken. En indien de Waalse 
en francofone rassisten en imperialisten na 
de pauselijke waarschuwing inzake de « ste
riele twisten > ook niet de koninklijke 
boodschap naast zich neerleggen en zich 
ijverig aan het Nederlands-leren zetten, 
dan zullen zij binnen afzienbare tijd hun 
taaigetto kunnen doorbreken en na meer 
dan honderddertig jaar in hun eigen land 
niet meer als vreemden tegenover hun an
derstalige landgenoten staan. 

• Volksunie en zelfstandigen. 

gelijke lasten, 
dus ook 
gelijke rechten 

Bij de bespreking van Middenstand in 
de Kamer kwam Reimond Mattheyssens de 
belangen van de kleine en middelgrote 
onderneming verdedigen. 

Onze volksvertegenwoordiger betoogde 
dat deze ondernemingen 30 t. h. leveren van 
het nationaal inkomen en derhalve de steun 
verdienen van de overheid. 

Hij ondervroeg de minister in verband 
met de bijdragen voor de kinderbijslagen. 
Uit een verklaring van P.V.V.-senator Mo-
reau de Melen zou blijken dat de regering 
haar toezegging om het deficit van de rijks
kas te betalen opnieuw heeft ingetrokken. 
Dat betekent dat het aanvankelijk plan om 
de bijdragen te verhogen toch zou door
gaan. Onze woordvoerder zei < wij zitten 
niet in een mistbank, maar in een rook
gordijn >. 

Hij betreurde dat het vastgesteld mini
mum voor het onderzoek naar de bestaans
middelen niet werd opgetrokken en be
pleitte een veralgemeend bazispensioen, dus 
zonder onderzoek naar de bestaansmidde
len. 

Hij drong aan op een verbetering van de 
verzekering tegen ziekte en invaliditeit en 
toonde aan dat de werkonbekwaamheid 
voor de zelfstandigen dramatische gevolgen 
heeft. 

Hij zegde dat de kinderbijslagen voor 
allen gelijk moeten zijn, omdat het levens
onderhoud voor allen gelijk is; dat het pen
sioen voor allen het levensminimum moet 
bereiken, omdat allen lecht hebben op een 
kommerloze oude dag; dat de verzekering 
tegen ziekte en werkonbekwaamheid allen 
moet beschermen, omdat allen recht heb
ben op gezondheid en beveiliging tegen de 
gevolgen van dezelfde gevaren. 

Hij noemde het huidige stelsel in strijd 
met een waarachtige sociale politiek en de 
nationale solidariteit. 

• Leuvense studentenkrottiek. 

konflikt tussen 
Vlaamse k.u. 
en studenten 

(testerep) Door agitatie, \oornamelijk van 
de studenen, werd verleden jaar door de 
bisschoppen autonomie verleend aan de 
beide afdelingen \an de K.U.L. 

Dit jaar werd begonnen met de uitbouw 
van de autonome Vlaamse afdeling. 

De top bestaat uit 5 mensen, met daar
onder de uitgebreide raad waarin alle de-
kanen van de verschillende fakulteiten ze
telen. Verder bestaat er in elke fakulteif 
een fakulteitsraad met aan het hoofd de 
dekaan. Verleden jaar, toen iedereen schrik 
kreeg van de « uit de band gesprongen > 
studenten, beloofde men van alles en nog 
wat. 

Er was zelfs sprake van een student als 
afgevaardigde in de topstruktuur van de 
akademische raad. Dit vonden ook de stu
denten toen wel wat te optimistisch. 

Begin dit jaar werd een aanvang ge
maakt met de bespreking van de studen
tenvertegenwoordiging. De eerste kontak
ten gebeurden mondeling. Op 28 november 
had een akademische raad plaats waarop 
de studenten hun zienswijze kenbaar maak
ten. Later werd gemeld dat er een advies
kommissie was opgericht. Deze was pari
tair samengesteld : 3 studenten en 3 pro
fessoren (Van Hee, Eyskens en Nuttin). 

Het opzet was, dat beide partijen tot een 
gemeenschappelijk standpunt zouden ko
men waarover in aanwezigheid van de stu
denten op de akademische raad zou beslist 
worden. Vroeger was reeds toegezegd dat, 
telkens wanneer er over studentenaangele-
genheden gesproken zou worden, deze er 
bij zouden kunnen zijn. 

Op vrijdag 9 december kwam de advies
kommissie voor het eerst samen. De studen
ten vroegen, wat vroeger reeds aanvaard 
was. 

De professoren Eyskens en Nuttin stelden 
zich op een minimalistisch standpunt, nl. 
twee gezamenlijke fakulteitsraden per jaar 
en daarbij mochten de studenten op elke 
fakulteitsraad punten op de dagorde plaat
sen en bij de bespreking aanwezig zijn, 
waarna ze zouden verzocht worden zich te 
verwijderen. 

Een kompromisvoorstel der studenten, 
waarin ze stelden dat om < gegronde > in
formatie te kunnen vragen zij inzage ver
langden in een « uitgebreide > dagorde, 
werd alleen door prof. Van Hee bijgetre
den. 

Tot hiertoe was de procedure van de 
advieskommissie normaal. Maar! De stu
denten kregen een verslag toegezonden van 
deze bijeenkomst, waarin alleen de stand
punten Eyskens en Nuttin vermeld ston
den. Zij lieten daarop hun bezwaren aan 
de akademische overheid kennen. 

Op maandag 19 december kwam de aka
demische raad bijeen. Het verslag Eyskens-
Nuttin werd onmiddellijk aangenomen, dit 
tegen alle vroegere overeenkomsten in. De 
studenten wisten niet dat dit verslag als 
een eindverslag zou gelden. 

Ze wisten zelfs niet dat er over dit pro 
bleem zou gehandeld worden. Daarenboven 
waren ze niet verwittigd noch uitgenodigd. 

Bijgevolg waren zij niet aanwezig toen, 
buiten hun weten om, over deze zaak be
slist werd. Ais pro-rektor De Somer nadien 

deze week in het land 
Voor het Kerstreces werd in de Weistraat opnieuw gesproken over spe
ciale volmachten voor de regering, i.v.m. de financiële toestand. 

De koning vraagt, dat de Belgen mekaar even goed zouden onthalen als 
ze dat doen voor de buitenlanders. 

De akademische overheid van Leuven-Nederlands schorst drie studen-
lelders. 

Gaat een miljardennijverheid, die voor Antwerpen bestemd was, uitein
delijk naar Namen ? De R.T.B, bracht dienaangaande alarmerende be
richten. 

beweert dat ze « konden > aanwezig zijn, ia 
hij fout t 

Op dinsdag 20 december was er fakul
teitsraad van de Rechten. Op voorstel van 
Jan De Meyer (altijd dezelfde plezante)] 
werd de student, die volgens de vroegere 
overeenkomsten naar de fakulteitsraad 
kwam, buitengewalst. 

Woensdag 21 december : de feiten ver
liepen in een versneld tempo. Algemene 
raad van V.V.S.-Leuven. De studenten be
sloten, tot de aktie over te gaan. De ver
schillende studentenorganen die zich over 
de aktie moesten uitspreken, werden bij« 
eengeroepen en geraadpleegd. Ondertussen 
verscheen ook een pamflet dat de situatie 
uiteenzette en dat later aanleiding zal zijn 
voor de woede van de overheden. Het 
eensgezind standpunt in deze krizisperiode 
was : een principiële staking tegen de on-
demokratische houding en beslissing van de 
Vlaamse overheden. 

• Leuvense studentenkroniek. 

de staking 
en haar 
gevolgen 

(testerep) De staking slaagde volkomen 
ongeacht het feit dat reeds een aantal stu
denten naar huis vertrokken was. Er wa» 
echter een groot lek in het doorgeven van 
de informatie onder de studenten. De stu-
dentenpers heeft dit jaar nog maar weinig 
efficiënte politiek bedreven. Buiten scheld-
proza en ander geschrijf vinden we maar 
weinig artikels die over de kern van deze 
zaak handelen. Politieke aktualiteit en voor
lichting zijn anders, zo dunk ons, essen
tiële taken van deze studentenpers. Dit dan 
als kritiek die we onszelf moeten maken» 

En toen kwam de reaktie van hogerop l 

Drie studenten werden geschorst tot ze 
openbaar verklaren dat er geen aanleiding 
bestond noch tot een staking noch toi een 
perskommunikee. Wat echter zwaar woog 
is het feit dat, terwijl donderdag de sta
king uitgeroepen werd. De Somer aanwe
zig was op een vergadering van het 
K.V.H.V. en er allerlei vragen beantwoord
de gedurende een drietal uren. Naar het 
schijnt was hierover achteraf felle diskussie 
toen de studentenleiders bij hem kwamen 
om de redenen van de staking uiteen te 
zetten. De Somer voelde zich om de tuin 
geleid. Maar de studenten waren helemaal 
bij de neus genomen I 

Dat er geen stakingsaanzeg was, is van 
ondergeschikt belang. Ook de overheden 
hebben de studenten niet ingelicht over 
hun manier van handelen. 

De studenten vechten niet voor eigen 
welzijn, maar wel voor diegenen die na 
hen komen. Zijzelf hebben daarbij geen 
enkel materieel voordeel. Dat is dan ook 
gans de betekenis van deze aktie : het is 
nu onze taak, te zorgen dat er strukturen 
opgericht worden die modern zijn en aan
gepast aan onze tijd. 

Naar het schijnt zullen de studentenlei
ders niet kapituleren en op hun standpunt 
blijven. Wel is het mogelijk dat ze zich ver
ontschuldigen voor het feit dat ze De So
mer drie uur aan het lijntje gehouden heb
ben. 

Wat het dan wordt na de vakantie, is 
voorlopig een vraagteken. 

Dat door deze aktie de overheveling in 
gevaar zou komen is een drogreden van de 
overheden. 

Het zijn steeds de studente die de spits 
afgebeten hebben Ze zullen/Jit ook blijven 
doen, want reeds een paar weken geleden 
was voor februari een s t r ing gepland die 
onze eisen in dit verbaled zou moeten on
dersteunen. Toen De^Somer dit hoorde, 
deed hij een profetj/he uitspraak : < ik 
sluit dan maar van d& eerste keer de boel >. 

Hoe de studenWiaktie in dit verband 
verloop?, wordt meengezet in een volgend 
artikel. / 

Intussen mammen voor Leuven nog veel 
drukke dagenfverwachten. r 

file:///oorzitter
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VERGETEN ? 

Toen de pos tbode he t 
leesgeld voor « Wij » kwaxa 
hernieuwen, was U mis
schien niet thuis . Of U heb t 
verzuimd, he t leesgeld voor 
1967 klaar te leggen. Of om 
de één of andere reden ver
gaten u w gezinsleden, het 
abonnement te hernieuwen. 

U kunt ons — en vooral 
onze propagandis ten , die al 
genoeg op de baan zijn — 
heel wat moeite en werk be
sparen door thans onver
wijld u w leesgeld voor 1967 
(280 fr voor heel he t jaar , 
190 fr voor zes m a a n d e n ) 
over te schrijven op per . 
1711.39 van « Wij Vlaams
nationaal , Brussel 1. 

O N T W I K K E L I N G S H U L P 

De Kongolese ambassade te 
Brussel heeft zich tot de Bel
gische diensten voor ontwikke
l ingshulp gewend met het ver
zoek, een aanta l «techniekers» 
te r beschikking te stellen van 
een nieuwe Kongolese « n i j 
verheid ». 

De « n i j v e r h e i d » is een 
speelbank die Moboetoe te 

Kinsjasa zou willen openen. 
E n de « techniekers » zijn crou
piers van het Casino van Spa. 

FAYAT 

In de Brusselse B.S.P. is 
sinds enkele ti jd een kampan
j e losgebarsten tegen Hendr ik 
Fayat . De gewezen minis ter is 
om zijn Vlaamsgezindheid een 
doorn in de ogen van zijn fran
cofone par t i jgenoten en « poli
t ieke vr ienden ». 

Met de s teun van de franco
fone pers van alle k leur w o r d t 
er aan gewerkt om Fayat bi j 
de eerstvolgende verkiezingen 
van de lijst te wippen : « hi j 
moet m a a r elders in Vlaande
ren zijn geluk gaan beproe
ven ». 

Wat is er te verwachten van 
k leurpar t i jen , wier Brusselse 
oase-vleugel g e e n e n k e l e 
Vlaamse aanwezigheid van eni
ge betekenis duldt ? 

KLARE T A A L 

Op de officiële installatie-
plechtigheid van de nieuwe 
Omroep Braban t verleden 
week werd he t woord gevoerd 
door Jul ien Kuypers . De voor
zi t ter van de B.R.T.-beheer-
raad hekelde op scherpe wijze 

U 1 

de verklar ingen die door dr ie 
minis te rs enkele dagen tevo
ren afgelegd waren in de 
franstalige TV-uitzending « Fa
ce a l 'opinion ». 

Zoals onze lezers weten, leg
de Van den Boeynants e r zich 
t i jdens deze ui tzending op toe 
om de taa lwet ten — en voor-

NUCHTER 
Het zou cynisch kunnen lijken, op oude

jaarsavond te herinneren aan het woord 
van de oude Plato dat iemand die naar 
inzicht streeft, méér olie gebruikt voor 
zijn lamp dan wijn voor zijn beker, maar 
het is niets anders dan het doodgewone 
spel van stelling en tegenstelling bij 
iemand die enige geest en enige fantasie 
heeft. Wie scheep gaat op een stroom van 
wijn, bier of likeuren weet trouwens zel
den welke stormen hem overvallen zullen 
en welke haven hem ten slotte zal opne
men. En toch « drinkt men zich moed in > 
(ff « verdrinkt men zijn verdriet », want 
op een of andere wijze bereiken we zo 
enigszins onze geheimste wens : een an
der mens te worden. Misschien heeft de 
middeleeuwse dichter aan iets dergelijks 
gedacht toen hij de wondermooie uitdruk
king ontdekte : de sobere dronkenschap 
van de geest. Al heeft deze dichter waar
schijnlijk wel een andere geest bedoeld, 
dan de geesten die onze nachtelijke vie
ringen in ons wekken. 

Niemand die iets doen wil, kan helemaal 
de drift van de geest, de geestdrift, missen 
die zozeer gelijkt op een dronkenschap 
van de geest. Zelfs het woord van Keats 
« Iets schoons is een huivende vreugde », 
zou ons daarzonder vreemd blijven. We 
zouden slechts kunnen denken aan de 
« Rechtvaardige Rechters » van Van Eyck, 
di - in dit land wellicht ergens onder de 

^grond liggen te rotten. En als we even 
juchter in ditzelfde land naar levende 

tvaardige rechters zouden zoeken, 
ien we elke hoop op recht kunnen ver

lig kennen de meeste Vlamingen 
niet V e harde zakelijkheid, die totale 
nuchtMjeid van de meeste Noord Neder-
l a n d e r s \ o o r wie slechts harde guldens 
klinken. « | a r in ieder van ons leeft naast 
de spee l se^aa r taaie en nooit vergetende 
UilenspiegeVook de plat-bij-de-grondse, 
geestloze, niiWtere Lamme Goedzak. Mis
schien is d i t ^ m e n g a a n zelfs een heel 
grote gave: W a \ a l moeten ook bij ons de 
dichters, de prol ten LU de denkers door 
de geest — en Iwgt door de geest van 
Uilenspiegel — ge\even, voorop gaan : 

in dit land waar het in standpunten van 
het leven zoveel werk en zorg vraagt, 
volgt het volk slechts met de langzame 
gewichtigheid van de Lamme Goedzak
ken. 

Hoe hard het misschien ook schijnt dit 
zo duidelijk te zeggen : bij ons moet ook 
de edelmoedigste geestdrift onvermijdelijk 
en blijvend de toets van de alledaagsheid 
ondergaan. Wie met alle mogelijke toewij
ding en werkkracht tracht naar het goed 
van dit ons land, moet de last meeslepen 
van dit ons nuchtere, alledaagse volk. Wie 
de druk van déze last niet doorstaan kan, 
vlucht in een verre vreemde droom, ver
laat de kleine groep van de taaie dragers 
en wordt in zijn mismoedige bitterheid 
een nog zwaardere last. Wie niet vlucht, 
wie stand houdt, wie wel hard maar niet 
bitter wordt : hij leert die sobere dron
kenschap die het volk niet \ervloekt, maar 
evenmin ten onder gaat in het breekbare, 
bedrieglijke land van de dromen. 

Er kan in het komende jaar in Vlaan
deren niet nuchter genoeg worden nage
dacht. Er kan niet ernstig genoeg reke
ning worden gehouden met alle mogelijke 
vormen en uitzichten van de werkelijk
heid waarin wij leven en die wijzelf zijn. 
Maar zonder de dronkenschap van de 
geest — die verlangen doet naar het an
dere, die ons doet op weg gaan naar het 
nuchter gezien onbereikbare, die ons 
doorzetten doet waar er blijkbaar geen 
uitzicht is — zal het enige wat wijzelf 
en ook ons volk bereiken het klinken zijn 
van de harde guldens in de slaapmuts van 
Lamme Goedzak. Voor sommigen klinkt 
dit klinken mooier dan de stem van een 
kind, is het belangrijker dan de klacht 
van een vernederd mens, waar ter wereld 
ook, zélfs van iemand van ons eigen volk 
— zij zullen onze dronkenschap nooit 
begnipen. Hen blijft het woord van de 
nuchtere Vader van het Vaderland, Willem 
de Zwiiger, vreemd : dat het niet nodig is 
te hopen om te ondernemen, noch te luk
ken oro te volharden. 

Nuchtere geestdrift zij ons genoeg. 

Nemrod. 

Het werd geen witte Kerstmis. 

al dan de taal inspekt ie in he t 
Brussels onderwi js — nog wat 
verder ui t te hollen en belache
lijk te maken . Jul ien Kuypers 
noemde de verklar ingen van 
V.d.B. een « formidabele Brus
selse zwans » en hij voegde e r 
aan toe : « Wij hebben nooit 
zo een zware neder laag gele
den als me t die ui tzending van 
de RTB dezer dagen ». 

DUIDELIJK 

Niet alleen deze moedige 
taal liet niets aan duidelijk
heid te wensen over, ook he t 
donde rend applaus waarop al
le aanwezigen ze onthaalden 
wees er op da t in de breeds te 
Vlaamse kringen de taalpoli-
tiek van de P.V.V.-C.V.P.-rege-
ring op haa r juis te (en gevaar
lijke) waarde word t geschat . 

Naas t de redevoering van 
Kuypers sloeg de p reek van 
Van Els lande 'n mager figuur 
Renaa t zegde heel « s toute » 
dingen. Maar die waren alt i jd 
tot iedereen in het algemeen 
en n iemand in he t bi jzonder 
gericht : een schermutsel ing 
zonder vijand. 

De m a n van Lot kon ook las
tig zeggen : « Ge hebt gelijk, 
meneer Kuypers . En ikzelf 
ben de onderdanige d ienaar 
van de formidabele Brusselse 
zwanzer ». 

ENTITEIT 

C.V.P.-voorzitter Houben 
reist me t bekwame spoed he t 
hele land af om overal te gaan 
verkondigen da t de Brusse
laars «het de rde volk» van Bel
gië zijn en dus recht hebben 
op evenveel als Vlaanderen 
of Wallonië. 

Houben gebruikt geleerde 
woorden o m dat te zeggen : 
« Sinds de laats te (hij bedoel t 
kenneli jk « de jongste », nvdr.) 
verkiezingen is de hoofdstad 
een eigen sociologische enti tei t 
geworden » Zo'n geleerde taal 
maak t indruk . Tenminste : op 
wie niet nadenkt . 

Want wil de ach tba re Hou
ben ons eens zeggen, welke ge
meente géén sociologische en
ti teit vormt . Wij kennen zelfs 
heel wat wijken (in ons bloed
eigen Erembodegem bijvoor
beeld Ter joden) die een abso
luut eigen sociologische enti
teit vormen. Een sociologische 
enti tei t van beperk te r beteke
nis en omvang dan Vlaande
ren of Wallonië. E n da t geldt 
dan ook voor de hoofdstad. 

Alleen Vlaanderen en Wallo
nië kunnen aanspraak maken 

op de naam « volk » voor de 
sociologische enti tei t die zij 
vormen. 

M I L J A R D E N B E D R I J F 

Verleden dinsdag werd in de 
n ieuwsber ichten van de ÏITB 
een « p r i m e u r » bekendge
maak t , waarover we tot onze 
verwonder ing nog geen enkel 
k o m m e n t a a r in de pers lazen. 

Tijdens de n ieuwsber ichten 
kwam een provincieraadsl id 
van Namen voor de mik ro 
vertellen da t in de streek van 
de Neder-Samber door de 
groep Solvay een bedrijf zou 
gevestigd worden, dat oor
spronkeli jk voor Antwerpen 
bes temd was. De regering had, 
volgens he t provincieraadsl id, 
de beslissing getroffen om de 
s t reek van de Neder-Samber 
me t een pijpleiding te verbin
den met de Ant^.verpse haven; 
de kosten voor dit werk wei» 
den op 7 mil jard geraamd. 

Ook twee Amerikaanse be
drijven zouden zich aan de Ne
der-Samber vestigen, dank zij 
de pijpleiding. 

Een zaak om van zéér nabij 
te volgen ! 

K I E S W E T H E R V O R M I N G 

Van den Boeynants en de 
P.V.V. d romen er nog alti jd 
van, een grendel « tegen de 
kleine par t i jen » (lees : tegen 
de Volksunie) in de kieswetge
ving te kunnen schuiven. 
Kwestie van konsekwent voort 
te gaan op de door hen inge
slagen fascistische w e g ! 

Het huidig sisteem is al na
delig genoeg voor de Volks
unie. Bij de jongste verkiezin
gen volstonden 21.100 s t emmen 
voor een P.V.V.-zetel. De BSP 
had genoeg aan 22.800 stem
men, het F.D.F, aan 22.900 en 
de C.V.P. aan 23.100. De Volks
unie had echter meer dan 
30.000 s temmen per kamerze
tel nodig. 

Oh "Wij 

•<ietr 
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P A R A P L U 

Direkt nadat de « Vlaamse » 
l iberale senator Poma het 
P.V.V.-wetsvoorstel betreffen
d e de afbraak van de taalwet
t e n en de overheveling van de 
Voer naar Luik had onderte
k e n d en mee ingediend, heeft 
h i j aan de Vlaamse pers laten 
we ten dat hij zujks deed on
d e r ui tdrukkel i jk voorbehoud 
d a t de Brusselse gemeentelij
ke autori te i ten hun beloften 
t en overstaan van de Vlamin
gen zouden nakomen. 

Senator Poma is een onver
beter l i jke optimist . Hij stem
de desti jds in met het P.V.V.-
vergelijk van Luik onder het
zelfde voorbehoud. Het voor
behoud moet nu weer m a a r 
eens dienst doen. Binnen 18 
maand , als het taaibestand is 
afgelopen, kan Poma zijn voor
behoud nog eens hernieuwen. 

Met al dat voorbehoud blijft 
h i j inmiddels in de P.V.V. rus
t ig op de aan de Vlamingen 
voorbehouden plaats : het 
s trafhoekje. 

DIKTATOR 

I n september 1965 werden 
de katolieke jeugdorganizaties 
van Duffel uit hun lokaal ge
zet; de jongelui namen dat zo 
m a a r niet en s tuurden een pro
testbrief in de gemeente rond. 
Deze protestbrief was gete
kend « namens de jeugdorga
nizaties ». 

De burgemeester van Duffel, 
CVP - volksvertegenwoordiger 
Van Hamme, acht te dit pro-
testschri jven een aanslag op 
zijn koninkli jke waardigheid 
en zette het gerecht aan het 
w e r k om de opstellers en ver
spre iders ervan op te sporen. 
De jongelui hadden namelijk 
verzuimd, op hun strooibriefje 
een verantwoordel i jke uitge

ver te vermelden, zodat Van 
H a m m e het gerecht op he t 
spoor van een « misdrijf » kon 
jagen. 

Deze klucht in Baas Ganzen-
donkst i j l heeft zopas haar be
slag gekregen voor het ge
recht . De rech tbank zat zeer 
verveeld met de zaak en heeft 
er zich van af gemaakt met de 
minimumstraf . En d ik ta to r 
Van H a m m e kan glorieus 
rondvertel len dat in « zijn » 
Duffel n iemand ongestraft 
voorbij de hoed van Gessier 
mag gaan zonder groeten .. 

« D O U C E F R A N C E » 

TE A N D E R L E C H T 

Op initiatief van S.LC.LA. 
(Syndicat interprofessionnel 
du commerce et de l ' industie 
anderlechtois — heeft het ding 
ook een Vlaamse n a a m ?) 
gri jpt voor het ogenblik in de 
Wayezstraat , de d rukke win
kelweek met feestverlichting 
plaats onder het t ema « Dou
ce F rance» . De lu idsprekers 
brul leh vanzelfsprekend hoofd
zakelijk Franse liedjes en ad
vertent ies , en waar bij de ver
siering van de u i t s ta l ramen 
ook de Belgische kleuren tot 
hun recht komen, wapperen 
aan de gevels alleen een paa r 
dozijn Franse vlaggen. We tel
den ze ui t louter nieuwsgierig
heid eens op : 22 Franse tegen 
2 Belgische vlaggen. 

Op de openingsreceptie w e r d 
het woord gevoerd door « ont-
haal -burgemees ter» S imonet 
en de handels raad bij de Fran
se ambassade Grillet. 

Tussen haakjes : ook de 
« Kredie tbank » vlagde met de 
Franse driekleur . Alléén daar
mee, overigens 1 

JOERNALISTIEK 

In ons b lad van 17 december 
stelden we de vraag of de heer 

Mark Grammens , hoofdredak-
teur van de « Nieuwe », niet 
zélf de au teur zou geweest zijn 
van een boekbespreking over 
een Van Severen-biografie in 
« The Times Literary Supple
m e n t », boekbespreking die in
tegraal in Engelse versie in de 
« N i e u w e » w e r d overgeno
men. 

Dat we deze vraag stelden, 
ligt wel niet aan een speciale 
hersenkronkel van ons. De
zelfde vraag werd ook door 
andere joernal is ten in andere 
bladen gesteld. 

We ontvingen deze week een 
schrijven van de (onze lezers 
welbekende) heer Antoon Roo-
sens, r aadsman van de heer 
Mark Grammens . De heer Roo-
sens signaleert ons dat we «de 
eer en de goede n a a m van zijn 
kliènt » in het gedrang zouden 
gebracht hebben. Hij verzoekt 
ons, « onze lasterl i jke bewe
r ing volledig in te t rekken en 
he t exkuus aan te bieden da t 
in gevallen van lasterl i jke aan
tijgingen gebruikeli jk is ». 
Waarvan akte . 

« EER 

EN G O E D E NAAM » 

Wij verkeren volkomen in 
de onwetendheid omt ren t de 
exkuzes die gebruikeli jk zijn 
in gevallen van lasterl i jke aan
tijging. Het is ons zelfs totaal 
onbekend of onze vraag naa r 
de au teur van het bewus te 
s tuk al dan niet lasterli jk zou 
kunnen zijn. Voor zover de 
brief van de heer Antoon Roo-
sens een on tkennend an twoord 
op die vraag is — m a a r da t 
blijkt nergens duideli jk uit 
zijn tekst — geven we daar
van graag en zonder voorbe
h o u d kennis aan onze lezers. 

Wijzelf noch de heer Roo-
sens noch onze lezers noch 
zelfs de heer Grammens zul
len echter on t snappen aan de 
vaststelling dat , voor zover 
men de « e e r en de goede 
n a a m » van iemand wil aantas
ten, men best als slachtoffer 
een man kiest die een kwart
eeuw geleden in n a a m van het 
vader land en het antifascisme 
door bezopen soldaten te Ab
beville werd vermoord . . . 

tgpps-
ï f r 

mill uiiiiiii 

We zijn het hartsgrondig eens met de onbekende 
voogdij en het moet zich daarvan bevrijden. W 
emmer en kwast uiting wotdt gegeven aan deze 
heel erg, dat « onvergankehjke » verf wordt geb 
Als men een tijdland in het buitenland ts gewee 
vaderlandse snelwegen, dan merkt men pas voo 
al die kladdei ij (waaraan niet alleen en zelfs 
gen!) eigenlijk is. Een «vrij» Vlaanderen moet 
anders kan : dan maar op de straatkeien. Maar 

werken, monumenten en gebouwe 

schilder : Vlaanderen ^,,,^, ...i,i^,t.«itu. ^^,.^cr 
e zijn er roerend mee akkoord dat desnoods met 
en andere verzuchtingen. Maar we betreuren het 

ruikt op bruggen, privé-eigendom en schuttingen, 
st en men rijdt dan weer eens langs een van onze 
r goed op hoe smaakloos, vulgair en onbeschaafd 
met hoofdzakelijk flaminganten zich bezondi-
ook een « schoon » Vlaanderen zijn ! Als het'met 

aan de typisch-Belgische kladderij tegen kunst-
n zou een einde moeten komen. 

REEDS MEER DAN 4.500! 
(tvo) Het vei zamelen van de gegevens over de voo) laatste week 
van de schokaktte heeft heel wat voeten m de aarde gehad ! Zoals 
iedeieen wijdden onze kadei leden en propagandisten het VOOT' 
bije weekend aan de Kerstviering; er waren er echter heel wat, 
dte tweede Keisldag alweer op ronde waren om aho7inementen 
te maken In een aantal ariondissementen (Brussel, Oudenaarde, 
Brugge, Koitrijk, Tuinhout) weiden, omwille van het Keistfeest, 
de gegevens met geceritiahzeeid, deze aiiondtssementen worden 
dan ook tn onze eiehjst hiei onder vermeld met het peicentage 
dat^zij de week vooidien leeds haalden. Het gevolg daaivan is 
dat onze rangschikking deze week niet klopt : de vijf Ineivoor 
vei melde ationdtssementen slaan tn weikelijkheid aan hogeie 
percentages en hun langschikktng ts dus slechts als vooiloptg te 
beschouwen. Het spijt ons vooial, dat ue met de juiste uitslag 
voor Tuinhout kunnen geven, dit anondissement vecht tmmeis 
om zijn eeiste plaats! 

Alhoeicel dus 5 an on dissententen met veroudei de gegevens in 
onze optelling tierden opgenomen, ovei sein eden we verleden 
zondag reeds de kaap van 4 500 • er waien op dat ogenblik 4 527, 
nieuwe abonnementen gemaakt ' Dat biengt ons, rekening hou
dend met het feit dat de vijf ontbrekende arrondissementen op 
een week tijds toch stellig méér dan 175 abonnementen moeten 
gemaakt hebben, beslist aan 4 700. Op het ogenblik dat dit blad 
verschijnt, zal dat dus wel tn de onmiddellijke bmnt van 5 000 
zijn. Of daaiboven? We ztjn zelf uiterst benieuwd om te weten 
of de schokaktte werkelijk zal afgesloten woiden met het onge
looflijk - tuomfanteltjk rezullaal van twee maal de nationale 
noim. 

En nu, van achter naar voor zoals steeds, de langotde der ar
rondissementen, met tussen haakjes achter de naam van hel ar
rondissement telkens de stand bij de langschikking van voiige 
week. 

17. BRUSSEL (17) 
Het anondissement Brussel centralizeerde de jongste gegevens 

met en dus moeten we het vei melden met het t. h. van de week 
voordien : 70 t. h. We vragen ons gespannen af, of de 100 t. h. 
zi Hen behaald worden. 
16 BRUGGE (16) 

Ook hier stonden de Keistdagen een centralizatie van de gege
vens m de weg De week voordien waien het 92 t. h. van de 
slreefnorm, we vei onderstellen dat de 100 t. h. inmiddels luim-
sthoots overschreden weiden. 
15. OUDENAARDE (14) 

Du airondissement dient eveneens vermeld te woiden met zijn 
rezultaat van de week vooidien : 100 t. h. Inmiddels ts hel waar' 
schijnlijk al een heel eind boven de norm. 
14 ROESELARE (15) 

113 t. h. van de noun. Week voordten 94 t. h. Is een plaatsje 
naar voor geschoven in de langorde, uelltcht wegens het feit dat 
de er op volgende anondtssementen hun jongste cijfers nog met 
centralizeerden ! 
13. GENT (13) 

128 t. h van de norm Week vooidien 118 t h Hel moest eigen
lijk méér ztjn, maar omwille van de Kerstdagen kwamen alle re-
zultaten niet binnen. 
12 KORTRIJK (10) 

De Kortrtjkzanen vliegen twee plaatsen achteruit. Geen noo4 
echter : met 133 t. h. staan zij nog steeds aan de uitslag van de 
week voordien. Hun werkelijke plaats tn de rangschikking kun
nen we spijttq genoeg voorlopig met bepalen ! 
11. LEUVEN (12) 

Dit arrondissement is teer traag op dreef gekomen, maar hoekte 
inmiddels mooie rezullaten : 145 t. h. van de slreefnorm. Week 
voordien 125 t. h. 
10. MECHELEN (11) 

148 t. h. van de norm Week voordien 127 t. h. Het arrondisse
ment beloofde een scheipe eindspurt. 
9. ANTWERPEN (9) 

150 t. h. van de norm Week vooidien 134 t. k En er komen er 
nog! 
8. AALST (6) 

200 t. h. van de noim Week vooidien 181 t. h. t>e abonnemen
ten blijven binnenstromen ! 
7. lEPER (8) 

201 t h van de noim Week vooidien 167 t. h. Had zelf nooit 
gedacht, zo hoog te gei aken. 
6. ST. NIKLAAS (7) 

220 t. h van de norm Week voordien 178 Dit arrondissement 
zette er alles op, deze ueek Aalst voorbij te steken. Of dat defi
nitief zal lukken * 
5 TONGEREN (4) 

342 t. h. van de noim Week voordien 306 Hel arr. Tongeren-
Maaseik stond gedurende heel de schokaktte op de vierde plaats. 
Zal het die terug veroveren f 
4 DENDERMONDE (3) 

343 t. h. van de noim. Week vooidien 334 t h. Alle gegevens 
waren echter, omwille van Kerstmis, nog met ^nnen! 
3. OOSTENDE (5) 

347 t. h. van de noim Week i'ooidien 287 
een fantastische inspanning gedaan om van 
voor 'e gei aken. Het verschil tussen 3,4 e 
een adembenemende eindstrijd wordt. 
2. TURNHOUT (I) 

Gegevens die een xveek oud ztjn : 380, 
altijd op de tweede plaats. Volgende 
1 HASSELT (2) 

449 t. h van de noim Week voortien 371 Staat wellicht alleen 
maar op de eerste plaats dank zifhet jeit dat de nieuwe gegs 
vens over Tuinhout ontbreken feed echter een taiitnsltsdi" in 
spanningen de 1 uinhoulenaiefzullen liet beslist iiicl makkelijk 
hebben l 

h Oostende heeft 
vijfde plaats naar 

IS zo nipt, dat het 

Desondanks toch nog 
terug op de eerste 7 

/ 
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THieL 
Men zal er ons niet van ver

denken, een overdreven liefde 
te hebben voor r i jkswachters . 
Sinds Zwar tberg en de mei-re
volutie te Leuven dreigen we 
gewoonweg allergisch te wor
den voor het donkerb lauw uni
form. 

