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begroting openbare werken 
Vanaudenhove : « ...5.632...5.633...5.634...5.635...5.636... ». 

MILJARDEN VOOR WALLONIË 
Binnenkort zal, eerst in de parlementaire kommissies en daarna 
in de openbare vergaderingen van Kamer en Senaat, de begro
ting van Openbare Werken haar beurt krijgen. Dat is een zeer 
belangrijke begroting; het belang ervan wordt zelfs niet ver
minderd door het feit dat de kamerleden en senatoren traditie
getrouw het debat neerhalen tot het peil van de stoep die — 
o schande ! — tiog steeds niet is aangelegd voor de deur van 
hun trouwste kiezer. Dan mag het nog om een heel hoge stoep 

-gaan, het debat is er doorgaans niet verheffender om... 

De gewone begroting van 
Openbare Werken voor 1967 
bedraagt 3 miljard 861 miljoen, 
wat een zeer lichte vermeerde
ring is ten overstaan van de 
3 miljard 793 miljoen voor '66. 

_ De buitengewone begroting 
beloopt 12 miljard 912 miljoen 
aan vastleggingskredieten te
gen 10 miljard 747 miljoen in 
1966. De betalingskredieten 
belopen 12 miljard 824 miljoen 
tegenover 13 miljard 301 mil
joen in 1966. 

Daarbij moet dan nog de 
buitengewone financiering ver-

^ meld worden : het Wegen-
I fonds met 10 miljard 300 mil-
f joen aan vastlegingskredieten 

en 16 miljard 330 miljoen aan 
betalingskredieten. Ook de fi
nanciering van de E-3 door de 
Interkommunale (4 miljard 
aan betalingskredieten) dient 
vermeld. Minister De Saeger 
heeft uiteengezet dat de globa
le toeneming ten opzichte van 
1966 ongeveer 6,5 miljard zal 
bedragen. Er moet echter re
kening gehouden met het feit 
dat daarin een zogenaamd 
« konjunkturcel deel » van 2 
miljaid 180 miljoen voorkomt, 
dat pas zal vastgelegd worden 
als de financiële middelen 
daartoe beschikbaar zijn. In 
feite is dat een handige kneep 
om aan « verdelende recht
vaardigheid » te doen, zo o.m 
wat betreft de verdeling van 
de werken over de twee lands 
gedeelten, zonder dat er geld 
voor beschikbaar is en zelts 
zonder de zekerheid dat het 
geld zal gevonden worden 
« Nieuwe stijl » ook op dat ge
bied dus ' 

Wat bij de begroting onmid 
dellijk opvalt, is het "feit dat 
Wallonië en Brussel eens te 
meer met het leeuwcnaandeel 
van de kredieten voor de auto
snelwegen gaan lopen. De 

« route de Wallonië » krijgt 4 
miljard 50 miljoen; dat is 
méér dan aan de E-3 door de 
Interkommunale zal besteed 
worden. Voor de autoweg 
Brussel-Bergen is 1 miljard 
voorzien, voor de autoweg 
Brussel-Luik 500 miljoen kon
junkturcel, voor de autoweg 
Brussel-Ardennen 150 miljoen 
eveneens konjunktureel. Daar
tegenover staan 1 miljard voor 

de belangrijke autoweg Brus-
sel-Antwerpen en 100 miljoen 
konjunktureel voor de auto
weg Lummen-Genk. Samenge
vat betekent dat 1 miljard 300 
miljoen voor autowegen in 
Vlaanderen en verbindingen 
Brussel-Vlaanderen tegenover 
5 miljard 700 miljoen voor au
towegen in Wallonië of verbin
dingen Brussel-Wallonië. 

Met deze verdeling is nie
mand tevreden. Ondanks het 
feit dat de in geen enkel op
zicht rationele « route de Wal
lonië » opnieuw meer dan 4 
miljard krijgt, achten de Wa
len zich tekort gedaan ! Zij 
wijzen er op dat aan de E-3 
praktisch evenveel zal besteed 
worden, waarbij ze zorgvuldig 
vergeten te vermelden dat de 
Vlaamse Interkommunale de 

centen maar zélf moet bijeen-
schrapen en bankier speelt 
voor de Staat. • 

De unitaristen van het zui
verste ras betreuren, dat er 
niet méér geld beschikbaar is 
voor de zgn. « verbindingswe
gen » tussen Vlaanderen en 
Wallonië. Dit slag van mensen 
is er van overtuigd dat, na 137 
jaar ruzie in het Belgique-a-
papa, de -boel tóch nog kan 
bijeengehouden worden bij 
middel van wat zij « diagonale 
wegen » noemen : een soort 
heruitgave van de Romeinse 
heirbanen die het Imperium 
bijeenhielden. Onder deze ar-
chitekten van een unitaire in-
frastruktuur zijn er echter 
heel wat, diè destijds hun 
stem bij die van de wallingan-
ten gevoegd hebben om de 

aanleg van en de voorrang voor 
de nonsensikale «route de 
Wallonië » te eisen; thans ge
ven zij toe dat deze snelweg, 
die over afzienbare tijd zal 
doodlopen ergens in een aard
appelveld bezuiden Doornik 
aan de Franse grens, eigenlijk 
« niet zo dringend » was. Dit 
miljardengeschenk heeft, zoals 
inmiddels is gebleken, de Wa
len niet kunnen paaien en dus 
zouden er nu maar weer ette
lijke miljarden in de « diago
nale » heirbanen moeten be
legd worden, althans volgens 
de tricolore specialisten terza
ke ! 

En vanzelfsprekend hebben 
de Vlamingen geen enkele re
den (maar wat hen. betreft, 
is dat volkomen gegrond) om 
te juichen over een krediet
verdeling waarbij zij het moe
ten stellen met minder dan 
één vierde van Brussel-Wallo
nië ! 

(Vervolgt op blz. 3 in kader) 

EKONOMISCHE KRIZIS OF NIET ? 
Na de nieuwjaarskater kwam de ontnuchtering en dat 

zal misschien verklaren, waarom steller dezes ernstiger 
gestemd is dan vorige week. Vooral omdat hij onder de 
indruk ts gekomen van de paniekberichten over de ekono-
misfhe vooxuitzichten, die voor 1967 barslecht zouden zijn 
De beoordeling van de toekom'st, hoe betrekkelijk dat ook 
IS zelfs voor ekonomisten en sociaal geïnteresseerden 
varieert echter voor 1967 van paniek naar gematigd opti
misme, b f 

Politieke opvattingen spelen bij de beoordeling een 
grote rol. Uiterst linkse bladen hollen nu duchtig door-
votgenshen 9taan we voor de herhaling van de grote krizi's 
van 1929 en spottenderwijs schrijven ze over de « fabels 
van een gekontroleerd kapitalisme », waardoor het uitbre
ng HZ ^'^""om.ic/7e krizes kon voorzien en verhinderd 

weernn. '"'.^'.'1' ' ^° ' ' ' "^ ' " ""'^ ^^ « /«'«^^ Cyclussen » 
mTdd.Tr'- "^"T '"'^" '"" vaststellen dat in linkse 
ken nrLfLTT "^"''''P'ofeten zich bij nader toekij-
mèn'^vonr n ; ' ^ ' ' ' " " ' " ""^ indrukken en wensdro
men, voor ons land precies in de periode dat de grote 
staking van einde I960 haar zesde verjaardag « viert .Het 
element <^vensdroom » is bij een dergelijke gedachVen-
gang lang nier denkbeeldig : wensdioom oni ZrhalZ 
van dat experiment. neniaung 

Bi, de ekonomisten is de toon lang niet zo somber Men 
rindt er nog steeds expansiefanatici tegenover stabilisatie-
apostels Nuchtere beschouwers van de toestand vet wach
ten voor 1967 een verder sii,gemle wereldhandel en stij
gende produktie Expansie is onontbeerlijk, wil men de 
voedmgsknzis van de halve mensheid (die m 1967 akuter 
vormen zal aannemen i bestrijden en de verhoging van de 
levensstandaard in de ontwikkelde wereld in standhouden 

Volgens deze bezadigde, deskundige kringen ligt het toe
komstbeeld voor 1967 in het midden : geen krizis, wel 
moeilijker geworden ekonomische vooruitgang. 

Dat dit beeld van land tot land zal verschillen, hoeft 
geen betoog. We beperken ons tot enkele cijfers in het 
groeiritme. Voor de EEG wordt dat op 5 % geschat, 
stagnatie in Engeland, voor Zwitserland 5, voor Japan 
alleen voorziet men een stijging van 9 tot 10,5 %. Voor 
Amerika zijn er perspektieven van hogere groei. 

Wat ons land betreft : wij hebben eerder kans op stag
natie. Dat is al met veel beter dan West-Duitsland en 
slechter dan Frankrijk, waar de groei op 4,5 % werd bere
kend. Voor het eerst gaat België een begin van recessie in 
met een ekonomie, waarin de tertiaire sektor meer bij
draagt tot het bru!o-nationaal inkomen dan nijverheid eu 
landbouw. Daardoor wordt de recessie ook sterk vermin
derd, al is het de vraag of de inflatie niet zal in de hand 
gewerkt worden. 

Hoe dan ook, de Belgische ekonomische kringen 
achten de toestand dus niet dramatisch. Het ongeluk wil 
echter in ons land, dat wetten — zo ze al bestaan — die 
de vernieuwing van de struktuur en de metode nastreven, 
slechts half of helemaal niet toegepast worden. Een an
dere ongunstige omstandigheid in ons ekonomisch toe
komstbeeld is de bezwaring van de toestand door een 
lange periode van slecht beheer. De gevolgen van het fi
nancieel wanbeheer zullen zich dan ook op ekonomisch 
gebied laten gelden. We kunnen zo besluiten : had België 
in de voorgaande jaren een heter en gezonder financieel 
beheer gekend, dan zou er van ekonomische stilstand in 
1967 geen sprake geweest zijn. Hoogstens van een tragere 
expansie. ^ ^ Q 
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A.B.N. 

De heer A.D.J, te Lake-n is 
voorzeker een optimist ; hij be
hoort tot de gelukkigen op aarde, 
die een onverwoestbaar vertrou
wen hebben in hun gesternte of 
in dit van de zaak die zij voor
staan. De anderen, de pessimis
ten, zijn integendeel meer be
zorgd en nemen nooit hun 
wensen voor werkelijkheid. 