E n toch hebben we ergens 
een zwak voor de oppers te 
baas aller gendarmen, gene
raa l Thiel. Niet alleen omda t 
de man een ti jdlang in de sta
t is t ieken als enig Vlaams ge
neraa l fungeerde. Maar omwil
le van he t feit dat Thiel in zijn 
« publ ic relat ions » een buiten
gewoon vlot, gevat, geestig en 
beschaafd m a n bli jkt te zijn. 

Hij is er als de kippen b i j , 
te lkens wanneer « zijn » rijks
wacht ergens onverdiend 
(zelfs dat kan gebeuren) i n 
een blad gehekeld word t : in 
een doorgaans pret t ige lezers-
brief zet hij de zaken losjes-
weg even recht . 

Generaal Thiel is een van de 
mensen die er ons doen van 
d romen hoe he t zou kunnen 
zijn in een federaal Vlaande
ren , wanneer de Vlaming-met-
goede-eigenschappen doodge
woon tot op de hoogste toppen 
kan geraken zonder enig kom-
promis af te sluiten met stief
moede r België. 

Geloof ons vrij : da t zou een 
ande re samenleving zijn dan 
het m a t r a k k e r e n d e uni ta i re 
vader land. 

FLORIS 
VAN DER MUEREN 

Professor Flor is Van de r 
Mueren is overleden op 76-ja-
rige leeftijd. Met h e m verlie
zen we niet alleen een gezag
hebbend musicoloog, m a a r 
ook en vooral een overtuigd en 
har ts tochte l i jk f lamingant. 

He t werk da t professor Van 
der Mueren heeft verzet in 
dienst van de Vlaamse kui
tuur , is ontzagwekkend. Hi j 
w e r d daarbi j gedreven door 
een échte Vlaams-nationale 
overtuiging; deze overtuiging 
s t raa lde ui t over heel zijn 
werk . 

Met ont roer ing hebben we - ^ 
t i jdens een I n Memor iam in ~ ^^ 
de B.R.T. opnieuw zijn s t em 
gehoord, opnieuw een deel ge- ^ 
hoord van een meester l i jke " " 
spreekbeur t over Peter Benoit . a 
Dat was geen dor re geleerde 
die aan he t woord was , da t % ' 
was niet alleen een musico
loog : het was een geestdriftig 
flamingant die de kuns t ver
s tond om, in en door zijn we
tenschappel i jk werk, zijn ge- ==^^ 
loof en overtuiging aan ande- _ 
r en mee te delen. J 'm 

Met zijn heengaan is er een f | 
leemte on t s taan die we nog § • 
niet zo r a p gevuld zien.. . | f 

BELANGRIJKST 7 
De heren Van den Boey-

nan t s en Vanaudenhove verde
digen o.a. ook met he t argu
ment , da t zij hun t i jd nodig 
hebben voor het « belangrijk
s te » b innenlandse probleem, 
de slui tende begroting. 

Nu is een slui tende begro
t ing inderdaad een zeer be
langri jk probleem. Maar me t 
h u n mening da t het me teen 
he t belangri jkste p rob leem 
zou zijn, s taan Van den Boey-
nan t s en Vanaudenhove a a n 
de zijde van een minderheid . 
Uit de rezul ta ten van een opi
niepeiling is namel i jk geble
ken da t slechts 17,4 t.h. van 
de ondervaagden een s lui tende 
begrot ing als het belangri jks te 
p rob leem beschouwden. 

We zijn er van overtuigd — 
en spijtig genoeg heeft de opi
niepeiling terzake geen vraag 
gesteld — dat he t percentage 
van hen die de Vlaams-Waalse 
verhouding he t belangri jks t 
achten, véél hoger ligt. 

HET VOORBEELD 

Kor t voor he t te r perse gaan 
kregen we vanui t Zwijndrecht 
een geestdriftig telefoontje : 
de afdeling heeft thans reeds 
130 nieuwe abonnementen ge
maak t , waarvan een groot deel 
door mevrouw Stevens. 

Alhoewel ook elders fantas
t ische rezul ta ten werden ge
boekt , geloven we toch niet 

Het 'Antwerps Stadhuis is, netjes hersteld in al zijn glorie en proper gewassen^ uit zijn stellingen 
en steigers gekomen om zijn vierhonderdste verjaardag te vieren. 

dat Zwijndrecht zal geklopt 
worden in de rangschikking 
per afdeling. 

Het rezul taat van onze men
sen daar aan de u i tkan t van 
het a r rond issement Antwerpen 
is inderdaad fan tas t i sch ! 

ONVERDRAAGZAAM 

RASSISME 

De benoeming van de heer 
Kinsbergen to t goeverneur van 
de provincie Antwerpen heeft 
ons weer eens de gelegenheid 
gegeven, vas t t e stellen a a n 
welke kan t h ie r in België he t 
onverdraagzaam rass i sme ei
genlijk huis t . 

Alle Vlaamse dag- en week
bladen (van u i te rs t l inks tot 
u i ters t rechts , zoals de simplis
t ische indeling nog alti jd hee t ) 
hebben op een rust ige wijze 
kennis genomen en medede
ling gedaan van deze benoe

ming. Voor zover daarbi j al 
een kr i t isch geluid was te ho
ren, beperk te zich da t s t r ik t 
to t de persoonli jkheid zélf en 
de e igenschappen van de heer 
Kinsbergen. 

In de franstalige pe r s was 
da t anders . He t feit da t de 
heer Kinsbergen een Neder
lands Israël iet is, heeft de 
« Libre » en tu t t i quan t i he t 
schuim op de vader landse lip
pen gedreven. 

H a d een Vlaams b lad zo te 
keer moe ten gaan, m e n zou 
he t van ant i-semit isme of 
vreemdel ingenhaat beschul
digd hebben . 

De franstaligen s taan ech te r 
boven absoluut iedere verden
king. . . 

DE EERSTEN 

Het franskil jons rass i sme 
heeft t rouwens his tor ische wor

tels. Lang voor er in Duits land 
van nationaal-socialisme en 
rassenwaan sp rake was , beoe
fenden in ons land enkele 
francofone « geleerden » reeds 
he t « wetenschappel i jk » ras
s isme : de antropologie of wa t 
zij daarvoor versleten. 

Zo was er bijvoorbeeld prof. 
Houzé die, aan de h a n d van 
schedelmetingen, tot de bevin
ding was gekomen dat de Vla
mingen behoorden to t een ab
soluut minderwaard ig ras e n 
konden gelden als de recht
s t reekse afs tammelingen van 
de Neander tha ler . 

He t scheldwoord « m é n a -
pien » da teer t uit die tijd. He t 
is niet zo m a a r een « vondst » 
van een anonieme francofone 
flauwe plezante; he t is de «we
tenschappel i jke » sche ld te rm 
die de Belgische ant ropologen 
d r i ekwar t eeuw geleden in 
h u n rassis t ische teorieën be
gonnen te gebruiken. 

AFZET EN UITVOER IN VLAANDEREN 
Zoals we reeds vroeger hebben opge

merkt, worden meer en meer statistische 
gegevens gepubliceerd, gesplitst volgens 
de taalgebieden : Vlaanderen, Hoofdstad 
Brussel en Wallonië. 

Dit is ook het geval voor de statistieken 
over de jaren 1962 en 1963 betreffende de 
exportgerichtheid van onze gewesten, die 
zopas werden gepubliceerd in het Statis
tisch Tijdschrift (september - oktober 
1966). 

Het is dan ook zeer interessant dit as-
pekt der Vlaamse ekonomie te belichten : 
zoals bekend is de uitvoer van onze pro-
duktie een levensbelang voor de welvaart 
van ons land,; anderzijds leren we de ver
schillende verhoudingen kennen met de 
belangrijkheid N ân de onderscheiden be
drijfstakken. 

Daar voor h e t \ a a r 1962 nog de oude 
tj^algrenzen speleA^met het arrondisse
ment Brussel als geWi genomen, hebben 
we er de voorkeur alk gegeven de cijfers 
van 1963 weer te geVn, waar juistere 
grenzen genomen worAn met enkel de 
Brusselse agglomeratie ^ s afzonderlijk 
gegeven. 

In onze globale uitvoer k ip t de provin
cie Antwerpen op de ee r sS plaats met 
18 % van het totaal, waarbij TU diamant
nijverheid (die spijtig genoegViet werd 
opgenomen in de tabellen) dienlUevoegd. 
Daarna komt Luik met eveneeiX 18 % 

terwijl Henegouwen de derde plaats be
kleedt met 16,5 %. Zeer zwak zijn de 
provincies Limburg, Luxemburg en 
Namen, terwijl Brabant en beide Vlaan
deren een middenpositie innemen. 

Vlaanderen neemt het grootste aandeel 
in onze export met 51 % tegenover 41 % 
voor Walonië en slechts ongeveer 7 % 
voor Brussel. Het is wel zeer opvallend 

dat dit laatste gebied, ekonomisch zo sterk, 
20 weinig meespeelt in de uilvoer. 

De bedrijfstakken, die in de verschillen
de provincies de uitvoer het meest bevor
deren, zijn de volgende : voor Antwerpen 
de metaalverwerkende nijverheid (38 % ) , 
de scheikundige nijverheid (20 %) en de 
non-ferrometalen met ijzer en staal 
(17 %) ; voor Brabant : de metaalverwer
kende nijverheid (43 %) ; voor Oost-
Vlaanderen : de textielnijverheid (49 %, 
waarvan de weef nijverheid alleen 23 %) ; 
voor West-Vlaanderen de textielnijver
heid (40 %, waarvan de weef nijverheid 
35 %) en ook de metaal verwerking 
(39 % ) . 

De Waalse provincies vertonen een an
der beeld. Zo is de belangrijkste bedrijfs
tak met betrekking tot de export voor 
Luik de ijzer- en staalnijverheid (34 %) 
en de metaalverwerking (40 %) ; voor 
Henegouwen dezelfde takken met respec-
tievelijk 46 % (non-ferrometalen inbegre
pen) en 19 %. 

Zoals gezegd zijn de provincies Lim
burg, Namen en Luxemburg van weinig 
betekenis. 

In de uitvoer van Vlaanderen nemen de 
metaalverwerkende nijverheid met 31 %, 
de textielnijverheid met 22 % en de rub
ber- en chemische nijverheid met 14 % 
de grootste plaatsen in. Voor Walonië zijn 
dat natuurlijk de ijzer- en staalnijverheid 
met 38 % en de metaalverwerking met 
29 % van de Waalse uitvoer in 1963. 
Hoofdstad Brussel kent 57 % van zijn uit
voer dank zij de metaalverwerking. 

Voor de Vlaamse provincies willen we 
nog aanstippen dat in West-Vlaanderen de 
weefnijverheid 73 % van haar produktie 
uitvoerde in 1963 en de metaalverwerking 
62 %. In Antwerpen : de nijverheid van 
ijzer, staal en non-ferrometalen 71 %, de 
scheikundige nijverheid 70 % en de me
taalverwerking (scheepsbouw inbegrepen) 
voerde 37 % van haar produktie uit. 

Laat ons, naast de percenten, ook eens 
de voornaamste absolute cijfers bekijken. 
Dan stellen we vast, dat Vlaanderen in 
1963 een afzet kende van 228 miljard, 
waarvan 73 miljard werd uitgevoerd. 
Wallonië respectievelijk 204 miljard waar
van 59 miljard uitvoer. Hoofdstad Brussel 
43 miljard met 10 miljard export. 

Zo zien we dat Vlaanderen 51,5 % van 
de totale uitvoer van het Rijk voor zijn 
rekening neemt en 48 % van de totale 
afzet, terwijl Wallonië slechts 41 en 43 % 
vertegenwoordigt en Brussel 7,5 % en 
9 %. 

Het Vlaamse land neemt dus in de Bel
gische ekonomie een vooraanstaande 
plaats in. Wat nog belangrijker is : het 

neemt meer dan de helft van de uitvoer 
voor zijn rekening. Dit kan wel eens ge
bruikt worden als argument tegenover de 
twijfelaars die menen dat Vlaanderen eko
nomisch niet op zichzelf zou kunnen be
staan... Wat natuurlijk nog niet betekent 
dat federalisme ekonomische grenzen zou 
doen ontstaan I 

Ook is het opvallend dat het « water
hoofd » Brussel, dat dan eigenlijk nog bij 
Vlaanderen zou dienen gerekend, in ver
houding tot het peil van zijn bruto pro-
dukt zo weinig afzet in binnen- en zeker 
in buitenland. 

Ten slotte nog vlug een meer gedetail
leerde blik op de strukluur van de Vlaam
se uitvoer in 1963. In volgorde van be
langrijkheid geven we hierna de voor
naamste bedrijfstakken : metaalverwer
king en scheepsbouw (30,7 %), weefnij
verheid (14,3 % ) , rubber- en chemische 
nijverheid (13,6 % ) , ijzer, staal en non-
ferro (8,4 % ) , voedingswaren (5,1 %), 
glas en cement (3,6 % ) , niet nader ver
melde textielsektoren (3,3 % ) , hout en 
meubelen (3,2 % ) , petroleum en steenkool 
(2,6 % ) , spinnerijen en naaigaren (2,6 % ) , 
breigoednijverheid (2,0 % ) . 

Hoewel moeilijk te vergelijken met 
vorige jaren gelet op de taalgrenswijzi-
gingen, kan men toch vaststellen dat 
Vlaanderen op het gebied van afzet in 
binnen- en buitenland grote vooruitgang 
heeft geboekt. Het zou des te spijtiger zijn 
moest de textielkrizis der jongste jaren 
een nadelige invloed op deze evolutie uit
oefenen. 

E. Slosse. 



De nieuwe L.V.V.-voorzitter « Lowieke » D'haeseleer en zijn baas Vanaudenhove. 

P O S T S O Ï ? T E E R D E R S 

Op 22 december stelde volksverte
genwoordiger Coppieters aan de mi-
nis ter-s taatssekretar is van P.T.T. vol
gende vragen betreffende de ministeri
ele belofte dat de pos tsor teerders de 
weddeschaal 444 zouden bekomen : 

Hoever staat het op heden met deze 
kwest ie ? Na steeds m a a r voor ant
woord te hebben gekregen dat het pro
b leem « ter studie » ligt, geloof ik dat 
m e n nu lang genoeg gestudeerd heeft 
en dat ik vandaag een afdoend ant
woord zal krijgen op volgende vragen: 

I s er voor de gewezen sor teerders een 
anciënniteit vereist om de schaal 444 te 
bekomen ? Zo ja, tellen al de j a ren 
van besteller en hulpbestel ler mee ? 

Van welke datutn af zal in ieder ge
val de schaal 444 toegekend worden ? 
Zal dit met terugwerkende kracht ge
beuren ? 

Terwijl volksvertegenwoordiger Cop
pie ters deze vragen stelde aan minister-
s taa tssekre tar is Maisse nam de « stipt-
he idss tak ing» van de sor teerders te 
Brussel X en in andere grote centra 
reeds ernstige vormen aan. Nog even 
vóór het par lementa i r vragenuurt je 
h a d Coppieters kontakt genomen met 
de leiders van de « st iptheidsstaking _». 

Reeds donderdag was de toestand in 
Brussel X katastrofaal : ru im 4 mil
joen pos ts tukken waren opgestapeld. . . 

De minis ter heeft zijn belofte inza
ke weddeschaal 444 voor de sorteer
ders opgegeten.. . Zelfs de in 't vooruit
zicht gestelde « exploitatiepremie » 
word t vóór nieuwjaar niet ui tbetaald. 

Het ellendig antwoord van minis ter 
Maisse en de s t rakke houding van het 
depar tement van het openbaar ambt 
hebben bij de pos tmannen dan ook 
kwaad bloed gezet. 

Als men bedankt dat een sor teerder 
in 1939 een baziswedde had van 13.400 
fr, dan is de eis van weddeschaal 444 
(93.400 fr . tot 138.400 t r ) helemaal nor
maal en rechtvaardig. 

De pos tmannen van Brussel en el
ders rekenen meer en meer op de 
Volksun ie ! 

OP TIJD 

In verband met de diskussie over de 
gewestelijke radiozender Vlaams-Bra-
ban t tussen de nederlands- en fransta-
lige bladen werden de meest recente 
cijfers voor kijk- en luistergeld aange
haald. 

Daaruit blijkt dat het nederlandsta-
lig landsgedeelte 1.000.352.628 fr bin
nenbracht , het Franstal ig landsgedeel
te : 571'.083.192 fr of goed de helft en 
de Brusselse agglomeratie, waaronder 

ook de Nederlandstal ige Brusse laars 
195.867.768 fr. 

Ongeveer twee derde van het geld 
k w a m dus van Nederlandstal igen. 

Hoe werd het geld nu verdeeld ? 

Voor de Neder landse en voor de 
Franse uitzendingen elk 451.500.000 fr 
en voor de gemeenschappeli jke diens
ten : 659.500.000 fr. Wat de personeels
bezett ing betreft leren we dat op he t 
niveau 1 en 2 de Franstal igen de meer
derheid hebben 140 tegen 127 en 570 
tegen 564. Alleen voor niveau 3 en 4 
verander t dit 104 tegen 125 en 107 te
gen 123. 

Waaru i t komen deze cijfers ? 
Uit het bullet in van Vragen en Ant

woorden voor de senaat van 29 novem
ber jl . 

De nieuwsgierige ? 
Sena tor Jorissen. 

DE STAAT 

H E E F T V E E L G E L D N O D I G I 

Door dr. Goemans werd in de K a m e r 
he t feit aangeklaagd dat te Antwerpen 
reeds 1,2 miljoen werd uitgegeven voor 
de h u u r van het vervallen gebouw 
« Vierge Noire » aan de St Jakobskerk , 
da t reeds ja ren leeg staat . De bedoe
ling is, er belast ingsdiensten onder te 
brengen. ^ 

Nu heeft de minis ter van Financiën 
verklaard dat de Staat het gebouw zal 
aankopen. Na er eerst twee j aa r h u u r 
voor te hebben betaald ! Wie zei ook 
weer da t de P.V.V. de openbare finan
ciën ging saneren ? 

REKLAME-T.V. 

Op de agenda van de Kamer s tond 
onlangs de interpel lat ie van volks
vertegenwoordiger d r Vic Anciaux over 
het instellen van reklame-uitzendingen 
in de T.V. Deze interpellat ie was ge
r icht tot de minis ters van Elslande en 
Wigny, respektievelijk voor de Neder
landse en de Franse kui tuur , verant
woordel i jk voor BRT en RTB. 

Het ogenblik was ju is t gekozen om
dat de Neder landse TV (NTS) op 2 ja
nuar i '67 s tar t met reklame. Door deze 
beslissing is heel wat beroer ing ont
s taan in onze ekonomische middens , 
omdat zij de gevolgen vrezen daar circa 
300.000 Vlaamse gezinnen overspoeld 
worden door de uitzendingen van de 
NTS en dus onder de invloed zullen ko
men van de reklame der Neder landse 
ekonomie. Vooral de p roducen ten van 
verbruiksgoederen zijn ongerust , te 
meer omda t deze meestal in het 
Vlaamse land gevestigd zijn. 

Door dit feit is het invoeren van re-

klame-blokken in onze T.V.-uitzendin-\ 
gen een noodzakeli jkheid geworden 
voor onze ekonomie, vooral voor de 
Vlaamse. 

Tevens zou de reklame-TV bijna een 
mil jard fr méér inkojpsten be tekenen 
voor de BRT, die in aanzienlijke m a t e 
de waarde van de kul turele program-

.ma 's zouden kunnen verhogen. 
Minister Van Els lande heeft ech te r 

la ten weten da t hij deze week afwezig 
was en minis te r Wigny wens te niet t e ^ 
an twoorden en gaf te kennen da t h i j ! 
meende dat dit p rob leem enkel de h e e r ' 
Van Els lande aanbelangde. 

Dit is wel merkwaard ig : zolang de 
ekonomie alleen m a a r in y i a a n d e r e n 
bedreigd wordt , in teresseer t de Waal
se minis ter zich niet aan de probleem
stelling. 

In ieder geval komt de interpel la t ie 
terug op de dagorde in de eereste week 
na het Kerstverlof. De regering kan 
haa r verantwoordel i jkheid niet blijven 
ontvluchten. 

HERRIE OVER 

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

De Vlaamse C.V.P. heeft dest i jds be
zwaren gemaakt tegen een V.U.-wets-
voorstel omda t dit een wetsvoorstel 
was da t een Koninkhjk Besluit wilde 
wijzigen en dit niet mocht . 

De kommiss ie van just i t ie durft ech
te r deze stelling thans niet meer onder
schrijven, omda t er precedenten zijn. 
Voorzi t ter Rolin van de kommissie van 
just i t ie schaarde zich aan de kant van 
senator Jorissen. 

Deze verklaarde, geen bezwaar te 
hebben tegen enkele vormwijzingen zo 
men m a a r eerst het pr incipe aanvaard
de. 

Wat anderen mogen, mag hij ook, 
oordeel t onze nat ionale sekretar is die 
zich inderdaad de kaas van de boter
h a m niet laat halen. 

Een voorspelling ? 

De kommiss ie haal t bakzeil. En de 
V.U.-senatoren winnen wéér een man
che. 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 

Dit koninkrijkïe is een zoekplaatje voor 
buitenlanders, en grotendeels voor 
(Vlaamse) inlanders. Hier wordt de meer
derheid geminoriseerd, hier worden het 
onderwijs en de opvoeding niet tot de 
knltuur gerekend, hier zijn de republi
keinen koningsgezind en wordt de mid
denstand door de adel verdedigd. Graaf 
Arhémar d'AIcantara, minister van Mid
denstand, stond er op nog dit jaar' zijn 
begroting voor de Kamer te verdedigen en 
gestemd te zien. Voorzitter Van Acker had 
de bespreking van de begroting vooi .Mid
denstand — onderbroken door een reeks 
interpellaiies — reeds naar volgend jaar 
verwezen. De minister, opgeschrikt door 
het plotse presidentieel initiatief, drong 
er op aan dat de bespreking van zijn be
groting voortgezet zou worden, daar er 
geen voorlopige kredieten voorzien waren. 
Al,s de begioling dit jaar niet wordt ge^ 
stemd, hel) ik geen centen, zei de minister 
volks. d'Akantara. een grote wat sclion-
kige veertiger had reeds voordien, met 
zijn diepe bar\ton in keurig Nederlands, 
een uiteenzetting gegeven. Hij was vroe
ger hofdignitaris, wiens Nederlands op 
officiële plechtigheden en tentoonstellin
gen de intiruk moest verwekken, dat men 
in Laken ook was geëvolueerd en de twee
taligheid werd ingevoerd. Het pleit voor 
de/e edelman dat hij er een improductief, 
verguld ba.intje aan gegeven heeft, voor" 
de harde job van kabinet.schef van een 
eersteminister. Na het mini.steriële einde 
van Lefèvre, begon dan de ministeriële 
loopbaan van ziin kabinetschef. Minister 
d'AIcantara is een rustige technocraat die 
niet in de politiek gelooft, onbewogen 
blijft bij een plots aanschie'.end debat en 
zijn ministeriële collega's hun vluchtige 
oratorische suksesjes niet benijdt. 

Cudell, de exotisch uitziende zwartha
rige socialistische burgemeester van St-
Joost-ten-Nüde, die door zijn gemaniëerd-
heid sterk op de zenuwen werkt, was 
roerend komen vertelen, dat de socialis

ten toch zo begaan zijn met het lot der 
zelfstandigen. De socialisten moeten zelf 
gevoeld hebben dat het praatje van hun 
woordvoerder, niet overtuigend klonk. La-
rock, de voorzitter van de socialistische 
fractie, misbruikte de verklaring vóór de 
stemming, om met plechtstatige nadruk 
mede te delen dat de socialisten inderdaad 
achter de zelfstandigen staan. Het moet 
deze doctrinair, voor wie de zelfstandigen 
vroeger parasiterende tussenpersonen wa--
ren, moeite hebben gekost de vergissing 
van de socialisten openlijk toe te geven. 
Zou het plannetje van Simonet al door
werken ? 

Reimond .Mattheyssens kwam op voor 
het kleine en middelgrote bedrijf dat 3Ü % 
opbrengt in het nationaal inkomen. Hij 
kloeg de dubbelzinnige houding aan van 
de regering inzake kinderbijslagen, hierbij 
steunend op een krasse uitspraak van de 
P.V.V.-senator Moreau de Melen. 

Maurits Coppieters, Leo Wouters en Ri
chard van Leemputten interpelleerden 
scherp over de watersnood. Zij betoogden-
dat de mensen achter de dijken evenveel 
recht op veilighei<i liebben als de anderen. 
Zij vielen niet alleen deze regering aan, 
maar al de regeringen na de oorlog, die 
zwaar in gebreke bleven en geen samen
hangend waterbeleid hebben gevoerd. 

Na 135 jaar is er nu ook een rechtsgel
dige Nederlandse tekst van de grondwet 
klaar gekomen. Zelfs de giftige geestdrij-
vers van het F.D.F, e.i van « Brussel 
Vlaams » konden hierin geen graten^vin-
den. Iedereen stemde voor. Périn t ziin 
adjunct Moreau onthielden zich. Périn 
kreeg niet het woord om zijn houding te 
rechtvaardigen. Zo werd hem door een 
geërgerde Van Acker niet alleen een recht 
ontzegd, maar verhinderde de voorzitter 
dat een reglementaire verplichting werd 
nagekomen. Hoewel wij de beweegredenen 
van Van Acker kunnen waarderen, keuren 
wij streng de wijze af, waarop hij meende 
deze te moeten demonstreren. De voorzit
ter moet de unpariijdige hüulci zijn \aa 

het reglement en zijn persoonlijke opvat
tingen en gevoelens op geen manier laten 
blijken. Anders belanden wij regelrecht 
in de volslagen presidentiële willekeur. 
Verwonderlijk was het wel dat de anders 
zo slagvaardige Périn' zijn recht niet op
eiste. Het gebeurt de laatste tijd meer
maals dat deze geduchte politiek havik, 
loodzwaar, vlak naast zijn prooi, met zijn 
scherpe snavel tegen de vlakte ploft. 

Vanaudenhove heeft samen met Poraa, 
een P.V.V.-er uit Vlaanderen, 2 Brusse-
laai-s en 2 Walen, het beruchte vergelijk 
van Luik als wetsvoorst°l in de Senaat 
ingediend. De uiteindelijke bedoeling is 
de Brusselse agglomeratie volledig te ver
fransen en uit te breiden tot'gans Vlaams 
Brabant. Verder het kwijnende en aiter-
mate schadelijk franskiljonisme in Vlaan
deren nieuw leven in te blazen. Het is het 
gevaarlijkste voorstel op taalgebied van 
de laatste decenia en de indiening ervan 
werd voor onmogelijk gehouden door elke 
Vlaamsgezinde. Het is bovendien in strijd 
met de voorafgaande voorwaarde die na
mens de V^laamse P.V.V,-ers door prof. 
Lambrechts werd gesteld. Het is een opea 
oorlogs\erklaring aan bet adres van het 
Liberaal Vlaams Verbond, dat bij monde 
van zijn voorzitter volksvertegenwoordi
ger D'Haeseleer en onder luide toejuichin
gen, mede van 4 Vlaamse P.V.V.-ministers, 
verklaarde dat over het beruchte vergelijk 
zelfs niet kon worden gediscussieerd. 

Een van hen. De Winter, £en broos, 
kereltje, die bij de genade v a / h e t toeval 
(en van het feit dat hij vqer Brusselse 
Vlaming doorgaat) een jftinisterporte-
feuille toegestopt kreeg, a|fig reeds door 
de knietjes. Hij zou eehXK even vlug op 
de been worden geholn/n als men hem 
maar wat ondersteuntjinie anderen, De-
clercq en (irootjans, wn niet zonder ta> 
lent en hebljen een h c ^ electorale waarde 
en een sterke rugge.yun in hun arrondis
sement. Zij beschiljen over de mogelijk
heden om de l'Jdif eeuwse, presidentiële 
schoenfabrikant, yfjn schaamteloze streek 
betaald te zeltej^en op de koop toe een 
electoraal suks^je te boeken. Vander-
poorten zal al/geslepen advokaat de kat 
uit de boom k » e n en naar het kamp over
lopen waar /jfit politiek hachje het veiligst 
is. Ook in ft meest unitaristische, dicht-
gestrekcn / i tr iot t ische partij is het na-
tionaliteiyiprobleem gesteld. 

/ >Jik Claes. 
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o p 27 en 28 oktober 11. greep 
te Bonn en te Keulen de kon-
ferentie plaats van docenten in 
de Nederlandse taal aan de 
Duitse universiteiten. Het is 
de gewoonte dat de Belgische 
ambassabeur bij deze gelegen
heid de deelnemers uitnodigt 
op een cocktail. In dit geval 
waren uitnodigingen uitslui
tend in het Frans gesteld, wat 
des te onbegrijpelijker is daar 
zij uitsluitend gericht waren 
tot nederlandstaligen. Volks
vertegenwoordiger Anciaux 
vroeg de minister van Buiten
landse Zaken of hij akkoord 
gaat met de handelwijze van 
onze ambassadeur in Bonn en 
welke maatregelen hij denkt 
te nemen opdat onze taal voort
aan op gelijke voet zou behan
deld worden met het Frans. 

De minister maakte het eens 
te meer uit met de klassieke 
vergissing : « het is niet de ge
woonte van de Belgische am
bassadeurs, uitnodigingen te 
verzenden in een andere lands
taal dan die van hun Belgische 
korrespondent; te allen tijde 
is aan onze diplomatieke amb
tenaren opgedragen hoffelijk 
te handelen op dit gebied; bij
gevolg denk ik dat het zenden 
van een in het Frans gestelde 
uitnodiging aan docenten in 
de Nederlandse taal, aan een 
vergissing moet worden toege
schreven ». 

Het ligt er anders nogal vin-
gerdik op dat het hier eerder 
om een kwaadwilligheid gaat. 

TUNNEL 

Volksvertegenwoordiger Leys 
stelde verschillende vragen 
i.v.m. de werken die op dit 
ogenblik in de Schelde worden 
uitgevoerd. Zo wilde hij o.m. 
weten welke versmalling er in 
de stroom is ontstaan door de 
bouw van een dubbele koffer-
dam die wordt gebruikt voor 
het aanleggen van de E-3-tun-
nel onder de Schelde te Ant
werpen; welke verzandings- en 
aanslibbingsgevolgen h e e f t 
dergelijke jarenlange stroom-
wurming en werd dit probleem 
tijdig ingestudeerd ? 

Anderzijds vroeg onze volks
vertegenwoordiger ook welk 
voltune baggerwerken er tij
dens de loop van 1965 werd uit
gevoerd tussen Gent en Ant
werpen en tussen Antwerpen 
en de Nederlandse grens; ten
slotte ook welke omvang der
gelijke werken hadden tussen 
de grens en de zee benevens 
de kosten hieraan verbonden. 

De versmalling bij gemid
deld laagwater te Antwerpen 
ontstaan door de werken aan 
de nieuwe tunnel, bedraagt op 
de rechteroever ongeveer 550 
m2 en haast niets op de linker
oever. Bij gemiddeld hoogwa
ter zijn de cijfers onderschei-
delijk 825 m2 en 200 m2. De 
totale s^ t ie van de Schelde be
draagt t^r hoogte van de tun
nel ongeveer 2.750 m2 bij laag
water enV350 m2 bij hoog
water. \ 

In het Waterbouwkundig La
boratorium w^d, vóór de aan
vang der werlfen, de mvloed 
van deze vernJfawing onder
zocht. Het regVie van de 
Schelde wordt o^or de ver
nauwing niet beïnvloed; er ont
staan ter plaatse Iflhte wijzi
gingen in de stroomsnelheid 
en er kunnen zich aanlandin
gen voordoen, noch deVrofiel-
vernauwing wordt ruf^ ge-

kompenseerd door het graven 
van de sleuf vóór het zinken 
van de tunnelelementen. 

Wat de baggerwerken in de 
Schelde betreft, hier werden 
tussen Gent en Antwerpen tij
dens het jaar 1965 geen ver
richtingen gedaan. Tussen Ant
werpen en de Nederlandse 
grens werd 3.799.862 m3 weg-
gebaggerd en tussen de grens 
en de zee 4.444.379 m3. De kos
ten bedroegen in het totaal iets 
meer dan 212 miljoen frank. 

DIEPTE 

Een andere « Schelde-vraag » 
kwam eveneens van volksverte
genwoordiger Leys. Wij leren 
eruit dat de bovenkant van de 
in aanbouw zijnde E-3-tunnel 
te Antwerpen zich op 13,58 m 
onder het gemiddeld laagwa-
terpeil bevindt. De leiding 
voor aardgas die in de buurt 
van Zandvliet onder de Schel
de werd aangelegd, ligt op een 
diepte van 20,60 onder het 
voornoemde peil; anderzijds 
brachten de baggerwerken die 
dienden uitgevoerd tot het ma
ken van de sleuf waarin deze 
leiding werd geplaatst, een 
grondoverschot met zich dat 
opgespoten werd op het vei> 
dronken Land van Saaftinge 
over een oppervlakte van 0,18 
km2, hetzij minder dan 1 % 
van de totale oppervlakte. 

ONDERWIJS 

IN DUITSLAND 

Voor het onderwijs dat in 
Duitsland aan kinderen van al
daar gelegerde Belgische mili
tairen wordt verstrekt zijn er 
in het lagere 261 leerkrachten 
van het Nederlands taalstelsel 
tegen 198 van het Franse; voor 
het middelbaar liggen de ver
houdingen anders : 64 tegen 
92. Het aantal scholen is ge
lijk d.w.z. 25 tegen 25 in het 
lager en 1 tegen 1 in het mid
delbaar onderwijs. Het aantal 

\leerlingen bedraagt onderschei-
delijk 6.676 nederlands- en 
4.669 franstalige kinderen in 
het lager onderwijs en 722 te
gen 730 in het middelbaar. 