Als er in de A.B.X.-bcweging 
wezenlijk vooruitgang te boeken 
valt, dan is dit vooral op het stuk 
van de « gelegenheids-A.B.N.-
ners » die als ze huiswaarts 
keren hun A.B.N, op zak steken... 
tot de volgende keer. 

Gaarne geef ik toe dat de 
« goede wil », zelfs de « zucht 
naar beschaafd spreken» groeien
de is onder de bevolking, maar 
tussen wens en daad gaapt er 
een wereldwijde ruimte. In feite 
tot de echte « doorbraak » kwam 
het nog bijlange niet, ondanks al 
de toewijding, de inspanning, de 
kostbare tijd van zoveel militan
ten. En ik denk hier n̂ de eerste 
plaats aan het ijverige bestuur 
van de V.B.O. en de gedurfde 
daad van de jeugdige ABN-
schoolkernen. Mocht de ABX-
evolutie het huidige ritme blij
ven volgen, dan zullen onze na
zaten binnen honderd jaar nog 
altijd aan dezelfde volkstaal dok
teren, met een tikje meer sukses 
misschien. Als dan maar het 
ABN-opzet, door de komende 
tijden, al lang niet is voorbijge
streefd. Laten we maar eens den
ken aan de terugslag van een 
Europese of een internationale 
taal. 

Toen ik vóór enkele jaren te 
Lede een ABN-weekeinde had 
bijgewoond, drukte ik aan één 
der ingeschreven sprekers mijn 
teleurstelling uit over de geringe 
vooruitgang van het algemeen be
schaafd, hem zeggende dat het 
mij toescheen alsof ons volk in 

een soort < marasme » verzonken 
was, waaruit het zich niet of 
maar zeer moeilijk kon bevrij
den. Oh, antwoordde zelfzeker 
mijn gesprekspartner, heb geen 
zorg : de tijd werkt voor ons ; 
alles komt wel in orde. Daarop 
groette hij mij minzaam en ver
liet haastig de zaal voor de terug
reis. Groot was echter mijn ver
bazing toen ik verleden jaar bij 
de sluiting van de ABN-week de
zelfde heer de zitting hoorde 
openen en uit zijn mond niet 
meer dezelfde optimistische taal 
klonk ; de grondtoon van zijn 
toespraak leek eerder sceptisch. 

In dezer voege kan ik de heer 
A.D.J. in zijn zienswijze niet vol
gen : de vermeende vooruitgang 
is te oppervlakkig. Van een echt 
ingeslagen beschaafde spreek
wijze in de huiskring of in de 
onderlinge omgang is maar wei
nig aan te stippen. Het rezultaat 
lijkt vrijwel buiten verhouding 
met zijn kontekst en is, wie weet 
het, waaraan te wiiten ? 

Zijn we misschien als Colum
bus de verkeerde windstreek uit
gevaren om Indië te ontdekken ? 
Zo ja, dan maar de boeg ge
wend ! 

M.A., Brussel. 

KIESWET 

Dus Vlamingen, de Volksunie 
moet 30.000 stemmen hebben 
voor één zetel ; het F.D.F, en de 
kleurpartijen rond de 20.000. Bij
gevolg hebben wij, de echte Vla
mingen, één derde minder waar
de dan de andere telgen van dit 
schoon deniokratisch land. Het 
kan nog erger worden met de 
volgende verkiezing. 

Vlamingen, wordt wakker ! 
Staat op en protesteert. 

Wij leveren gelijk werk, wij 
betalen gelijke belastingen, wij 
eisen gelijke stemberechtiging : 
één persoon, één stem. 

Immers, onze grote smoelhel-

NATIONALE LOTERIJ 
EEN SUPERHOOG LOT VAN 

7 MILJOEN ! 
van 2.000.000 F 
van 1.000.000 F 
van 500.000 F 

2 loten van 200.000 F 
12 loten van 100.000 F 
42 loten van 50.000 F 

l lo t 
l lo t 
l lo t 

84 loten van 25.000 h 
240 loten van 10.000 F 
420 loten van 5.000 F 
600 loten van 2.500 F 

3.600 loten van 1.000 F 
12.000 loten van 500 F 

60.000 loten van 300 F 

+ 50 troostprijzen van 10.000 F 

IN HET 
TOTAAL 

IN 77.054 
LOTEN 50.400.000 F 

Het biljet: 140 F Het tiende : 15 F 

TREKKING OP 23 JANUARI 

den zwaaien elke dag met « ge
lijkheid, vrijheid, eenheid 3> in dit 
rotte land van knoeiers. 

L.S., Brussel. 

B.R.T. 

Aansluitend bij de lezersbrief 
« T.V. onwillig », zal het menig 
T.V.-kijker opgevallen zijn, dat 
de amnestie-oproep van de V.I'. 
op de vooravond van Kerslniis 
niet door de T.V.-nieuwsdienst 
werd omgeroepen. Niettegen
staande de amnestie-gedachte 
goed paste in het « Vrede op 
aarde »-tema. Wij moeten zonder 
verpozen bij de Vlaamse T.V. 
blijven aandringen om de V.U.-
persmededelingen om te roepen. 

Zou het partijbestuur bij de 
Raad van Beheer van de B.R.T. 
tevens niet kunnen aandringen 
om ons naar het voorbeeld van 
de R.T.B, wekelijks een over
zicht van de nederlandstalige 
weekbladpers te geven ? 

K.M., Ganshoren. 

K.V.H.V. 

Uit de pers- en nieuwsberich
ten zult U al wel gemerkt hebben 
dat de studentenaktie te Leuven 

op een hoogtepunt gekomen is. 
Het is voor iedereen duidelijk 
dat we op dit ogenblik niet mo
gen versagen. Het zou daarom 
des te jammerlijker zijn indien 
we nu gedwongen zouden wor
den, onze aktie ook maar enigs
zins te verzwakken door finan
ciële moeilijkheden. 

In het verleden heeft het 
Vlaamse volk herhaalde malen 
bewezen, dat het zijn studenten 
ook financieel weet te steunen in 
zijn akties. 

Vooral de laatste akties, zoals 
de bezetting van het atomium en 
de herhaalde manifestaties, heb
ben ons gedwongen grote som
men uit te geven. Daarom vragen 
wij nu nogmaals aan iedere Vla
ming die de financiële mogelijk
heden heeft, zijn bijdrage te stor
ten op P.n. 17.50.20 K.V.ILV. 
Leuven. 

Wij danken dan reeds op voor
hand eenieder die zijn bijdrage 
tot « Leuven Vlaams » zal leve
ren. 

K.V.H.V., Leuven. 

SPREKEN EN... LUID! 

Nu V.D.B, hier de kleine de 
Gaulle wil gaan spelen, zonder er 
echter het formaat van te heb
ben, moeten wij Vlamingen we
ten welk gevaar er voor ons 
schuilt achter dit spel van Pol de 
worstendraaier. Heel terecht ver
klaarde Van der Eist in de 
Kamer : « Als de oppositie hier 
geniuilband wordt, zal zij ver
plicht zijn voor haar opvattingen 
op straat te komen » en « de h. 
Vanden Boeynants heeft de oor
log verklaard aan alle Vlamin
gen ». 

De aandacht moet gevestigd 
worden op deze bijzonder ge
vaarlijke toestand. Is het lam 
leggen van de parlementaire pre
rogatieven geen inbreuk op de 
grondwet ? Zou de raad van 
state hier niet kunnen geraad

pleegd worden ? Reageren wij 
Vlamingen altijd voldoende snel 
en op doeltreffende wijze ? Kij
ken wij bij voorbeeld naar de 
Brusselse taairacisten van het 
F.D.F. Dank een vergelijking met 
vooroorlogse toestanden, door 
Omer de bloeddorstige, is aan het 
F.D.F, vrijdag 30.12.66 tien mi
nuten toegestaan op het T.V.-
scherm van de B.R.T., om er haar 
standpunt te verdedigen. Zouden 
de Vlaams-nationalisten niet 
reeds veel meer gelegenheden ge
had hebben om te protesteren en 
recht op antwoord te eisen ? Dit 
F.D.F.-voorbeeld verdient nader 
onderzocht te worden, om er zo 
nodig ook een, op de propaganda 
afgestemd, nuttig gebruik van te 
maken. Zoniet moeten wij de 
straat op. 

Dat de franstalige imperialisten 
deze propagandavorm ten zeerste 
vrezen, werd eens te meer bewe
zen door de uitlatingen van een 
professor van de vrije universi
teit van Brussel, in het « jaar
overzicht 1966 » van de R.T.B, 
einde december. Hij betreurde 
dat de T.V. deze demokrati.sche 
demonstraties te dik in de verf 
zou zetten. De franstaligen weten 
maar al te goed wat een geducht 
propagandawapen het kleine 
scherm kan worden voor de 
Vlamingen. Nu wij in het Parle
ment gemuilband worden en wij 
niet op straat zouden komen, ver
liezen wij de vruchten van al 
onze vroegere inspanningen. 
Zwijgen op dit ogenblik is voor 
de Vlamingen zelfmoord. En 
spreken kunnen wij alleen nog 
op straat. Er valt niet te aarze
len. Wij moeten diktator V.D.B, 
en Omer de bloeddorstige doen 
struikelen. Zo spoedig' mogelijk. 

H.B., Erembodegem. 

De redaktle draagt geen verant
woordelijkheid Toor de inhoud der 
gepubliceerde lezerfbrieven. Ze b c 
houdt lich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de lerers-
rubriek wordt geen brlefwiMeling 
gevoerd. 

van de redaktie 

Bru«ifli«l, 11 Jnmwri 1'̂ 67« 
B«tr. •rcu8«fl. 

V« kmg<»n VAndaag ••n brl«f J« van ««n n»n<»«r u i t 
Br«tt en oan t«l«foontJ«» van iitmam^ uit h«t Bn»«-
g«la« I a<ini«n dl* ««n nbonn»m«nt op "WIJ" had
den g«noin«n «n di«» v*»rl*»d«n w««k - verp««f(fi - op 
hun ««rst* mimmtr zaten t« waohten. 
W« habbon h«n ult,f:«lf«f?:d. ho* d« vork aan d« «t»»l 
sat» In ««n savi^ntnl w»fc«n t l j d s kr««K ons »f»kr«-
tariftat t« Bniai«l o«̂ n stortvloed von nbonni»m«n-
t«n t« v«rw»rk«n. Î r was voomsmt d» g^won» 
jaarl ljka* hamirnwing vnn d« postabonn«»m«nt«n t 
• •n vlo«d van p.Mp1fir «n fornmll«r«n die in d« 
tw««d« he l f t vrm rl<»c<Amber «en (kleine, nwinr heu-
M ) lawine vormen. 
Er waren dan teven.-? de nie\iw« abonnementen die 
in ««n tempo van bljnn tweehonderd p«r dap; weken
lang binnenkwnmen, die allemaal door de boekhouding 
«oeaten, op l l j a t dienden gezet voor d« poflt en 
op flohe gebracht voor hpt gewone klnsp^ment i 
• •n caalaohtipie knrwei die ó^ dame en de jnffrmrw 
•an de abonnementendlennt niet. a l leen n l le da
gen, maar ook heel wat nachten de hinden vol gaf. 
Dat w« in die om«tnndip;heden «l(»c>it!ï een pnnr 
klaohten binnenkregen,vinden we een h*>el nucoea. 
Alhoewel we er toch aan hooiden om, na de ver«nch-
t«nde ornstandip^heden te hebben ingeroepen, aan 
onse beide korre «pond enten heel gemf̂ ende exnneee 
aan te bieden voor de vertraging. 
Klgenlljk «ohreven we d i t etukje niet a l leen om
w i l l e van die excuses f we vonden, dnt het werk 
Tnn onze abonnementen- en verzendIngsdienat ook 
wil eens in de kijker mooht gezet . \\}Q 
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Riemen van Italiaans leer. 

teloorgang van 
een vlaamse 
bedrijfstak? 

(red.) De krizis in de textielsektor — voor 
2IS een Vliïamse nijverheid, althans qua 
tewerkstdling en vestiging^ — heeft ons ge
toond, hoe slordig ook de huidige regering 
is ten opzichte van een belangrijke nijver-
h-eid van het land (180.000 werknemers). 
Pas wanneer het tcxtielpatronaat met een' 
lock-owr dreigds, daarin gestetmd door de 
vakbonden (dat gebeurt maar zelden !) en 
met een nationale betoging van textielba-
zen en textielarbeiders te Brussel, schoot 
Van Offelen wakker uit zijn Brusselse sa-
lonslaap en kondïgde hij aan, dat de rege
ring de invoer van buitenlands katoen-
garen tegen dumpingprijzem aam bepeikin-
gen zou onderwerpen. 

Daarmee is de krizis natuurlijk nieï be
zworen, want er zijn ook strukturele pro
blemen op te lossen, zoals bvb. het onaf
wendbaar streven naar grotere pH-oduktie-
eenheden. 

Een zelfde verschijnsel doet zich voor in 
de lederbewerking, die in ons land een ty
pisch Vlaamse nijverheid mag genoemd 
worden. 

Deze nijverheid heeft momenteel met 
zivare moeilijkheden te kampen, maar in
gevolge de OTfbeperkte invoer van vooral 
Italiaans leder tegen prijzen, die veel la
ger liggen dan deze van de eigen leer
looierijen. Dit gebeurt in het kader van 
Enromarfct. Blijkbaar hebben onze regeer
ders, vroeger en nu, niet gedacht aan deze 
tak van bedrijvigheid, vooral niet omdat ze 
hoofdzakelijk in Vlaanderen gevestigd is. 

In feite wordt deze bedrijfstak aan zijn 
lot overgelaten. Vermits Brussel als zetel 
van Euromarkt fungeert en in feite reeds 
Europa's hoofdstad is, zal er weinig aan te 
doen zijn, om deze Italiaanse in\oer aan 
beperkingen te onderwerpen. Al weten we 

yniet, of er toch. nfet ergens een klauznle 
bestaat die dat mogelijk maaJct. Tot nog 
toe ded!en de leerlooibedrijven tevergeefs 
een beroep op de regeringsinstanties. 

In afwachting, dat we nader op dit pro
bleem ktmncn ingaan, willen wc loeit de 
vraag stellen, waarom deze bedrijven niet 
tot koóperatie overgaan, ten einde <foor de 
vermenigvuldiging van de bestdlingen de 
kostprijs te drukken. Dat zou een eerste fa-
ze zijn in de ouatwikkeling naar grotere pro-
duktie-eenheden. Want uiteindelijk: zal het 
alleen door fuzie zijn, dat de huidige pro-
duktie-eenheden zich gedeeltelijk zullen 
Immtsn handibaveii. De tijd van heï fami
liale bedrijf is in vele sektoren onherEoe-
pelijk vooarbij, doch. ook de tijd ^an het 
middelgroot bedrijf neigt in sommige sekto
ren ten einde, o.a. in de leerlooierij, waar 
alleen de zeer grote bedrijven zich kunnen 
handhaven. Het is ons niet om vaTse ro
mantiek te doen : de leerlooierij is een zeer 
oud bedlijf in Vlaanderen en maakte in 
de middeleenwen reeds de roem uit van 
verscheidene grote steden. Het gaat er ons 
om, ihdien dat niet anders kan, ten min
ste een rekonversiepoli tiek te zien toepas
sen, die naam waardig, ter bescherming 
van onze eigen mensen. 

En niet een ergerlijke laisser faire — 
laisser aller-politiek k la Van Offelen 1 

• Spaans nieuwjaarsgeschenk. 

miljarden voor wallonië 
(Vervolg van blz. 1) Wat de gewone wegen betreft,, krijgt Wallonië weer 
eens véél meer dan waarop het krachtens de be\[olkingsverhoudmgen 
recht heeft : 804 miljoen tegenover 810 miljoen voor Vlaanderen. 

Tussen haakjes : van het met zoveel nadruk en bluf destijds afgekon
digde « vijfjarenplan » van De Saeger is er in deze begroting en bij deze 
kredietenbesteding helemaal geen sprake meer. Dat dit vijfjarenplan 
ergens in een ministeriële lade ligt te beschimmelen, is het gevolg van 
het feit dat er geen centen voor zijn. Het is geen bhjk van hoge staats
manskunst, met nauwelijks een paar maanden tijdsverschil uit te pak
ken eerst met een ambitieus plan en later met een begroting waarbij 
van dat plan hoegenaamd geen sprake meer is ! 

Men moet echter geen grote staatsman zijn om een handige jongen 
te wezen. Minister De Saeger heeft in de begroting voor het eerst een 
krediet van 25 miljoen als « produktiviteitstoelage » binnengesmokkeld : 
een truukje om de ingenieurs var Openbare' Werkejii een stuiver méér 
te laten verdienen zonder dat er een haan naar kraait. Indien andere 
ministers zich in de toekomst aan dat voorbeeld spiegelen, dan komen 
we tot een merkwaardige sluik-« herwaardering » van het openbaar ambt 
die alleszins zéér ongezond is — hoe nodig een échte herwaardering 
ook moge zijn. 

tvo. 

over vlees, 
vis en 
morengeld 

(red.) Sinds deze week werd België hef 
viarde land in West-Europa, waar de 
vleesderving afgeschaft geworden ra. 
T e Brugge werden op liet bisschoppelijk pa-
lei» daarover besprekingen met afgevaardig
den van de visserij gevoerd, om na te gaan 
of het afschaffen van het vleesderven op 
vrijdagen, quatertemperdagen en vigilieda
gen geen nadelige gevolgen zou hebben voor 
de visverkoop. Men heeft vastgesteld dat de 
visverkoop daalde in Duitsland en de Ver
engde Stalen (waar de vleesderving reeds 
genn'me tijd niet meer verplichtend is voor 
katolieken). De bisschop van Brugge heeft 
zich de heibel, die naar aanleiding van een 
recent herderlijk schrijven over deze 
« kwestie » in zijn bisdom ontstond (de vis

serij nam het hem erg kwalijk, dat hij zon
der boe of ba het einde van de vleesder
ving i a uitaLcht stelde) tex harta genomen 
en daarom vooraf besprekingen met de vis
serijmiddens voorgesteld, toen bleek, dat 
kardinaal Suenens en de Belgische bisschop
pen het voorbeeld van hun kollega's van 
Duitslaüid-, Italië en Spanje zouden volgen. 

De VlaaiBse visserij, is nu, eemnaal niet zo 
bloeiend, dat men zomaar van het vleesder-
ven kan afetappen. Sinds. Leuven schijnen 
onze bisschoppen geleerd te hebben, dat 
« religieuze » vraagstukken niet alleen poli
tieke doch ook ekonowiische gevo%en kun
nen hebhen. En roet c vispraat » ri^eien ze 
ten slotte minder henic dan men « rassen-
p i a a t Sf. 

In Spanje is sinds nieuwjaar het vleesder-
ven afgeschaft. En daar zitten niet alleen de 
visverkopers met de handen in het haar, 
doch ook de RIerus. Want sinds 1089, toen 
ze Tarragona op de Moren veroverd had
den, konden de gelovigen in Spanje dispen
satie van \leesderven bekomen mits beta
ling van een bepaalde som aan de Keik. 
Waai van de opbrengst naar een vooizichtige 
schatting per jfiar eventjes 80 miljoen frank 
opbracht. Behalve vis. zullen de Spaanse 
pastoors nu ook dao: niet te veismaden som
metje moeten derven. En vermits de aflaten

handel ook al niet meer bloeit, is dat een 
weinig verkwikkend nieuwjaarsgeschenk 
voor de romeinse toogdragers in het land 
van Franco. 

• Een armzalige T.V.-toespraak. 

v.d.b. vader 
van 
gross-belgien 

(m.v.d.b.) Juicht Belgen, juicht! Het va
derland is weeral groter geworden J Sedert 
de T.V.-spreefcbeurr \an Van den Boey-
nants maandagavond strekt het zich nit 
over een oppervlakte van « een armza-Kge 
40.000 vierkante kilometers » (zo zegdfe het 
de worstendraaier). Wast eert eerstemini»-
ter zoal vermag! Zo inastr in eens komen 

(Vervolg op Blz. 4) 

beroepshalve bekeken 

WIJ nodigen U uit dit produkt 
van anze beroepshalve obser-matie van 
het binnenlands politiek gebe^iren sa
men met ons te keuren en zo mogdi]k 
te proeven. Dat beraepshah^ slaat op 
de joernalistiek, beoefend in de par-
llententadre Warande en in de jungle 
van de Wetstraat of even goed elders 
in het land, waar een of andere poli-
cus tijdeüfk zijn penaten opslaat om 
het gehoor vam. onze medeburgers met 
zijn ontboeze-mingen, beschouwingen 
en plamnenmakerij te teisteren. Deze 

'lOsenmüstiek wordt gepleegd met een 
tikje misprijzend afstand nemen af 
meewarig snoèisme, valt uit êe piem
en van de beraepspolitieke mantel • 
(Seek hemdt verband met de loupe 
van de: seherpzinnige speurder, welk 
laatste beeld niets te maken heeft met 
zelfvere^goding. Alleen met een der 
definitief van het goede joemalisien-
ras, wuartae wij ans zelf tekenen. 
Waavsvv emk niet? Er zijn wet 
meiuen die beweren dal ze 
SHper-pDemier of super-etmbtemaar 
zij-at, tenvijl er zelfs personen zijn die 
ziehzeif voor de Leider nemen. Bat 
we dam weer niet altijd in êit Sher-
hrk Bolmes-werk siagerr, nemen we 
graag api de koop toe. 