Ons lijkt het met de verde
ling van de leerkrachten in het 
middelbaar niet helemaal te 
kloppen. 

FRANS 

Volksvertegenwoordiger Cop-
pieters vroeg nadere inlichtin
gen en maatregelen nopens het 
verstrekken van fakultatief on
derwijs Frans. 

De minister antwoordde dat 
het onderwijs in de tweede 
taal dat 's namiddags verstrekt 
wordt aan leerlingen van de 
1ste en 2de graad, onmid
dellijk — dit wil zeggen zonder 
onderbreking — na verloop 
van de gewone lessen, niet kan 
beschouwd worden als na
schools fakultatief onderwijs 
in de tweede taal. 

Een omzendbrief zal aan de 
leden van de inspektie van het 
lager onderwijs gericht wor
den ten einde er over te wa
ken dat naschoolse fakultatie-
ve lessen niet binnen het kader 
van het gewoon lesrooster ge
geven worden en dat het on
derricht in de tweede taal van 
het vijfde leerjaar af ingericht 
wordt zonder rekening te hou

den met het peil van de leer
lingen die in de eerste vier 
leerjaren speciale lessen volg
den. 

UITGAVE 

Blijkens een vraag van volks
vertegenwoordiger Leys aan de 
minister van Justitie wordt 
door de Uitgeverij Ets. Emile 
Bruylant jaarlijks een eentalig 
Franse « Annuaire administra-
tif et judiciaire de Belgique et 
de la capitale du Royaume » 
uitgegeven. Volksvertegen
woordiger Leys stipte aan dat 
deze uitgave slechts mogelijk 

is door de medewerking van 
de diensten, in hoofdzaak van 
het Ministerie van Justitie en 
ook door de medewerking van 
de andere ministeries en para-
statale instellingen. Hij vroeg 
of het niet nodig werd geacht 
dat de uitgeverij wordt ver
zocht de hogergenoemde uit
gave in beide landstalen te la
ten verschijnen ofwel ten 
minste tweetalig te maken. Zo 
dit niet wordt opgevolgd sug
gereerde mr Leys een stopzet
ten van alle medewerking van
wege de diensten. 

Het antwoord van de mini
ster was ontwijkend : in 1965 
werden 83 eksemplaren van 
het bedoelde werk door zijn 
diensten aangekocht. Wat de 

rechtbanken betreft, hier 
wordt jaarlijks een krediet vei>' 
leend dat het de rechtelijke 
overheden moet toelaten over 
te gaan tot de aankoop van 
boeken en tijdschriften, waar
van de keuze aan deze overhe
den zelf wordt overgelaten. 
Subsidies aan de betrokken 
uitgever worden niet toege
kend; het ministerieel bestuur 
beperkt er zich toe de tekst 
van de uitgever die betrekking 
heeft op de diensten, te verbe
teren en handelt voor de rest 
met de uitgeverij in verhou
ding van klant tot verkoper. 

Het antwoord zou natuur
lijk helemaal hetzelfde zijn 
moest het hier gaan om een 
eentalig Nederlandse uitgave i 

DOKUMENT 

Gemeentelijke Harmonie 
Harmonie Communale 

KOKSIJDE 

L'Harnionie Communale a Ie piaisir de Vous mvitet ainsï que les membres 
-̂ ^ voir^" famill<» k l'occaèïon de éö Tête de 

DIMANCMF. Ie ?0 oftvembrn i lU h. Me»»e soiennelle en l'egtise paroissiale Saint Pierre. 

& 11 h. Concert en la Salie des f'étet de la Maieon Cotn-

rhuntle - Directeur Marnix Rousseeuw. 

è I3h. Dtner.è "LlcoleHftlel.ére... 

SAMKDI \f 26 novrmhr, i 20 K. B A L d e l ' H A R M O N I E " 

en lea «alles de " L'École HAtelière „ 

Orchestre de danse : Willy PATTYN. 

L« carte ie mernbre <3'honneur tient lieu de catte d'tnuée r^o' 
toute Ia famil[«. 

Nous esjx^rons QUI? V''OUS voudrez bien honorer ces festivités de volte 

r^t^Rrnoe. 
Le Président-Bourgmestre : I, VAN BUGGENHOUT 

Le$ mtmbrea d'honnaur qui patticipent au diner «ont pti^t de te 
*'S .ntcnrs (Prix 175 ft) . C C P 1142 07 Ham Com Koliaiide 

Oe Gemeeatelijke Harmonie heett de eer U en uw gezin uit te nodtgc-n ter 
gelegenheid van het feest van 

S I N T ri<:< l ! , I A liUUi 

ZONDAG 20 november Plechtige Hoogmis in de parochiekerk Sint - Pieter om 10 uur 

Koncert in de Feestzaal van het gemeenlehui» om 11 uur. 

Kapelmeester Marnix Rousseeuw, 

Fcesrmaal m de " Hotelierschool „ om I 3 uu-

7AT^ERDAG26novetnbei B A L van de H A R M O N I E 

in de zalen van de " Hotelierschool „ pm . 
Dansoikest; Willy PATTYN. 

Oe lidkaail teil aU logangakaait vooi all* ifiinaUUr» 

Wq hopen dat U deze fcesteÜikheden met uw aanwezigheid iu «illcn 

veteren. 

Oc Voorzittet-üu(8emee«(tcr 1 J. VAN ÖUüöfcNHOUT 

De sreUden die deelnemen aan hel banket ti)a VilenJoliiti «ntuihi in i» 
a^h.nven (Pt.j. I 7 } f . ) - PR 1142 07 0«m ll.>.i. Kol..i,J, 

De Sint-Cecüia-fanfare van Koksijde wil het gemeester en gewezen parlementslid, is de 
«sjiek » doen : voor haar teerfeest anneks folkloristische Vlaamse C.V.P.-figuur Van 
koncert stuurde ze tweetalige uitnodigingen Buggenhout. Wet bekome hem deze tweeta-
rond. Voorzitter van de fanfare, tevens bur- lige boerenkermis ! 

file:///leerlingen
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De bijzondere krijgsraad te Djakarta heeft op 25 oktober jl. de ex-vice-
pretnier en ex-minister van buitenlandse zaken, dr. Soebandrio, ter dood 
veroordeeld. Dat is bijzonder schokkend — « ironisch » zou te zacht 
gezegd zijn — wanneer men bedenkt dat deze man, wiens diplomatieke 
kwaliteiten hem tot een van de belangrijkste figuren uit de naoorlogse 
Indoneztsche politiek maakten, in 1946 sekretaris-generaal werd van het 
ministerie van Voorlichting; dat hij een jaar later in Londen een bureau 
kwam opi ichten om er voor de wereldopinie de zaak van de Indonezische 
vrijheidsstrijd te bepleiten; dat hij naderhand zelfs lid werd van de 
Indonezische revolutionaire regering in Londen; dat Inj na de onafhan
kelijkheidsverklaring op 27 december 1949 eerste ambassadeur werd in 
Engeland en vijf jaar later ambassadeur in Moskou. Deze man ts nu 
door een soort revolutionaire krijgsraad veroordeeld. Beschuldigd van 
hoogverraad, ondermijnende aktiviteit, machtsmisbruik en ekonomische 
niisdtijven. 

De krijgsraad beschuldigde Soeban
drio ervan dat hij de kommunistische 
partij in de gelegenheid had gesteld, 
een staatsgreep te plegen. Hij zou van 
staatsgreep-plannen op de hoogte zijn 
geweest, zonder president Soekarno 
voor te lichten. De krijgsraad legde ook 
ten laste dat Soebandrio op de hoogte 
was van het teit dat de kommunistische 
jeugdorganisaties m het geheim een 
militaire opleiding kregen om zich op 
de staatsgreep voor te bcieiden. 

Doen de feiten die Soebandrio ten 
laste gelegd zijn er iets aan toe ? Doet 
zijn verdediging er iets aan toe ? Wat 
is er waar in deze tijd van verwarring 
in Indonezië ? Wie zal het zeggen ? De 
huidige minister van buitenlandse za
ken, Malik, die onlangs verklaarde dat 
« tengevolge van verschillen van me
ning tussen groepen » in Indonezië 
slechts 200.000 personen om het leven 
•waren gekomen in plaats van 500.000 
zoals de geruchten het wilden ? Wie 
zegt wat waar is ? 

Ook Malik, eerste-minister voor po
litieke zaken en tevens minister van 
buitenlandse zaken, behoorde indertijd 

onafhankelijke en aktieve politiek. 
Dat was niet onjuist. Het is waar dat 

Soebandrio steeds een neutralistische 
politiek heeft gevoerd, die gepaard 
ging met aanvaarding van ekonomische 
en militaire hulp zowel van het Westen 
als het Oosten. 

Er wordt verwacht dat Soebandrio's 
doodstraf in levenslang zal omgezet 
worden. 

Wanneer men ziet hoe twee van de 
meest bekwame ministers van Soekar
no in tegenovergestelde kampen zijn te
recht gekomen en hoe in het hele dra
ma dat in Indonezië nu op dit ogenblik 
speelt, de hoofdpersoon Soekarno vol
ledig naar de achtergrond wordt ge
speeld, dan kan men slechts, zonder 
voorspellingen te wagen, het verloop 
van de gebeurtenissen afwachten. Het 
lot van het grote, mooie Indonezië ziet 
er niet rooskleurig uit. 

Hoe men dat ook mag opvatten, al
leen het ontstaan van een sterke rege
ring zou Indonezië's toekomst enige 
hoop kunnen geven. Maar die hoop is 
niet in het zicht, noch die sterke rege
ring. Het is zo dat iedere poging om de 

sluiting zal betekenen van zijn persoon
lijke autoriteit. Volgens diplomatieke 
rapporten zou het Indonesische leger 
nu onder de totale kontrole zijn van 
de republiek en volkomen gezuiverd 
van kommunistische invloed. Het voor
naamste probleem is hoe op een han
dige wijze de prezident — die toch nog 
steeds 'n enorm prestige heeft als bin
dend element in deze chaotisch-grote 
republiek — kan gemanipuleerd wor
den om niet de kapitalen en de finan
ciële hulp die Indonezië zozeer nodig 
heeft af te schrikken. 

De Indonezische regering staat thans 

HET RIJK VAN SOEKARNO TEN EINDE ? 
tot de jongeren — de zogenaamde Ang-
katan, de generatie van 1945 — die er 
bij Soekarno op aandrongen ora de on
afhankelijkheid uit te roepen. Van 1959 
tot 1963 was hij zoals Soebandrio voor
dien, ambassadeur in Moskou, in welke 
funktie hij zeer veel bijdroeg tot het 
verkrijgen van Russische ekonomische 
en militaire hulp. 

In 1962 vervulde Malik, zoals Soeban
drio, een belangrijke rol in het voor
overleg in New-York dat leidde tot het 
totstandkomen van het Nederlands-In-
donezische akkoord over West-Irian 
(westelijk Nieuw-Guinea). In 1963 
werd Malik minister van handel. In 
maart 1965 werd Soebandrio, op dat 
ogenblik vice-eerste-minister, ook mi
nister van buitenlandse handel. Malik 
werd bij deze kabinetswijziging mini-
ster-koördinator voor de invoering van 
de geleide ekonomie. 

In zijn verdedigingsrede zei Soeban
drio dat hij altijd trouw was geweest 
aan prezident Soekarno. Hij ontkende 
dat zijn beleid speciaal op China of op 
de Sovjet-Unie gericht was geweest of 
dat hij de P.K.I., de Kommunistische 
Partij van Indonezië had geholpen. Hij 
had, zo zegde hij, de betrekkingen met 
vele landen verstrekt en niet met het 
W e s t e n gebroken, ondanks de vele 
moeilijkheden met Engeland en de 
V.S. Hij had zijn land geleid in een 

korruptie ernstig tegen te gaan, zou 
stuiten op een leger van ontevredenen. 
De huidige zogezegd sterke regering 
van generaal Soeharto doet niets an
ders dan kompromissen sluiten over de 
« sterke » maatregelen die zij genomen 
heeft of graag zou willen nemen onder 
het motto « nieuwe orde ». De toestand 
is nu zo geëvolueerd dat het alle mo
menten kan komen tot een openlijke 
uitbarsting van de strijd tussen de aan
hangers van de « oude orde » (dat be
tekent pro-Soekarno) en van de « nieu
we orde ». 

Niettegenstaande alles zou de rege
ring van de « nieuwe orde », gevormd 
door het trio Soeharto-Nasoction-Malik, 
toch liever gebruik maken van Soekar
no dan hem totaal te likwideren. 

Het is daarom onder andere dat pre
zident Soekarno de « toelating» zal 
krijgen \an deze militair gedomineerde 
regering, om een lange maar onbelang
rijke wereldreis te maken volgend 
jaar. 

De landen die de ondertussen naar 
alle kanten uit maneuvrerende prezi
dent zal bezoeken zijn : de Verenigde 
Arabische Republiek, Japan, Joegosla
vië, Oostenrijk en een reeks Oosteuro-
pese staten. Dit schijnt er op te wijzen 
dat Soekarno zelf ten lange laatste het 
feit heeft aanvaard dat zijn afwezig
heid van 3 maanden een definitieve af-

voor een deficit van 170 miljoen dollar 
en een buitenlandse schuld van 2.500 
miljoen dollar, die natuurlijk voorge
steld worden als zijnde de erfenis van 
de « bloeiende » regering van Soekarno. 

Er wordt ondertussen tegen de per
soon van Soekarno een enorme kam-
pagne opge/et. Personen met prestige, 
als generaal Nasoetion en Malik, heb
ben verscheidene rezoluties gesteund 
die erop aandrongen dat Soekarno zich 
« voor het volk zou verantwoorden ». 
Deze kampanje wordt door de pers dik 
in de verf gezet : Soekarno moet zich 
publiekelijk verantwoorden voor de po
litieke en morele tekortkomingen ge
durende zijn « alleenheerschappij ». 
Sommigen eisen zelfs luidruchtig zijn 
berechting, maar het is niet waar

schijnlijk dat dit zal gebeuren. In feite 
wil niemand in Indonezië Soekarno ver
nietigen. Men wil hem alleen maar 
voorgoed uitschakelen, omdat hij met 
zijn korrupte machinaties het land to
taal aan de grond hielp. 

Nochtans heeft Malik, die eigenlijk 
het « brein » is van de huidige Soehar-
to-regering, gezegd dat het nu klaar zou 
moeten gezegd worden wie in feite ver
antwoordelijk is voor de kommunisti
sche p o g i n g t o t o p s t a n d van 
verleden jaar, En wie dat volgens Ma-
lik ook was, generaal Dharsono, een 
van de huidige top-bevelhebbers, wens
te dat die verantwoordelijke zou \oor 
een militair tribunaal gebracht worden. 
Waarnemers steken niet onder stoelen 
of banken dat hij hiermee direkt doel
de op Soekarno. 

Als een deel van deze anti-Soekarno-
kampagne wordt ook gezien het proces 
dat nu aan de gang is tegen de lucht
machtbevelhebber, generaal Omar Dha-
ni. Deze is verleden week ook ter dood 
veroordeeld geworden en heeft reeds 
verklaard dat Soekarno sympatiek 
stond tegenover de doelstellingen van 
de leiders van de kommunistische aan
slag... 

De burgeroorlog sluimert nog steeds 
in Indonezië. De linkse elementen, die 
honderdduizenden der hunnen \ er-
moord zagen gedurende het jongste 
jaar, hebben niet vergeten. En dat is 
dan nog met alles : de Moslem-organi-
zaties zien met angst de mogelijkheid 
van een kommunistische wraak tege
moet, terwijl zij weten dat ook de hui
dige regering ten stelligste de idee %an 
een Islamitische Indonezische staat 
grondig verafschuwt. Het is in die krin
gen dat er werd gezegd : « Er zit maar 
één oplossing op : nog eens 400.000 
linksen vermoorden. Wanneer wij hen 
niet doden, zullen zij ons hebben » ! 

E.V.M. 

deze ueek in de wereld 
Het konflikt tussen Moboetoe en de Uiuon Miniere leidt lot een aantal 
maatiegclen die praktisch neerkomen op de nationahsatie van de maat
schappij. •" 
Koit Kerstbestand, maar minder dan ooit vrede in Vietnam. «Foise» 
preek van kardinaal Spellman. Generaal Westmorelafid voorspelt een 
nog jaren durende oorlog. Washington erkent dat et in Noord-V iet nam 
ook woonwijken werden gebombardeeid. 
De herrie'om het Kennedv-boek van Manchester bljft voondmen. 
De Chinese prezident Lioe Tsjai Tsji wordt hevig /tangevallen en als een 
« reaktionnair » bestempeld. i 
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IMPERIUM 

Portugal heeft in Afrika in 
he t totaal meer dan 100 000 
soldaten moeten legeren, o m 
er het Portugees koloniaal im
pel ium te beschermen. 

In Angola vechten sinds vijf 
j a a r 45.000 Portugezen tegen 'n 
terror is tenleger t je . 40.000 m a n 
t rach ten , een rebellie in Mo
zambique de kop in te druk-

' ken . In Portugees Guinea s taan 
23.000 Portugese manschap
pen ; de helft van he t moeras
sige oerwoud-land is ech te r 
reeds onder kontrole van op
standelingen. 

De mil i taire inspanningen 
s lorpen 45 t.h. van de Portuge
se begroting op. 

S T A K I N G E N 

Steeds meer gri jpen de ar
beiders in de Oosteuropese 
landen naar he t oude wapen 
van de staking. In Joegoslavië 
w e r d er in 1964 gestaakt bi j 
273 gelegenheden; in 1965 wa
ren e r terug 231 stakingen, i n 
he t voorbije j a a r k w a m e n 

Vadertje Oudejaar doet zijn ronde op het Noorse platteland, 
rendie rslede. 

HO JIN 
Toen begin december in de Portugese 

kolonie Macao onlusten uitbiaken, bleek 
duidelijk wie de weikelijke meester is m 
dit kleine gebied van 16 vieikante kilome
ter aan China's kust, waar een paar dui-
zeiiden Portugezen leven temidden van een 
kwattmiljoen Poitugese ondeidanen • met •> 
gele • huid. 

Bngadegeneraal José Nobre de Carvalho 
was zopas uit het woelige Angola naar Ma-
cao gekomen om er de 116ste Portugese 
goeveineux te wot den van het mini-landje 
dat door Lissabon vereeid weid met de ti
tel « trouwste van alle kolomen >. Nobre 
de Carvalho hoopte op een kalm verblijf 
in Macao, maar nog op de dag van zijn 
ambtsaanvaarding verzwond zijn hoop als 
sneeuw voor de zon : de Chinese bevolking 
kwam in opstand. Het zag er naar uit dat 
de rellen van de Rode Gaide plots over de 
grens de enklave binnengeslagen weiden. 
De blanken trokken zich terug in de oude 
foiten der stad. of vluchtten naar het 60 km 
verder gelegen Hongkong. Nob) e's gele on
derdanen waien baas van het terrein. De 
Portugese goex'erneur liet zijn strijdmacht 
(4.000 soldaten) aanrukken en gaf bevel, 
in de masta te schieten. Na drie dagen 
van onlusten waren er twaalf doden en 76 
gekwetsten. 

Voor de rede van Macao lagen drie 
kanonneerboten van de Chinese vloot. Het 
ivas duidelijk dat, wanneer Peking wilde, 
de * trouwste aller koloniën » binnen het 
uur zou veioverd zijn en dat de Portugezen 
nauwelijks m staat waren om cfii •irtnjn-
ueei stand te organizeren. 

Maar even snel als de stui lu vpgciioacn 
was, ging. hl] weer tiggen Goeverneur No
bre de Carvalho ontsloeg zijn politiekom-
missans, wiens manschappen aan de bazis 
iian de onlusten zouden gelegen hebben. 
Dit ontslasi was maar een schijntoegevtng; 
het kwam er op aan de Chinezen toe te 
laten, uch terug te trekken zonder het ge
zicht te verhezen. In ieite ts ei in Macao 
door de opstand van begin december hele
maal mets veranderd En er zal ook zo vlug 
niets veranderen. Daarimor zorgt onder 

r de achtbare heer Ho 
o fin IS een der vooi • trnese 

'1 netenen der kolonie H:j kontroleert al 
>"ypen, de taxts en ée autobuslij-

1 het schiereiland, heeft de dikste 
de nap van de speelhuizen, de 

de us'auiants. In feite is Ho fin 
man van Macao. Zijn woord is 

zijn beslissingen wegen zwaar-
jie i'an de goeveineur. 

liet fen uitzonderlijk voor
aar schijnlijk wel uniek in de 

wereld is * i heeft zowel de Chinese als 
de Portugese^honahteit. Hif is de enige 
man die, zondèymieidere formaliteiten, door
heen de « Port\iJe Cerco > over de grens 

het reusachtig Chinese rijk ^kan biiinen-
stappen. 

Te Macao is Ho Jin vooizitler van de 
Handelskamer. Maar ook te Peking is hij 
iemand : hij zetelt er in de Volksvergade
ring. EH wat nog merkwaardiger is : hij 
zetelt er^^als enige < kapitalistische » ban
kier. Ho Jm is inderdaad eigenaar van de 
Tai Foengbank te Macao. Deze instelling 
heeft het monopolie van de goudinvoer 
in de kolonie. Alleen al in de eerste elf 
maanden van dit jaar ontving hij uit de 
hele wereld meer dan 50 ton goudstaven; 
niemand in de kolome was za onbeschei
den of zo onbeleefd om hem te viagen, 
waar die staven achteraf gebleven waren. 

Te Peking echter zal men wel over alle 
inlichtingen beschikken zowel wat betreft 
de hei komst als de uiteindelijke bestem
ming van het goud. Ho Jin is er een ge
ziene gast en af gevaat digde en niemand 
van de leiders van Rood China denkt er 
aan, hem een stio in de weg te leggen bij 
zijn tahijke kapitalistische transakties of 
verplichtingen. 

Toen op 3 december de onlusten uit
biaken, liet goeverneur Nobre de Carval
ho dan ook onmiddellijk de bankier en 
zakenman Ho Jin ontbieden. Het dumde 
tot de volgende dag, vooraleer de Chinees 
buigend en met ondoorgrondelijke Oosterse 
vriendelijkheid naar het paleis kwam. Hij 
biacht echter goed nieuws : de onlusten 
waren betreui enswaardige misvei standen 
die uitgelokt waieri door pijnlijke onhan
digheden lan de politie en die uitgebuit 
werden door onverstandige lieden uit het 
volk. Het uas, zo vatte Ho Jm de situatie 
samen, geen revolutie maar een oproer. 

Nobre de Cai-ualho wist genoeg : Peking 
had de hand niet m het spel of xvilde hoog
stens de Poitugezen er even aan herinne
ren dat de « tiouwste kolonie > nog altijd 
Chinees grondgebied is. De goeverneur liet 
zijn troepen uitrukken en de orde herstel
len. Ho Jm van zijn kant deed hel nodige 
om de Chinese opreerlingen r an de straat 
te halen. 

Sindsdien is de orde hersteld in Macao en 
tussen de « fascistische » kolonie en Mao's 
rijk hebben de merkwaardige transakties 
en handelsverrichtmgen volop hernomen. 
China heeft nog altijd behoefte aan Ma-
cao en Hongkong. Vta Macao woidt ei ie
der jaar, nofist de goudinvoer, voor meer 
dan 500 miljoen dollar verhandeld. Via 
Macao stromen ook de spaarcenten van 
tzi iialj milioen buitenlandse Chinezen naar 
het land van Mno. 

De dag dat China daaraan geen behoefte 
meer heeft zal Ho Jm m het paleis van 
de goeverneur verschijnen om er plechtig 
mee te delen dat het ditmaal revolutie is. 

A.h. Tovano. 

naar de traditie het wil met de 

vooral de tekstiel-, de metaal-
en de bouwindus t r ie aan de 
beur t . 

Joegoslavië is echter niet het 
enige kommunis t i sch land met 
stakingen. Zelfs in de Sovjet
un i e is het al zover. In het Do-
netzbekken — paradepaa rd 
van de Russische industr ie — 
kon vorige m a a n d een staking 
nipt vermeden worden. Daar
voor was het echter nodig, da t 
Kossygin persoonli jk uit Mos
kou overkwam om van fa-
briekserf naar fabriekserf en 
van koolmijn naar koolmijn de 
gemoederen te gaan bedaren . 

Een der bekendste s takingen 
in de Sovjet-Unie gedurende 
de laatste j a ren was de zgn. 
« boter «-staking te Odessa : de 
havenarbeiders weigerden, bo
ter in de schepen voor Kuba 

te laden zolang dit p roduk t o p 
de Russische m a r k t me t vooï^ 
handen was . 

D E J A P A N N E R S K O M E N 

De Japanse au tomerken zi ja 
n u ook in ons land volop i a 
he t s t raatbeeld verschenen. 
H u n aantal zal in de eers tko
mende j a ren voor tdurend toe
nemen. 

Na de oorlog bezat Japan zo 
goed als geen auto-industr ie . 
De Koreaanse oorlog b r a c h t 
hier in verandering : de Japan
se automobie lbranche begon, 
dank zij Amerikaanse militai
re bestellingen, zich vlug t e 
ontwikkelen. In 1960 bedroeg 
de totale p rodukt ie noch tans 
slechts een half miljoen au tos . 
Dit j aa r zijn er dat echter a l 
twee miljoen geworden. J apan 
heeft Italië en Frankr i jk voor
bi jgestoken en staat nu, a c h t e r 
de V.S., West-Duitsland en En
geland, op de vierde plaats Ln 
de automobic lprodukt ie . 

C H I N E S E B E W A P E N I N G 

Dank zij verkenningsvliegtui
gen, spionage-satelheten en 
klassieke inl icht ingsmetoden 
beschikken de Amerikanen o-
ver nauwkeurige gegevens inza
ke de vorderingen der Chine
zen op het gebied van de fabri-
kat ie van A- en H-bommen. 

Ze tas ten daarentegen zo 
goed als in het duister betref
fende de ware aard van een 
geheim bakteriologisch wapen 
waaraan de Chinezen werken . 
Ze weten slechts, dat h ieraan 
gewerkt word t in gigantische 
bedrijven in de provincie Yoe-
nan . De bedri jven werden ge
ru ime tijd geleden onder d e 
grond gebracht en beschermd 
tegen aanvallen, ook van zwa
re H-bommen. Een der bedr i j 
ven zou 200 m onder de bo
dem van het Tali Foe-meer lig
gen. 

Van de eenzame winterdagen maakte de Nedeilandse ontinij-
mngsdienst gebruik om deze onprettige oorlogsherinnering — 
een torpedo — op het strand van Domburg (Watcheren) op te. 

ruimen. 
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1966 : het jaar van Leuven. In dit jaar zongen de studenten meer dan ooit «hun» 
Brabangonne (handjes in de lucht en draaien maar) en skandeerden ze week aan 

week « La Belgique ha ha ha » ; radikalizering der stellingen! 

Het jaar 1966 is voor de Volksunie een zeer goed jaar geweest. Dit moge blijken 
uit het jaaroverzicht dat wij hieronder brengen. Het is niet de bedoeling, alle 
feiten en gebeurtenissen van het voorbije jaar netjes achter mekaar op te som
men. We hebben enkele hoofdpunten gelicht uit de historiek van één jaar Volks
unie; we hebben de atmosfeer rond enkele brandende kwesties (Zwartberg, Leu
ven...) weer willen oproepen. Voor een algemeen politiek overzicht van het voor
bije jaar verwijzen we onze lezers naar hun krant; onze taak is het, in de rand 
van de algemene historiek dat te brengen wat elders niet te vinden is en wat ove
rigens de lezers van dit blad in de eerste plaats aangaat : hoe heeft hun partij, hoe 
hebben hun mandatarissen het anno 1966 voor mekaar gebracht. Vit dit overzicht 
moge blijken dat tijdens het voorbije jaar de Volksunie er in geslaagd is, haar 
elektorale aanwinst bij de jongste verkiezingen om te zetten in organizatorische 
en propagafidistische aanwinst. De aktiviteiten van de voorbije weken — het 
Volksunie-offensief in Kamer en Senaat, de abonnementenslag, de kaderdagen 
enz. — hebben aangetoond dat de Vlaams-nationale partij in staat is en klaar staat 
om in 1967 zich te kwijten van de vele taken die van haar worden verwacht. 

J A N U A R I 

In de allereerste dagen van januari 
werd door het Partij bestuut een motie 
uitgegeven, die reeds alle problemen be
handelde die hun schaduw op het jaar 
vooruitwieipen en die in de eerstvol
gende dagen en maanden steeds w^eer 
de politieke aktualiteit zouden beheer
sen. 

Het Partijbestuur kloeg eerst en voor
al de verzwaring van de fiskale druk 
aan, de vei hoging der prijzen (waaron
der vooral de benzineprijs) en de alge
mene stijging der levensduurte. 

Vervolgens eiste het Partijbestuur 
eens te meer de splitsing van de Leu-
ve^isc universiteit; het kwam op voor de 
verlïuis van de franstalige universiteit 
naar Wallonië en verzette zich tegen de 
uitbreiding van de francofone medische 
fal^uheit naar Woluwe. 1966 zou — 
vo'oral vanaf 13 mei — inderdaad het 
jaar van de strijd om Leuven worden. 

Het Partijbestuur protesteerde met 
kleip tegen de voorgenomen sluiting 
van Zwartberg. Het gaf opdracht aan dr. 
Anciaux, te interpelleren over de taai
toestanden in de Brusselse administra
tie. 

Zoals men ziet : 1966 in een notedop. 
Irr- januari werd het « Vlaams natio

naal Studiecentrum voor provincie- en 
gemeentemandatarissen » opgericht; de 
vereniging besloot, om de vier maanden 
ee;i'i blad uit te geven. 

Dè pers verheugde zich voor de zo
veelste keer in een spoedig overlijden 
van de Volksunie : in de bladen van 
allerlei strekking verschenen opgepepte 
berichten over de oprichting van een 
zgn (( Vlaams-nationale vleugel » in de 
Volksunie. Eens te meer werden de gele, 
rode en blauwe wensen voor werkelijk
heid genomen ! 

Het Liberaal Vlaams Verbond slikte 
op een vergadering te Brussel een on
mogelijk « taalvergelijk », dat een week 
later op het P.V.V.-kongres te Luik om
gezet werd in het olficieel P.V.V -stand
p u n t inzake de Waals-Vlaamse verhou
dingen. Het duel Volksunie P V.V. zal 
in de loop van 1966 steeds maar toene
men. 

Januar i was echter in de allereerste 
plaats (( de maand van Zwartberg ». 

O p 9 januar i begon de Limburgse 
Volksunie een grootscheepse vooi lich
tingskampanje met affiche's en strooi
biljetten in de mijnstreek. Midden ja
nuar i interpelleerde Schiltz de minister. 
I n de mijnstreek zelf namen de inciden
ten overhands toe. 

O p 22 januar i richtte de V.V.B, te 
Zwartberg een betoging in : een drie
duizend deelnemers, w.o. vooral Volks
unie-mensen en mandatarissen uit Lim
burg en heel het Vlaamse land. 

Vrijdag 28 januar i begon in de mijn
streek de revolutionaire brand uit te 
slaan. O p zondag 30 januari trokken een 
300-tal Vlaamse betogers, w.o. twee V.U.-
parlementsleden, naar Genk om er een 
solidariteitsbetoging te organizeren. He t 
kwam tot zware incidenten, vooral na
dat de betogers Genk reeds geruime 
tijd verlaten hadden Deze betoging zou 
achteraf door de C.V.P.-B.S P.-regering 
gebruikt worden als beschuldigingsele
ment tegen de Volksunie. 

De laatste dag van januari , een maan
dag, kwam te Zwartberg de dramati
sche botsing : twee doden (Sclep en La-
tos) en ettelijke z^vaar-gewonden. 

F E B R U A R I 

Dinsdag 1 februari was de Volksunie 
het voorwerp van uiterst zware en ge
mene aanvallen in heel de kleurpers en 
in het parlement, waar eerste minister 
Harmei onze partij er van beschuldigde 
het drama te Zwartberg uitgelokt te 
hebben. Hij werd heftig van repliek ge
diend door onze partijvoorzitter, d ie 
meteen interpelleerde over de verwaar
lozing van Limburg. 

Het parket begint met huiszoekingen 
bij een aantal fotografen, die te Zwart
berg opnamen zouden gemaakt hebben 
die uiterst bezwarend zijn voor de rijks
wacht. 

In heel het Vlaamse land komt het 
tot spontante betogingen, waarbij voor
al de studenten van Hasselt, Leuven en 
Gent zich niet onbetuigd laten Biulale 
repiessieve onderdrukking ervan door 

de Rijkswacht. Dit klimaat blijft dagen
lang duren. 

I n de nacht van dinsdag op woens
dag wordt op het Volksunie-sekreta-
r iaat te Brussel in een razend tempo ge
werkt aan de samenstelling van een eer
ste « dossier Zwartberg », dat woensdag
voormiddag aan de pers wordt overhan
digd. Veel joemalisten, ook buitenland
se, op de perskonferentie. Een der sterk
ste dokumenten in het Volksunie-dos
sier : een dramatische foto van het neer
schieten van mijnwerkers vanop korte 
afstand door onbedreigde rijkswachters. 
Deze foto, die door het parket werd op
gespoord, doet de ronde van de hele 
wereldpers. 

Dezelfde woensdag wordt de T.V.-en-
quête van Maurice De Wilde v ei bo
den. 

Donderdag is er in heel de pers een 
duidelijke accentverschuiving : de V.U.-
perskonferentie heeft indruk gemaakt. 
De kranten verleggen de verantwoorde
lijkheid van de V.U. naar de regering; 
alleen (( He t Volk » spreekt nog van 
« bloed aan Volksunie-handen ». In de 
Senaat heeft Jorissen het zwaar aan de 
stok met minister van Binnenlandse Za
ken Vranckx, die inzake de beschuldi
gingen tegen de V.U. achteruitkrabbelt . 

O p zondag 6 februari is de Volksunie 
terug prezent in de mijnstreek en in heel 
Limburg : 300 propagandisten versprei
den tienduizenden exemplaren van het 
eerste « dossier Zwartberg ». Tijdens de 
voorbereiding van deze aktie is geble
ken, dat telefoontoestellen van V.U.-
verantwoordelijken bewaakt en afgeluis
terd worden. 

O p donderdag 10 februari valt de re
gering over de Z.I.V.-kwestie. Dezelfde 
dag organizeert de V.U. een landelijke 
Zwartberg-meeting in een der grootste 
zalen van Antwerpen, de « Majestic ». 
Barstensvol volk; een mijnwerkersdele
gatie wordt eindeloos toegejuicht. De 
oprichting van een « Solidariteitsfonds 
Limburg » wordt bekendgemaakt; dit 
Fonds zal op enkele weken tijds 110.000 
fr. ontvangen en uitdelen aan de slacht
offers. 