BLOED EN TRANET^ 

Onze pmemier heeft mes na koning 
Boudewijn op een nieuwfaarsspeeck 

vergast, die het midden houdt tussen 
een « blood and tears •»-rede van wij
len Sir Winston en <c Frangais-Fran-
iaisei » van Ie grand Charles. 

Wil onthouden er uit, dat hij in 
19'67 meer met zijn voeten op de 
grond wil staan dan tn 1966 en dat 
hij over onze ruzie zowel troostend 
voer vooir de unitarisien als een eer
ste zeer bescheiden toemaatje aan de 
federalisten heeft geleveid. Besluit: 
een schoolvoorbeeld van Behnsche 
middelmaiiglteid. 

TERUG UIT VERLOF 

Dinsdagnamiddag gingen de poor
ten van de parlementaire school weer 
open, ZE waren weer thuis. Uit ski
verlof, kustverlof af werkveil'of. 

Die van ONS, die wij WIJ en VU 
noemen, hebben, hmn vvriof aan het 
samenzijn met de bazis gewijd en van 
hun verlof geprofiteeid om een duch
tig handje toe te steken in de abon
nementenslag. Ze staan daarom niet 
minder fris in de arena's van de cor-
lideros Vim Acker en Struye. Lang
zaam komt de Frasaibarak weer aan 
haar trekken en vermits er altijd een 
hoofdredakteur klaar staat om op 
bondigheid aan te dringen (en onze 
fantasie er desnoods een uitdenkt, ah 
hij niet bestaat) verwijzen ure voor 
dit hoofdstuk naar volgende week. In

tussen zorgen de V.U.-patlementairen 
tegen die tijé voor het nodige veer. 

ROND DE TAFEL 

Of is het rond de pat f €VP-voor
zitter Houben slaat en geneest door 
iedereen ïn zijn uiteenlopende fami
lie het zijne te geven. 

Hij' zai zich' apnïeuw kandidaat 
stellen, voor hef a.s. CVP-kongres, als 
partijvoorzitter, doch zou graag an
dere kandidaturen zien. Theo zal van 
de partij zijn. Elke CVF-voorzitter 
die zich respebMert verleent rem in-
tervieaw aan de « Lihre ». Daaruit 
leven we, dat de CVP zich aan de be
sluiten van de rondetafelkenferentie 
wenst te houden inzake de grand-
uietskerzienmg. Is> dat een verwijt,, be
doeld voor onze geliefde Omen, die 
met zijn strategie de hele Vhiams-
Waalse problematiek cfp de hekhng 
dreigt te zetten? De CVP zal zoaü 
altijd royaal de tijd nemers,, om de 
« vraagstukken op te lossen >. Daar
om zak het a.s. partijkongres, — ai-
weet — de prohlematiek niet tem 
grotade idtdwcpgn, omdat er zoveel W-
grafemioiidertmmmgen aan het werk 
ZIJ1I; wnaivan de ko'inmi.we Meyers de 
meest htxwevse teraoirdebesietliMgem 
vet zorgt. In een partij die zavevL tijd 
heeft, is het niet te ver wondei en dat 
de Vlaamse kleine broer ervan, ook 
vleugel genaamd, nog méér tijd te 
over heeft (inzake Leuven en ff) us-
sel). Cyniekers beweren, dat deze 
vleugel dat doet, omdat hif zoveel van 
de rolRsurme houdt. Wïf deniien, dat 
Pret een krrestfe vam gebrek aan ver
beelding, dinamiek en moed is. Rea

listen zeggen : niemand geeft met 
zeer vette prebenden gezegende ban
den op. 

LINKS FRONT 

In een open brief heeft de Kom-
munistische Partij (in haar beide Ma
den) tot de BSP het verzoek plicht 
om front te vormen, ten einde st^uk-
tuurhervormingen af te dwingea, die-
zullen toelaten het spook van de 
werkloosheid (125.000 in 1967 op 2 
miljoen in gans West-Europa) ie ver
jagen. Dit heeft d& woede en de spot
lust gewekt van de anti-BSP-socialit-
ten (het linkse kamp'biedt tegenwoor. 
dig een zo verscheïderu beeld als des
tijds de dierenwervM m het Aards 
Paradijs) die de kormnunisten ver
slijten ofu'el voor dagdromers oftvel 
onwetenden. Eerlijk gezegd ; we zien 
niet goed in, hoe de partij vam Col-
lard, Spino/y-'iera, SimiStiet zou kvamen 
sameng/mn met deze van de avtodoks 
gebleven erfgenamen vam Jaeq uerueite 
(van Gripptt en de anti-Ghippa-anti-
Moskou-kommunisten spieken we 
met). WOtter en vuw i& niet te ver
zoenen : ofwel wordt het vmur g,eb>hi.H 
(de kMnmunuten opgestot'pt deot de 
rechtse soemliüten} efweh nerdampt 
het water (de BSP apgekmtkt door 
kommurmten, Unhse iotialmten en 
tutti qvanti). Als nwim het am vraagt: 
al dat gepvamt over eewke-id ZHM tmks 
of trnvmlkistiselkg wanemwerking M 
het itadium tiMi -aroemd en schrift rwg 
lang mei omntgieeid. 

We eindigen met een vraag : wenst 
U deze wandeling luchtig af serieu
zer 7 jj„i,i },gi 0,1^ weten. Dank U. 

file:///leesderven
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(Vervolg van blz. 3) 
et een slordige 10.000 km2 bij. Hocus, po-
«is en 't is gebeurd ! De « Braban^onne > 
heeft gelijk : ze zullen ons geen morzel 
gronds ontwringen ! Hoe dan ook, mijn
heer \ 'an den Boeynants, ge zijt merci 1 

Maar alle gekheid op een stokje : een 
mens houdt zijn hart vast als hij bedenkt 
wat al stommiteiten zoal kimnen uitge
kraamd zijn in het buitenland, in het verre 
kuid-Amerika, door een eerste-minister die 
<^ 10.000 km2 na de oppervlakte van zijn 
eigen land niet kent. Zou het Franse spreek
woord « a beau mentir qui vient de loin > 
dan toch gelijk hebben? Waar gaan we 
naar toe, wanneer de grootheidswaanzin nu 
ook al in vierkante kilometers wordt uit
gedrukt ? 

Hoe dan ook, die grove onwetendheid 
vanwege een eerste-minister is wel een van 
de dieplerekords, die de.̂  ontwikkelings
landen ons niet zullen benijden. 

De nieuwjaarsboodschap van de heer 
Van den Boeynants was een van die groot-
«prakerige maar niet-veelzeggende toespra
ken, waarvan de auteur zelf en terecht zeg
de dat hij ze niet in een literaire nodi 
akadcmische \ orm had gegoten. En of I 
Was nic dat een taaltje ! 

Enkele in de vlucht genoteerde uitdruk
kingen als front bieden — met problemen 
afrekenen — samen solidair spannen — 
Olland (\oor Nederland) — op voorhand, 
enz. geven ons te denken dat zijn toespraak 
in het dialekt van Molière wel beter ver
zorgd zal geweest zijn. 

De inhoud van de toespraak zal onze le
zers wel bekend zijn via de dagbladen. Met 
betrekking lot de verhoudingen tussen on
ze taalgemeenschappen heeft de heer Van 
den Boeynants weer uitgepakt met enkele 
€ rake », doch in de grond nietszeggende 
opmerkingen. « De taaltwisten vormen een 
hypotheek die moet gelicht worden, zoniet 
zal het huis moeten verkocht worden tegen 
weggeefpiijs >. « Wij weigeren ons te la
ten meeslepen door dromers, door lieden 
die tegen de zoldering lopen ». « De ver
schillen die bestaan lussen Mamingen en 
Walen zijn niet alleen een bron van ge
schillen, maar ook van rijkdom en vitali
teit ». 

Wanneer men eventjes stilstaat bij zulke 
gezegden en naar de ware betekenis er van 
wil zoeken, dan komt men tenslotte tot de 
konkluzie dat het allemaal maar klinklare 
nonsens is. 

Dat er ook een verschil is tussen Bretoe
nen en Marseillezen, tussen Rijnlanders en 
Pruisen, tussen Sicilianen en Milanezen ? 
Natuurlijk ! Maar, om nog eens een Fran
se zegswijze te gebruiken : « comparaison 
n'est pas raison ». De vergelijking zou wel 
opgaan, indien de Walen ook Nederlands 
wilden leren en spreken, maar zolang zij 
dit bolweg blijven weigeren zal in ons land 
nooit van werkelijke toenadering sprake 
kunnen zijn. 

Komt er nog ooit iets van ? 

benelux 
nog steeds 
op de helling 

(n.v.b.) Toen destijds tot de oprichting 
van Benelux besloten werd, was dit een 
prijzenswaardig initiatief dat in de eerste 
jaren van het verdrag tol veler bevredi
ging uitgebouwd werd. Na enkele jaren 
kwam, ondanks een aantal gewaardeerde 
o\ereenkomsten, de malaise. 

Onze fiansialige landgenoten vreesden 
dat het overwicht van de Nederlandse taal 
zo groot zou worden dat de Vlamingen 
naar hartelust zouden kunnen « imperia-
lizeren >, teiwijl soms de Nederlandse eko-
nomische belangen zodanig verschilden van 
de Belgisdie dat ook boven onze noorder-
grens \cel van het enloeziasme bekoelde. 

Het Benelux-verdrag bepaalde dat einde 
1965 alle konkrete slagbomen tiissen de 3 
landen zouden opgeheven zijn, zodat het 
vrij verkeer van peisonen, goederen en fi-
nancies een feil zou zijn. 

Feit is ediler dat einde 1%5 er nog meer 
dan .lOO dossiers met essentiële (dus voor
lopig ono\erkomelijke) verschillen in be
handeling ble\en, zodat van integratie geen 

sprake kon zijn. Deze zaken werden dan 
uitzonderingsgevallen genoemd en de ter
mijn werd uitgebreid tot einde 1967. In de 
verlengingsperiode van twee jaar zouden 
de verschillen dan definitief van de baan 
moeten geruimd worden. 

Er is nu meer dan een jaar verstreken 
en voor slechts enkele uitzonderingsgevallen 
werd een geforceerde oplossing gevonden. 

Ingewijden zijn er zeker van dat het voor 
einde 1967 geplande resultaat niet zal be
reikt worden. Integendeel : waar de grens-
kontroles de jongste jaren aanzienlijk ver
soepeld werden, stelt men nu vast dat de 
autoslierten weer aangroeien en het smok-
kelwezen een nieuwe toekomst tegemoet 
gaat, terwijl op maritiem vlak een duide
lijk verstarring van de standpunten is waar 
te nemen. 

Vooraanstaande publicisten twijfelen er 
zelfs aan of er van een werkelijke Benelux 

deze week in het land 
De radio- en T.V.-toespraak van premier V.d.B. is de inleiding tot een 
operatie « beurzen open ». Tegen alle vroegere toezeggingen en verklarin-
gen in zullen weldra (6 a 10 miljard) nieuwe belastingen geheven worden,, 

Poswick op reis naar Polen, zonder valscherm. 

Na trein, post, telefoon e.a. posten zullen ook telegrammen duurder, 
worden. 

Vergissing met tragische afloop in een kliniek te Charleroi. 

V.V. weigert, voor de kommissie Meyers te verschijnen en dient in dg 
Senaat een wetsvoorstel ter afschaffing van deze kommissie in. 

ooit wel iets zal terecht komen. Nochtans zou betekenen, omdat zij de Belgische irrea-
is dit in EEG-verband een dringende nood
zakelijkheid. 

Daarbij komt dat een echte integratie 
voor Vlaanderen een hechte ruggesteun 

arthur ga illy 
Eerlijk gezegd : ge moet toch nog al een bietekwiet zijn om nog tijdens uw 

leven mv naam te doen geven aan straten, pleinen en instellingen. Dat geen 
enkele Duitse negorij het tijdens het Duizendjarig Rijk kon stellen zonder een 
Adolf Hitlerplatz wekte — terecht — bij nuchtere geesten spotlust of ergernis 
op. Wat dan gezegd van onze B.S.P.-bonzen van het zevende kaliber, die zonder 
een oog te verpinken zélf het lint doorknippen van een Bracopslaan of de eer
ste steen leggen van een Gaillykliniek ? Arthur Gailly was, blijkens het verlenen 
van zijn naam aan < zijn > polikliniek, tuk op persoonlijke publiciteit en niet 
afkerig van het feit dat zijn persoontje ruime bekendheid verwierf. Eh bien, il 
est servi. Et comment! 

De achtbare poliklinieker Gailly zat niet zo lang geleden nog in de Kamer. 
Hij is er om eerder misterieuze redenen uit verdwenen. Wijlen André Renard 
had de man van Charleroi destijds als het mikpunt van een reeks verwoede aan
vallen genomen. Gailly moet ergens uiterst kwetsbaar geweest zijn, want hij ver
dween na die aanvallen met de stille trom uit de Wetstraat. 

Had hij maar in de anonimiteit gebleven! Had hij maar niet zijn naam 
gegeven aan de geneeskast die hem een royale boterham laat verdienen! De 
protserige ijdelheid van monsieur Ie président is er oorzaak van dat het farma
ceutisch drama van Charleroi ons, naast veel bittere bedenkingen, toch ook een 
wrange glimlach van leedvermaak ontlokt : een dikke partijbonze prijkt nu eens 
wreed tegen zijn goesting met naam en toenaam op de eerste pagina van alle 
kranten ! 

Maar zoals gezegd, dat leedvermaak is tenslotte slechts een heel klein opris-
pinkje van ons slecht karakter; de rest van ons temperament hebben wij nodig 
voor een alleszins gerechtvaardigde verontwaardiging. 

Het steekt immers de ogen uit dat over de zaak van Charleroi heel wat méér 
te zeggen valt dan de vaststelling, dat ergens een ondergeschikte juffrouw in de 
verzendingsdienst van een farmaceut ische fabriek een verkeerd etiketje heeft ge
plakt. De kranten hebben u trouwens in het lang en het breed de feiten verteld, 
zodat wij ons kunnen beperken tot een paar beschouwingen. 

De dringendste beschouwing geldt dan de merkwaardig lange periode die 
verlopen is sinds het overlijden van de twintig of dertig of honderd (wie weet 
het?) slachtoffers en het uitlekken van de zaak. De sterfgevallen hebben zich 
voorgedaan van november 1965 tot april 1966. En slechts nu wordt de kat de 
bel aangebonden ! 

Er zijn daar een paar verklaringen voor. De eerste : het ziet er naar uit dat 
het ziekenhuis te Charleroi er zich vlijtig op toegelegd heeft, de zaak de doof
pot in te krijgen. Het is wel geen toeval dat één der apotekers die tenslotte toch 
— met negen maand vertraging — de laan uitgestuurd werden, een bloedeigen 
nicht is van big boss Arthur Gailly. Tussen haakjes : B.S.P.-bonzen schijnen een 
zéér sterk ontwikkeld familiaal gevoel te hebben en heelder sippen of dinastieën 
laten zich de boterham-van-papa opperbest smaken. 

Er is voor die vertraging en voor het feit dat geen kat weet hoeveel doden 
er juist zijn, echter nog een andere verklaring. We leven in de eeuw van heft 
werk aan de lopende band en ook de geneeskunde ontsnapt daar niet aan, aller
minst in de (al dan niet politieke) poliklinieken. De lopende band verwerkte 
te Charleroi dag aan dag een paar honderd mensen : anoniemen die voor een 
kort ogenblik met Inin kwalen uit de massa opdoken, die een type-behandeling 
en een vage fiche kregen en die dan weer onderdoken in het grauw van de kudde. 
Bij zo'n kettingwerk is de nochtans zo noodzakelijke persoonlijke band tussen 
geneesheer en zieke helemaal in de verdrukking gekomen. De medisch gediplo
meerde bediende die zijn uren aan de lopende band slijt, weet rrauwelijks iets 
van de man of de vrouw die voor hem verschijnen en hij heeft ook geen enkele 
prikkel om aan die onwetendheid teverhelpen. Hij doet — gewetensvol of niet, 
vakkundig of niet — zijn job en als een kankergeval de volgende maanden niet 
terug verschijnt, dan wordt hij daar niét door opgeschrikt. Niet omdat hij nood
zakelijk een onmens zou zijn, maar doodeenvoudig omdat het aan de lopende 
band nu eenmaal zo is : men komt en men gaat, alle stukken zijn eender en ont
breekt er al een, dan is daarvoor niet de man aan de band maar ergens een vage 
magazijnier verantwoordelijk. Is dat toevallig de Grote Magazijnier, nu ja : welke 
haan zal er naar kraaien f 

Deze vaststellingen hebben niets te zien met pro of contra mijnheer Hen-
rard of welke strekking van medische sindikalisten ook. Het is eenvoudigweg een 
feit dat nuchter (maar niet harteloos) onder ogen moet gezien worden : wij zijn 
ergens met de hele manier van « genezen» op het verkeerde pad. De zieke, de 
angstige en ongeruste en bedreigde mens, staat niet meer centraal. Als hij ver
dwijnt — als er 100 verdwijnen — dan duurt het negen maand vooraleer de 
kraaien het uitbrengen. En hoe vaak brengen ze het ftit ? 

dia Genes. 

liteit tot echtere verhoudingen zou herlei
den. 

Wij moeten ons dus terdege inzetten om 
de Benelux-gedachte niet teloor te laten 
gaan. Dit eist niet alleen politieke en eko-
nomische, maar evenzeer morele en men
tale inspanningen... 

• SIC transit gloria mundi... 

" hitler, 
connais 
pas! 

ff 

(red.) Uit een recent opinie-onderzoek 
blijkt dat heel wat Belgische jongeren niet 
weten, wat incivisme en verzet is. 74 t. h. 
ondervraagden, die lager onderwijs hadden 
genoten, wisten van toeten noch blazen, 45 
t. h. middelbaar afgestudeerden al, evenmin 
en 38 t. h. ondervraagde universiteitsstu
denten wisten het ook niet. Wal zal Dema-
ny daarvan zeggen ? 

72 t. h. der jongeren tussen 15 en 19 jaar 
weten niets af van kollaboratie, incivisme 
en verzet; 62 t. h. ondervraagden tussen 15 
en 35 jaar waren even onwetend. Slechts 
een betrekkelijk aantal landgenoten weten 
er iets van af, doch verstrekten zeer onvol
ledige en zelfs onthutsende antwoorden. Zo 
waren 3,8 t. h. der « gepeilden > van oor
deel, dat incivisme iets te maken heeft met 
het niet nakomen van de militaire dienst
plicht (wat in se juist is, doch historisch, 
zoals de vraag bedoeld was, onvolledig); 
volgens een andere groep (8,4 t. h.) bestond 
incivisme alleen in belastingsontduiking en 
volgens 1,1 t. h. van onze medeburgers is 
het incivisme vooral het verspillen \an 
openbaar bezit of beschadigen van openbare 
gebouwen. Over het verzet wisten veel on
dervraagden weinig of niets te vertellen. 
Vooral onder de jongeren bleek dat ze nooit 
hadden gehoord van Onafhankelijkheids-
front of Witte Brigade (welke onweten-
heid we niet als een leemte in hun ont
wikkeling of opvoeding zullen aanrekenen, 
want dit meer beschamend dan eervol as-
pekt van onze « bevrijding » is inderdaad 
iets om zo vlug mogelijk te vergeten of het 
nooit te kennen). 