Voornaamste perskwakkel over de 
V.U. in de maand februari : de bladen 
van allerlei kleur wisten te vertellen dat 
tussen V.U. en Vlaamse C.V.P. bespre
kingen aan de gang waren over een ver
smelting. Gesprekspartners : enerzijds 
Van der Eist en Babyion; anderzijds 
Derine, Van Mechelen en Van den Dae-
le. Deze kwakkel zal nog ettelijke keren 
opduiken in de « Rode Vaan » en bij 
de zgn. « Vlaamse Demokraten ». 

M A A R T 

In de maand maart speelt zich voor 
het Oostvlaams Assisenhof te Gent een 
geding af, waarbij de kleurparti jen en 
vooral de Oostvlaamse B.S.P. heel wat 

VOLK 
pluimen verliezen : het proces Diepen-
daele. De gewezen V.U.-senator, van zijn 
zetel beroofd door een vies maneuver en 
een samenzwering der kleurpartijen en 
bovendien beschuldigd van poging tot 
omkoping, wordt met klank vrijgespro
ken. 

De Volksunie voert een aktie ten bate 
van de arbeiders en bedienden \an 
Cockerill-Ougrée te Hoboken, zeer tot 
ongenoegen van de Antwerpse B.S.P. 

Woensdag 16 maar t is een belangrijke 
da tum in de strijd om Leuven : de 

V.V.B, organizeert een grote betoging. 
Ons blad en onze partij-organen span
den zich tijdens de voorafgaande weken 
voor deze betoging in; er zijn 10.000 
deelnemers. He t komt na de betoging 
in het Leuvens stadscentrum tot inci
denten met een dramatisch hoogtepunt : 
mevrouw Alice Leenders, waardin van v 
het Vlaams Huis « Cristal », bezwijkt 
aan een hartaanval nadat de rijkswacht 
brutaal in het lokaal was binnengeval
len. 

Er komt een nieuwe regering tot 
stand, een C.V.P.-P.V.V.-koalitie onder 
Van den Boeynants. De strijd tegen de
ze konservatieve en franskiljonse koali-
tie zal het beeld van de Volksunie aktie 
in de rest van het jaar steeds meer gaan 
beheersen. 

Beste kwakkel van de maand over de 
Volksunie : de « Pourquoi-Pas ? » 
schrijft, dat onze parti j eigenlijk geleid 
wordt vanuit Vlissingen door een zeke
re... Staf Van de Wiele l 

A P R I L 

De nieuwe regering « bestrijdt het 
ekstremisme », m.a.w. : op iedere Vlaam
se manifestatie zal voortaan een massa 
rijkswacht aanwezig zijn en de reuk 

Dramatisch hoogtepunt van het voorbije jaar : de strij^tnd 

/ 



^ ^ 5̂ T 
13 

UNIE 

-r 

van traangasbommen zal niet meer uit 
Vlaanderen's straten verdwijnen. 

O p zaterdag 2 april organizeert de 
Volksunie in het Brussels Kongressen-
paleis een (( Programmadag » : meer 
dan 1.000 aanwezigen uit heel het par
tijkader. Grote geestdrift; afkondiging 
van besluiten en richtlijnen voor de 
jaar-aktie. 

Een partij-afvaardiging gaat naar 
Limburg, om er aan de Vlaamse en bui
tenlandse slachtoffers van de moordpar
tij te Zwartberg een eerste schijf van het 

n/laanderen 

i 

« Limburgfonds » over te maken (50 000 
fr.). 

De Antwerpse Volksunie begint een 
aktie, om de verhuis van Bell naar Wal
lonië te beletten; ze zal uiteindelijk met 
sukses beloond worden. 

O p 17 april grijpt te Merksem een 
Borrasherdenking plaats. Incidenten 
met de rijkswacht die overgaat tot pre
ventieve inhechtenisnemingen en die 
een « koncentrat iekamp van één dag » 
inricht. Volksunie-mandatarissen en 
weerstanders leggen samen bloemen aan 
de poort van het kerkhof waarop dr . 
Borms begraven werd. 

Ti jdens een a plakkersproces » tegen 
V.U.-militanten te Antwerpen komt het 
tot een incident : voorzitter Dechaffoy 
de Courcelles laat toe, dat gerechtelijke 
agenten de aanwezigen fotograferen. 

O p 24 april organizeert de West-
vlaamse Volksunie een betoging in de 
Westhoek : 1.200 deelnemers. De rege
ring belooft aan de vooravond van deze 
betoging 300 miljoen voor de streek. 

Beste anti Volksunie-kwakkel van de 
maand : de P.V V.-er Van Lindt schrijft 
in een Limburgs streekblad dat V.U en 
V.V.B. « twee takken zijn van dezelfde 
stam • de Vlaamse Nationaal-Socialisti
sche Unie, die op haar beurt deel uit-

strijdfond Zwartberg. 

maakt van de Weltunion der Nalional-
Sozialisten, Abteilung Belgien. » 

MEI 

De Volksunie organizeert voor het 
eerst een 1 mei-betoging. In het licht 
van de gebeurtenissen te Zwartberg en 
van de noodzaak om de Volksunie door
braak in Limburg af te dwingen, werd 
deze manifestatie ingericht te Hasselt. In 
de voormiddag werden door meer dan 
400 propagandisten 60.000 exemplaren 
van het « Witboek o\er Zwartberg » in 
heel Limburg verspreid. Een autozoek
tocht voerde een jpaar honderd deelne
mers door de mijnstreek en langs de 
mooiste plekjes van de provincie. In de 
namiddag stapten 5.000 mensen op in 
de 1 mei-5toet die een der mooiste, in
drukwekkendste en triomfantelijkste 
Volksunie-betogingen uit heel de partij
geschiedenis werd. 

O p 13 mei kondigden de bisschoppen 
h u n « mandement » over de Leuvense 
universiteit af. T e Leuven begon maan
dag daarop de spontane volksbeweging 
die later de naam van « mei-revolutie » 
zou krijgen en die over heel het Vlaamse 
land een weerslag had die zelfs de hard
nekkigste Vlaamsgezinde optimisten ver
baasde. Bij de talloze betogingen, ma
nifestaties, optochten, stakingen en rel
letjes stonden de Volksunie-leden uit 
gans Vlaanderen telkens weer op de 
voorposten. 

De traditionele vergadering op de 
voormiddag van het Zangfeest werd in 
het teken van Leuven gesteld. De zaal 
« Majestic » was ditmaal drie keer te 
klein I 

Bij relletjes te Leuven werd het 
Volksunie-provincieraadslid Jan Cau-
dron door de rijkswacht opgepikt en 
voor een paar weken in de nor gedraaid. 
De incidenten bleven de hele maand 
overhands toenemen. 

De Volksunie publiceerde een ophef
makend dokument : een brief van de 
C.V.P. arrondissement Kortrijk, waarbij 
de vrije onderwijsinstellingen « belast » 
werden ten voordele van de C.V.P.-ver-
kiezing'skas; 2 fr. per kind in het kleu
teronderwijs en de lagere school, 3 fr. 
in het sekundair onderwijs. 

He t « Witboek over Zwartberg » 
wordt o p een perskonferentie voorge
steld en achteraf druk besproken in de 
bladen. Het zal in de loop der komen
de maanden in tienduizenden exempla
ren over heel Vlaanderen gekolporteerd 
worden. 

J U N I 

Pailemeiuair hoogtepunt : het wets
voorstel Venoken dat in de Kamer met 
in overweging woidt genomen. De mei-
revolutie biijtt voortduren en het aka-
demisch jaar wordt te Leuven voortijdig 
beëindigd. 

Volksunie en V M O. besluiten, ieder 
hun weg te gaan en alle organizatoiische 
banden te slaken. 

J U L I AUGUSTUS-SLP I EMBFR 

Begin juh is er nog even spannmg in 
de Senaat, waar het welsvoor;>icl N'ciio-
ken eveneeiii met in overwegni^ woult 
genomen. 

il )uli leesten en -incidenten o\eial 
in het teken van Leuven. De Oost-
\ laamse gemeente Inipe, waar traditio
neel een Vlaams nationale 11 juli plech
tigheid dooigaat, wordt door de njks-
wa ht totaal be7et 

De vak.imie slaap woidt e\cn onder
broken vooi ten iiiomfanteli |ke I)zer-
bedevaart. 

In de centiale pai ti] oi'.>,inen wordt 
d ruk gewelkt aan de voorbeieiding van 

een aantal initiatieven : kaderscholing, 
kaderblad, najaarsoffensief. 

Terwijl de politieke windstilte nog 
voortduurt , is de Volksunie in septem
ber weer al volop aan de slag. Op 17 
september organizeert de Oostvlaamse 
Volksunie een geslaagde betoging « voor 
weik in eigen streek » in het arrondis
sement Oudenaarde-Ronse. Enkele we
ken nadien zal de koning voor deze 
streek plots zoveel belangstelling krij
gen, dat hij ook maar eens op bezoek 
komt. 

Ons weekblad pakt uit met een 
nieuwtje, dat door een aantal bladen 
dadelijk wordt overgenomen : het 
F.D.F, zou een miljoen gekregen heb
ben van Franse geheime diensten. 

T e Mechelen voert, naast Wim Joris-
sen, de Nederlander Paardekooper het 
woord tot grote ergernis van de beet
genomen B.O.B.-waakhonden. 

De belangstelling begint weer naar 
Leuven te gaan. In ons blad schrijft 
T o m Swartelé, ex-praeses K V.H.V., een 
oproep voor hernieuwde Leuven aktie. 

O K T O B E R 

De spanning stijgt weer snel : zal de 
opening van het Akademisch jaar te 
Leuven een heruitgave van de mei-re\o-
lutie betekenen ? Van 4 tot 9 oktober 
marsjeren een aantal studenten van Oos
tende doorheen Vlaanderen naar Leu
ven. In de gemeenten en steden langs 
het trajekt worden ze ontvangen door 
grote betogingen en optochten. Na de
ze « Meredith w-marsj — die een succes 
werd ook en vooral door de inspannin
gen van de Volksunie — zal een tijd-

kaar thans op in een snel tempo. O p 
zondag 13 november wordt te Deurle 
een kadeidag belegd voor Oost- en West-
Vlaanderen; een week nadien konieu de 
overige Vlaamse provmcies aan de beur t 
te Heist-op-den Berg. 

In het totaal wonen 1.200 kaderleden 
deze vergaderingen bij , waarop de or* 
ganizatie en de propaganda besproken 
wordt en een aktieplan voor de e.k. 
maanden afgekondigd. 

T e r gelegenheid van deze kadeidagen 
verschijnt de eerste aflevering van het 
kaderblad. 

Een paar grote huldevergadciim^en 
brengen honderden Vlaams-nationalis
ten bijeen. T e Gent wordt Joris de Key-
zer in de bloemen bezet; te Bazel in het 
Waasland grijpt een grootse Amedce 
Verbruggen-viering, naar aanleiding van 
de 80ste verjaardag van de « kasseilcg-
ger », plaats. 

De bladen besteden ruime aandacht 
aan een « open brief ))-korrespondentie 
die tussen de socialisten Crae)beckx en 
Simonet enerzijds en tussen Crae'sbetkx 
en Van der Eist anderzijds over de 
Vlaamse pozities te Brussel woidt ge
voerd. 

T e St. Niklaas wordt een studiedag 
van de Vlaams nationale verenigins; voor 
gemeente- en provinciemandatarissen 
belegd. 

Door de B R.T.-beheerraad wordt be
slist, dat er in 1967 vier T.V.-uitzendin-
gen van de reeks « Vlaams nationale ge
dachte en aktie » zullen zijn. 

T e Leuven voeren de studenten de 
strijd voor de overheveling onverdroten 
verder. O p een perskonferentie op 25 
november deelt de Volksunie mee, dat 

Een overzicht van de werking onzer parlementsfrakties in 1966 valt 
buiten het bestek van dit artikel. Aan de hand van een paar cijfers moge 
echter blijken dat de Volksunie-frakties in Kamer en Senaat veruit het 
hardst werken en het aktiefst zijn. 
Onze Kamerfraktie telt 12 leden; dat maakt 5,6 t.h. van heel de Kamer
bezetting. Gedurende het voorbije parlementair jaar hielden de Volks
unie-Kamerleden 16 interpellaties, hetzij 20 t.h. van alle gehouden in
terpellaties. In het geheel kwamen ze 78 keer op de tribune, stelden 8 
keer vragen bij de question time en dienden 10 wetsvoorstelten m. 
Onze Senaatsfraktie telt 5 leden; dat is 2,8 t.h. van het totaal aantal se
natoren. Sinds de verkiezingen van 1965 dienden zij 41 wetsvoorstellen 
in. Dit cijfer krijgt slechts zijn volle betekenis als men weet dat tijdens 
de jongste vijf jaar gemiddeld per jaar 55 wetsvoorstellen door alle se
natoren van alle partijen werden ingediend. 
Onze senatoren stelden op één jaar tijds 520 parlementaire vragen. Dat 
is méér dan de helft van het gemiddelde van alle parlementaire vragen 
in heel de senaat gedurende de jongste vijf jaar. 

lang gediskuteerd worden over de links-
rechts-verhouding in de Vlaamse bewe
ging-

De Volksunie-frakties in de provincie
raden bijten van zich af en komen re
gelmatig in het nieuws. Vanaudenhove 
reist het land af om er overal zijn oor
logsverklaring aan de V.U. te herhalen. 

Voor de B.B.C.-mikro zegt de 
P.V.V.-voorzitter dat « de Voksunie de 
opvolger is van het V.N.V. » en dat er 
van die soort « na de oorlog te weinig 
doodgeschoten werden ». 

De Limburgse Volksunie voert een 
aktie tegen de fabriekssluiting te Rotem. 

Het politiek klimaat wordt beheerst 
door het dispuut over de nog steeds niet 
gepubliceerde uitvoeringsbesluiten bij 
de taalwetten van 1963. 

In het informatieblad van het leger 
schrijft een officier « dat er de laatste 
jaren op taalgebied veel is veranderd, 
vooial als gevolg van de aktie der Volks
unie die strikte toepassing der taalwet
ten eist ». 

Een Volksunie-onthulling doet de 
ronde van heel de pers en zal in het 
Parlement stof doen opwaaien : sinds 
drie jaar werden door de K.O O.'s 
van de Brusselse gemeenten 206 oenees-
heren benoemd; ze waren alle 20b frans
tal ig. 

NOVEMBER 

O p 1 november begon de abonnemen
tenslag voor ons blad. Streefnoim . 2.500 
nieuwe abonnementen in heel Vlaande
ren. 

De gedurende de /omeimaanden iiit-
gcwcikie paui j initiatieven volgen iiie-

zij zowel in het parlement als doorbui-
ten een grootscheeps offensief zal inzet
ten. Ze zal o.m. een reeks wetsvoorstel
len betreffende Leuven, Brussel en de 
taalgrens in Kamer en Senaat indienen. 

DECEMBER 

De publikatie van de uitvoeringsbe
sluiten bij de taalwetten bevestigt de 
Vlaamse vermoedens : de al zo gebiek-
kige taalwetten van 1963 worden verder 
ontkracht en uitgehold. 

De abonnementenslag voor ons blad 
wordt door gans het partijkadei geest
driftig gevoerd. Week na week worden 
de nieuwe normen overtroffen en van 
2.500 gaat het in een ruk over 3 000 en 
4.000 naar een einde in de buurt van 
5.000. 

In het Parlement is het Volksunie
offensief op volle toeren gekomen Het 
indienen van het Leuvenwetsvoorstel in 
de Senaat zorgt voor een sensatie : bij 
de stemming over de inoverwegingne-
ming staan Vlamingen en Walen tegen
over mekaar. De traditionele pai tijen 
verkeren in volle verwarring; zelfs in de 
P.V.V. blijkt het Volksunie offensief ver
deeldheid en tweedracht te hebben ge
zaaid. Premier Van den Boeynants moet 
de partij van Vanaudenhove ter hulp 
snellen door eindeli)k de inhoud \A\\ 
het begrip <( taalbesiand » te omschrij
ven. Wanneer blijkt dat daarbij een on-
demokratische ondeidiukking yAW het 
pailementair initiatiefiecht om de hoek 
komt kijken, heeft de Volksunie een 
tioef te meer om haar sjiektak iilaiie ak
tie vooit te zetten. 

T. i'ciii Ovei^liacleit. 
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ALCHIMIST 
De herberg « De Keizer > onder

scheidde zich van de andere kafees 
van het dorp door het feit dat zij 1 
(zegge en schrijve één) kamer
voor-reizigers had, die overigens stee
vast leeg bleef maar de dorpsbewo
ners toch met een belachlijk ontzag 
van « hun hotel » deed spreken. 

Op een winderige maartavond toen 
de biljarters rond de kachel nog over 
hun laatste partijtje zaten na te pra
ten, kwam hij binnen, keek even 
rond, liep recht naar de waard en 
vroeg of er nog een kamer vrij was. 
ATiiotens « ja » te zeggen, moest Jos 
even nadenken, niet uit verwaand
heid, maar gewoon omdat het zo'n 
onwezenlijke vraag voor hem was. 

Het mannetje was klein, had blin
kende, beweeglijke oogjes en scheen 
er behoorlijk goed in te zitten. Hij 
droeg goedzittende, wat uit de tijd 
lijketide kleren van uitstekende stof. 
Om zijn rechter middenvinger glins
terde een ring met een donkere, zwar
te steen en over zijn borst hing een 
zwaargouden uurwerkketting. « Ik 
heet Lechnine > zei hij « mag ik mijn 
naam in het boek schi ijven ? >. Hij 
sprak keurig Nederlands, maar met 
een vreemd, moeilijk thuis te bren
gen aksent. Jos had geen boek : 
« Schrijf maar in op een bierviltje >, 

Antoine Lechnine logeerde nu al 
vier maanden in « De Keizer » en 
Jos had h-'m al 30 maal verteld dat 
de oude lindeboom voor de herberg 
door keizer Napoleon zelf geplant 
was : < Mijn overgrootvader heeft 
hem de schop mogen aanreiken en in 
jou kamer heeft hij geslapen, de kei
zer bedoel ik ». Lechnine had 30 maal 
geantiooord dat hij. zich zeer vereerd 
voelde. Lechnine was een charmante 
gast en iedereen mocht hem graag, 
maar niemand wist wat hij eigenlijk 
uitspookte. Soms verdween hij voor 
enkele dagen mei zijn- oude Hill-
man, en dan weer bleef hij dagen
lang op zijn kamertje in een losbla
dig boek zitten schrijven dat hij, tel
kens hij ophield, zorgvuldig afsloot. 

Eens had Jos in de papiermand 
een verfrommeld vel papier gevon
den. Hij kon er niets van maken. De 
tekst was in een taal die hij nooit 
eerder gelezen had, de kleine tekenin
getjes leken hem zinloze krabbels en 
van jormules had hij toch geen ver
stand. 

Elke avond dronk Lechnine enkele 
glazen zware wijn, spiak enige min
zame woorden met de bitjartmlen
den, maar hield zich verder afzijdig. 

Alleen met Rudy, een jonge boek
houder die zich tn zijn vrije uren 
met heemkunde bezig hield, voerde 
hii langere gesprekken. En Rudy 
vond het fijn eindelijk iemand ge
vonden te hebben die luisterde rtaar 
zijn streekverhalen, zijn historische • 
vertellingen, zijn opgedolven legen
des, naar al die vreemde dingen die 
hij te vertellen had, maar die uiter
aard slechts matig gewaardeerd wer
den door biljarteis en duivenmelkers. 
Anloine Lechnine en Rud\ werden 
vrienden. 

Na enige tijd begon ook Lechnine 
verhalen te vertellen. Rudy vond ze 
somber en boeiend en lachte ermee. 
Antoine lachte nooit. Later lachte 
Rudy ook met meer. Hij luisterde 
gespannen en nerveus en als htj naar 
huis liep voelde htj zich onrustig, 
bevreemd, beangstigd. Hij sprak er 
met niemand over, maar dacht heel 
diep na. • Die avond zei hij tegen 
Lechnine : < Het ts met wonr wat 
je zegt >. 

Het mannetje reageeide traag en 
vriendelijk. Hij glimlachte, bestelde 
twee glazen Bourgogne, poetste zijn 
brilletje en sprak langzaam : < Als 
een kat minutenlang doodstil voor 
het raam zit en dan strak voor zich 
uit staart lu de lege lucht... weet je 
waar dit: kat Ji.ri naar kijkt f >. Ru
dy s'i.t; hci «(•.. « ik zal het je zeg-

(^'el\o;^ I.aaer kol. 4) 

haar «9«ffll* 
^a^j^v»- Wli, 

« De weg naar het hart van een man 
loopt door de maag »... akkoord, want 
zoiets noem je volkswijsheid en daar
aan valt niet te tornen. Voor de man 
die verliefd z'n vrouwtje knuffelt ter
wijl veelbelovende etensgeuren hem de 
neus verwennen, kan ik genoeg begrip 
opbrengen. Toch moet je toegeven dat 
het oog, zijn oog in dit geval, ook wat 
wil. Wel wacht haar die de charmes 
van Sofia aan de schoonheid van Ursu
la paart (of wat ook zijn ideaal weze) 
een droevig lot, als wat ze hem.j^er-
kookt van een. kwaliteit is die je om
gekeerd evenredig met haar uiterlijk 
zou kunnen noemen. 

Maar hij die zich dagelijks alle reuk
en smaakverwennerij ziet voorgescho
teld door een slons, die er eeuwig bij
loopt zoals in Aznavour z'n liedje van 
u-weet-wel, is ook de gelukkigste niet, 
mag hij nog z'n lekkerbek zijn. 

Dus dikteert mijn gevoel voor even
wicht me na een wijsneuzig stukje over 
weg-dit en leve-dat kookboek, evenveel 
aandacht voor het wel van handleidin
gen voor schoonheidsverzorging. 

Want zoals overal zit ook daar veel 
kaf tussen het koren. En zo een werkje 
gris je in de boekhandel niet blinde
lings weg uit het damesrek. Je koopt 
het evenmin om de fraaie omslag en 
dito plaatjes, maar tracht iets over de 
inhoud aan de weet te komen : of die 
wel de moeite waard is en geschikt 
voor je geval. 

Er zijn van die boekjes over schoon
heid waarin de hoofdstukken « verzor
ging » en « opsmuk » niet voor dezelfde 
vrouw geschreven schijnen. In het 
eerste heeft de vrouw nog alle feilen : 
pukkels op de kin en kraaiepootjes bij 
de ogen, broze nagels en ruwe knieën, 
te veel of te weinig hier en daar. Tot 
— zo zegt het boekje toch — dank zij 
deze of gene zorgen Eva zich ia hoofd
stuk twee schoon en gaaf herboren ziet, 
klaar om zich vakkundig een nóg idea
ler schoonheid te borstelen en pense
len. Zodat de doorsnee lezeres die ge
trouw alle wenken in praktijk bracht 
maar met minder mirakuleuze gevol
gen, meestal niet toekomt aan de ideale 
wenkbrauwoog en de make-up voor een 
sprekende oogopslag, zich voortaan' 
maar weer aan de oude metode houdt-
boenen met zeep en wat vettigs voor 

de nacht, twee vegen rouge en een poe
derwolk, ziezo. 

Even weinig zin voor werkelijkheid 
in boekjes die de vrouw zeeën van tijd 
toemeten voor dagelijkse zorgen als het 
oefenen van de gelaatsspieren, het 
planten van ruwe ellebogen in olie-
baadjes, het schikken van schijfjes ci
troen op de vette huid... om maar en
kele van de minder belangrijke punten 
van een dagprogramma op te sommen. 
Dat allemaal klaarstomen, de wekelijk
se grote en de maandelijks nog grotere, 
schoonheidsoffensieven incluis, veron
derstelt meer dan een normaal rant
soen aan levensuren, houdt in dat je 
zells in je droom nog aan wenkbrauw
tje-pluk zou doen. 

Bovendien prediken dergelijke boek
jes meestal de maak-het-zelf metode 
voor schoonheidsprodukten, goedkoop 
maar zelden uitvoerbaar. De ingredi
ënten van zulke huismiddeltjes uit 
grootmoeders tijd zijn immers zo 
schaars te koop gebleven, dat een mo
derne apoteker of drogist er radeloos 
bij wordt. Doet u de arme man (en u-
zelf) zoiets nooit aan. 

Ook een plaag is ten slotte het soort 
van inleidingen dat het al te technisch 
ziet en het argeloze slachtoffer ver
strikt in subtiliteiten ''als knijp- en 
kneedmassages tegen rimpelvorming, 
licht- en schaduwspel in de opmaak-
kunst... kortom, dat meer een naslag
werkje voor vakmensen dan een hand
leiding voor de leek schijnt. 

Wat de moderne vrouw dan wél in 
haar boekenrek nodig heeft : een luch
tig geschreven maar daarom niet min
der degelijk werkje, van een auteur die 
oog heeft voor de praktische noden en 
mogelijkheden en geen wonderen voor
spelt waar ze niet te verwachten zijn. 
Precies daaraan beantwoordt bv. de 
Prisma-uitgave « Schoonheidsverzor
ging voor de vrouw » door Willemine 
Danz-van Staveren. Laat de naam je • 
niet afschrikken : er schuilt een even 
keurig als gemoedig grootmoederlijk 
gelaat achter. Willemine is inderdaad 
pas na twintig jaar carrière van huis
vrouw en moeder aan haar diploma 
voor schoonheidsspecialiste gaan wer
ken. Wat ze tenslotte geworden is. 

Toen wist ze van geen ophouden 
meer : volgde kursussen in het buiten
land, hield lezingen en gaf lessen in 

zelfverzorging, werd lid van stichtingen 
en organizaties, zowel nationale als in
ternationale, ter bescherming en bevor
dering van het beroep, en schreef ten 
slotte dit boek. 

Hieraan woorden verspillen hoeft 
niet : het spreekt voor zichzelf, is wat 
het behoort te zijn, doet nergens mee 
aan die typische overdrijving of onder-* 
schatting waarover je eerder kon 1&: 
zen. Willemine houdt geeij fabeltjes in 
stand en herleidt zelfverzorging tot da 
ware verhoudingen. Ze treft daarbif! 
de juiste toon, die de gewone vrouw' 
aanspreekt. Evenmin schrikt het haar 
af je naar het schoonheidsinstituut te 
lokken. Terecht, want zelf kun je ten 
slotte niet alles doen en het hoeft niet 
duurder uit te vallen dan de kapper s 
er zijn eenvoudige instituten (luxueu
ze ook, net als kappers) waar je tegen 
redelijke prijs een goede behandeling 
krijgt. • 

En aarzel je nog om Willemine te ko: 
pen, te lezen en na te volgen, laat dan 
dit je overtuigen : « Vanwege hém wijst 
van al haar doorslaande argumenten 
een kompliment over je uiterlijk vaak 
op een gezondere gang van zaken dan 
een lofzang op je spruitjes ». Al geven 
we nooit toe het allemaal voor hém te 
doen. Kwestie van strategie natuurlijk, 

Annie, i 

Een uiteenneembare kinderwagen met opvouwbare wielen. De wieg kan als 
auto-zetel voor baby dienen. Een Duitse uitvinding. 

(Vervolg van kol. 1) 
gen 7> zei Lechnine, « naar een aan
wezigheid die niet stoffelijk is maar 
tot de geest behoort. Die aanwezig
heid zal ik ontdekken >. 

Hij werd heel ernstig nu en sprak 
fantasieloos, bijna docerend : « De 
vioegere alchimisten wilden de slof 
transponeren, wilden van stenen 
goud maken. Maar de wetenschap 
durfde hen niet geloven. Tot het ein
de van de vorige eeuw geloofden de 
geleerden nog dat metalen enkelvou
dige stoffen waren. Nu weet men be
ter, nu weet men pas wat de alchi
misten in de middeleeuwen reeds 
wisten. Nu « maakt » men goud, nu 

< maakt » men diamant uit steen
kool. Met de geest is het net hetzelf
de. De geest is geen enkelvoudig ver
mogen, maar een gevarieerde aan
wezigheid. De geest is niet enkel ver
bonden met de redelijke wezens, 
maar ook in vrije toestand aanwezig: 
Ik zal die geest ontdekken en van 
mij maken. Ik ben een modern al
chimist, een alchimist van de geest ». 

Lechnine sprak verder van zijn 
Grote Werk : < Soms ga ik dagen in 
de katedraal doorbrengen, daar is de 
geest in de meest gekoncentreerde 
vorm vrij aanwezig. Niet omdat de 
katedraal een huis van God is, maar 
omdat hij in de middeleeuwen ge
bouwd werd, zonder technische mid
delen. De katedraal is de som van 
de wetenschap der middeleeuwen. 
Het gebrek aan technische hulpmid 
delen etste van zijn scheppers en 
bouwers die het hele volk waren een 
enorme hoeveelheid geestelijke ener
gie. Die is er nog. Ik ga ze ontdek
ken. Ik ga er kijken door de ogen 
van een kat >. Lechnine zweette, zijn 
oogjes glinsterden, hij wond zich op. 

< Ik... ik, ik ga... » hiigde hij, maar 
dan beheerste hij zich. 

Rudy kwam niet meer in < De Ket 
zer > In oktober stierf Lechnine. 
< HIJ heeft dat boek dat hij schreef 
verbrand > zet Jos, « dan heeft hij 
afgerekend en is naar zijn kamer ge
gaan. Deze morgen vond ik hem 
dood. De dokter kon onmogelijk uit
maken aan wat hij gestorven is >. 

Er dwaalde een fijne mist over hel 
kerkhof. De grafmaker en het jonge 
helpertje lieten de kist neer/die met 
een zachte doffe plof de aérde raak
te. Het hout kraakte even/* Een kist 
van de openbare cnderétand, goed
kope rotzooi >, mompelde de graf
maker. Jos haalde z'a schouders op, 
Rudy was lijkbleek./* Geen kruis 
zei hij. 

Met een omweawandelde hij nam 
huis. Toen hij zun sleutel in de deur 
stak, streek eenkrxjze kat hem vrien
delijk lanas tiet heen. Hij gaf het 
dier een Iraff. * Au t zei Lechnine. 

Nic 



NAND VERCNOGKE 60 
Vorige week is Ferdinand Vercnocke zestig gewoden. Vorig jaar werd zijn laatste 

bundel « Stad in Zee » hier besproken. De zestigste verjaardag van een dichter 

is, bij minder gekompromiteerde en dus kompromiterende figuren als Vercnocke, 

gewoonlijk aanleiding tot een officiële of officieuze herdenking. De afwezigheid 

hiervan in het geval Vercnocke moet voor ons dan ook juist een reden zijn, om 

hij zijn werk even stil te staan. Niettegenstaande het feit dat de officiële litera

tuur-geschiedenis zijn werk tot een « vooral historische » waarde herleidt, ver

dient de dichter Vercnocke onze belangstelling. 

Zoals hijzelf zegt in een « ten gelei
de » bij zijn laatste bundel, is hij de 
dichter van het mytische. Dit mytische 
mag echter niet alleen gezien worden 
als een oertijdelijk, gewijd gebeuren, 
herbeleefd in het herscheppen. Er is 
ook een myte die in de toekomst in 
plaats van in het verleden haar oor
sprong vindt en die verleden, heden en 
toekomst in één grootse droom ver
bindt. De myte in de eerste betekenis, 
als een haast religieus besef van een 
menselijke situatie in het oerbegin, is 
de draagster van Vercnocke's epische 
poëzie; «Ask en Embla», « Koning 
Skjold », « Kolga ». In zijn lyrische po
ëzie vinden wij echter de toekomstmy-
te weer : die van het bevrijde en ver
enigde volk, de myte van het komende 
Dietsland. 

Als lyricus is Vercnocke de zanger ge
weest van de bevrijdingsdroom van 
het geknechte Vlaanderen, daarbij 
aanknopend bij een traditie die van 
Rodenbach over René de Clercq en 
Wies Moens reikt tot op heden. Wies 
Moens schreef op het einde van een 
bloemlezing van Dietse strijdverzen : 
«Eeuwenlang zonder onderbreking 
hebben de strijdende dichters in Vlaan
deren hun grimmig, dapper en monter 
« Weer u, volk » laten opklinken... ». 
Zij keerden daarbij terug naar de oor
spronkelijke taak van de dichter, die 
de voorzegger, de zanger is van gemeen
schap en volk. In het wezen der dicht
kunst zelf ligt de sociale taak van de 
dichter besloten. Vercnocke heeft deze 

INTEKENAKTIE 
D.6.6. 

Het was de Deutsche Grammophon 
Gesellschaft die in 1962 begon het 
systeem van de voorintekening aan 
lagere pi ijzen door te voeren. Het 
stijgend sukses van deze metode over 
de gehele wereld bracht de andere 
g Le merken er toe ze eveneens toe 
te passen. 

De aktie 1966 willen we hier ver 
melden, omdat ze zeer interessante 
uitgaven brengt. Het betreft met 
minder dan vier cassettes . de Missa 
Solemnis van Beethoven, door het 
Wiener Singveiein en de Bei liner 
Philaimoniker onder leiding van Ka-
rajon (2 platen voor 450 jr. tn plaats 
van 750 fr.); de integrale uitvoering 
van l itstan und Isolde door Wagner, 
opgenomen bij de Bayieuther Fest-
spiele 1966 onder leiding van Karl 
Bohin (vijf platen voor 1 125 fr. in 
plants van 1 875 fr.), alle pianosona
tes L nn Beethoven, vertolkt door 's 
weields beste Beelhovenkenner Wil
helm Kemp, (1 750 fr. in plaats van 
4125 fr vohr niet minder dan elf 
platen '), de oigelkonceiten van 
Handel, op oii^iele baiokiiutrurnen-
ten veitolkt dodkde beroemde Scho-
la Cantoium BasUtensts van August 
Wenzinger (vijf phten voor 1 125 fr. 
tn plaats van 1.875\r.). 