Uit de ganse strekking die het opinie
onderzoek aannam — en dit onderzoek niet 
alleen — blijkt dat het doorsnee-publiek 
in ons land een toenemende onverschillig
heid aan de dag legt voor de politiek in 
het algemeen. Dat is geen zuiver Belgisch 
vei-schijnsel; men kan het ook in de ons 
omringende landen vaststellen. Het is een 
gevolg van een bepaald welvaartsgevoel 
(dat overigens zeer bedrieglijk is) en van 

-de al te vaak niet gehouden beloften. Het 
is zelfs spreekwoordelijk geworden dat een 
regeringspartij zelden of nooit haar belof
ten houdt. 

We menen nochtans daf dergelijke opi
nie-peilingen geen juist beeld verstrekken, 
omdat ze vanuit Brussel geleid en geïnspi
reerd worden. Ook al maken we ons geen 
illuzies over de kennis van het politiek fei
tenmateriaal in Vlaanderen, toch zijn we 
ervan overtuigd dat een opinie-peiling in 
Vlaanderen over onze specifieke problema
tiek ietwat gunstiger rezultaten zou ople
veren, vooral na de gebeurtenissen van mei 
en later in en om Leuven en sinds de toe
spitsing van de problematiek om Brussel. 
Maar we herhalen : te hoog gestemde ver
wachtingen omtrent de kennis van het po
litieke feitenmateriaal door het doorsnee-
publiek hoeft men niet te koesteren. Daar
over kunnen alvast onze verzetsmaniakken 
voortaan een duchtig woordje meespreken. 
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WORDT DUUR BETAALD 

Niet alleen door he t zware 
en zeer vaak levensgevaarlijke 
werk op zee doch nu ook, om
dat de afzet van de vis moei
li jker zal worden, is de vis
vangst een du re en r i skante 
aangelegenheid. 

Met ingang van 8 februar i 
word t in ons land het vleesder-
ven afgeschaft (zie daarover 
elders in ons blad een p a a r 
andere beschouwingen) . In 
visseri jmiddens houd t men re
kening, dat de visverkoop dit 
j a a r met 25 % zal dalen als 
gevolg van dit kerkel i jk be
sluit. Vermits wij de Belgische 
bisschoppen he t recht ontzeg
gen zich in te la ten met poli
t ieke problemen, zullen we ons 
hier niet het recht aanmat igen 
hun de levieten te lezen in 'n 
zuiver religieuze aangelegen
heid. Wel be t reu ren we, dat de 
Vlaamse visserij nauwel i jks 
een m a a n d t i jd krijgt om zich 
aan de nieuwe toestand aan te 
passen, 

EET MEER VIS 

H a d men die overgangsti jd 
niet wat langer kunnen rek

ken, ten einde de visserij een 
gemakkel i jker en grondiger 
aanpassing toe te la ten ? Wel 
doen de bisschoppen een be
roep op sociale solidariteit en 
beplei ten ze de vrijwillige 
voortzet t ing van een eeuwen
oude t radi t ie . Wij voegen daa r 
ook onze s tem aan toe, om on
ze Vlaamse vissers (e r zijn 
geen andere in België. . .) t e 
he lpen in hun h a r d e s tr i jd o m 
hèt bes taan en ook omda t vis 
lekker en gezond is. « Vlamin
gen eet meer vis ! ». Dat is n ie t 
de ti tel van een spandoek, 
rondgedragen in een denkbeel
dige p ro tcs t s toe t tegen een. . . 
visdervend episkopaat , doch 
een welgemeende r aad omwil
le van sociale belangen en om
wille van de noodzakeli jke af
wisseling in he t menu ! 

P O S W I C K , 

R O M A N F L E U V E 

Ons verhaal w o rd t eentonig, 
m a a r we kunnen er niet van 
onder ui t : Poswick, min is te r 
van Landsverdediging, dr ingt 
zich onweers t aanbaa r aan ons 
op. Hij is voor een vijfdaags 
bezoek naa r Polen ver t rokken, 
vergezeld door een d ip lomaat 
en de stafchef van he t Leger, 

In de buurt van Rotselaar zaten de mensen deze week met een dubbele plaag : nog steeds lijdt 
de hele streek onder de overstromingen en daarbij kwam dan het gure winterweer. 

zogenaamd als d rager van 
ontwapeningsvoorstel len. Kor t 
na zijn ve r t r ek liet H a r m e i 
(d ie zélf al in Polen voor kon
tak ten is geweest, w a n t Polen 
is he t land van he t Rapackï-
p lan voor ontspanning in Eu
ropa ) weten, da t e r van on-

hAAGlSCH 
Bij onze Dietse broeders in het Noorden 

•werd tijdens de voorbije nieuwjaarsfees
ten, voor zowat 30 miljoen Belgische 
franken vuurwerk afgeschoten. In de 
Duitse Bondsrepubliek had men daarvoor 
tussen de 150 en de 200 miljoen over. Het 
is misschien toevallig dat deze cijfers 
bekend werden gemaakt, maar het is zeker 
opmerkelijk, dat dit gebeurt in twee zeer 
ontwikkelde landen, waarvan ten minste 
één nu nog de pretentie heeft een soort 
nieuw Israël te zijn, Nederland nl. En 
geen van de vrije geesten in het schrijf-
grage en vlug het woord nemende Noor
den, heeft over deze praktijken iets te zeg
gen gehad. Zo iets is gewoon normaal. 
Voor de vuurwerkmakers is dit vanzelf
sprekend een goed zaakje. Voor de meeste 
lawaai- en vuurmakers is het niet meer 
dan een meedoen aan een sociaal geves
tigd gebruik. Maar voor een meer scep
tische geest is er toch wel heel wat gelij
kenis tussen deze vieringen en het bezwe
rend getrommel en gedans van de natuur
volkeren die de komende tijden willen 
bezweren. 

Daarbij vergeleken zijn al onze wensen 
voor geluk, \oorspoed en zelfs zaligheid 
voorbeelden van nuchterheid, hoewel ook 
zij niet vrij zijn van een onuitgesproken 
en ook onbewust vertrouwen in de niet-
rationele krachten in het menselijk le\en. 
Iemand geluk toewensen dat men zelf niet 
ge\en kan (en welk geluk kan een mens 
wel ge\en ?) is niet mensonwaardig, is 
niet zinloos, maar is beslist niet iets wat 
voor een of andere van onze hoe dan ook 
in de mathesis gegronde wetenschappen 
vatbaar is, niet iets wat door onze tech
nische mogelijkheden kan uitgeschakeld 
en vervangen worden. Vuurpijlen afschie
ten en gelukwensen uitspreken, zijn wel 
menselijk en goed, maar op een of andere 
wijze magisch. 

In een merkwaardig helder moment ver
scheen op 7 augustus 1965 een provo-sten
cil te Amsterdam, met o.a. volgende tekst : 
« Wij eisen dat happenings voortaan on
gestoord kunnen verlopen, zonder politie. 
Men bedenke dat de happenings bij het 
Lievertje van grote kulturele en psycho

logische betekenis zijn voor Amsterdam 
als magisch centrum ». Hoe ongegrond de 
pretentie ook is, de strekking is duidelijk. 
En het is niet omdat Europese en Vlaamse 
bezoekers van China het niet zien, dat het 
zwaaien met het rood boekje en het para
deren met de foto van Mao niet magisch 
zou zijn. Het is niet omdat de Vlaamse 
meelopers van Mao er zich niet van be
wust zijn, dat de rode wachtersbeweging 
niet een ^scherp magisch nationalistische 
beweging zou zijn. Het ideologisch inter
nationalisme leeft het sterkst in woorden 
waar in werkelijkheid alleen nog een 
magisch nationalisme besta-t, waarbij 
vergeleken het Vlaams romantisme van de 
voorbije eeuw bescheiden nuchterheid Is. 

Zowel in het persoonlijke leven als in 
het gemeenschapsleven lijken, voor wie 
sclierp toeziet en zich niet aan woorden 
vergaapt, magische elementen wel onuit
roeibaar. Ook ons nationaal bewustzijn 
(hoe bescheiden, hoe gerationaliseerd, 
hoe ekonomisch ook gericht), zal steeds 
vreemd lijken, onaanvaardbaar geacht 
worden voor wie « gelooft » in de uitslui
tende waarde van wat wetenschap en 
techniek wordt genoemd. Deze « gelovi
gen » zullen met minachting op onze 
beweging neer kijken, zij zullen trachten 
dit bewustzijn te vernietigen ; zij zullen 
wellicht trachten ons tot hun « magisch » 
geloof te bekeren. Want als eminente 
sprekers thans durven verkondigen dat 
NNetenschap en techniek alles kunnen en 
alles mogen, dat zij de maat voor ons 
gehele menselijk leven geworden zijn, dan 
weten zij blijkbaar niet dat zij feitelijk 
staan tussen de nieuwjaarswensers die 
vuurwerk afschieten. 

Wij die waakzaam ons nationaal ggvoel 
en bewustzijn nauw verbonden willen 
houden met het geheel van de werkelijk
heid, die rekening willen houden met alle 
gegevens die ons verstand en onze bereke
ning ons kunnen bezorgen, zijn veel méér 
vrij van primaire magische invloeden dan 
zij die ons bekijken van uit hun schijn-
wetenschappehjke, want magische supe
rioriteit. 

NEMROD. 

derhandel ingen over ontwa
pening of wat dan ook geen 
sp rake was . Nu is he t de 
vraag : heeft Poswick wél een 
opdracht , doch mocht hij he t 
niet zeggen en heeft zijn onge
neeslijke zucht n a a r sensat ie 
hem loslippig doen zijn in zo
verre da t he t Ministerie van 
Buitenlandse Zaken iets moet 
logenstraffen, da t in se ju is t 
is ? Of heeft Poswick geen op
dracht en doet hij m a a r als
of ? In beide gevallen heeft de 
minis ter , die België's Playboy 
nr . 1 dreigt te worden, zich on
verantwoordel i jk gedragen. 
Vroeg of laat glijdt die m a n 
uit. Maar intussen m a a k t hi j 
Brussel belachelijk. Voor ons 
niet gelaten, want we denken 
in verband met al die reizen 
aan de kikker , die zich op
blaast . . . 

E I N D E L O Z E A D I E U S 

Jacques Brei, die zogezegd 
afscheid zou nemen van de 
showbussiness , gaat nu toch 
nog een « ul t ieme » afscheids-
toernee ondernemen en dan 
nog in Vlaanderen. Is het sim-
bolisch da t de gearr iveerde 
Brei als Vlaams afscheidsmi-
lieu Knokke ui tkoos, waa r hij 
in het begin van zijn carr ière 
werd uitgefloten (niet om 
taairedenen, doch omwille van 
het zoutloze in zijn eerste re
per to i re ) ? Brei scheldt wel op 
de showbussiness (en op de 
Vlamingen) m a a r hi j kan e r 
niet van scheiden en niet over 
zwijgen. Kompleks van haat-
liefde ? 