Liefhebbers kunne\von de gunst-
vooiwaaiden genieten\m de gewen
ste ca<:<iette te kopen tèi en met 14 
janiian 1967. \ 

Stef. 

taak begrepen : hij heeft zijn onbe
twistbaar artistiek talent kunnen on
dergeschikt maken aan een nationale 
en politieke inspiratie. Werd zijn lyriek 
daarom, om dit rebellische woord, om 
de vlammende oproep en de bittere 
aanklacht, vanwege de officiële litera
tuur afgewezen, dan werd zij door de 
massa zelf aanvaard en werd inspira
tie voor menig komponist : van het ont
roerende « Bedevaartlied » tot het lied 
der Dietse jeugd en het « Groet onze 
vaan... ». Het feit dat wij na de oorlog 
deze liederen, in hun korte gebalde 
kracht onze hele strijd samenvattend, 
vergeten hebben, is een verzuim dat 
wij dienen goed te maken. Verzen als 
« Naam van mijn land, in brand en 
bloed geboren...» vatten bondig, scherp 
en bijna met programmatisch realisme 
maar evenzeer in ontroerende belijde
nis, ons nationaal streven samen. Ver
cnocke heeft ons als dichter dit alles 
geboden : het past dat wij hem daar
om, omwille van het lied dat hij ons 
voorzong, niet vergeten... 

Voor het eerst kreeg Hugo Claus een Vlaamse werkopdracht. Op bestelling van 
de Antwerpse Koninklijke Nederlandse Schouwburg bewerkte Nukerkes kluize
naar-vader-auteur Consciences avonturenroman « Goudland » tot een toneelwerk 
dat ergens het midden houdt tussen een blijspel, een show, een operette, een 
kabaret en nog een boel genres meer. Wij twijfelen er niet aan dat ons taalwonder 
er een mooi werkstuk van zal gemaakt hebben dat in zijn ironizerende ondertoon 
natuurlijk ook weer de nodige kontroversen zal oproepen. In een van onze vol

gende nummers komen wij op « Goudland » uitgebreid terug. 

ANTHONY POWELL'S TIJOSKRONIEK 
Anthony Powell draagt de voornaam van een eerste-minister en de familienaam 
van een filmartist. Hij is echter op een ander gebied dan dat der politiek en der 
filmkunst beroemd geworden : hij is de auteur van een reeks romans « The 
Music of Tbne », waarvan « The Soldier's Art» het achtste deel is. In deze reeks 
staat de geplande trilogie over de tweede wereldoorlog op zichzelf : « The Sol
dier's Art» is er het tweede deel van. Wij hebben in de Engelse literatuur nog 
voorbeelden van dergelijke cyclussen : bij de Nobelprijswinnaar Galsworthy bij
voorbeeld, die eveneens, in de romans van de « Forsyte Saga », de tijd en de evo
lutie zag en evokeerde doorheen de geschiedenis van een geslacht. 

Anders dan bij een Jules Romain, 
die van zijn « Hommes de bonne volon-
té » een roman-fleuve in zevenentwintig 
boekdelen met tweehonderd vijftig per
sonages heeft gemaakt, is deze « tijds
melodie » zowel in haar omvang (al
thans tot op heden) als in haar per
sonages veel begrensder. Zij wint er 
echter bij aan zuiverheid en diepte. 
Evenals Galsworthy heeft Powell het 
realisme en de wereldwijze objektivi-
teit weten te verbinden met een ty
pisch Engelse manier van afstand-ne
men. Wanneer hij dan, zoals bijvoor-
deeld in « The Kmdlv Ones » (het zesde 
van de acht delen i een m verval zijnde 
burgerlijke socicly besclirijlt op de 

vooravond van de tweede wereldoor
log, dan groeit er uit zijn objektiviteit 
en afstand, samen met het Britse fleg
ma, onvermijdelijk een satire. In deze 
satire schuilt echter meer dan het ge-
amuzeerde van de toeschouwer. Er is 
bij Powell steeds een sociale bekom
mernis. Benevens deze eigenschappen 
bezit Powell er een andre, die menig 
modern auteur mist : hij kan je nog 
verrassen en je doen uitzien naar wat 
er komen gaat. 

De titel van zijn jongste roman is 
ontleend aan een vers van Browning : 
« Thmk first, fight afterward : the sol
diers' art » Denk eerst, vecht daarna : 
dat 18 de kunst van de soldaat. Voor de 

periode waarin dit boek zich afspeelt 
is deze regel wel typerend. Het boek 
handelt namelijk over de tijdspanne 
tussen de bezetting van Parijs in 1940 
en de Russische veldtocht, een jaar la
ter : een periode tijdens dewelke En
geland inderdaad het vechten meer aan 
de anderen overliet en gered werd niet 
zozeer door het eigen « denken » dan 
door de — door de historici onverklaar
baar genoemde — beslissing van Hitler 
de invasie uit te stellen ad calendas 
Graecas. In « The Soldier's Art » komen 
dezelfde figuren terug als in vorige ro
mans : zowel de verteller Nicholas Jen-
kens, als Widmerpool die nu stafoffi
cier is. Jenkins die nu half in de dertig 
is wordt opgeroepen en doet als luite
nant dienst bij Widmerpool op het di
visie-hoofdkwartier. Engeland, in de 
tijd van Blitz tot Rusland-oorlog, is de 
achtergrond van dit verhaal én tevens 
het tema. De personages zijn er illus
tratief voor, maar dit belet hen niet, 
werkelijk tot leven te komen. 

Deze « Music of Time «-romans vor
men tesamen een epos van het Engelse 
leven der laatste vijftig jaar, een epos 
tevens van de moderne mens, gezien 
vanuit de kritische maar objektieve po
sitie van de nuchtere waarnemer, die 
het echter niet aan genegenheid en 
warmte mangelt juist voor deze mens 
en deze tijd die hij tot in het komische 
toe tekent zonder vertekening echter. 

De tijdkritische roman heeft van 
Broch tot Walser in de Duitse litera
tuur zijn — vaak lijvige — triomfen 
gevierd. De Engelse literatuur heeft de 
« zeitkritische » roman getemperd met 
de milde satire en gepatineerd met een 
droge, lichte zelfspot Powells werk is 
hierin om zijn originaliteit een der 
hoogtepunten 

Kijken in het Louvre, en luisteren naar ingeblikte uitleg. 

« THE SOLDER'S ART » 
Anthony Powell 
W Heinemann, Londen. 
Sh 21 - 228 blz. - gebonden. 
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tipisch voor ons innerlijke? 

LELIJK VLAANDEREN 
Deze titel is geen belediging, maar een parafraze. Hij is als pater Stracke's <( Arm 
Vlaanderen » een vaststelling, een waarschuwing, een teken aan de wand. Want 
hoe meer het arm Vlaanderen verdwijnt, hoe meer een lelijk Vlaanderen ver
schijnt. Natuurlijk beste lezer, misschien liever een lelijk Vlaanderen met een 
volle mcMg, dan een schoon Vlaanderen met een holle maag... immers, de welvaart 
heeft ook gezorgd voor een jaarlijkse 3-wekenexodus naar zonnigere en wellicht 
ook mooieie oorden. 
Maar wie zo denkt is een kultuurloos welvacCftssnob. Tegenover ons verleden en 
onze toekomst zijn wij verplicht te werken aan een rijk én mooi Vlaanderen... ge
woon al omdat alles wat ons omringt kuituur is en omdat een kultuurloos volk, 
hoe materieel rijk dan ook, in wezen een arm volk is en zal blijven. Wanneer wij 
(en de datum is gelukkig niet ver meer) door onze politieke aktie eerlang een au
tonoom volk zullen geworden zijn, dan moeten wij ook de kulturele rijpheid en 
rijkheid bezitten om ons als kultuurvolk te handhaven en te ontwikkelen. Ik ge
loof dat wij, ons enorm rijk verleden ten spijt, nu deze volwassenheid nog niet be
zitten. Met het federalisme voor de deur is het beslist nodig ons even dringend 
over het een en ander te bezinnen. Wij gaan hier niet aan kulluurfilosofie doen, 
maar wel even kritisch rond ons kijken. Er zijn in die trieste realiteit lessen ge
noeg te leren. 

Wie een beetje werkelijk smaakbe-
wust (niet vanuit sentimentele histo
rische overwegingen of pseudo-folkloris-
tische dagdromerij) kan genieten van 
Antwerpens of Brussels Grote Markt, 
van Brugge, van Lissewege, van noem 
maar op, moet zich bui ten de zeldzame 
momenten van dit kijkgenot vaak een 
erg ongelukkig mens voelen. Niet om
dat de tijden veranderd zijn, wel om
dat Vlaanderen veranderd is... en in een 
onheilspellend tempo op weg is om niet 
één van de lelijkste, maar duidelijk het 
lelijkste land ter wereld te worden. 

De strukturele bazis-redenen hiervan 
zijn gekend : een primitieve urbanisa
tie, een ruimtelijke ordening die er geen 
is, een redeloze verkavelingswoede, 
waanzinnige lintbebouwing, enz... Met
een zijn de schuldigen dus aan te wij
zen : onze regeerders, onze centrale en 
lokale autoriteiten. Dit is in al haar 
waarheid een te gemakkelijke beschul
diging. Zei Le Corbusier reeds niet : 
(( Les autorités ne savent pas, il faut les 
informer ». Daarbij komt dat de wer
kelijke kultuurkreatie geen specifieke 
taak is van de regeerders en hun ambte
naren... zij is vooreerst een individuele 
verplichting. Meer dan ooit geldt hier 
de parafraze : een volk krijgt de ku i tuur 
(in casu de architektuur) die het ver
dient. Het lelijk Vlaanderen is dus in 
de allereerste plaats ons Vlaanderen, 
door ons gebouwd en vfn ons... zo groot 
en lelüV het is. 

Zonder zeltov-noegzaam te willen zijn, 
integendeel, mogen wij gerust vaststel
len dat Vlaanderen gedurende de laatste 
kwart-eeuw een relatief rijk land is 
waar er zowel voor individuele als ge
meenschappelijke bouwprojekten steeds 
geld genoeg voor handen is (de nieuw
bouw in zijn huidig ijltempo is er een 
bewijs van;. Len autoritje doorheen dit 
rijke Vlaanderen volstaat om zich een 
vrij illustratief beeld te vormen van wat 
er met de miljarden aan bouwgelden ge
daan werd. Dit beeld is beschamend : 
wij hebben de vruchten van ons werk 
in een grenzelo-te pretentie verspild aan 
een gedrochtelijke « nouveau-riche »-
stijl. In de plaats van leefruimten bouw
den wij roomtaanen in baksteen, in de 
plaats van eigentijds doordachte krea-
ties schiepen wij valse romantiek, in de 
plaats van kul tuur en geluk kochten wij 
ersatz status-symbolen 

Bekijk de baau die Vlaanderens 
hoofdsteden verbindt. Buiten de het 
landschap dodende linibebouwing staan 
er tussen Antwerpen en Gent geen hui
zen, wel produkten van zonderlinge 
hersenkronkels die een grillig dekor kun
nen vormen in de ghost-section van Dis
neyland, maar door hun eigenaars toch 
fier villa's genoemd worden. Bekijk de 
baan Antwerpen-Brussel, snuif de heer
lijke geuren te Boom, geniet van de toe

ristische autokerkhoven en wees dan 
trots op de bidonvilles in het groot die 
gezamenlijk klein-industrie heten. 

Kortom, als er niet heel drin
gend grondige mentaliteitsveranderin
gen plaats vinden dan zal eerlang Vlaan
deren volstaan met monumenten die 
wijzen op ergerlijke uitspattingen, op 
akute symptomen van kultuurverwilde-
ring, barbaarse praktijken van ver
waandheid en een zielige nostalgie naar 
een verkeerd begrepen architekturaal 
verleden. 

Wanneer ik hoger schreef dat kul tuur 
kreatie een individuele verplichting is, 
dan bedoel ik daarmee dat zij niet al
leen een morele eis is maar, voor alles. 

ook de enig mogelijke oplossing om on
ze architektuur weer binnen de perken 
van het beschaafd toelaatbare te krij
gen. Wij moeten terug naar de waar
achtige architektuur, naar de mens. 
Ware architektuur is geen konjunktuur-
bluf, zij is het scheppen van de moge
lijkheid om te leven als mensen, edel, 
smaakvol, inspirerend... zij is niet het 
beeld van het innerlijk van een porte
feuille, wel van het innerlijk van een 
ziel. 

Architektuur is het organiseren van 
de ruimte waarin het menselijk leven 
zich voltrekt... ruimte voor de gemeen
schap, voor de enkeling, zijn arbeid, zijn 
liefde, zijn meditatie. 

Laten we gerust even terug kijken 
naar het verleden, maar laten we di t 
niet sentimenteel, maar eerlijk en nede
rig doen. I n de zestiende eeuw was 
Vlaanderen een \ a n de rijkste landen 
ter wereld, geestelijk en materieel. Zijn 
prachtige archi tektuur was daar een 
spiegel van. De rijzige, maar sobere 
belforten, de fraaie, maar funktionele 
gildenhuizen, de rijke, maar eerbiedige 
katedralen waren geen pompeuze fran
jes, maar de eerlijke getuigenissen van 
een volk dat het eerste demokratische 
stelsel ter wereld ui tbouwde, dat een 
trotse maar piëteitsvolle en kunstzinnige 
levensstijl had. Tussen het Vlaanderen 
van toen en nu zijn er wel enige ver
schillen aanwijsbaar. Of zij typisch zijn 
voor het innerlijk ? Ik vrees van wel. 

Nic van Bruggen. 

Als gewaardeerd keramieker heeft de nog jonge Antwerpenaar Lode Van Aken 
zich ook aan de schilderkunst gewaagd. Na een tijd van experimenteren is hij 
nu aan een tentoonstellingscyclus toe Zijn eerste expositie werd verleden maand 
te Antwerpen geopend door Hugo Schiltz; nu hangt de kollektie in de Faculty 
Club te Leuven en zal vanaf 13 januari te zien zijn in de galerij « De Zoutkeet » 
te Hingene. Hoewel de jonge schilder nog duidelijk naar een eigen stijl zoekt 
die waarschijnlijk wel ergens in de traditie van het Vlaams expressionisme zal 
liggen, bereikt hij door zijn specifieke techniek (waarbij hij zijn keramiekkunst 
niet kan vergeten) zeer boeiende effekten. In zijn sombere en kompositorisch 

sterke stillevens is Van Aken o.i. op zijn best._ 

K.V.S. 
Staf Knop is een auteur waarvan 

de werken in de K.V.S. regelmatig 
worden gespeeld, te pas en vooral 
te onpas. Ze zijn allesbehalve origi
neel en bereiken een peil waarvan 
men zou mogen veronderstellen dat 
het in de K.V.S. niet zou mogen 
voorkomen. Hiertegen protesteren 
zou weinig zin hebben, daar de 
vriendjespolitiek hier een te grote 
rol speelt. Maar intussen worden de 
rijkelijk toebedeelde subsidies aan 
minderwaardig werk vergooid en 
wordt de betalende toeschouwer 
meesterlijk benadeeld. 

Met « Alexander Posthuum », dat 
reeds aanvaard werd voor het werd 
geschreven (dus zonder dat het ten 
minste gelezen werd), gaat de reeks 
verder. Het gegeven is zo oud als de 
straat; de meeste taferelen hebben 
we reeds tientallen keren gezien in 
ander werk; er zijn geen komische 
situaties — of het zou moeten zijn 
dat een kruippartij op de kanapee, 
tussen man en vrouw, hiervoor in 
aanmet king komt — en geen speelse 
pointes of humoristische gezegden, 
maar des te meer gezwam over seks 
e.d. Het is geen kunst, geen amuze-
ment, maar zeef- slappe kost waarbij 
we ons duchtig verveeld hebben. 

De uitbouw is zo stuntelig en on
beholpen, dat men vanaf het tweede 
of derde tafereel weet wat er volgen 
zal. En om toch maar de avond ge
vuld te krijgen, wordt er in het 
laatste bedrijf een lange en saaie 
monoloog ingelast die met het opzet 
van het stuk niets te maken heeft 
(monoloog -ook « geïnspireerd > door 
een ander, hier opgevoerd werk). 

We gaan er niet verder over uit
weiden; misschien wordt het wel be
kroond door de vriendjes van de 
Stad Brussel ; daar kent men toch 
geen Nederlands! 

Onder de regie van Anton Peters 
hebben Jef Burm (als gast), Leo 
Haelterman, Chris Lamme en Yvon
ne Lex moedig gepoogd er iets van 
te maken, met totaal verkeerde effek
ten, hetgeen we hen nochtans niet 
kwalijk nemen. 

Jef Burm is geen toneelspeler; hij 
speelt de hoofdrol als kabaratier die 
door overdrijving (onder impuls van 
de regisseur?) meer op een klown 
gelijkt : we hebben ons afgevraagd 
of we wel in de K.V.S- waren ! Mis
schien dacht hij zo iets te redden, 
maar het rezultaat is pijnlijk! 

Yvonne Lex beklagen we voor haar 
optreden in drie stereotiepe figuren : 
even pijnlijk! Leo Haelterman, als 
droevig ladykiller, is het zoveelste be
wijs van een schrijnend tekort aan 
degelijke krachten in een afgeroomd 
gezelschap; Chris Lomme deed haar 
best. 

Voor het dekor werd geen geld ge
spaard; het is wel het duurste dat we 
ooit in de K.V.S. gezien hebben : ge
woon onzinnig voor dergelijk prot
serig werk. 

Er was bij de première een dicht 
bezette zaal : de gratis-uitnodigingen 
werden met kwistige hand rondge
stuurd. Af en toe werd er eventjes 
gelachen; het beleefheidsapplaus on
derstreepte het armzalig geval; de 

auteur werd vanzelfsprekend met 
door het publiek op het toneel ge
roepen, maar stond — zeer beschei
den ! — gereed om zich door de spe
lers op het podium te laten voeren. 
Eens te meer : zeer pijnlijk! 

In zijn geheel een totale misluk
king. 

De lezer kan de indruk hebben 
dat we voor dit Vlaams werk streng 
zijn. Hij moet er echter aan denken 
dat we ons de hele avond geërgerd 
hebben én aan het stuk én aan zeker 
geknoei en aan onaanvaaidbare toe
standen — en dat de K.V.S. een an
dere rol te vervullen heeft. 

J. Vei looy. 
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TV -TV TV TV TV TV TV-TV-1 
kaharet 
kolderdeholder 

Een kabaret voor tieners 
met een vleugje zout, peper en 
pilipili. Een kabaret dat tracht 
aan te sluiten met een, helaas 
buitenlandse traditie van spel, 
vluchtigheid en vlotheid, zon
der bepaald aan kabaret « te 
willen doen ». Een bonte men
geling van gekke, wrange en 
lieve teksten, voorgedragen 
door Marie-Lou Mermans, 
Annelies Vaes, Roger Bolders, 
Roger De Wilde, van dans en 
pantomine van Corri Hen-
drickx, van liedjes van Guy 

' Prieels. Op tekst en in de regie 
van Bruno Walschap, (maan
dag 2 januari - 19 u 15 - Brus
sel Ned.). 

de goudkreek 
Maandagavond start een 

nieuwe jeugdreeks op het 
Vlaamse scherm. « Dead end 
creek» is een produktie van 
de Britse «Children's film 
foundation », waarvan u er al 
een hele reeks hebt kunnen 
volgen en die stuk voor stuk 
zeer goed aankomen bij jong... 
en oud. 

Dit spannend avontuur waar
bij een jongen en een meisje 
het opnemen tegen een gevaar
lijke gangsterbende, werd ge
realiseerd door Pat Jackson. 
Het zal worden gepresenteerd 
in zes wekelijkse afleveringen. 
Tijdens de eerste zal u al kun
nen kennis maken met Jane en 
haar jongere broer Len die hun 
vakantie gaan doorbrengen bij 
hun oom en tante op de « Oak 
Tree Farm ». Toevallig zijn ze 
getuige van een overval... En 
de poppen gaan aan 't dansen, 
(maandag 2 januari - 19 u 00 • 
Brussel Ned.). 

de Spaanse 
armada 

Deze Amerikaanse dokumen-
taire (NBC-produktie), gereali
seerd door George A. Vicas ver
telt een historisch verantwoor
de versie van een der grootste 
zeegevechten aller tijden : de
ze van de Britse vloot onder 
het bevel van Sir Francis Dra
ke tegen de machtige Spaanse 
armada. Deze Britse overwin
ning luidde de ondergang in 
van Spanje als wereldmacht 

« Met pijl en boog op leeuwenjacht»; exploratiefüm van Jean Rouch. Brussel Ned., 4 januari. 

terwijl het Britse imperium 
zijn intrede deed op de wereld
scène. 

De dokumentatie voor het 
realizeren van dit programma 
werd o.m. ontleend aan het 
museum Patrimonio Nacional 
van Madrid, The British Mu
seum Library en The National 
Portrait Gallery van Londen, 
(maandag 2 januari - 16 u 25 -
Brussel Ned.). 

met pijl 
en hoog 
op leeuwejacht 

Deze film, gedraaid door 
Jean Rouch, met de technische 
hulp van het komité van de Et
nografische Film (Musée de 
l'Homme, Parijs), werd begon
nen in 1957 en voltooid in 1965. 
Hiervoor werden zeven expe
dities op touw gezet door de 
Nationale Centra voor Weten
schappelijk onderzoek van 
Frankrijk en Nigeria. De beel
den werden gefilmd langs de 
grens tussen Nigeria en Mali. 

Deze prent is uitgegroeid tot 
een brok Afrikaans leven uit 
vroegere tijden. Jean Rouch, 
de bekende Franse cineast van 
dokumentaires, is erin ge
slaagd taferelen vast te leggen 

die in feite een aangename les 
in volkskunde en tevens een 
poëtisch beeldenspel zijn ge
worden. De regisseur neemt 
ons hier mee tijdens zijn op
zoekingen naar de leeuweja
gers, die nog op jacht gaan met 
pijl en boog zoals hun voorva
deren dat steeds hebben ge
daan. Rouch laat de kijker 
aanvoelen dat deze mensen 
niet de jacht beschouwen als 

een wreedaardig tijdverdrijf, 
maar als een ritus, die wij ge-
makkelij kheidshalve bijgeloof 
zouden noemen. Dit domein 
heeft de cineast echter zo ly
risch en poëtisch weten te 
houden, dat het een soort pa
rabel is geworden die we ge
rust kunnen betitelen als « De 
strijd tussen de Liefde en de 
Dood ». (woensdag 4 januari -
20 u 55 - Brussele Ned.). 

Onze selectie 
ZATERDAG 31 DEC. 1966 
20 u 20 Brussel Ned. 
Canzonissima (Zesde van een 
reeks voorselekties met het 
oog op het Eurovisiesongfesti
val 1961 te Wenen). 
21 u 30 Brussel Ned. 
Vollgas mit Musik (Muziek 
op vol gas) - (Amusementspro
gramma van de Westduitse 
Televisie). 
00 u 15 Nederland I 
Geprolongeerd 1966 (Top-pro-
gramma's van amusement van 
het voorbije jaar, door AVRO, 
KRO, NCRV, VARA en VPRO). 

ZONDAG 1 JANUARI '67 
12 u 05 Brussel Ned. 
Nieuwjaarskoncert (door de 
Wiener Philharmoniker o.l.v. 
Willi Boskovsky). 

Vlaamse T. V. 

ZATERDAG 31 DEC. 1 9 6 6 
16 30 Velvet (8e af l ) — 16 55 : Jonge 
viooivi tuozen — 17 20 : De reisroute 
vondeen Kóningjn — 18 55 Zondman-

j ^ ~ ~ ^^^^ ' /^ 'ster Magoo 4e o f l : 
Sch iA |ne i !ana — 19 25 . Tom Jones-
show^ f c^ l 9 55 Hier spreekt men Neder
lands m 20 00 : TV-nieuws — 20 15 
Nieuwiqfcetoespraok van de h Poul Van-
denbuss^fe, Directeur-Generaal van het 
Ins t i tuut V Q P de Nedeilondse Ui tzendin
gen — 2C»o • Canzonissima — 21 15 . 
Lach en t l i lk ie — 21 30 : Vollgas mtt 
Musik, amuafcQ-ientsprogramma, met Hel
mut Z o c h a r i i Bil! Ramsey, de Drei Glo
betrot ter , Weiiyce Mvhre, e a — 22 15 : 
Amusement 19afe oen monfoge van f r ag 
menten uit e i w n amusementsprogram
ma s uitgezondenfcwi dp loop van 1966 — 
23 25 : Juke bo j ^Vo r» het oude in het 
nieuwe 

ZONDAG 1 J \ N U A R I '67 
12 05 t o t 13 10 : Nieufc^arsconcert door 
de Wiener Pni lhormoniKk — 13 30 : 
Skien Rechtstreekse rep l t tage van het 
schansspringen te GaimiscLpar tenk i rchen 
— 15 30 : Voor boer elk tuinder — 
16 00 : Axel Nor t he rha l i * ^ van de 5e 
episode — 16 30 : Velvet ^ feui l leton 
voor de leugd {9e a f l ) — \ 5 5 : Z ie t 
u er wat m ? Overzicht v a n V e tv -p ro 
g ramma 5 to t hal f lanuari — \ 7 ?0 to t 
18 00 : Sport m beeld 19C6, * n over
z icht van de grot« sporteveriLmenten 

t i jdens het afgelopen jaar — 18 30 : 
Klein, k lem k leuter t ie — 18 50 * Disney
land : Een dag in de bergen, t v -p rogram-
ma voor de jeugd — 19 35 : De Fl int-
stones 158e af l : Dripper de do l f i jn — 
20 00 : TV-nieuws en sportuitslagen — 
20 25 : Speelfi lm • Summer hol iday, mu
z ika le f i lm van Peter Yotes, met Cl i f f 
Richard, The Shadows en Laun Peters 
— 22 15 : Septet Het raadsel Coro'a, 
een portret von de veeltal ige Finse zan
geres Carola — 22 45 : TV-nieuws 

MAANDAG 2 JAN. '67 
16 00 : Velvet tv-fe 'ui l leton voor de 
jeugd (10e a f l ) — 16 25 tot 17 15 : De 
Spaanse Armada, documentoi'-e f i lm — 
18 55 : Zandmonnet je — 19 00 : De 
Goudkreek, een nieuw ver f i lmd vervolg
verhaal voor .de eugd te episode " De 
aanval op de bankwogen — 19 15 : Tie
nerklanken Coboiet Kolderdebolder — 
19 55 : De Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 . De wcre'd van Tim 
Frazer, pol i t ieverhaal . Tiende episode — 
20 55 : Roulette — 21 20 • Speel een 
woord — 21 50 : N ight and Day Cole 
Porter-melodien — 22 30 : TV-nieuws 

DINSDAG 3 JANUARI '67 
16 00 : Velvet, t v - feu i l le ton voor de 
jeugd ( l i e en 12e a f l ) — 16 50 t o t 
17 15 : De wereld is k lein Al le wegen 
leiden naar Rome — 18 25 Schooltele
visie — i8 55 Zandmannet je — 19(X) : 
Flipper 33e af l : De kreef tenfu ik — 
19 25 : Filmmuseum van de schaterlach 
De mijnwerker, f i lmk lucht met Stan 
Laurel — 19 40 • Kwart-Eef)e — 19 55 : 
Hier spreekt men Nederlands — 20 00 : 
TV-meuws — 20 25 : De erfenis, spel 
door Stephen Grenfell — 21.40 : Medium 
— 22 10 : TV-nieuw». 

WOENSDAG 4 JAN. 1967 
16 30 ; Velvet, t v - feu i l le ton voor de 
jeugd (13e en laatste aflevering) — 
17 00 to t 18 00 : Televisum Jeugdtele-
vrsie met Bob Davidse — 18 25 . School
televisie — 18 55 Zandmannet je — 
19 00 : Jonger dan je denkt — 19 30 • 
Arena Vee l ienaaags sportmogazine — 
19 55 : De Weerman — 20 00 • TV-
nieuws — 20 25 ' De man met de bloem 
op de mond, eenakter door Luigi Piran
dello — 20 55 : Mot pi j l en boog op 
leeuwen acht, exp lorc t ie f i lm van Jean 
Rouch — 22 10 : Gastprogramma Het 
vrij.e woord : Lekenmoraol en - f i losof ie 
— 22 40 . TV-nteuws 

DONDERDAG 5 JAN. '67 
18 55 • Zandmannet je — 19 00 Hobo, 

de kleine zwerver, tv feui l leton voor de 
jeugd 7e af l . Het z/ /ar te paard — 
19 25 ; Tienerklanken Wat is f i lm Bert 
Haanstra — 19 55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 20 00 : TV-meuws — 
20 25 : Bonanza, tv-western — 2 ! 15 : 
Panorama — 22.15 . Premiere Fragmen
ten ui t de nieuwste f i lms — 22 45 : TV-
nieuws. 

VRIJDAG 6 JANUARI '67 
18 25 : Schooltelevisie — 18 55 Zand-
mannet ie — 19 00 : Vergrootglos op de 
postzegel — 19 15 '. De wereld is k lein 
Op tiet dok von de wereld . Lodokti in 
de HimaloiQ — 19 40 : Zoekl icht — 
19 55 : De Weerman — 20 00 TV-
meuws — 20 25 Speelfilm : Torpedo's 
in de oceoon (The enemy below), oor
logsdrama van Dick Powell met Robert 
M i tchum en Curd Jürgens — 22 00 : 
TV-nieuws — 22 10 to t 23 25 : Stri|d om 
een kroon Vierde af l : De weg noor 
Shrewsbury. 

20 u 30 Nederland I 
Ontspanningsprogramma (met 
John van Resteren). 
21 u 25 Nederland I 
Ontspanningsprogramma (met 
reportages en « beste wensen 
voor 1967 »). 

MAANDAG 2 JAN. *67 
20 u 01 Nederland II 
Reklame TV. 
29 o 55 Brussel Ned. 
Roulette (Programma van de 
NTS-KRO - met Jules de Corte 
en Joop Kuypers). 

DINSDAG 3 JANUARI '67 
21 u 00 Duitsland I 
Sie und er (Kanojo to Kare) • 
(Speelfilm met Sachiko Hida-
ri, Kikuji Yamashita, Eiji Oka-
da. e.a.). 
21 u 10 Nederland I 
Dokumentair programma 
(over Ha,waii, door Nico van 
Vliet). 

WOENSDAG 4 JAN. 1967 
20 u 30 Brussel Fr. 
Neuj millions (met André Ha-
gon en George's Konen). 
20 u 55 Brussel Ned. 
Met pijl en boog op leeuwen-
jacht (exploratiefüm van Jean 
Rouch ) , 

DONDERDAG 5 JAN. '67 
20 u 30 Brussel Fr. 
Un traitre d Scotland Yard 
(Film van Cliff Owen, met Wil
liam Sylvester en Mai Zetter-
ling). 

VRIJDAG 6 JANUARI '67 
20 u 20 Nederland 1 
Ontspanningsprogramma 
(voorgesteld door Jan Theys). 
22 u 10 Brussel Ned. 
Strijd om een kroon (Vierde 
aflevering : De weg naar 
Shrewsbury). 

TOERISME 
De Wintersportcentra in 

de Duitse Bondsrepubliek 
verwachten er zich aan, dat 
zij dit jaar opnieuw onder 
een reusachtig lawine zullen 
bedolven worden, maar zij ' 
geraken daardoor bepaald 
niet in paniek! | 

1 
De moeilijkheid, voor de 

toerist dan, is alleen : waar 
zal ik mijn wintervakantie 
het best doorbrengen ? Die 
vraag moet iedereen uiter
aard voor zichzelf beant
woorden, maar hierna wil
len wij toch even wijzen op 
enkele namen die de aan
dacht verdienen. 

Een eerste grote groep 
wordt gevormd door het 
deel van de Europese Alpen
keten, dat in de Bondsrepu
bliek is gelegen en dat be
staat enerzijds uit de Bei
erse Alpen en anderzijds 
uit de daarbij aansluitende 
Allgau. In het Oosten liggen 
dus de Beierse Alpen met 
het Berchtesgadener land, 
de Chiemgau en het dal van 
de Inn; met Schliersee, Te-
gernsee en Isarwinkel; en 
en met het Werdenfelser 
Land, dat mag bogen op 
Duitslands hoogste berg, de 
Zugspitze. In de Beierse 
Alpen bevinden zich enkele 
vakantieoorden, die al lang 
wereldvermaard zijn gewor
den : Garmisch-Partenkir-
chen, Oberammergau, 
Berchtesgaden en Bad Rei-
chenhall. Daarnaast echter 
treft men er ook een mas
sa andere vakantiecentra 
van betekenis in aan als, bv. 
Reit im Winkl, Rupolding 
(dat een grote rol speelt in 
het Duitse groepstoerisme) 
Bayrischzell, Grainau, KriXn 
of Mittenwald, om ons tot 
de voornaamste te beper
ken. 

Niet alleen wat betreft 
zijn natuurschoon, maar 
ook door zijn ski-technische 
uitrusting kan de Allgau 
zich gerust meten met de 
Beierse Alpen, waarvan hij 
als het ware het westelijk 
verlengstuk is. Het belang
rijkste wintersportcentrum 
van de Allgau is ongetwij
feld Oberstdorf, maar ook 
Hindelang, Bad Oberstdorf, 
Füssen en Pfronten prijken 
eervol op de lijst van de 
grote vakantieoorden. 

Aan het Zwarte Woud, 
dat als een enorme muur 
oprijst uit de Rijnvlakte, 
denkt men het eerst, wan
neer men het heeft over de 
middelgrote gebergten, 
waarmede Duitsland zo 
overrijk gezegend is. Niet 
alle zijn zij absoluut 
« sneeuwzeker », maar het 
Zwarte Woud is dat alles
zins, zowel in zijn noorde
lijk gedeelte als in het mid
den en in het zuiden ervan 
(dat beter gekend is als het 
« Hochschwarzwald »). 

Plaatsen als Baiersbronn, 
Feldberg-Bdrental, Freuden-
stadt, Hinterzarten, Sankt 
Blasien of Titisee — wij be
perken ons opnieuw tot de 
voornaamste — zijn al ja
ren zeer populair en gedeel
telijk ook tot ver buiten de 
Duitse grenzen befaamde 
centra voor wintervakantie. 

De Bondsrepubliek, dat 
wintervakantie ' paradijs, 

staat klaar om ook U enkele 
onvergetelijke dagen of we
ken te laten beleven l 
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l̂̂ ^sooo 
Hoe wordt men 
handbal
internationaal ? 

We lazen onderstaand artikeltje in 
een Brusselse krant. Gelet op de ironie 
waarmee het geschreven werd en om
dat het typerend is voor de gemoeds
toestand in de handbalmiddens, mag 
het werkelijk karakteristiek heten : 

«Voor de wedstrijd : terwijl de 
Fransen zich opwarmden met en zon
der de bal, leunde Kulzer nonchalant 
tegen de muur, was Mossoux druk be
zig de ramen te openen en kwam Par-
thoens enkele mmuten voor de wed
strijd in zeven haasten de zaal binnen 
om na tien minuten opgesteld te wor
den zonder enige voorbereiding, of op
warming. 