« V O D D E N » 7 

Persona non grata verklaard 
in Vlaanderen door de Vlaam
se Volksbeweging, zullen e r 
misschien « vodden » van ko
men met dat op t reden te 
Knokke. We zien Jacques Nel-
lens, d i rek teur van he t Casino 
en zoon van zijn vader, al ver
bleken bij dit vooruitzicht. Of 
blozen van genoegen in he t 
vooruitzicht van kosteloze re-
k lame voor zijn — nog steeds: 
franskiljonse — winkel. Als 
men het ons vraagt : laat Brei 
zingcf. en zwijg hem dood. 
Vermits hij showbussinessl ike 
gesproken toch al overleden is 
en secundo : omda t iemand 
die niet over de Vlamingen 
kan zwijgen, zelfs in pejora-
tief-cynische zin, daarmee he t 
bewijs ad adsu rdum levert. 

da t die Vlamingen steeds meer 
gewicht werpen in de Belgi
sche rommel schaa l ! 

KWETSBAAR 

Het personeel van de Ford-
fabrieken te Genk krijgt af te 
rekenen met een stijgend aan
tal werkloosheiddagen pe r 
maand . Oorzaak daarvan i-^ de 
slappe gang van zaken op de 
Duitse automobie lmarkt . Daar 
Genk volkomen afhankelijk is 
van de Fordfabrieken te Keu
len, wordt het bedrijfsbeleid 
e r volledig bepaald door 
Duitse beslissingen, Duitse nor
men en Duitse omstandighe
den. 

Deze werkloosheidsdagen in 
het grootste Limburgse bedrijf 
wijzen nog eens op de grote 
kwetsbaarheid van het be
drijfsleven in Vlaanderen, dat 
de jongste ja ren zijn expansie 
vooral te danken had aan bui
tenlandse initiatieven en kapi
talen. 

10 MILJARD 
BELASTINGSVERHOGING 

Het s taat zoveel als vast, da t 
de regering in 1967 verplicht 
zal zijn 10 mil jard nieuwe be
lastingen te heffen, om uit de 
financiële pu t te geraken. Cy-
klische begrotingen en andere 
boekhoudkundige t ruks a la 
Generale Bankmaatschappi j 
kunnen niet beletten, dat onze 
financiële genieën die het nu 
een keer helemaal anders dan 
anders zouden doen, verplich* 
zijn uiteindelijk met de klas
sieke fiskusnijper voor de dag 
te komen. Ze kunnen er een
voudig niet tussen uit, ondanks 
hun stellige beloften. Onze ge
s t roomli jnde pers schuift 
voorzichtig het cijfer 6 mil
j a rd vooruit; ingewijden ver
zekeren da t het min imum 10 
mil jard zal zijn. Alleen kunnen 
ze nog niet zeggen, op welke 
wijze « ze » de pil zullen ver
gulden : rechts t reekse of on
rechts t reekse belastingen. Wij 
t ippen op onrechts t reekse, om 
twee redenen : die hebben niet 
zo de « wrede messenglans » 
van echte, onvervalste, direkt 
naar de keel gri jpende belas
tingen (zie post-, TT- en spoor-
tar ieven) . En krachtens haa r 
reakt ionaire samenstell ing en 
politiek zal deze regering de 
bezi t tende klassen ontzien ten 
nadele van de werkende klas
sen. Wedden ? 
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IN MEMORIAM 
ANTOON GQEYENS 

op 3 januari overleed te 
Anderlecht dr Antoon Goe-
yens. Wij zouden aan onze 
plicht van erkentelijkheid 
en dankbaarheid erg te 
kort schieten indien wij 
geen piëteitsvol In Memo
riam zouden wijden aan de 
nagedachtenis van deze 
moedige Vlaming, die een 
der eersten was om ons na 
de stichting van de Volks
unie openlijk zijn steun en 
medewerking te verlenen. 
Op het eerste partijkongres 
van de Volksunie, in 1955, 
was dr Goeyens voorzitter 
van een sektievergadering. 

Geboren Limburger heeft 
de heer Goeyens het groot
ste deel van zijn leven bui
ten Limburg doorgebracht. 
Hij was als germanist le
raar aan het ateneum van 
Molenbeek geweest. 

Oudstrijder 1914-18 speel
de hij een rol in het Ver
bond van Vlaamse Oudstrij-
ders (V.O.S.), waarvan hij 
bij zijn overlijden onder
voorzitter was. Hij was ook 
lid van de raad van beheer 
van het IJzerbedevaartko-
mitee. Wij leerden de heer 
Goeyens kennen na de oor
log, in het Vlaams Komitee 
voor Federalisme. 

Antoon Goeyens was een 
Vlaming uit één stuk, trouw 
aan zijn Vlaams ideaal, niet 
bereid tot het volgen van 
kronkelwegen. Hij had de 
moed om in alle omstandig
heden voor zijn radikale, 
Vlaams-nationale overtui
ging uit te komen. 

Wij zullen Antoon Goe
yens nooit vergeten. Hij zal 
in onze dankbare herinne
ring blijven leven, niet al
leen als een strijdbaar en 
konsekwent Vlaams-natio
nalist, maar ook als een ver
standig, bereidwillig en zeer 
vriendelijk man. 

Aan mevrouw Goeyens be
tuigen wij onze oprechte 
deelneming. 

Mr. F. Van der Eist. 

2 0 M ILJOEN 

T E GRABBEL ? 

De « Volksgazet » b rach t he t 
uit als p r imeur maandag : de 
4 miljoen nieuwe rijbewijzen 
zijn onbruikbaar . Men kon ge
makkeli jk alles uitvegen wa t 
er op getikt of geschreven 
werd. De exemplaren zouden 
dus moeten terug ges tuurd 
worden en vervangen door 
nieuwe. Dat zou grosso m o d o 
16 miljoen frank kosten. Voegt 
men daarbi j de verzendings
kosten en de werkkos ten die 
het dubbel d rukken van dit r i j -
bewijsgeval zouden veroorza
ken, dan komt men aan onge
veer 20 miljoen. Nu kan men 
wel zeggen : wat is 20 miljoen 
vergeleken bij de ca 400 mil
joen, die de rijbewijzen aan de 
Schatkis t zullen opbrengen ? 
Maar dat is geen redenering, 
want feit is dat de kostpr i js 
van het r i jbewijs jaar in Bel
gië dreigt te verdubbelen door 
het bl i jkbaar ingeboren gemis 
aan kontrole bij onze rijks
diensten. Het depar tement van 
Verkeerswezen, da t voor de 
zaak verantwoordeli jk is, ont
kent echter en houdt s taande, 
tegen alle beter weten en ex
per iment in, dat de ri jbewijzen 
wél deugdelijk zijn. 

S T E E N E Z E L S ? 

Maar ondanks de departe-
mentelé logenstraffing, kan 
men gemakkelijk elke getypte 
tekst op het dokument me t 
een na t te vinger uitvegen tot 
er geen spoor van overblijft. 
Indien het depar tement in zijn 
stijfhoofdigheid volhardt en 
bovendien het gebruik van de 
balpen blijft verbieden (da t 
nochtans het best mogelijke 
rezultaat op de op bazis van 
vezelbewerking gemaakte do-
kumenten waarborg t ) dan 
staan we s t raks voor een toe
stand, waarbi j iedereen met 
maagdeli jk blanke rijbewijzen 
zal ri jden. Alvast 8 miljoen te 
grabbel gegooid en na een pe
riode van oninvulbare ri jbewij
zen, er nog 12 miljoen b i j . 
Mooi is dat, heren van de rijks-
adminis t ra t ie , en als uw bij-
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Ter Kamerenbos : een laagje sneeuw toverde bijna middenin Brussel voor één keer weer 

een Breugelprent. 

drage tot de inzet van het 
nieuwe j aa r werkeli jk magis
t raal . Als b lunder en blijk van 
s teenezelmental i te i t ! 

REGERING 

VAN HET D U R E LEVEN 

Dat kon men vroeger lezen 
in de socialistische pers , toen 
er nog geen travaill istische 
verliefdheid in de rangen der 
rose-rode broeders kiemde zo
als nu. Het verwonder t ons, 
da t we deze slagzin nog niet 
in Van Eynde's lij f k ran t heb
ben gelezen; hij wordt werke
lijk oud. De regering Van den 
Boeynants is nochtans de re
gering van het dure leven en 
van de gekamoefleerde belas
tingsverhoging. De por tkos ten 
van sommige postzendingen 
en ook de telefoontarieven 
slaan op. Nu blijkt dat ook de 
pr i js van de te legrammen zal 
stijgen; men wist nog niet 
mee te delen me t hoeveel en 
wanneer . 

D U U R D E R EN TRAGER 

Deze jongste verhoging zou 
te wijten zijn aan begrotings
tekor ten. Tiens tiens, en wij 

die dachten, dat de regering 
de begrotingen liet sluiten als 
een bus . De post tar ieven slaan 
op, omda t het verlies tot an
derhalf mil jard fr per j aa r is 
gestegen. 

Ook de Regie voor Telegraaf 
en Telefoon boekt verlies en 
vermits ze geen ri jkstoelagen 
krijgt, moet ze zich zelf be
druipen. Een magere t roost is, 
dat interzonegesprekken beter-
koop zullen worden . Maar het 
meest frekwente gesprek, het 
lokale, zal 4 fr kosten in plaats 
van 3. 

Een spot ter zou zeggen : dit 
alles bewijst , dat de levens
s tandaard in België stijgt. Alle 
gekheid daargelaten, stellen 
wij vast da t naa rma te de post
diensten duu rde r worden, de
ze diensten met de dag slech
ter en t rager worden. 