Met de rust : de Franse ploeg verza
meld rond de coach en de trainer. De 
Belgen zag men overal verspreid : de 
glunderende coach aan de officiële ta
fel, maar nooit bij zijn spelers. 

De klap op de vuurpijl was de « se-
lektie » van Quintelier. Dewar gaf be
let, Medaer de invaller was er niet. 
Even voor het beginsignaal ging trai
ner Piedbceuf midden op het terrein 
staan, overschouwde de tribune, zag 
Guido Quintelier zitten : 

— Pantoffels bij ? Goed, ga u aan
kleden, ge moet meespelen. Zo wordt 
men handbal-internationaal ». 

Het gaat hier om de internationale 
ontmoeting België-Frankrijk B (15-20). 

leven aan te moedigen. Anderzijds 
blijft ook een deel van dit privé-initia-
tief onder staatskontrole, vermits het 
deel uitmaakt van het overheidsbeleid 
inzake opvoeding en dit met het oog 
op volgende punten : 

1) de vestiging van een aan de be
hoeften aangepaste infrastruktuur; het 
verstrekken van hulp door studies en 
door het geven van inlichtingen en ad
viezen over de aanvragen om staatstoe-
lagen; 

2) de vorming van bevoegde moni
tors; 

3) een gezonde en brede beoefening 
van de lichamelijke opvoeding en de 
sport; 

4) de ontwikkeling van de represen
tatieve sport. 

In zijn omvangrijk boekwerk heeft 
prof. Roger Blanpain de verspreide 
wetteksten, Koninklijke Besluiten en 
cirkulaires over de sport en randgebie
den weten te bundelen. Dit dan ten be
hoeve niet alleen van de openbare be
sturen, maar ook en vooral van de 
sportverenigingen en -beoefenaars. 

Het boekwerk omvat volgende grote 
onderafdelingen : a) een inleiding over 
de verhouding Staat-vrije verenigingen 
b) de aanmoediging van de lichamelij 
ke opvoeding, de sport en het open-
luchtleven, alsmede het toezicht op 
weddenschappen en sportuitslagen; 
c) de bescherming van de sportbeoefe
naars tegen doping, het inrichten van 
wieier- en boks wedstrijden. 

Kortom : dit is een boekwerk dat 
grote diensten zal bewijzen en dat aan 
een leemte beantwoordt. 

Sportwetgeving '^^ /"« ' ' &«sfeet&aL. 

Neen, het zwoegen is er nog niet helemaal uit bij de wielersport. De veldrijders 
moeten het nog hebben van «stoempen », zweet en zuivere kracht. Vet leden 
maandag te Wenimel, van links naar recht: de Nederlander Harmgs, wereldkam

pioen De Vlaeminck en L. Van den Bosch. 

De Leuvense professor Roger Blan
pain heeft zijn boekwerk « Sportwetge
ving » aan de pers voorgesteld. Het is 
de bedoeling van de overheid ten aan
zien van de sport steeds geweest, om 
zoveel mogelijk het privé-initiatief in 
verband met het openlucht- en sport-

Als er één sport is die de laatste ja
ren een onmetelijke vlucht genomen 
heeft, dan is dit ongetwijfeld de bas-
ketballsport. Alhoewel deze sport sinds 
haar ontstaan in 1891 heel wat gedaan
teverwisselingen onderging, is haar ge
schiedenis het vermelden wel waard. 
Dr Naismith vond destijds de oor

spronkelijke vorm van het basketball 
weer in de geschiedenis der oude Ame
rikaanse kultuurvolkeren, nl. de Azte
ken, die het spel Tlachtli noemden. Het 
werd op een I-vormig terrein gespeeld. 
De stemen ring hing 2,50 m boven de 
grond. De bedoeling was, een volle rub
beren bal door de ring te krijgen. Hier
bij mochten armen, benen, polsen, elle-

onze nieuwjaarsbrief 
Zoals alle kinderen, zullen wij ook 

bij deze jaa) wisseling maar onze 
nieini'jaarsbrtef schrijven. In ons dik-
ifijh u range kiontekje (ue geven het 
zelf loe) hebben we dikwijls weken 
gehad dat we werkelijk mets op-
botnuends konden schnjven'Maar het 
is ons opgevallen dat de dagbladpers 
over bepaalde zaken in ons sportwe-
reldje veel te toegevend en tegemoet
komend is en alles door een roos-
klein ige bril ziet. WIJ hebben steeds 
getracht om de belangen van de 
sport en van haar beoefenaais te die
nen, zonder daarom ons te binden 
aan vooringenomenheid en vedetten-
kullns U> gingen er dikwijls met 
het « kapmes > op los (dixit een 
khibjimctionnarts), maar onze bedoe
lingen waren met om maar te kun
nen afbreken, doch wel om mistoe
standen en personenkultus aan de 
kaak te stellen. 

n e hopen tn de toekomst niet zo 
haid te moeten er op los gaan. Maar 
wanneer de khibs en beoefenaars zélf 
incidenten uitlokken, vinden we het 
niet méér dan juist om deze aan te 
klagen. Wij zijn nooit voorstanders 
gexceest van een gekommercializeerde 
spoit of van een te grote personen-
veietmg Wij hopen tn de toekomst 
op de ingeslagen weg te kunnen 
vooilgaan. 

Naast de negatieve zijde is er ook 
een pozitieve zijde. Wij hebben steeds 
tn onze spotthomek de belangen 
van de Vlaamse sportbeoefenaars en 
klubs verzorgd zonder daarom een 
blaadje voor de mond te nemen. We 
zijn van oordeel dat de sportfedera
ties die tn naam van gans het land 
spreken, dan ook maar zo vriende
lijk hoeven te zijn om Nederlands 
tn Vlaanderen te spieken of Neder
lands tn hun organen op te nemen ! 

Er zijn ook nog verschillende desi
derata die we aan ons (ietwat giftig) 
pennetje willen laten ontsnappen. 
WIJ wensen dat men m het voordeel 
van het volk en van de sport, in ons 
land eens wat minder zuembaden 
zou afbreken en er wat meer bijbou
wen. Hetzelfde kan gezegd worden 
van de sportcentra Slechts enkele ge
meenten in ons land kunnen op zulk 
een instelling bogen, en dit ts beslist 
te weinig. Ook een gebrek aan ijs-
pistes is tn ons land duidelijk merk
baar. De drie pistes tn gans België 
(Brussel, Luik en Antwerpen) zijn 
bepaa'd onvoldoende, er ts een piste 
per 3,5 miljoen inwoners! 

Verder wensen we de heren van 
hel Belgisch Olympisch Komitee wat 
méér geluk tn hun ondernemingen. 
Men veista ons niet veikeerd : er ztjn 
manifestaties genoeg, maar de eigen

lijke bedoelingen ervan ontsnappen 
ons steeds. Ook de Trofee der Sport-
verdienste dient meer dan ernstig op-
geboisteld te woiden. In de Kon. 
Belgische Zwem- en Reddingsbond 
worden mensen gevraagd die niet 
werken met twee maten en evenveel 
of nog meerdere gewichten Eerst de 
sport dienen, dan desnoods eigen be
lang! Want als we het op de keper 
beschouwen staan we weikelijk met 
ons zxvemmen en waterpolo neigens 
Verder wensen we alle spoitfederaties 
te danken die zo vriendelijk waren, 
op onze dikwijls omvangrijke verzoe
ken tn te gaan. Zonder hun meden er 
king was het onmogelijk om d'-ze ru 
briek voldoende te stofferen Ook df 
beoefenaars die geregeld op onze vra 
Senlijsten antwoorden, teneinde onze 
dokiimentaire aan te vullen, u ezen 
bedankt voor hun antuoorden Hun 
beietdwiltigheid was voor ons belang
rijk en zeer nuttig. 

Aan de lezers van- * Wij > die Z'^ 
vriendelijk zaaien om ledeie week ons 
proza te lezen wensen we volharding 
we hopen dat onze wekelijkse bijdra 
gen naar waarde worden geschat. 

Moest dit niet zo zijn, dan zouden 
we giaag vernemen wat U verkiest te 
lezen We zullen m de mate van hel 
mogelijke aan uw wensen liachlen te 
voldoen. 

Om dit korte nieuwjaarsbrief ie te 
besluiten wensen wtj U, waaide Wij 
lezei, een vreugdevol 1967, al het bes-
Ie voor uzelf en de uwen en ook 
loor uw geliefde sport. 

VU. 

bogen en het lichaam gebruikt worden; 
de handen echter nooit. Van de 13 oor
spronkelijk door Naismith ontworpen 
regelen leeft er nu nog slechts één : 
« de bal mag in alle richtingen gewor
pen worden, met één of twee handen ». 
De eerste wedstrijd, de historische 
eerste partij werd midden december 
1891 gespeeld tussen twee ploegen vaa 
elk negen man van de YMCA-Training 
School te Springfield. De ring hing zo
wat 10 voet boven de begane grond. 
Tijdens die memorabele wedstrijd 
werd er slechts één (zegge en schrijve) 
doelpunt gescoord, namelijk door W. 
Chase van New Bedford; de man over
leed in 1951. 

De naam basketball werd echter be
dacht door Frank Mohan die de nieuw
geborene deze naam gaf nadat dr Nai
smith geweigerd had de nieuwe sport 
naar hem te laten noemen. 

Nu, 75 jaar later, is deze eens zo 
schone amateurssport eveneens de weg 
opgegaan van een geldsport en van het 
beroepsspel. 

Halfzivaar gewicht 
Nieuwe wereldkampioen boksen 

hal f zwaargewicht heet Richard Ihetoe, 
komt uit Nigeria en wordt in de ring 
« de tijger » genoemd. 

Ihetoe kwam in 1951 tot de boks-
sport In dat jaar zag hij een boksfilm 
en rekende hij uit dat hij in de ring 
meer kon verdienen dan als bode en 
waterdrager. Hij hoopte, met boksen 
in ieder geval genoeg te kunnen verdie
nen om zich een vrouw te kopen. De 
20 000 frank die hij daarvoor in Nige
ria nodig had, kreeg hij onmogelijk 
bijeen met waterdragen. 

Sindsdien moet Ihetoe al een dikke 
dertig miljoen verdiend hebben. Hij 
opende voor zijn vrouw een schoon
heidssalon, kocht voor zichzelf een 
Mercedes 600 en is baas van een bios
koop met 2 000 plaatsen. 

Vooraleer wereldkampioen te wor
den, was Ihetoe in de Verenigde Staten 
al tweemaal door de joernalisten tot 
« bokser van het jaar » uitgeroepen, zo 
ook in 1965 toen zelfs Cassius Clay 
achter de « tijger » werd geklasseerd. 
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•^MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

ELECTRA BREE 
Boneputstraat 28. 

— B R E E -

Telefoon : 651.88 

^ gjBETJSg^ MCËIM 
iSSTw-rsm •!-:« « n i l 

B̂ if ' riaa 

FX-233L 
-

' G roU VeuJ: 
GLAZEN en >'OriTuR£ri. 
G r t h i voof verieUfcJen, 
Hetttei ngen m e gen we '^uil , 

Walter ROLAND 
«M Gediplomeerd Opi eUr • - • 

Kerlisira«t, 58 — A^^werp«rt 
IL * | « u b op Kflt htiiifiuirimir ^ 

Telefoon 35 8& &2 

t O % liO'tng op vfrlcon 6«HU 

Speelgoed! SPEELGOED! S P E E L G O E D ! 
EEN ONUITPUTTELIJKE VOORR\ADSCHUUR SPEELGOED ALLER
HANDE : VAN MINIATUURTREIN TOT TRAPAUTO EN TUINTOE-
STEL, VAN PLUCHE BEER TOT MANNEQUINPOP EN POPPEWAGEN. 
VAN MODELBOUW TOT BAK EN SCHAAKSPEL 1 

Om haar Vlaams kliënteel een nog ruimere keus te bieden opende 
de gekende speelgoedzaak 

BABYWERELD 
FIRMA C O R T V R I E N D T 
Nu DIEPESTRAAT 29 (voorheen 44) 
A N T W E R P E N (tel.:32.44.30) 
In een ruim pand een gloednieuw speeigoedmagazijn. 

WIJ VERZENDEN DOOR GANS VLAANDEREN I 

LET 

S De Lie 
Ook de 
zoekertjes 

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

« Papenhoek » Berendrecbt Tei (03)73 66 59 

kunnen naar dit adres gezonden worden. 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

Al de ffrote gekende Duitse en Belgische 
orkesten zullen er zorgen voor de stemming 
In al on/e lokalen is er altijd : originele 
Breugeliaansc stemming - deftige leute en 
pic/ier - goede bediening - beste dranken 
goed en met duur 
N B Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals - Banketten - Ver
gaderingen, enz... 

— LEm'EN : 1 000 plaatsen 
— AALST : 1 000 plaatsen. 
— H13LSTE - KORTRIJK • 1000 pi 
— AMVVERPEN i ÏOO plaatsen. 

Kerst en Nieuwjaar 
Reveiilon met 

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

op voorhand inschrijven. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
IMPORT A B T S 

TIensesteenneg 128, Korbeek-Lo 
TeL : (016) 463 IX. 

Voortverkopers worden gevraasd voor 
— Dortmunder Thier 
— Tonisteiner SprndeL 
— Rijnwijnen St JACOBS-KELLEREl 

Gau-Algesbeim 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt — bouwt en huurt cafés in gap^ het 
land — Medewerkers worden gevriiagd 

SCHl IMIU BUERMAl KASijhN 
met 
üebrevefeerde 
bedekkingslagen 

BESSOHI MA IRASShN 
(Brevet 52ü7b8) 
met 
Getirevefeerde karkasseo 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

,STAK' 
(Brevei ,->127t>7» 

TE ZHi b ( ü VU) 
b E W A l T H L R D h BhDbPKElEN 
W O I X E N ÜLKhNS 
TeL (052» M M I en 44642 

Indien U f?een verliDpei 
in uw jmtreb kent stuur 
ons eeo kaartte en we 
«enden I nel arties »an 
de rl irhts t>i|geleger ver 
(coper Slai Zele 

VOOR ALLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN EN BUITEHLAKD 

HERMES 
54 Zuidlaac 

211 M Lemonnierlaan 
Tel n.00.33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
SEKRE1AR1AAT-
KUKSUS IN 2 JAAR 

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

Dag en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
zicb thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 

RÖDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 
AN f W E R P E N 
Telefoon : 03/38.91.24 

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

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering R R F V/ F T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D r\ C V C I 

In gephosfateerde staalplaat 2 3 0 9 8 
Zeer lichte bediening. \J ^ o 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen 

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

Z O N H O V E N -
Weierstraat. 2 - Tel. 011/132 31 & 132.36 



persspi egel - per ss 
' De cacafonie van het geschonden taalbe-
«tand klinkt nog wat door in de pens. Het 
Volk en de Volksgazet zijn er zelfs op gebrarid 
de tweehoofdige messias Van den Boeynants-
Van Audenhove in de eenjarige wieg te «mo
ren. Dus ook in Vlaanderen geen kerstbestand 
en dat is dan maar best want die heren VDB 
en Omer zijn minst geschikt om vredesbe-
standen te prediken, k^vestie t zelf niet van 
goeden wille D. En uit de ruime maand- en 
weekbladentrommel een eindejaarsgreep met 
wat terugblikkend perspektief over ^vat dit 
jaar « spiegeltjes aan de Belgische wand j wa
ren. En ook een Santa Claus — kerstmannetje 
*— dat een hoopvol geluid voor de Vlaams-
radikale toekomst kan brengen. 

D K G A Z E T V A N A N T W E R P E N 

Het hele trouwtrekken tussen C.V.P. en 
P.V.V. rond de inover^regingneming van het 
wetsvoorstel Coppieters, betekent dit niet dat 
de regering voortaan op erg losse poten staat, 
vraagt de Gazet zich af. 

Haar leedvermaak tegenover de Brusselse 
P.V.V.-er Piron is maar magere troost van de 
masochist met leedvermaak die zegt « Brr, 
We zijn lekker beiden gediepvriesd 9. 

« Zo heeft ook de liberale woordvoerder 
Piron het begrepen. Hij /ei letterlijk : «Moest 
het wetsvoorstel Coppieters toch in het parle
ment besproken worden (voor het einde van 
het bestand) dan betekent dit de verbreking 
van de regeringsovereenkomst ». In klare 
taal : als het parlement tijdens het bestand 
zou spreken over de boekhoudkundige split
sing van de vrije universiteiten (dat stelt Cop
pieters voor) dan is het uit met de regering. 
Men ziet hoe nevenkwesties ineens regerings
zaken worden, omdat de regering zelf van de 
procedure der bespreking een princiepskwes-
tie heeft gemaakt. Wat nooit aanbevelings
waardig is. 

Maar het is nu zo. Wat Piron niet zegde, 
is dat dit mes langs twee kanten snijdt. Ook 
de Brusselse liberalen, waartoe hijzelf be
hoort, hebben taalvoorstellen ingediend. Als 
die ooit in het parlement ter sprake komen, 
ook dan valt automatisch de regering.» 

HET VOLK 

Dat nog altijd niet te spreken is over de 
nieuwe P.V.V.-beddegenoot wil het eenjarig 
huwelijk eens zwaar op de proef stellen. 

Wim Sonneveld zou zingen : i Het A.C.V. 
kon het lonken niet laten, het lonkte naar het 
A.B.V.V. . . 

« Er is een uitstekend verweermiddel tegen 
het cc grote P.V.V.-maneuver ». De kortste 
liedjes zijn de schoonste, zegt het spreek
woord. Zonder de les te willen lezen aan de 
Vlaamse C.V.P. zouden wij haar willen aan
sporen om, bij de inoverwegingneming van 
het P.V.V.-voorstel, onmiddellijk te eisen dat 
het niet naar de Commissie-Meyers wordt 
verwezen, doch naar de Senaatscommissie 
van Binnenlandse Zaken, om dringend behan
deld te worden. 

Monsters als het P.V.V.-voorstel moet men 
niet ver laten lopen, maar in de kiem smo
ren. Dat de Senaatscommissie voor Binnen
landse Zaken de kwestie onmiddellijk uit-
vechte ! Aldus zullen de Vlaamse liberalen 
verplicht worden hun verantwoordelijkheid 
op te nemen en kleur te bekennen. 

De Ccmimissie-Meyers werd, naar ons we
ten, niet opgericht om de barsten in de P.V.V. 
dicht te stoppen, en nog minder om het op
bod tussen de Brusselse P.V.V. en het «Front 
des Francophones» te bevorderen. 

Er werd rond het taaibestand al komedie 
genoeg gespeeld. Dat men het P.V.V.-voor
stel in het parlement zonder verwijl krake. 
Dat alleen kan klaarheid scheppen. Meteen 
zal iedereen weten of de P.V.V. na de frans-
talige kiescampagne die zij te Brussel heeft 
gevoerd en nog voert, al dan niet een moge
lijke regeringspartner is voor de C.V.P. en 
in 't bijzonder voor haar Vlaamse vleugel. » 

VOLKSGAZET 

Polderleeuw Jos Van Eynde brult over de 
ontaardingsverschijnselen bij de regerings
leeuwtjes. Ai; Adiel De Beuckelaere ween 
van spijt, en werp uw ruwaardskroon naar 
Jos Van Eynde. 

Zo pas verschenen ! 
EVHARD H.\SK1N, 
medewerker aan (.ns blad ; 

« LIMBURG. LET OP UW ZAAK ! » 
1. De verfransing van Overmaas. II. 
De Waalse jverheersing in het Hof 
van Beroep te Luik. 111. Üe Sluiting 
van Zwartberg. 

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

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

« Zij zijn en zo doen de « eeuwen » van de 
twee meerderheidspartijen. 

Er worden hun muilbanden op de snuit, 
stroppen rond de nek en horens op het hoofd 
gezet... en zij kwispelstaarten en achten zich 
gelukkig en tevreden. 

Ze laten zich welgevallen dat Vanauden-
hove hen op dergelijke wijze behandelt, pre
cies enkele uren nadat Van den Boeynants 
nog verklaarde dat de leden van de meer
derheid zouden worden uitgenodigd geen ini
tiatieven te nemen die het taaibestand in het 
gedrang kunnen brengen! 

Het zijn geen « leden van de meerderheid » 
dit dit doen, doch een hele meerderheids
partij en onder leiding van haar voorzitter ! 

En zeggen dat er hier en daar een intel
lectueel of « semi-intellectueel » zit, die waant 
dat de Vlaamse B.S.P. niet Vlaams genoeg 
is en een voorbeeld zou moeten nemen aan 
het gesmoes van de schootleeuwen die Van-
audenhove op dergelijke manier weet te tem
men, in zijn eigen partij en zelfs in de « ver
vaarlijke B en « Vlaamsbewuste » C.V.P. 

Hoe zit b.v. een Verroken vandaag voor 
Van den Boeynants en zijn liberale partner 
te kwispelstaarten na enkele maanden de 
Grote Jan te hebben uitgehangen. 

Welk schouwspel. 
Wat veroorlooft men zich allemaal « In 

naam van Vlaanderen ! ». 
Een wat laat dit « Vlaanderen zich alle

maal welgevallen ! ». 

DE STANDAARD 
De Volksunieleeuwen brullen ook, merkt 

Manu Ruys op in zijn wekelijkse rubriek 
( Kamerleden en senatoren ». We krijgen 
een portret van Wim Jorissen geborsteld en 
de beschrijving van het scherpe protest van 
onze voorzitter tegen het ondemokratisch op
treden van de regering. 

« Wim Jorissen is een goed senator. Hij 
heeft een stem die geen mikro nodig heeft 
om viriel te klinken. Hij is de eerste op post 
en gaat 's avonds als laatste weg. Hij hoort 
alles, laat zich nooit misleiden, nooit verlei
den tot scheldpartijen. 

Jorissen is het parlement binnengewandeld 
in de verkeerde richting. Normaal begint men 
in de Kamer om dan, naarmate de levens
jaren voller of de kiezers wispelturiger wor
den, naar de Senaat door te schuiven. Joris
sen echter is per ongeluk in de Senaat moe
ten beginnen, maar het is duidelijk dat hij er 
zijn wfloens scherpt om ze straks in een de-
mokratischer halfrond te beproeven. Daarom 
verwonderde het niet dat hij deze week een 
hele reeks van wetsvoorstellen ineens af
schoot. Paul Struye heeft ze in de vlucht op
gevangen en aanstonds naar de kommissie-
Meyers doorgezonden. 

Na het socialistische protest van Jos van 
Eynde kwam ook V.U.-voorzitter Van der 
Eist de procedure afwijzen. 

Hij betreurde vooral de misprijzende hou
ding van de regering t.o.v. de « kleinere » 
oppositie-partijen. Dat is inderdaad een van 
de onhebbelijke gewoonten van het kabinet. 
De ministers scheren het F.D.F., de P.W., de 
kommunisten en de Volksunie over dezelfde 
kam. Maar deze laatste partij, die dan toch 
enkel in Vlaanderen opkomt, en daar met 
haar 300.000 kiezers niet zo'n slecht figuur 
slaat tegenover de 400.000 van de P.V.V., kan 
met direkt op één lijn worden geplaatst met 
de groep van Perin of Laloux. 

De kritiek van Frans van der Eist was nog 
meer verantwoord dan die van de B.S.P. In 
de kommissie-Meyers zetelt 1/3 socialisten. 
Maar de Volksunie is er helemaal niet toe
gelaten » 

H E T P E N N O E N 

Na door sommige van zijn redakteurs be
trokken te zijn geweest in de « enghettone-
ring I van visie en struktuur voer de ver
kiezingen van 1965 heeft dit Vlaams-radikale 
weekblad een verjongingskuur ondergaan die 
aan de openheid en realistische visie heel wat 
baat bijbracht. 

In de laatste tw^ee nummers bracht hel 
blad ruime bijdragen van onze volksvertegen
woordigers Mik Babyion en Hugo Schiltz. 

Zo schreef Mik over sociaal-ekonomische 
problemen. Het feit dat hij ook bepaalde hei-

PARFIM 
C rnlkt graag parlnm. meld ons 
an geliefkoosde blormengear en 
V ontvangt gratis een staalflesje 
(adres niet vergeten» MIIJVDY 
Postbus 403 Antwerpen l 

MEER INRO.MEN door vrije ver
koop aan partikDileren Trienden 
en kennissen voor leder gesrtiikt 
Vast dienst\erband of als bljvei^ 
dien.ste. Schrijven: KOSMEIIKA 
Boerenlecer SI — Edegem. 

VAN DE V.Ü.-LEiDING 
Persmededeling 

Het Partijbestuur van de Volksunie protesteert met klem 
tegen de verhoging van de sociale treinabonnementen, die eens 
te meer ten nadele uitvallen van de tienduizenden Vlaamse pen
delaars. 

Klaagt terzelfdertijd de diskriminatie aan waardoor bepaal
de kategorlën van bedienden in zake treinabonnementen het 
slachtoffer blijven ondanks de stellige belofte van de minister 
deze diskriminatie geleidelijk af te schaffen. 

Stelt vast dat deze systematisch politiek van prijsverhoging 
neerkomt op nieuwe onrechtstreekse belastingen waartegen de 
P.\'.V. in haar verkiezingsbeloften zo sterk tegen gekant was. 

Persmededeling 
Het Partijbestuur van de Volksunie vestigt ter gelegenheid 

van het Kerstfeest nogmaals de aandacht op het feit dat sedert 
vele jaren in ons land geen enkele wetgevende maatregel meer 
werd getroffen om de onrechtvaardige gevolgen van de naoor
logse repressie en epuratie verder ongedaan te maken. 

In dit opzicht onderscheidt ons land zich ongunstig van 
haast alle Europese staten die haast allen amnestie verleenden 
voor oorlogsfeiten. 

Het Partijbestuur van de Volksunie vestigt er de aandacht 
op dat vele Vlamingen, die vaak meer omwille van hun vlaams-
gezindheid werden gestraft dan wel omwille van werkelijke koUa-
boratiefeiten, thans de pensioenleeftijd bereiken. 

Op deze leeftijd gaan zij nog steeds gebukt onder de mo
rele en materiële gevolgen van veroordelingen die werden uit
gesproken in een klimaat van fanatisme. 

Omwille van de sociale rechtvaardigheid en omwille van het 
herstel van de vrede in de geesten hernieuwt het Partijbestuur 
van de Volksunie zijn eis voor amnestie voor politieke veroor
deelden. 

lige huisjes van de sindikale bonzen durft 
ingooien zal natuurlijk de heren van die hoek 
het scheldwoord « poujadist » in de mond ge
ven. 

« Dezelfde bedenkingen gelden op het vlak 
van de sociale voorzieningen. We prijzen ons 
relatief gelukkig, dat we leven in een land, 
waar, niet, zoals in de V.S.A. naast overvloe
dige weelde, ook zwarte armoede heerst, bij 
gebrek aan algemene sociale voorzieningen. 
Het pleit voor onze begrippen over demo-
kratie, dat 90 t. h. van onze bevolking, door 
de sociale wetgeving verzekerd is tegen ziekte, 

' vroegtijdige werkonbekwaamheid, werkloos
heid enz. zodat we hier terecht mogen spre
ken over een vrij vooruitstrevende verzcw-
gingsstaat. Doch het niag dan weer niet zo 
zijn, dat, zoals rond het stelsel van de ziekte
verzekering, de bijdragen die voor die sociale 
voorzieningen van de ganse gemeenschap 
worden geëist, gedeeltelijk worden aange
wend om bepaalde duistere groeps- of indi
viduele belangen te dienen, zodat het bedrag 
aan voorzieningen het bedrag aan uitkerin
gen ver overschrijdt. Herinnert U zich mis
schien nog, dat bij de staking rond de een-
heidswet bleek, dat de gelden van het ABVV 
in kapitalistische <t Ruhr «-ondernemingen 
werden belegd ? Dat is afwending van socia
le of sindikale bijdragen van hun intrinsiek 
doel! » 

En in een soort ten huize van stelt Jan 
Olsen Hugo Schiltz voor in enkele « jeugd •-
facetten, die velen van ons nog niet bekend 
waren. » Praktisch sociaal Ï> noemen we dat 
als we ons laten verleiden om aan woorden-
plakkerij te doen. 

« Ons volk, dat zijn de mensen die nu le
ven, die weliswaar verbonden zijn met het 
verleden, maar wier bijzonderste taak het is 
de toekomst op te bouwen. Dat is de stoker 
die 's avonds naar zijn oven gaat en er 's 
morgens zwart en afgemat van weerkeert. 
Dat is de trambediende, die dag na dag in 
vorst en hitte zijn eentonig en slepend traject 
aflegt. Dat is de kromgewerkte bediende, die 
achter een stijve boord het dreigende gebrek 
en zijn dodende arbeid tracht te verbergen. 

Wie is de auteur van die tekst ? Aan de 
oningewijde over de sociale inslag van de 
Vlaamse Beweging, kunnen we meedelen dat 
hij een kleine twintig jaar geleden uit de pen 
vloeide van de student Hugo Schiltz. Bij 
woorden is het niet gebleven. Gedurende één 
vakantie ging hij als bouwvakarbeider wer
ken en tijdens een andere werd hij mijnwer
ker bij « André Dumont » te Waterschei 

Intussen volgden studies te Parijs, jaren
lange zitting in de Antwerpse gemeenteraad 
en een succesrijke verkiezing tot volksver
tegenwoordiger. In het soms zo sentimentele 
Vlaams-nationalisme, kenmerkt zich Meester 
Schiltz door een sobere politieke stijl, die 

BORGERHOUT 
Vorming van een wervingsreser
ve voor werkman bij de ver
schillende technische diensten. 
De bekendmaking geschiedde in 
het Belgisch Staatsblad van 21 
december 19G6. 
Noor alle inlichtingen met be
trekking tot de deelnemings-
voorwaarden, gelieve men zich 
te wenden tot het «c Secreta
riaat » ten Gemeentehuize, de 
eerste vijf da,gen van de week, 
tussen 8 uur 30 en 47 uur (tel. 
nr. 35.02.65). 

zelfs aan zijn politieke tegenstanders niet on
gemerkt voorbij gaat. 

Wanneer Mr. Schiltz uit de Volksunie hier 
aan het woord komt, is het niet omwille vaa 
het politieke succes dat hij in twee verkie
zingen, in 1964 en 1965, in de wacht sleepte. 
In de jaren die op de oorlog volgden, leerden 
we hem kennen, toen onze jonge generatie 
zich intens om de sociale richting van de 
Vlaamse Beweging bekommerde. Na ruim 
negentien jaar was het vooral een wederzijd 
se konfrontatie met niet-verloochende jeuga 
idealen. > 

AVENUE 

Avenue is een Nederlands maandblad met 
standing, geen boulevardblad. 

In hun kroniek < Vlaamse visie • willen 
deze noorderbroeders en -zusters Noord met 
Zuid Ieren kennis maken. Wij maken er in 
een vraaggesprek kennis met een Hugo Claus, 
die zeer behartenswaardige dingen zegt. Wij 
citeren. 

Vraag : Nu is de Belgische staat tot stand 
gekomen in de 19de eeuw dank zij nogal wat 
Engelse diplomatieke maneuvers. Apelleert 
deze staat, nu in 1966, nog aan je verzuch
tingen ? 

Claus : De Belgische staat is opgericht door 
een toeval. En als destijds de Hollanders niet 
zo zakkig waren geweest, dan hadden de 
Luikse en Brusselse revolutionnairen nooit de 
kans gekregen om hun slag thuis te halen. 

Vr : Zie je enig heil in een of andere vorm 
van federalisme ? 

Claus : Ik weet het niet. Politiek gezien 
zou het er wel de schijn van krijgen alsof de 
katolieke meerderheid nog meer voet aan 
wal zou hebben. Maar ge/.ien de katolieken 
de opening naar links hebben gevonden en 
de linksen een rivier naar rechts denk ik 
dat de middelmatigheid tenslotte niet zo 
scherp confessioneel zou zijn. In federalistisch 
verband zouden we het gevoel hebben dat 
we reageren op iets dat meer met ons ver
bonden is dan het vrij abstrakte België van 
vandaag. Gesteld dat er bijvoorbeeld een of 
andere knoeier van een minister is, dan zou
den we als Vlaming beter op zijn Vlaamse 
vingers kunnen tikken. 

Vraag : Mocht er ooit een referendum in
gericht worden met betrekking tot het federa
lisme, zou je dan voor stemmen ? 

Claus : Waarschijnlijk wel. Omdat de be
staande toestand zo absurd is. Men kan zich 
moeilijk een meer absurde toestand inden
ken. 

Met deze beschou'wineren over de absurai-
telt België 1830-1966 eindigen w» dh jaar ons 
persoverzicht met de hoop dat Santa Claus 
1967 de Vlamingen van links en rechts vol
doende 1 middelmatigheid n in hun schoentje 
mag leggen om eindelijk te komen tot een 
echte Volksunie. 

En van mij ook het beste, 

Walter Luyten. 

Vlamingen voelen zloh thuis op het 

oudejaarsavondbal iir het « HOF VAN 

BRABANT », Karthu{zerstraat 3. Bruss. 1 

(Beurs). - Tel. 12.14.65 

Rezerveef' t i jdig uw plaatsen. 
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LATE BEKENTENISSEN 

Vrijdag 16 december jl. had er te Has-
«elt een voorlichtingsvergadering plaats 
voor de voorzitters en afdelingssekreta-
rissen van de B.G.J.G. uit de mijnstreek. 

De heer Meyers, de Limburgse pro
vinciale voorzitter van de bond •— ook 
nog gekend als de verbeteraar van de 
betrekkingen tussen de twee gemeen
schappen — zat de vergadering voor. 
Gastspreker was minister Bertrand. On
derwerp : toestand van de koolmijnen 
en de rekonversie in Limburg. 

Tipisch is het nu wel dat het juist de 
twee personen zijn die in de Zwartberg-
dagen met geen vergrootglas te bespeu
ren waren en zelfs de aktie met alle mid
delen belemmerd hebben, die zich nu ge
schikt achten om met alle gezag aan 
vooilichting te doen. 

Van één noodzaak zijn de heren alles
zins bewust : nl. hun blazoen trachten 
op te poetsen en bij te werken. Het is 
voor de minister moeilijk om tegen be
staande Limburgse radikale en Vlaamse 
gedachtenstromingen in te gaan. 

De enige manier om zich terug bij de 
Limburgse bevolking in te schakelen is 
deze naar de mond te praten en zich 
zelfs op te werpen als verdediger van 
haar verwaarloosde rechten. Alzo kwam 
minister Bertrand dan tot zeer merk
waardige en late bekentenissen. 

Iedereen kan zich nog wel herinneren 
hoe na de Zwartberg-rellen de 3 grote 
partijen als één man de Volksunie 
trachtten te verpulveren en voor het pu
bliek aan de schandpaal te spijkeren. De 
V.U. verweet aan de regering voorname
lijk o.m. haar onverantwoordelijkheid in 
de genomen beslissing, dat er geen rekon
versie voorhanden was en dat het een 
politieke sluiting betrof. Al deze aan
klachten werden met alle mogelijke tre
melo's en krachtige verontwaardiging 
afgewezen. Demagogisch en irreëel. 

De Limburgse A C.V.-minister kwam 
in zijn toespraak tot de vaststelling dat 
— in beperkte kring mogen wij wel eer
lijk zijn en de zaken zeggen zoals ze zijn 

aldus Bertrand — de regering Haimel 
de psychologische fout had begaan de 
Limburgse reaktie te hebben onderschat. 
Tevens gaf hij ook toe dat Zwartberg 
wel een politieke sluiting Was. Daaren
boven stond de sluiting van de bedoelde 
mijn reeds vast voor de verkiezingen \ an 
1965. 

Dit alles is geen nieuws voor ons na
tuurlijk. Maar het is goed dat deze late 
ministeriele bekentenissen in het dag
licht worden gesteld. Bekentenissen uit 
onverdachte bron ! 

Buiten enkele mededelingen (zoals 
o.m. dat er nog een 4.500 arbeiders ten 
spoedigste zullen verdwijnen, dat de 
eerstvolgende sluiting Beringen zal zijn, 
dat de E39 er nog niet zal komen (mis
schien een nijverheidsweg), over de fu
sie en dergelijke dingen meer) verklaar
de de minister ook dat hij in de bewus
te dagen niets kon doen voor Limburg 
« De afstand Hasselt-Brussel is méér dan 
50 000 km. zowel toen als nu. Wij moe
ten meer gesteund worden dooi de Lim
burgse bevolking ». Hebben wij dat ook 
niet gehoord ten tijde van Hertoginne-
dal? 

En « Limburg moet meer van zich af
bijten » is wel een lachwekkende uit
spraak wanneer zij uit de mond van de 
ze minister vloeien, daarenboven in de 
aanwezigheid van zoetekoek Meyers. De 
burgemeester die destijds de mijnwer
kers verbood Hasselt binnen te trekken 
en liever de rijkswacht op hen afstuur
de... 

Wij vragen ons af dat wanneer Lim 
burg in de Zwartberg dagen niet vol
doende van zich afbeet, er wél de tijd 
zal zijn voor Limburgse ministers om 
iets te kunnen verwezenlijken 1 

Eén ding weten wij met zekerheid : 
de regering blafte terug Er vielen twee 
doden. 

Heeft U protest gehoord van de Lim
burgse politiekers ? 

Jaak Cuppens. 

PLAATSELIJK 
NIEUWS 
Beringen 
DAVIDSFONDS 

Iedereen die het openbare lexen en dan in 
het bij/onder het kulturele leven te Berin
gen \olgt, 7al kunnen vaststellen dat de plaat
selijke D.̂ ^ idsfondsatdeling geen enkele be
drijvigheid aan de dag legt Dit 's ook niet 
te verwonderen als men weet dat de voor
zitter en enkele andere personen de touwtjes 
in franskiljonse handen houden Zij leggen 
iedere gezonde kulturele en Vlaamse wer
king lam. Met zulke heren is geen DF wer
king mogelijk, daar deze gebazeerd moet zijn 
op kulturele én Vlaamse basis. Vooral dat 
laatste schijnt in tegenstrijdigheid te zijn met 
de op\atting van die heren Het betekent 
meteen dat hun op\attingen niet stroken met 
de grondbeainselen van het DF 

Bilzen "̂  
BAL VT.B.-VJS.B. 

O p zaterdag 21 januari heeft het jaarlijks 
bal \.in de plaatselijke V I B-V A B-afdeling 
plaats. Zoals in de \oorbije jaren belooft dit 
bal ook de/e keer een g r ^ t sukses te wor
den Alle N'laamsge/inden «it Bil/en en om-
ges ing worden hartelijk (jitgenodigd. De 
V T.B- V.A B.-Bil/en voert jaat in jaar uit een 
Vlaamsbewuste aktie en verdient dan ook al 
onze belangstelling en medeweïking. 

KANTONNALE VERGADERING 
De volgende kantonnale werk\ergadering 

van de Volksunie Bil/en gaat door op zater
dag 28 januari in café « Motocross » te Has
selt. 
DIENSTBETOON 

Op maandag 2 januari van 18 tot 19 uur 
gratis sociaal dienstbetoon in café Zimmer
man, Statiestraat 

Bree 
KONTAKTVERGADERING 

Op dondeidag II december had er een 
eeiste kontaktveigadenng plaats van de V.U. 
kanton Bree. De initiatielncmeis mochten 
rekenen op een i uiine belangstelling Het ai r 
bestuur was met een steike afvaardiging 
aanwezig, nl b Raskin, arr. voorzittei, G 
Begas, a n sekiet.uis, F Stulens, arr oigaiii 
satieveiantwoordeiijke en eveneens J Cuj) 
pens. 

Ken luiine bespreking werd gehouden over 
de uitbouw van de V .b weiking m kanton 
Bree. Enkele punten weiden reeds ter uit
voering voorgelegd, o a. een volksveigadei ing, 
uitbouw sociaal dienstbetoon, abonnementen 
en ledenvvei ving. 

Er dient aangestipt te worden dat er tot 
nog toe geen giondige organisatie-vorm m 
het kanton heeft bestaan Des te meer vei-
heugen wij ons in het groot aantal mede
werkers. 

Op enkele weken tijd werden er meei da o 
40 nieuwe abonnees aangeworven 

Dit aantal zal binnen af/ienbaie tijd /eker 
verdubbeld woiden 

In de C V P - k i i n g e n van Bree heeft men 
met stille vrees akte genomen van de V l ) -
werking. 

Einde januari zal een nieuwe kontaktver 
gadenng gehouden worden Mededeling hier
van verschijnt op deze bladzijde. 

Eigenbilzen 
VLAAMS BAL 

Het jaailijks \ laaiiis bal vindt i)laats op 
zaterdag 14 januaii 1%7 in de gemeente/aal. 
Het oikest Minten, dat veeitien dagen gele
den te Munsterbil/en zoveel sukses oogstte, 
la l ook hiei zijn beste beentje vooi zetten. 
BESTUURSVERGADERING 

Het bestuui van de j)laatselijke afdeling 
van de Volksunie veigadeide op zondag 18 
december m café « De Kroon » Schikkingen 
woiden getroffen in v ei band met 1. Het suc
cesvol beëindigen van de ledenslag 2. Het 
uitdelen van een kantonnaal pamflet 3 Het 
Vlaams bal van 14 januari 1%7. 

Volgende bestuuisvergadeiing op zondag 8 
januaii 1967 om 11 uur eveneens in café 
« De Ki oon ». 
ABONNEMENTSVERNIEUWING 

Doipsgenoten, die om de een of andeie 
reden, hun abonnement op oc Wij » niet heb
ben hernieuwd, zullen in de loop van de 
maand januari opnieuw aangezocht worden 
lezer te blijven van ons blad. Deze keer zul
len zij door een bestuurslid woiden bezocht. 
Men dient met noodzakelijk voor een gans 
jaar te betalen (280 fr.). Het is ook mogehjk 
een zesmaandehjks (160 fr.) of driemaande
lijks (90 fr) abonnement te nemen. 
ANTWOORD VAN DE MINISTER 

Volksunievolksveitegenwoordiger Dr. H 
Goemans vroeg aan de minister van Open
bare Werken wanneer de Dienst der Scheei>-
vaart een einde zal stellen aan de overstro
ming achter de Scherpenberg te Eigenbilzen. 
Tevens vroeg hij of de getroffen eigenaars 
aanspiaak kunnen maken op schadevergoe
ding en welke formaliteiten hiertoe dienen 
vei V uld. 

De minister antwooidde : c Ik kan het ge
acht lid de verzekeiing geven dat de defini
tieve wei ken tot het dioogleggen van de wa
terzieke terreinen achter het stort van de 
« Scherpenberg » te Eigenbilzen, zeer binnen 
kort zullen woiden aangevat. Wa t de kwes
tie van de schadevergoeding betieft waar
op de eigenaars menen te mogen aanspraak 
maken, moet worden aangestipt dat vooraf 
een onderzoek moet worden ingesteld naar 
de ware oorzaak van het onder water lopen 
der eigendommen ». 

DIENSTBETOON 
Op maandag 2 januari van 19 tot 20 uur 

gratis sociaal dienstbetoon in café « De 
Kroon », Biugstraat. 

Geistingen 
TONEEL 

Bij gelegenheid van de Kerstdagen had in 
de harmoniezaal de opvoering plaats van 
€ Engel in nood » door de toneelgroep «Kunst 
adelt», onder de bekwame regie leiding van 
Mathieu Wieérs. 

De verschillende opvoeringen mochten tel
kens rekenen op zeer grote belangstelling. 

Hasselt 
G E B O O R T E 

De familie Jaak V^eestraeten-Vliegen, Sin
gelbeek 51, werd gezegend met een eerste 
kindje, een zoontje Dirk. Haitetijke geluk
wensen 

ABONNEMENTENSLAG 
Nadat we één week de leiding dienden af 

te staan aan on/e vrienden van Turnhout, is 
het op het ogenblik dat we deze regels pen
nen 'juasi-zeker dat Hasselt de eerste plaats 
teruggewonnen heeft Bij het einde van deze 
twee maanden lange werfaktie, waarbij ons 
ariondissement 500 t h van zijn norm be
reikte, past het hulde te brengen aan het 
dertigtal dappere propagandisten, die weer 
en wind — en wat een weer, wat een wind' — 
trotseerden om dit te kunnen verwezenhj-
ken. 

Een dikke kaars voor afdeling Genk, die 
op haar eentje méér dan 200 t. h. van de 
norm voor het ganse arrondissement op haar 
aktief mag schrijven 

Op grote afstand volgt dan afdeling Has
selt, tervviil de afdelingen Opgl.ibbeek, Be
ringen en Diepenbeek tot de laatste dag el-
kani de derde plaats betwistten 

Tenslotte nog een eeivollt- vermelding voor 
de afdelingen 1 iimmen H den en Kermt, 
die er eveneens toe b i i " ' ' ' 'T ' en hebben om 
ons succes volledig te maken 

Lommei 
ABONNEMENTENSLAG 

Op enkele weken tijd werden er in de ge
meente Lommei een 20-tal nieuwe abonnee» 
aangewoiven. Voor dit prachtig resultaat 
wensen wij onze medewerker Slan Shiydt» 
van liaite pioficiaL 

Mechelen aan de Maas 
Op dondeidag 22 december had in de ge

westelijke mu/iekakademie te Eisden de uit
reiking plaats van de Regeringsmedailles aan 
de laureaten van het schooljaar 1965-1966 

Met genoegen, mochten wij vaststellen, dat 
on/e viiend en medewerker Guido Van der 
Hallen vereremerkt weid voor voordracht. 

Millen 
DIENSTBETOON 

Op maandag 9 januari van 19 tot 20 uur 
giatis sociaal dienstbetoon iii café A. Mar
tens, Doii> 

Opoeteren 
OVERLIJDEN 

Onder giote belangstelling werd op 22 de-
cembei jl. Mevrouw Cathaiina Oosterbos, 
echtgenote van Fieter Arnold Damioens, te 
Opoeteien begraven. Meeidere Vlaamsgezin-
^en uit het kanton hadden er aan gehouden 
om de begrafenisplechtigheid bij te wonen. _ 

Langs de/e weg bieden wij aan de familie 
on/e oprechte deelneming aan. 

Tessenderio 
Na verschillende voorbereidende kontakten 

is het dan zover : volgende maand wordt 
de nieuwe afdeling Tessenderio (waarbij ook 
de gemeenten Kwaadmechelen en Paal zul
len horen), oflicieel opgericht. Alle leden zul
len uitgenodigd woiden op de bestuursver-
kiezing, waai over volgende week meer bij
zonderheden. 

Tongeren 
KANTONNALE VERGADERING 

De volgende kantonnale werkvergadering 
van de Volksunie Tongeren gaat door op 
vrijdag 30 december in café « De Zon », 
Eeuwfeestlaan. Alle bestuursleden van de 
Volksunie en andere aktieve leden van het 
kanton Tongeren worden haitelijk uitgeno
digd 

Herderen 
DIENSTBETOON 

Op maandag 9 januari van 18 tot 19 uur 
gi atis sociaal dienstbetoon in café Molenaers, 
Steenweg. 

Hoeseit 
DIENSTBETOON 

O]) ma.indi. , 2 januaii van 11 tot 12 uur 
gratis soiaal dienstbetoon op hel gemeente
huis. 

Tongeren - Maaseik 
VOLKSUNIE 

Het air . bestuur van de Volksunie Tonge
ren-Maaseik kwam samen op dinsdag 20 de
cember te Eigenbilzen. 

De arr. raad zal samenkomen op donder
dag 12 januari 1967 in Hotel Waison te 
Hasselt. 

Zichen-Zussen-Bolder ^ 
DIENSTBETOON 

Op maandag 9 januari van 20 tot 21 uur 
gratis sociaal dienstbetoon in café « Bij de 
Smid », Grote Baan. 

Zwartberg 
VRIENDENKRING VAN HET OUD-
MIJNPERSONEEL 

Het besef dat ingevolge de stopzetting van 
de eksploitatie te Zwartberg vooi velen een 
dieibare, vaak in moeilijke en gevaarlijke om
standigheden verworven vriendschap zou te
loor gaan, heeft het mijnpersoneel in al de 
lagen aangezet bij middel van een vrienden
kring de moiele slag op te vangen. 

Goed begrepen vriendschap betekent : 
dienstbetoon, begiip om de noden van de an-
deien, steunverlening of samengevat « naas
tenliefde ». 

De benaide financiële situatie waarin, m 
weerw il van andersluidende beweringen, som
mige ex-personeelsleden verkeren, schept 
duistere perspektieven waarvan vooral de 
kleintjes het slachtoffer zullen zijn. 

Deze situatie overwegend, besloot de vrien-
denkiing een « Groots Kerstfeest » te organi
seren, ten behoeve van deze onschuldige kin
deren, op vrijdag 6 januari 1967 in de Zaal 
van de Meisjesschool te Zwartberg. 

U ook wenst een gulle lach op de hppen 
van deze kleinen te schilderen U ook wenst 
een flikkeiing in hun oogjes te toveren, U 
ook wenst een kinderhartje gelukkig te ma
ken. . 

Uw bijdiage, liefst in natura, wordt inge
wacht bij de Eerw Zuster Diiectrice, Meis
jesschool Kerkplein 3, te Zwartberg. Ze kan 
ook gestort worden op per 8782 8^ van Favo
r e d Marcel. Genkersteenweg 204, Hasselt, 
met V ei melding « Kerstfeest kinderen van 
Zvv ai tberg ». 

ZOEKERTJES 
Licentiaat soc en pol wetenschappen uit 

Oxerpelt, 27 j . , legei dienst veivuld, enig 
kostwinnende zoon, vraagt zeer diingend 
plaats lil I imburgs bediijf Alle aanbiedin
gen zijn welkom kont^kt.ld^es : J Olvsl»-
gers, Schuttersboom, Overjielt. 

file:///olgt
file:///oorbije
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bewegingsy^Jzer 
ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
KOLPORTAGES 

Zondag I J 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. 

Edegem 
Het Volksunie-bestuur Edegem 

wenst u een voorspoedig jaar 1967. 
Onze beide gemeeteraadsleden 

onderlijnen dat hun verkiezingsbe
loften geen ijdele woorden waren. 
Ook in 1967 blij\en zij bereid om 
voor uw problemen een oplossing 
te zoeken en u met raad bij te 
slaan. 

Merksem 
Ons kerstfeest 1966 is voorbij. On

vergetelijk. 
Een sukses als nooit tevoren. 

0\er \ \e ldigend ! Dit niettegenstaan
de 1966 voor onze V.U.-afdeling een 
jaar geweest is van hard werken. 
Niets van dit alles heeft ech
ter onze vrouwen kunnen beletten 
aan onze kinderen een onvergete
lijk kerstfeest aan te bieden. 

130 glunderende kindergc/ichten. 
Zij hebben genoten \ an liet aange
naam programma, de lekkere din
gen en de mooie geschenken. 

Mecheien 
De stadsraad vergaderde voor de 

eerste maal; een 25-tal kaderleden 
waren aanwezig. Na een uiteenzet-
tmg van ir. Renard en van senator 
Jorissen werd een werkschema op
gemaakt om het aan(al « W,] », 

abonnementen te Mechelen-stad 
met 70 op te drijven. 

Er kwamen er inmiddels al een 
l.ï-tal binnen. In de tweede faze 
Ganuari 1967) zal gewerkt worden 
aan de uitbouw van de plaatselijke 
pers en zal aktie gevoerd worden 
voor de vernederlandsing van het 
bedrijfsleven te Mecheien. De stads-
raad vergadert elke 3de dinsdag der 
maand. Wie wil meewerken kan 
zich aanmelden bij de bestuursle
den, bij Wim Jorissen of bij Bob 
Dosfel, Kleine Barreelstr. 80, die de 
leiding van de abonnementenslag 
heeft en die, samen met A. De Mey
er, Heembeemd 60, de leiding van 
de plaatselijke pers zal nemen. 

Voor de abb.-slag maakten Bob 
Dosfel, Wim Jorissen en Ferie De 
Beiickelaer zich bijzonder verdien
stelijk. Intussen zijn ook al nieuwe 
wervers aan de slag. 

Mecheien, hoofdplaats van het ar
rondissement, wil door de groot.ste 
aktie de leiding van het arr. stimu
leren. 

ABONNEMENTENSLAG 
Naast Mechelen-stad dienen ver

meld te worden : Nijlen, Kessel, 
Klein-Brabant en Bonheiden-Rijme-
nam. Ook Koningshooikt werkt ver
dienstelijk. 

Bornem, aanvankelijk de beste 
afdeling, hervat zich thans. Duffel 
en Berlaar doen goed mee. Lier 
zoekt nog naar zijn tweede adem. 
Heist op den Berg, Itegem-Wieke-
vorst en Willebroek beginnen even
eens mee te spelen. 

Het air . Mecheien werkt door 
tot 21 januari, bij de arr. vergade
ring te Berlaar, waar het 100ste 
plaatselijk lid zal gevierd worden. 

8RABANT 

Brussel 
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 ! 

Dilbeek' 
Het bestuur en de propagandisten 

van de afdeling Dilbeek wensen 
aan alle oude getrouwen, leden en 
abonnenten, evenals aan de vele 
nieuwe, een zeer voorspoedig nieuw 
j a a r ! 

Onze algemene schokaktie zal zo
als voorzien op 10 januari een ein
de nemen. Te Dilbeek echter volgt 
nog gedurende drie maanden een 
abonnementen - « buiten-schokak-
tie ». Niet alleen onze propagandis
ten, doch eenieder kan hieraan 
deelnemen. Het wordt een wedstrijd 
met gelijke kansen. Hieraangaande 
volgen nog meer inlichtingen per 
omzendbrief begin januari. 

OOST-VLAANDEREN 

Denderleeuw 
AGENDA EERSTE 
VERGADERING 1967 

1) Afrekening lidkaarten; 2) Over
zicht abonnementenslag; 3) Afreke
ning per tiental der reeds verkoch
te kaarten van het bal; 4) Voorbe
reiding bal. 
NIEUW JAARSGROET 

Onze vriend Marcel Blom, die 
nog steeds in het hospitaal van Ni-
nove verblijft, is aan de beterhand. 
Langs deze weg dankt hij de tal
rijke vrienden die hem hun sympa
thie betuigden. Samen met hem 
wenst het afdelingsbestuiir aan al 
onze lezers en leden een zalig en 
gelukkig Nieuwjaar. 

Gent 
VOLKSUNIEJONGEREN 

In het kader van de Volksunie-
jongeren te Gent werd overgegaan 
tot de oprichting van een Vujo-kol-
portageploeg en een Viijo-orkest. 
Jongeren die aan een van beide 
initiatieven wensen mee te wei ken, 
stellen zich in verbinding met Ru
dy Desmet, Antwerpse steenweg 
.̂ 96, St. Amandsberg (voor de kol-
portages). Daarentegen melden de 
kandidaat-muzikanten (met of zon
der instrument) zich bij Luk lj,oti-
giers, Aannemersbtraat 26, St. 
Amandsberg, tel. 28.31.73. 

Begin januari 1967 is een kontakt-
vergadering voorzien tussen de di
verse Volksuniejongeren - organisa
ties. 

Personen die in hun streek reeds 
in Volksuniejongeren - verband 
hebben gewerkt of die daartoe ini
tiatief wensen te nemen, gelieven 
kontakt op te nemen niet Jaak Van-

fr.-AV«w..*v.<- : -••'v-.S^IT' •-.. ̂ • ' •^ 

Als de mensen niet weten 
waar Tenerife ligt, zeg dan maar 
"de Costa del Silencio". 
Op Tenerife, het zonzekere paradijs van de Kanarische eilanden. 4 1/2 uur vliegen 
x^M n^f^^'" ^ ° ° " * ^ " ^ " Ximenez, de zandtapijtstrooier van Santa Cruz de Tenerife 
TEN BEL bouwde voor u in het land van Juan Ximenez, op het meest zuidelijke punt 
van Tenerife - waar het nooit regent - uw paradijselijke studio, appartement of villa, 
up de Costa del Silencio kunt u zonnebronzen en baden in een verrukkelijke sfeer 
van fel e stranden, zeilen en waterskieën op het altijd fascinerend blauwe water 
lekker luieren in een mild - ruwe natuur, en exotisch genieten van het typische leven' 
van Tenerife. 

U zoekt een eigendom met gegarandeerd, jaarlijks uitbetaald netto-rendement? 
Koop een studio, bungalow, appartement of villa (vanaf 395.000 F) op de Costa del 
Silencio TEN BEL beheert ook uw eigendom zij verhuurt het voort, wanneer u er 

Alle inlichtingen : 
Keizerstraat 16-18, Antwerpen 
Tel. : 03/33.38.66 TEN® BEL 

dorpe. Kasteellaan 21, Gent, tel. (09) 
23.31.16. Het moet hierdoor moge
lijk zijn in de heel naliije toekomst 
tot een gedachtenuitwisseling te ko
men tussen vertegenwoordigers van 
huidige en toekomstige Vujokernen. 

Kallo 
Op 31 december 1966 richten de 

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

Merelbeke 
DRIEKONINGENFEEST 
Ons driekoningsfeest vindt plaats op 

zaterdag 7 jan. 67 in het lokaal «De 
Vrede» bij de Mil, Mellevogelhoek. 
Aanvang 15 uur 30. Toegankelijk 
voor de ouders met kinderen van 
3 tot 14 jaar. Door de zorgen van 
het bestuur Ls het weerom moge
lijk, alle kinderen met een geschikt 
pakketje te verrassen. Naast de cho
colademelk met boterkoeken krijgt 
u nog een aangepast programma 
met o.a. zang, poppenspel en verha
len. Inschrijven tot woensdag 4 jan. 
bij de Sutter Julien, Kard. Mercier-
laan 1, Melle. 
OVERSTROMINGEN 

Geplaagd door de overstromingen 
(de tweede maal in 1966), veront
waardigd door het in gebreke blij
ven van de politieke machtshebbers 
(gemeentelijke, provinciale zowel 
als landelijke) protesteerde de V.U.-
nfdeling Merelbeke in een pamflet 
dat huis aan huis te Merelbeke en 
te Melle besteld werd. De Vlaams-
nationale zorgen gelden zowel het 
ene als het andere. De inwoners 
van beide gemeenten wisten zulks 
te waarderen. 

Sint Amandsberg 
Het bestuur der afdeling biedt 

aan al haar leden, sympatizanten, 
oude en nieuwe geabonneerden op 
het weekblad « Wij » een zalig, ge
lukkig en strijdvaardig Nieuwjaar. 
Het jaar 1967 moet en zal het door
slaggevend jaar moeten worden 
voor de Volksunie. 
AB ONNEMENTENSLAG 

De afdeling heeft reeds 175 t. h. 
van het streefcijfer overschreden; 
voor onze leden nog een korte in
spanning en we bereiken 200 t. h. 
van de gestelde norm. 

St Niklaas 
De afdeling Kallo blijft aan de 

leiding in de abonnementenslag. 
Wij wachten met spanning op het 

verder verloop van de sportieve 
strijd tussen Kallo en Lokeren. 

Bazel — de afdeling die samen 
met Bevelen pas sinds twee weken 
op abonnementen jaagt — heeft 
zijn streefcijfer eveneens reeds meer 
dan verdubbeld. Opnieuw ook een 
goed cijfer voor Beveren, terwijl 
nog verschillen<le andere afdelingen 
onverdroten blijven werken. 

Trouwens, de plaats die het ar
rondissement Aalst ons ontfutseld 
had, dient teruggewonnen ! 

WEST-VLAANDEREN 

Kortrijk 
ABONNEMENTENSLAG 

Het arrondissementeel bestuur 
had vrijwillig de hem opgelegde 
norm met 50 t. h. verhoogd en nog 
hebben wij die flink overschreden ; 
142 t. h. werd twee weken geleden 
bereikt, wat 213 t. h. betekent van 
de streefnorni opgelegd door hel 
partijbestuur. 

Hier nu de klassering der afdelin
gen : 

1. Deerlijk 425 t. h.; 2. Wevelgem 
243 t. h.; 3. Lauwe 213 t. h.; 4. Kor
trijk 175 t. h.; 5. Kuurne 164 t. h.; 6. 
Moen 140 t. h.; 7. Haielbeke 69 t. h.; 
8. Bellegem 63 t. h.; 9. Waregeiii 
60 t. h.; 10 Menen 56 t. h. 

Inmiddels zijn we er weer flink op 
vooi uit gegaan. 

ZOEKERTJES 
Kcukenfabiikant, vraagt dinami-

sche zelfstandige medewerkers in 
bouwsector; adressen door ons ver-
stiekt, onbeperkte mo^'elijkheden 
met kans van opneming in kader. 

Schrijven met curr. vitea adres 
blad. T.103. 

Alleenstaande man, 51 jaar, blond, 
jong van hart, niet een goed voor
komen (1 m 52) uit de arbeiders
stand, vlaamsge/ind en katoliek, 
zoekt kennismaking met eenvou
dige vlaamsgezinde i<mge viouvv of 
weduwe om eigen haard en N'laanis 
gezin op te bouwen. Provincie Bra
bant of Antwerpen. Schr. bur. blad 
onder T.KB. 

Hoofdredak teur 
V. van Ove r s t r ae t en . 

Redak t i e sekre ta r i c : 
S. d e Lie. 
Alle b i ie fwisse l ing voor 
redalctie n a a r 
Rota typ , SylT. Dupuisl . , 
110 Bru t . 7. • TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice Lemonn ie rL 82 
Brussel L - Tel . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van b lad o p d i t 
ad re s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 W. 
Halfjaarli jka : 180 P 
Dr iemaande l i jks : 90 P, 
Abonnement bu i ten land ; 

iso r. 
S t e a n a b o n n e m e n t l 7S0 f. 

( m i n i m a m ) . 
Losae nnraraara : 8 f. 
Alle « tor t ingen voor tiet 
b lad op pos t r eken ing : 
171139 « WIJ > - Vlaami-
na t ionaa l weekb lad . 

Verant-w. uitg. Mr. F . Van 
der KM, Beizegematraa t 20 
Bru:>^eJ ta . 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

B e z o e k c D e v e e r m a n > 
te S t -Amands a.d. SctieJde. 

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

Geniet van d e l ekke re 
koffie « De Olifant > 
in het Vlaams Huis 

e P E T E R B E N O I T » 
F rank r i j k l e i 8 - An twerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle specialiteiten 

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

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

B O U W E N - W O N E N 

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

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

D E S I G N S H O P 
Geschenken 

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

Tel . 02/18.62.62 

E U R O - D O M I 
Moderne w o o n i n r i c h t i n g 

' 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 
c R u b e n s h o f » 

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

< Vlaams Huis > Knokke 
Kamers vol pens ion -

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

Breydelhof BRUGGE 
Joief Suveestraat . 

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

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

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

Dewin t e r s t r II Oudergem 
T. 72.45.43 Te rminus tr. 35. 
10 % kor t ing v leden V.U. 

PLASTIEK 

F r . P A R Q U I N P . v . b . a . 

Lg. Lobroeks t r aa t 44 
A N T W E R P E N . 

Telefoon : 03/36.16.47. 
Kuipen en s t ape lbakken voor 
pekel, diepvries, verpakking, 
s tocker ing . 
Polyethyleen : zakken, vel
len en folie op ro l , 

RAADPLEEG ONS. 
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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 villa-alleenwoonst kunt bouwen. • Bouwprijs vanaf 600.000.— Fr. 

Landelijk, klassiek of modern, groot of klein, steeds technisch 
bestudeerde uitvoering, naar uw eigen smaak en mogelijkheden. 

/•̂  
S T A N D I N 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. 

Het Algemeen 

Of een halve villa (tweewoonst) 
op een perceel van 12m breedte. 
8m bebouwbaar. 

^ ^ Samen kan i l zo een prachtige 
" ^ ^ v i l l a 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 : 

vbedrijf KUNNEN n.v. 
A N T W E R P E N 

MEIR 18 _ Tel 03/31.78.20 
G E N T G E N K HOLSBEEK (Leuven) 

ONDERBEHGEN 43 - Tel 09/25.19.23 WINTERSLAGSTR. 20 - Te! 011/544.42 ROTSELAARSEBAAN 37 • Tel. 016/459.28 

••"^ ^lAi^ ^.^«fc^';;-^yt «si.-ï^i*fc t^wt ^ 4 t ^ ^ 1 

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 
- 1 N B 0 E D-l L 

VAN DER PAAL • V00R6RAECK EN C 
Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANBYERPEN. 
r E L E F 0 0 N : 03/37.54.33. 

B O O M K W E K E R I J E N 
H. L A M 6 R E C H T S P.v.b.a. Dries 16. Beerzel ( k tw . ) 

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 Koor de tuin. 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
wani-... 

EPtüA 

Dunlopiilo 

ik koop bij 

Mmwms Btppemowf 
ERHOUT: 
> n t w T « l . 31.V. 

>H\\ M A E S 

DIANAÈiAN. 10. BERCHEM Antwerpen. T e l : (03) 39.69,34. 
s t i l t ï i j n kandidatuur bij alle Vlamingen m de 

. p r o u n c i e n Antwerpen Brabant «en Uost V laan-

leren voor alle ver ieker in}ts \«r iDen . Brand • 

ï»en Persoonli ike Fami l ia le Auto Wet -

4ansprakel i )kheid 

>t op het eerste verzoek voor : 
ÜTeViiame van bestaande verzekcnng^polisseiu 
NieuVi ; /aken bi i huwel i jk , oprichten «aak 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 Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN - ^ Telefoon: 03/37.5438 
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«Ekskuseer, maar we hebben geen haantjes of Vlaamse kar-
bonaden tijdens het taaibestand ». 

3kftSS€R 

ziet 

het 

taaibestand 

juan de anarchist 

- wy 

• • • 

PREZIDENT LIOE 
IN ONGENADE ? 
Contra-revolutionaire Hoe-
bas. 

GEVANGENEN 
ONTSNAPT TE DOORNIK 
Doorniksnutten. 

RUSSISCH-DUITSE 
SPIONNENRUIL 
Spiondei linge hulp. 

R VSSISCH-CHINEES 
GRENSGESCHIL 
« Wie een hond wil slaan, 
vindt rap een Vladivostok». 

HERRIE OM ENKLAVE 
Macao Tse Toeng. 

WEER SPANNING 
OP CYPRUS 
Gedaan met Cyprust. 

• • • • • 

GENERAAL 
WESTMORELAND 
HIELD... 
...bom-bastische toespraak. 

GEEN KERSTPASSEN 
AAN DE MUUR 
Nieuwe Oostduitse Vlb-
lichtlijnen, 

TOCH BOMMEN 
OP HANOI 7 
Ver-G.I.-ssen is menselijk. 

KARDINAAL 
IN VIETNAM 
Spellmaniak. 

ZUUR-ZOETE 
KERSTBOODSCHAP 
Boudewijnazijn. 

SIKHS 
ZIJN MISTEVREDEN 
Sikheneurig. 

• • • reld 







bewegi 
ANTWERPEN 

ntwerpen-stad 
JCOLPORTAGES 

ledere zaterdag met het blad 
Wij » en <c De Schelde ». Vertrek 

lokaal « Tyrol », Nationalestr. 22 
oin 15 uur. 
DIENSTBETOON 

Met V.U. geen problemen wan
neer u ze tijdig voorlegt op het 
.'ast secretariaat der afd., Frank-
fijklei 8, toegankelijk alle werkda
gen van 13 tot 17 uur, donderdag 
tot 19 uur 30, zaterdag gesloten. 
Tel. 32.81.01. 
STEUN 

Voor meer propaganda in uw 
afd. stort maandelijks een kleine 
bijdrage op het postrek. 6162.45 van 
penningm. Walscharts R.„ Antwer
pen. , 
KOMENDE MANIFESTATIES 

Kolportage met « Wij » en a De 
'Schelde », vergezeld van radio-wa
gen in het gebied Luchtal op zon
dag 10 juli. Bijeenkomst lokaal 
Tijl, Bvedabaan 298, Merksem 
(over oude kerk). 
SUID-AFRIKAANSE 
BRAAIVLEIS 

Het Algemeen Nederlands Suid-
ï Afrikaans Vlaams Verbond (An 
sav), richt op zaterdag 2 juli een 
« Suid Afrikaanse Braaivleis » in. 
Dit is een tipisch afrikaanse ont
spanningsavond waarop geroosterd 
vlees wordt aangeboden. Dit vlees 

^wordt trouwens ter plaatse op open 
vuren klaargemaakt. Een en ander 
zal gepaard gaan met een diavoor-
Stelling, een voordracht en een cho
reografische voorstelling door Zuid-
Afrikaanse aanwezigen. Deze braai
vleis heeft plaats op de Antwerpse 
Linkeroever (borden zullen de juis
te plaats aanduiden); begin te 17 
uur; toegang 20 fr.. een portie 
braaivleis inbegrepen. Verdere in
lichtingen ; .\nsav. Postbus 11, Ant
werpen 20. felefoon 03-35.70.00. 

UCHTBAL 
De nieuwe sektie Luchtbal is in 
ording. Om dit initiatief kracht 

te zetten grijpt er op zondag 10 
li een kolportage plaats met «Wij» 

« De Schekie », vergezeld van 
radiowagen. 

Bijeenkomst 10 luir hoek Noor-
dorlaan - Groenendaallann. 

eriaar 
-AAMSE KRING 
De Vlaamse Kring nodigt u uit 
1 de Guldensporenviering, zater-

ag 2 juli, zaal Rubens. 
Optreden St. Pietersfanfare, Beer

zeis gemengd koor. 
Feestrede : volksvertegenwoordi

ger Anciaux. 
Daarna ge/ellig samenzijn. Begin 

20 uur. 

Brecht 
Nu zondag 26 juni kolportage met 

het blad Wij door gans de gemeen
te. 

In samenwerking met het bestuur 
der afd. St. Job en de heer Coddé 
van het secretariaat afd. Antwer
pen stad, zal er kortelings worden 
overgegaan tot de stichting van een 
statutaire volwaardige afdeling 
Volksunie te Brecht. 

Inlichtingen voor aansluiting en 
samenwerking voorlopig nog bij de 
voorzitter der afd. St. Job, de heer 
Van Dyck Roger, Brechtse baan 6, 
St. Job. 

Ook de afd. Brecht kan op korte 
lijd uitgroeien tot een bloeiende af
deling zoals dit gebleken is in St. 
Job waar de Volksunie op enkele 
maanden de simpatie wist te win
nen van het grootste deel der be
volking. 

Lier 
Nadat de Klein Brabantse kolpor-

tageploeg reeds 250 nummers van 
het witboek over Zwartberg had 
verkocht te Puurs , kwam vorige 
zondag Lier aan de beurt met een 
flinke verkoop die het Puurse suk-
ses benaderde, ondanks het feit dat 
vele Lierenaars de zondagvoormid
dag blijkbaar als hun uitslaapmor-
gen beschouwen. 

De 10de juli trekken « e naar 
Mechelen waar ieder die wil hel
pen welkom is in lokaal Opsinjoor-
ke om 9 uur 15. 

Edegem 
Leven in de brouwerij ! De oppo

sitie riep de gemeenteraad samen ' 
Een zenuwachtige burgemeester 

schorst onrechtmatig de raadszit
ting na zelf Incidenten te hebben 
vejwekt! Leo ï i n d e m a n s vond 
het nodig onze « motie-Leuven » af 
te ketsen ondanks het feit dat dit 
punt op de dagorde stond. De op
positie heeft de raad opnieuw sa-
mengeroe])en. Onze fraktieleider L. 
van Huffelen brengt opnieuw zijn 
motie-Leuven ter stemming. 

Hoboken 
11 JULI IN HOBOKEN 

Het past dat ook in de gemeen
te Hoboken op 11 luli menig 
Leeuwtje zal wapperen. Daarom 
heeft het bestuur van onze afdeling 
besloten, ook dit jaar weer een 
vlaggenverkoop ^,; touw te zetten. 
Bij al de bestuursleden van de VD 
afdeling Hoboken, kan men inlich
tingen verkrijgen aangaande prijs 
en afmetingen van deze fraaie 
Leeuwenvlaggen. Haast U, want 

Merksem 
V.U. JONGEREN 

Vrijdag, 17 juni, werden de eer
ste giondslagen gelegd voor het op

richten van een afdeling \'.U.- Jon
geren te Merksem. 

Waker Luyten onderhield de aan
wezigen gedurende meer dan an
derhalf uur, en deze eerste kontakt-
name zal tot resultaat hebben dat 
er nu planmatig zal gewerkt en ge-
propagandeerd worden, met voor 
dit doel aangepaste methoden, om 
in de loop van de komende dagen, 
na de vacantieperiode, tot een posi
tief resultaat te komen. 

De jongeren die belangstelling 
voelen kunnen zich wenden tot het 
sekretariaat. 
BOKRIJK 

Wij doen nog een laatste oproep 
tot diegenen die de uitstap naar 
Bokrijk, ingericht door de Vlaamse 
Kring Groeninghe willen meema
ken. 

Het wordt een schone reis door 
Limburg per autocar. 

De prijs is 120 fr. voor de vol
wassenen en 100 fr, voor de kinde
ren, inkonigeld voor het domein 
inbegi"epen. Inschrijven in Tijl, of 
bij een van de bestuursleden. Naar 
gelieven kan men de knapzak mee
nemen en er een pick-nick van ma
ken. Er is ook eetgelegenheid ter 
plaatse. 

De reis vindt plaats op zondag 3 
juli, vertrek Oude Barreel te 7 uur 
20 aan Tijl te 7 uur 30. Er is gele
genheid tot mishoren te Lanaken 

n JULIVIERING 
Onze afdeling, traditiegetrouw, 

herdenkt Vlaanderens hoogdag op 
zondag 10 juli te 20 uur in het 
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298. 

Het wordt een gezellig onderons. 
Voor de liefhebbers is er een lek
ker eetmaal, kip met kroketten te
gen GO fi". voor de volwassenen en 
50 fr. voor de kinderen. Laat U tij
dig inschrijven in Tijl. 
11 JULI-BEVLAGGING 

Wij dringen er op aan opdat .il 
onze medestanders op 11 jidi, dit 
wil zeggen op zondag 10 juli en 
maandag 11 juli, de leeuw zullen 
buitenhangen. Indien gij een leeu
wenvlag wilt aanschaffen wendt L 
tot het huis Van Grinsven-Ghijs, 
Borrewaterstraat 24, ze /ijn goed
koop. 

Indien gij niet kunt \laggen, kom 
dan een jjaar papieren leeuwen-
schilden halen in Tijl, wij hebben 
er met honderden in voorraad. 
Maar bij ieder Vlaming moet op 11 
juli onze leeuw aan het huis pron
ken. 

Nijlen 
De aktie door Wim Jorissen ge-

\oerd voor de leermeisjes in het 
diamantbedrljf heeft in de streek 
van de slijpers j ^o te weerklank ge-
\onden. Dat werd weer eens bewe
zen door de talrijke opkomst op de 
voorlichtingsmeeting die de afde
ling Nijlen inrichtte en waar sena
tor Jorissen voor een volks maar 
zeer aandachtig publiek dat de 
zaal volledig vulde, de dianiantpro-
blemen beliandelde. 

Evenzeer werd volksvertegen
woordiger Schiltz beluisterd die in 
een vlijmscherpe analyse de aktue-
Ic politiek behandelde met vooral 
het probleem Leuven. Als gastspre
ker oogstte « één uit de Leuvense 
voorlijn » veel sukses want op ge

vatte manier kwam de Leuvense 
student Paul Goossens de Kempe
naars aansporen tot steun in de 
strijd om Leuven. 

ZOEKERTJES 
Vlaams beproefd jonggezel wenst 

kennismaking voor huwelijk met 
Vlaams meisje van 30 ± 35 j . Foto 
gewenst. 

Brieven bureel blad onder lett. 
D.49. 

U kunt een Vlaamsgezinde fami
lie uit De Panne een groot genoe
gen doen : mooie kamers te huur 
(midden bos en duinen). Ontbijt. 
Juli - augustus - september. Voor 
alle inlichtingen : Brouwersstraat 
74, De Panne (korrespondentie-
adres). 

Steenbakkerij op 15 km van 
Brussel, zoekt twee arbeiders, met 
verantwoordelijkheidszin en goede 
wil, geen vakkennis verreist, om 
stoken aan te leren. 

Ploegwerk (vier stokers) wettig 
loon, wettige voordelen; de bedrijfs
leiding -schenkt ook aandacht aan 
de mens in de arbeider - geen uiter
mate zwaar werk. 

Schrijven bureel blad D48. 

Mod. app. te huur juli en sept. 
Liv., 3slpk., badk. voor 8 tot 10 
pers. Zeedijk Raversijde - Middel
kerke. Tel. 059-78114. 

P A R F U M . 
ü ruikt graag parfum, meld ons u-w 
geliefkoosde bloemengeur en ü ont
vangt gratis een staalflesje (adres 
niet vergeten) MILADY, P.B. 403 -
Antwerpen. 
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ERUU TUINMEUBELEN 
Niet duur - wel handig 
(nooit schilderen). 

Alleen-invoerder : 

D E M E Y E R E 
Kor t r i j k s t r aa t 
INGELMUNSTER. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek « De veerman > 
te S t -Amands a.d. Schelde . 

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

Geniet van de l ekke re 
koffie « De Olifant > 

In het Vlaams Huig 
c P E T E R B E N O I T » 

Frank r i j k l e l 8 - An twerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i te i ten 

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

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

B O U W E N - W O N E N 

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

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

H O T E L • R E S T A U R A N T 

BLANKENBERGE 
a Bubenshof s 

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

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers • vol pension • 

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

U U R W E R K • J U W E L E N 

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

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

PLASTIEK 

F Parquin en 
R Van Aerschot P.v.ba 

Lg Lobroekstraat 44 
A N T W E R P E N . 

Telefoon 03/36.16.47. 
Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel, d iepvr ies , verpakking , 
s tocker ing 
Polve thyleen : rakken , veJ 
len en folie op ro l . 

RAADPLEEG ONS. 

" Leo quoque aliquando 

minimarum avium pabulum 

fuit... 
(Curtius Rufus) 

ietslng ten gerieve van de beminde zonen der Vlaemsche tale : (( Zelfs 

leeuw is soms voedsel voor de kleinste vogels... ». 

Toe nou, wordt uw Leeuw de prooi van een kerkuil ? 

Aan een klein vogelken past geen grote bek, zegt men in de Nederlanden 

Vraag de folder '66 met alle inlichtingen over de vlaggen: 

NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE 
Waterstraat 133 

SINT-AMANDSBERG - Telefoon : 09/51 15 83. 

1. bedrukte vlaggen katoen wollanyi 
(al leen met klassieke leeuw) 

1,5 m X 1,5 m. 
2 m X 2 m 

310 fr. 
530 fr. 

430 fr 
750 fr 

2. geborduurde vlaggen nylon wollanyi 
(klass ieke en moderne leeuw! 

l m X 1 m. 
1,45 m X 1,5 m. 
1,45 m. X 2 m. 
2 m X 2 m. 
2,5 m. X 3 m. 
3 in. X 3 m. 
4 m X 2,4 m 
4 m V 4 m 

460 fr. 
880 fr. 
990 fr. 

1430 fr. 
2 420 fr. 
2 750 fr. 
3 740 fr. 
4 290 fr 

495 fr 
925 fr 

1015 fr 
1595 fr. 
2 640 fr. 
2 970 fr. 
3 960 fr 
4 620 fr 

3. geborduurde wimpels nylon wollanyi 
(klass ieke en moderne leeuw ) 

l m X 2,5 m (met lussen) 
l m X 2,5 m (met sloof) 

900 fr. 
850 fr. 

990 fr 
935 fr 

wollen franjes aan drie zijden: 15 fr. per m. 
nylon franjes aan drie zijden : 45 fr. per m. 

1 l betaalt, na ontvangst van de vlag, aan de f irma die u de vlag mét de rekening 
toestuurde. De vlag wordt dus niet onder rembours gezonden 

2 Vergeet niet op te geven a of u u vlag aan een mast wordt gehesen of uit een 
raam gedrapeerd b. of u, wanneer u een geborduurde vlag bestelt, 'n moderne 
of n klassieke leeuwefigiiur wenst 

3 Bil de bedrukte vlaggen is de moderne leeuwefiguur met verkri jgbaar, 
f ieborduurde provincie en vereniging.svlaggen kunnen op alle formaten worden 
gemaakt 
Vraag een offerte. 

4 De verzendingskosten zijn niet begrepen m de opgegeven pr i i /en. Voor katoenen 
vlaggen en voor bestellingen van 10 en meer vlaggen worden ze niet aangerekend. 

file:///nsav
file:///laggen
file:///oerd
file:///onden
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bewegi 
Wilrijk 
BEVLAGGINGSAKTIE 11 JULI 

Op 11 juli iii.ig niemand \ a n on
ze mensen veigeten zijn leeuw ev lag 
Uit te hangen. Zij die nog geen leeu-
wevlag bezitten kunnen ei zich een 
aanschaffen of bestellen in het 
Vlaams huis « Lange Wapper » of 
bij onze voorzitter Ir. R. Van den 
Bt' sclie, Doornstraat 24, tel. 372184. 

De aangeboden leeuw e\laggen 
zijn iiitjj<:\oerd op drie verschillen
de afmetingen : 50 cm. x 70 cm.; 70 
cm. \ 100 cm.; 100 cm. x 150 cm. In 
wol met fianjes kosten zij respek-
tievelijk 80 fr., 160 fr. en 350 fr. In 
nylon met franjes komen zij res-
pektie%elijk op 100 fr., 180 fi. en 
400 fi. 

i>ii de bestelling mag men niet 
vergeten mede te delen of de vlag 
aan een stok zal gehesen worden of 
uit een raam gedrapeerd. De/e in
lichting is nodig \oor het aannaaien 
van de ringen. 
PROFICIAT 

Onze gelukwensen voor on/e be-
stuui'-leden Michel Jorens en Arie 
\ an der Linden die samen op één 
maand twintig nieuwe leden aan-
worven en tien nieuwe abonnemen
ten op « Wij » maakten. 
IJZERBEDEVAART 

Door het Vlaams huis « Lange 
Wappei » worden op 21 augustus 
a s bussen ingelegd voor de j.iai 
lijkse LJ/erbedevaart. Vertrek te 6 
uur 15 stipt aan de « Lange Wap 
per ». Aankomst te Wilrijk voor
zien om 22 uur ten laatste. De te
rugkomst geschiedt langs de Vlaam 
se Bergen. Prijs 120 fr. Er zijn 
leeds meer dan 50 inschrijMUgen 
Hoe vroeger ö inschrijft, hoe beter 
de tocht kan georganiseerd woi 
den ! 

Zandhoven 
AUTOCAMIONETTE 

Na een P.V. om te rijden met te 
\ e r % ei sleten banden werd de ca-
mionette voorzien \ a n 4 nieuwe 
banden — onlangs weid een nieu
we luotor geplaatst en wij weten 
werkelijk niet hoe dit alles betaald 
geraakt. Wij gaan niet bedelen — 
maar help de pi opagandaploeg 
kanton Zandhoven door l 'we daad
werkelijke medewerking. r 

BRABANT 

Brussel 
Kom naai het Brabants Gulden-

spoiPii/angleest dat plaats vindt op 
zondag 3 juli e k te 16 uur in de 
grote Magilalena/aal, Duquesnoy-
straat 14 te Brussel (nabij het een 
tl aal station), dat tevens de eniat 
a ( oiitieke 11 juli-heidenking is die 
/al plaats hebben in de Brusselse 
agrlomeiatie en randgemeenten 

Toegangsprijyen • 60 fr. (/itplaat 
«en \ ooi aan), % fr. (algemene in 
kom), 15 fr. (kinderen tot 12 jaai 
en jeugdgroepen). 

Deze /ijn te x ei krijgen : 
door stoi ting op PR 1144 15 \ an 

ANZ - Biabant te Brussel 4 (tot 25 
iuni inbegrei)en); 

op het VTB sekretariaat, E lacq 
mainlaan 126, te Brussel, 

in lokaal <i Giaaf van Egmont », 
Nan Piaetst iaat 28, te Biussel; 

bil de bestuui sleden. 
vanaf 15 uur aan de ingang \an 

de zaal 

Sint Joost 
Op 10 juni laatstleden weid in 

het café « Régence » te Etterbeek, 
in aanwezigheid \ an de arrond se 
kretaris, G. Vandei straeten en de 
arrond. \erantwooidelijke voor \>\o-
paganda, F. Adaiig, de stichtings 
\eigadering gehouden van de nieu 
we Volksunie-afdeling Sint loost, 
die de gemeenten Sint loost, Ettei 
beek, St Lambrechts-Woluwe en 
St. Pieters-Woluwe oin\at 

Het afdelingsbestuur woidt ge
vormd door : E Schejjens, \ ooi zit 
ter; W. De Wintei, sekielaiis, A 
Van Eesbeeck, penningmeester, A 
Everaert, organisatie; M Haidi 
quest en E. Hereman, proj^aganda. 
H. Goossens, afgevaaidigde m de 
arrond laad 

LIMBURG 

Genk 
Op 14, 15, 16 en 17 666 weiden er 

respektievelijk te Waterschei, Genk, 

Hoevez.nel en Winterslag wijkver-
ga^eiingen voor de leden gehouden, 
ledere vergadering werd mge'eid 
door de afdelingssecretaris L. We
vers die de bedoeling ervan toe
lichtte. 

Ter inleiding van een geanimeerd 
debat gaf de voorzitter Jef Olaerts, 
steunend op de gebeurtenissen te 
Zwartberg en Leuven, zijn visie op 
de evolutie van de Vlaamse be
wustwording. 

Gezien het succes en de algeme
ne instemming van de aanwezigen 
zal dit initiatief op meerdere plaat
sen herhaald worden. Nieuwe leden 
en abonnementen waren alvast het 
onmiddellijk resultaat. 

De avonden weiden besloten met 
enke praktische punten (bev lag
ging, dienstbetoon, volksvergade
ring, organisatorische uitbouw). 
BEVLAGGINGSAKTIE 11 JULI 

O p 11 juli moet men in Genk 
merken dat het een Vlaamse hoog
dag is. Zij die nog een leeuwenvlag 
wensen, dienen zich onverwijld in 
verbinding te stellen met afdelings
secretaris L. Wevers, Bonderstraat 
46, Genk. 

De tarieven vindt U in de aan
kondiging van de Nationale Bevlag-
gingsaktie in dit blad. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
ARR. KADERDAG 

Verleden zaterdag 18 juni 1966 
werd in ons lokaal cc De Vriend
schap » de zeei geslaagde kaderdag 
van het a n ondissement Aalst door 
meer dan 60 kaderleden bijge
woond. 

Na het welkomstwoord door arr. 
voorzitter Jan Van den Berghe 
sprak volksvertegenw oordiger Dr. 
Van Leemputten over de politieke 
aktualiteit en de aktie van onze 
parlementairen, waarna een geani-
meeid debat volgde. 

De deelnemers trokken zich dan 
teiug in de volgende vier sekties : 
oiganizatie, geleid door de arr. on
dervoorzitter Bert De Cremer; fi
nanciën, geleid door de arr. pen
ningmeester Robeit Vei hoeven; 
sociaal dienstbetoon, geleid door 
pi ovincieraadslid U Degraeve; pro
paganda, geleid door pi ovincie
raadslid Jan Caudron, tevens arr. 
pi ojjagandaleider. 

De slotrede werd gehouden door 
adjunkt-sekretaris Walter Luyten, 
die ons in begeesterende termen 
aanspoorde op de ingeslagen weg 
verder te gaan Hierna werden de 
gestencilde besluiten van de ver
schillende sekties aan de kaderle
den rondgedeeld. Langs deze weg 
dankt het arr. bestuur allen die 
meewerkten aan deze kaderdag. 
KOLPORTAGE 

Koli>oi tagc zondag 26-6 66 naar 
Moorsel. 

Vertrek 9 uur Vriendschap of 9 
uur 30 aan de kerk te Mooisel. 

Deinze 
Op zondag 26 juni a s van 9 uur 

SO tot 12 uur houden wij een grote 
koljjoi tage met het weekblad 
Wij » De bijzonderste stiaten van 

Dein/e, Petegem en Astene komen 
hierbij aan de beurt Enkele dagen 
Vooi dien wordt aan ieder huis een 
l)amflet besteld, waarin gehandeld 
wordt over de algemene Vlaamse 
pioblematiek en de rol welke de 
Volksunie hieiin te vervullen heeft. 

Denderleeuw 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Niet alleen op 11 juli, maar bij 
ledere gelegenheid vlagt U met de 
Leeuwevaan. Vlaggen in katoen 
wol of nylon met franjes omzoomd 
mastvlaggen of raamvlaggen : voor 
1 juli bestellen op het sekretariaat 
Sportstraat 2. 

Dit jaar moeten er meer dan 
hondeid vlaggen uithangen m 
de gemeente ! 

Mariakerke 
Zo,lis 111 een ojjroep langs liet 

bondsblad V O S reeds verschenen, 
verzoeken wij alle afdelingen uit 
het Gentse hun afieis naai de ko

mende IJzerbedevaart zo te willen 
legelen, dat ze kunnen aansluiten 
bij de bloemenhulde aan het graf 
van Pater Callewaert, om daarna 
gezaiTienlijk naar Diksmuide te 
starten. 

Wij verzamelen aan de kerk van 
O.L. Vrouw (tei minus t ram 3) 
stipt te 8 uur en verwachten naast 
vooraanstaanden allen in hou ende 
trou. 

Ninove 
GULDENSPORENFEEST 

In onze stad vindt de Gulden 
sporenherdenking plaats op 8 juli 
te 19 uur 30 in de zaal van cinema 
Central. Zij staat in het teken van 
Leuven Nederlands en Brussel wer
kelijk tweetalig. Treden op : Kor 
van de Goten, Annie van Avermaet 
en Pons Fraeters, Ninoofs gemengd 
zangkoor; Volksdansgroep « Die 
Stoute ». Walter Kunnen houdt de 
herdenkingsrede. 

Wij richten ook een dringende 
oproep om te vlaggen op 11 juli. 

Vlamingen uit het gewest Nino 
ve : uw plaats is op 8 juli op de 
Sporenherdenking! 

Oudenaarde 
11 JULI-BAL 

Het wordt een traditie dat ter ge
legenheid van onze nationale feest
dag een dansfeest wordt ingericht. 

Het heeft plaats op zaterdag 9 
juli in gasthof Pallieter. 

Aanvang te 20 uur. Eregast is 
oud-senator R. Diependaele. Kaar
ten te verkrijgen in 't lokaal, bij 
bestuursleden en propagandisten. 

We verwachten ruime belang
stelling Steun onze aktie. 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Onze plaatselijke kultuurvereni-
gingen laten blijkbaar verstek 
gaan. 

Toch moet de Leeuw, meer dan 
ooit, op 11 juli zichtbaar zijn te 
Oudenaarde. Onze afdeling heeft 
leeuwenv laggen ter beschikking, 
voor aankoop en in bruikleen Voor 
inlichtingen zich wenden tot dh i . 
Ernest Smet, G. Lobertsti . 5, tel. 
32751. 

St-Amandsberg 
Op 3 juli richt de afdeling St 

Amandsberg een groots opgevatte 
kolportage in begeleid door radio 
wagen Alle leden en simpatisan-
ten worden opgeroepen om te 9 
uur te verzamelen aan ons lokaal 
1 Café St. Amand ». 

St Niklaas 
VERSPREIDING WITBOEK 
OVER ZWARTBERG 

Het giootste probleem bij de ver
spreiding van het « Witboek » is 
wel gelegen in het bijeenkrijgen 
van de nodige exemplaren. De cij
fers van de colportages der laatste 
twee weken zijn dan ook vooial 
daardoor eerder gedaald. 

Op zondag 12 juni werden door 
de ploegen van Beveren, Schelde-
kant, Zwijndrecht en St. Niklaas 
681 nummeis v ei kocht (de ploeg 
van Lokeren had zich laten af
schrikken na vier maal op een pro
cessie gestuit te zijn). 

Op zondag 19 juni weiden door 
de ploegen van Beveren, Schelde 
kant, Zwijndrecht, St. Niklaas en 
Lokeren 501 nummers verkocht. 
Lokeien koppelde daa iaan de gra-
tisbedeling \ an 500 nummers van 
het plaatselijk weekblad « De Vrije 
Stem » (het werd dus toch geen 
processie van Echternach !). 

Tot slot van deze o vierweekse 
van Zwartberg » worden op zondag 
26 juni alle batterijen speciaal ge
licht op Stekene en omstreken. 

En tot besluit komt diezelfde 
voormiddag de stichtmgsvergade 
ring van de nieuwe afdeling Nieu-
weikeiken. Te 11 uur 15 verzame
len alle propagandisten op het kerk
plein te Nieuwkei ke en begeven ze 
zich naar de zaal « De Klok », Pas-
taiijstraat 1, waai ze zullen toege
sproken wolden dooi volksvertegen-
wooidiger Cojipieters en Senatoi 
De Paep. 

Hierna krijgen onze kolportage-
ploegen viijaf tot in september. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 

meentebestuien, \ an het provinciale 
bestuur, van tientallen grote insti 
tuten, verenigingen en instellingen 
en van reeds duizenden paiticulie-
len moet u maar eens volgen. 

U kunt zich bij de bekende plaat
selijke komitees of overkoepelende 
bev laggingskomitees een vlag aan
schaften, onder andere ook bij het 
arrondissementeel bev laggingskomi-
tee Brugge, sekretariaat (inlichtin
gen en verkoop) : P a r k de Rode 
Poort 21, St. Michiels, t e l 16338, 
P.R. 609560 Alle maten, soorten en 
prij/en ! 

Koekelare 
Tijdens de jongste gemeente-

laadszitting werd dooi de raad de 
volgende motie goedgekeurd. 

De Gemeenteraad van Koekelare 
betreurt de beslissing van het Bel
gisch Episcopaat in verband met de 
Leuvense Univei siteit. 

Stelt vast, dat die beslissing : 
volledig in strijd is met de beslis
sing van de Regering die twee af
gebakende taalgemeenschappen er
kent; een bestendig gevaar is voor 
de gaafheid van Vlaams Brabant ; 
een voortdurende bron is van ern
stige onderlinge twisten in ons 
laud; een aanslag is op de belangen 
van de Vlaamse Gemeenschap 

Eist: de erkenning der gelijk
waardigheid van de beide volks
gemeenschappen; de kullurele ho
mogeniteit van de beide volksge
meenschappen; de volledige toepas
sing der taalwetgeving tot in het 
hoger onderwijs; de volledige split
sing der Universiteit van Leuven 
in een nedei landstalige en een 
franstalige, elk gevestigd in de res
pectievelijke landsgedeelten. 

Alle organisaties worden ver 
zocht jilaatselijke initiatieven te pe 
men voor een kiachtige bevlag-
gingsaktie. 

Het vooi beeld \ an bijna alle ge-

Kortrijk 
Voorlichtingsv ergadering maan

dag 27 juni om 20 uur in de stads 
schouwburg. 

Oordeel zelf : « de zaak Leu
ven » 

Sprekers : Drs. W. Jorissen, V.U.-
senator, Frans Blancquaert, V.U 
Provincieraadslid. 

Viije toegang. 

Menen 
11 JULI 

Op Vlaanderens hoogdag dient 
het Vlaams karakter van de grens-
stad benadiukt Bev lag Uw huis en 
zoek geen uitvluchten; het is zelfs 
Uw plicht te bev laggen, nu, meei 
dan ooit! 

Bestel dadelijk Uw vlag, Wahis-
straat 70, tel. 52444. 

Oostende 
Op 16 juni 1966 werd overgegaan 

tot de officiële stichting van de 
\./..w. « Vlaamse Klub Kust ». De 
statuten zullen eeilang vei schijnen 
in het Staatsblad. 

De a Vlaamse Klub Kust » stelt 
zich tot doel mede te werken aan 
de kultuiele en sociale verheffing 
van de nedei landstalige Belgen, in-
zondei heid de kustbewoners Kul-
tuiele manifestaties, avondfeesten, 
voordrachten, sporttornooien, enzo 
meei, staan op het piogramma, ter 
wijl de stichters er zeei ernstig over 
nadenken om zo vlug mogelijk een 
degelijk klubhuis in te richten. 

Zoals in 1965, wordt ook dit jaar 
het avondfeest « Ons hoort het 
Nooidzeestiand » ingericht in het 
kursaal van Oostende, en wel op 
15 oktober. Bie/ondere inspannin
gen zullen geleveid v̂  orden om het 
feest, meei nog dan vei leden jaai, 
tot een waar sukses te doen uit 
groeien Meer biezonderheden vol
gen te gelegener tijd 

Rosselare 
BEVLAGGINGSAKTIE 11 JULI 

Nu de Vlaamse stujd weer op 
zijn hevigst is, moet de leeuw aan 
vele gevels klauwen op 11 juli ! 

De « Vlaamse Vriendenkring De 
Mandel » biedt U leeuwenvlaggen 
te koop legen zéér billijke pi ijzen 

Wie een nieuwe « leeuw o wenst, 
kan kontakt nemen met : 

Voor Roeselare : Herman Desim 
|)elaeie Kalkensfraat 32, tel 209 64, 
Geiard Van Onacker, Vijfwegen-
stiaat 11 

Voor Beveren : Roeland Vennan 
der, Brabantstraat 1, tel 24806 

Roeselare - Tielt 
KOLPORTAGE 

Zondag a s , 26 juni, koljjorteei t 
de ariondisscmentele kolportage 
l>loeg te Al dooie, Beveren, Kools-
kami> en Zwevezele. Er wordt om 
'1 uui zeer stijrt verzameld in her

bei g « De Al end », Markt te Ar-
dooie. , 

Dank zij een ruime medevveiking 
boeken onze ai i koljioitages veel 
sukses. W I J lekenen bijgevolg vei
der op de daadweikelijke mede
werking V an al on/e propagandis
ten 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
+ 16 00 : Ronde van Fiankrijfc 
Rechtstreekse reportage van de aan
komst van de zeste etappe Caen -
Angers — 16 35 : Telcenfilms voor 
jong en oud : De Flmtstones (herti. 
van de 139e afl ) — 18 50 • Klein, 
klem lileutertje — 19 10 : Het vlie
gende oog, avonturenfilm voor de 
jeugd — 20 00 TV-nieuws —- 2015 : 
Sportweekend — 20 40 • Zomercar» 
rousel (1) Vanavond ziet u de bi j
drage van de Vlaamse Televisie — 
21 30 L'arroseur arrose, een variété-
programma van Pierre Tchernia, 
m m v Roger Pierre en Jean-Maro 
Thibault — 2215 : Festival Be-
kioonde Franse korte films - Vacan-
ces au paradis - Le maillot jaune — 
23 00 . TV-nieuws 

M A A N D A G 
19 30 . Tletaalles • Engels. 

39e en laatste les • The prize — 
19 45 Openbaar kunstbezit « Por
tret van zijn dochter » door Hëndrllc 
Leys (1813-1869) — 19 55 De Weer
man — 20 00 : TV-nleuws — 20 30 : 
Ronde van Frankrijk Filmverslag 
van de vandaag verreden etappe — 
20 40 De blauwe olifant, TV-spel 
door Dieter Waldmann — 2150 ï 
Balans van het voorbije theatersei
zoen — 22 20 : Holland Festival. 
Tweede deel van het concert gegeven 
te Rotterdam op 14 jl In het nieuwe 
concertgebouw « De Doelen » — 
22 25 TV-nieuws 

D I N S D A G 
+ 16 00 • Ronde van Frankrijk. 
Rechtstreekse reportage van de aan
komst van de achtste etappe Royan -
Bordeaux — 19 30 • ITenerklanken — 
20 00 • TV-nieuws — 20 30 : Ronda 
van Frankrijk Filmverslag van da 
vandaag verreden etappe — 20 40 : 
De lange hete zomer 2e afl — 
21 30 • Examenkoorts, documentairs 
van Germame Dijckhoff, over da 
blok- en examenperiode — 22 05 : 
Religieus programma Protestantse 
uitzending verzorgd door de Synods 
van de Protestants - Evangelische 
Kerk van Belsie — 22 35 . TV-
nieuws 

W O E N S D A G 

' V R I J D A G 

U T E R D A G 

i 

14 00 tot 19 15 • Tennis Rechtstreek
se reportage van de halve finale 
enkelspel heren m het tennistoi nooj j 
gehouden te Wimbledon — Om
streeks 16 00 ondeibrekmg voor de^ 
Ronde van Frankrijk Rechtstreekse 
reportage van de aankomst van de 
negende etappe Bordeaux - Bayonna 
— 19 30 Televisum — 19 55 De 
Weerman — 20 00 TV-niEUws — 
20 30 Ronde van Frankrijk Film
verslag van de vandaag verreden 
etappe — 20 40 t Is maar een 
woord — 21 10 Speelfilm Do 
nieuwe aristocraten (Les nouveaux 
aristocrates), psychologische film, 
van Francis Rigaud met Paul Meu-
risse, Yves Vincent en Maria Mau-^ 
ban — 22 45 TV-nieuws 

D O N D E R D A G 
Tussen 13 00 en 14 00 Ronde van \ 
Prankujk Rechtstreekse reportage 
van de doortocht op de Aublsque en 
+ 16 00 • Rechtstreekse reportage 
van de aankomst van de tiende etap
pe Bavonne - Pau — 19 30 Teken
films voor jong en oud De Flmt
stones 140e afl Hekseniacht — 
20 00 TV-nieuws ~ 20 30 Ronde 
van Frankrijk Filmverslag van de 
vandaag verleden etappe — 20 40 : 
De bedrogen Kadi komische opera 
van Christoph WiUibald von Gluck 
m de Duitse tv-adaptatie — 21 35 : 
Penelope — 22 05 Gastprogramma 
Het vrije woord Lekenmoraal en 
-filosofie — 22 35 TV-nieuws 

14 00 Tennis Rechtstreekse reporj 
tage van de finale enkelspel heref 
en de halve finales dubbelspel damt| 
en dubbelspel heren m het tenni; 
tomooi gehouden te Wimbledon 
Omstiecks 16 00 onderbreking voor | 
de Ronde van Frankrijk Recht-
stieekse reportage van de aankomst 
van de elfde etappe Pau - Luohon — 
19 30 Teletaalles Engels Herh 
van de 39e en laatste les The pri^g 
— 19 45 Zoeklicht — 19 55 
Weerman — 20 00 TV-nieuw| 
20 30 Ronde van Frankiijk 
verslag van de vandaag vei 
etappe — 20 40 De moedj 
vergissing, tweede van een j 
detectiveverhalen van Georges| 
non — 21 50 Koning Kristici 
ballet van Harald Lander — 2!M 
TV-nieuws 

14 00 tot 18 45 Tennis Rechtsti eek-
se r>.portage van de finale enkelspel 
dames de finales dubbelspel heren 
en dubbelspel dames en de fmale 
gemengd dubbelspel in het tennis
tornooi gehouden te Wimbledon — 
19 30 Tienerklanken — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 Slechte tijd voor 
sergeanten 16e afl De explosieve 
blonde — 20 50 Een avondje u i t 
met Corrv, een show rond Coirj 
Brokken met als gasten The Shep' 
herds. Donald Jones Jerry Rix e a. 
— 21 35 De onkreukbaien 21e afl 
De onkreukbaien 21e afl Vergif
tigde alcohol — 22 25 Folk and 
Bines Festival (HI) — 23 15 . TV-
nieuws 
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