P O S W I C K T O C H I 

Kan er nu werkel i jk geen 
week meer voorbij gaan zonder 
Poswick, onze nationale val
schermspringer , in de. . . pisse-
bloemen te moeten zetten ? 
De man van de hervorming 
van het leger en de « nederda-
ling uit de hemel » schijnt de 

schuld te zijn van de misluk
king der onderhandel ingen 
tussen de Neder landse rege
ring en de Amerikaanse f i rma 
Nor th rop over de aankoop 
van nieuwe straal jagers. De 
Neder landse k ran t « De Tele
graaf » schi-ijft inderdaad he t 
afbreken der besprekingen toe 
aan de aarzelende houding van 
Poswick, die om zuiver intern-
polit ieke overwegingen de ge
zamenlijke Belgisch - Neder
landse aankoop van F-5-toestel-
len ui ts telde tot medio febru-

ÖENELUX 

Dit heeft er toe geleid, da t 
Neder land (zinnens het o rder 
vóór einde 1966 te p laatsen om
wille van een goedkope pr i j s ) 
in een ui ters t nadelige onder-
handelingspozit ie t e r e c h t 
kwam. 

Het valt te bet reuren, da t 
Neder land en België, die beide 
een zware defensielast moeten 
torsen, niet in s taat blijken te 
zijn een politiek van nauwe 
samenwerking te voeren tot 
d rukking van de financiële 
lasten. Dit incident is de zo
veelste i l lustrat ie van de zgn. 
Beneluxsamenwerking, die een 
dode let ter blijft. 

VOLKSUNIE WEIGERT NAAR KOMMISSIE MEYERS TE GAAN 
Zoals uit onderstaande, integraal opge

nomen brief van onze partijvoorzitter 
mr. Van der Eist blijkt, weigert de Volks
unie in te gaan op de uitnodiging van de 
Kommissie Meyers om gedurende een half 
uur haar vizie te geven op een ontzaglijke 
reeks vraagstukken, die verband houden 
met het samenleven van twee volksge
meenschappen in de staat.,Het is alsof men 
iemand zou gevraagd hebben, de relativi-
teitsteorie van Einstein te \ ei klaren -n 
een kwartier (terwijl we toch gek aan het 
doen zijn !). . Üe tekst van deze brief 
luidt als volgt : 

Aan de Heer Meyers, 
Voorzitter van de Kommissie voor de 

betrekkingen tussen de taalgemeenschap
pen. 

« Ik ontving uw schrijven waarbij een 
delegatie van de Volksunie uitgenodigd 
wordt om voor uw Kommissie een uileen-
zetting te komen geven « over de moei
lijkheden welke thans op ekonomisch, 
sociaal en kultureel gebied ondervonden 
•worden in de Vlaamse taaistreek, over de 
bekommernissen van uw partij inzake de 
taalwetgeving of inzake de problematiek 
van de verbetering van de betrekkingen 
tussen beide taalgemeenschappen en over 
de voorstellen die uw partij wenst te 
doen ». 

«Om dit alles uiteen te zetten zouden wij 
over ± 1 / 2 uur beschikken ! 

« Het Partijbestuur van de Volksunie 
gaf mij opdracht U mede te delen dat onze 
partij op uw verzoek niet kan ingaan om 
hierna volgende redenen. 

« Vooreerst werd de Volksunie bij dt 
samenstelling van uw Kommissie op een 
voor ons onaanvaardbare wijze geweerd 
Deze diskriminatie was des te ergerlijker 
omdat, zoals iedereen weet. onze partij 
die dan toch 12 % van de kiezers in het 
Vlaams land vertegenwoordigt, ten zeerste 
geïnteresseerd is voor het probleem van 
de betrekkingen tussen de gemeenschap
pen. 

« De samenstelling van de Kommissie 
beantwoordt geenszins aan de werkeliike 
verhoudingen in de unitaire staat en is 
dus niet deraokratisch. De eenzijdige be
voordeling van Brussel is al te opvallend 
om niet bewust gewild te zijn. 

«Het arrondissement Brussel telt immers 
niet minder dan 12 vertegenwoordigers, 
daar waar de drie traditionele pai tijen 
samen in dit arrondissement ()()0.94() kie
zers vertegenwoordigen. iJe Volksunie, die 
346.860 kiezers vertegenwoordigt, kreeg 
echter niet één vertegenwoordiger in uw 
Kommissie. 

« De 2.267.432 kiezers in het Vlaams 
land die hun stem gaven aan een der drie 
traditionele partijen hebben slechts even

veel vertegenwoordigers als de 660.^ '6 
kiezers van het hoofdstedelijk arrondisse
ment. Dit is geen « arithmétique hollan-
daise » maar « arithmétique beige ». Waar
bij nog komt dat de PVV op voet van ge
lijkheid gesteld wordt met de CVP en de 
BSP. 

« Het is daarenboven onze overtuiging 
dat iedere vruchtbare en vri]e gedachten-
wisseling onmogelijk is in de schoot van 
een Kommissie die al te zeer afhankelijk 
is van de regering en niet beschikt over 
de vereiste onafhankelijkheid. 

« Inderdaad stellen wij vast dat de 
Kommissie door de regering misbruikt 
wordt en zich laat misbruiken. Wij ver
wijzen naar de verwikkelingen rond de 
publikatie der taai-besluiten en naar hel 
opzet van de regering, Jringende proble 
men te onttrekken aan het parlement en 
de oplossing ervan onbepaald te verda
gen door ze in uw Kommissie te « bevrie 
zen ». 

« Het is niet onze taak aan dergelijke 
verdagingsmanoeuvers en struisvogelpoli
tiek mee te werken. Wij blijven integen
deel overtuigd dat de grondwettelijke en 
demokratische prerogatieven van het par 
lement moeten geëerbiedigd worden. 

«Het is dan' ook in het parlement dat wij. 
als demokratisch gekozen vertegenwoordi 
gers van het volk en zoals de grondwet 
het voorschrijft, onze zienswijze en onze 
positieve voorstellen zullen verdedigen in 

zover het ons door de regering nog zal 
toegelaten worden ». 

Deze briet spreekt voor zich zelf. Het 
is een bespotteliik en kinderachtig ma-
noeuver van de aan de regering verknech-
te Kommissie Meyers, met een dergelijk 
Verzoek voor de dag te durven komen, üe 
Volksunie heeft dan ook terecht gemeend 
— en iedere Vl'-er zal hier ten volle het 
standpunt van het partijbestuur delen — 
onmiddellijk en negatief te moeten rea
geren. Het gaat niet alleen om dat belache
lijk halfuur, doch ook om het principe ; 
een partij als de onze kan en mag niet 
meewerken aan de stelselmatige beknot
ting van de parlementaire demokratie, 
zoals deze door de ;VP-PVV-regering na
gestreefd wordt. Vroeg of laat zullen zich 
trouwens deze praktijken keren tegen 
hen, die ze thans tegen Vlaanderen en de 
Volksunie pogen toe te passen. De laatste 
zin van de brief van mr. Van der Eist mag 
zelfs tragisch genoemd worden : « ...onze 
pozitieve voorstellen zullen verdedigen in 
zover het ons door de regering nog zal 
toegelaten worden ». 

Zo ver zijn we vandaag in 3elgic geko
men : een parlement dat door de zwak
hei : en de verdeeldheid van de kleurpar-
tijen tot een steeds grotere onmacht wordt 
gedoemd en waarvan de normale werking 
wordt verhinderd door hen, die de mond 
vol hebben van vrijheid en demokratie. 
There is something rotten in the state of 
Belgium. Er is méér dan slechts iets rot 
in deze staat. De gevolgen daarvan zullen 
niet uitblijven. Maar dat men dan niet 
aandrave met vcrwiitcn voor dingen, die 
men zei" heeft uitgelokt. 



BEDANKING 

Prof. Alfred Verdross ui t We
nen heeft vriendeli jk voorlo
pig bedank t voor een Leu
vens eredoktoraa t , « ui t vrees 
be t rokken te worden in de 
Belgische taa lproblemen, als 
rechter van he t Hof te St raa ts 
bu rg ». We weten, da t momen
teel voor dat Hof de franko-
fone klacht in behandel ing is 
tegen de Belgische taalwetge-
vmg, die volgens de klagers 
een schending is van de Euro
pese Verklaring van de Rech
ten van de Mens. Professor 
Verdross zou tot deze afwij
zende houding aangezet zijn 
door Charles De Visschère, 
eredoctor van de Weense uni
versiteit en vader van de be
ruch te Paul De Visschère, de-
kaan van de frankofone rechts-
fakulteit te Leuven, die een ra
biate franskiljon is. 

DIALOOG MOGELIJK ? 

Charles De Visschère zou de 
« Libre Belgique » (al t i jd zij !) 
geïnspireerd hebben, om een 
stukje over het l idmaatschap 
van prof. Verdross aan he t 
S t raa tsburgse Hof te publice
ren en daaraan de gekende be
denkingen vast te knopen : 'n 
rechter te S t raa t sburg kan niet 
objektief tegenover een fran
kofone klacht inzake taalwet
geving staan, wanneer hij ter-
zelfdertijd eredoctor van de 
nederlandstal ige universi te i t 
van Leuven wordt . Het maneu-
vertje slaagde en we zijn 
weeral een stukje wijzer over 
de werkeli jke mental i te i t van 
onze « katolieke frankofone 
b r o e d e r s » . Dat echter een 
F ransman het Hof te Straats
b u r g voorzit, no ta bene na
mens een land dat de Verkla
r ing van de Rechten van de 
Mens niet is bi jgetreden, 
m a a k t voor onze « Libre »-s en 
De Visschère 's geen bezwaar 
uit . Hebben we het verkeerd 
voor, wanneer wij stellen, dat 
er met de frankofonen in ons 
land niet meer te dialogeren 
is ? En dat ze alleen de taal 
van de mach t verstaan ? 

VOLMACHTEN... 
In C.V.P.-kringen meesmui l t 

m e n over de verklaring van 
B.S.P.-leider Collard, waar de
ze de toekenning van eventuele 
volmachten aan de regering 
als ondemokra t i sch verwerpt . 
Men her inner t aan de verkla 
r ing van Achille Van Acker, 

toen deze begin vorig j a a r me t 
een informatie-opdracht was 
belas t (die hi j als een forma
tie-opdracht opvatte , to t gro te 
woede van sommige «kolle
ga's ») en waar hij o.a. zei, da t 
zekere vraags tukken voor een 
bepaalde per iode niet zonder 
volmachten waren op te los
sen. 

...OVERBODIG ? 

Nu wrijven de C.V.P.-ers Col
lard deze Van Ackerse uitla
t ing onder de neus . Zouden ze 
echter niet liever denken a a n 
h u n fameuze begrotingsperike
len, waarbi j ze he t ene j aa r in 
aanbidding Jiggen voor he t fi
nancieel genie Dequae, en he t 
volgend jaar voor he t even ge
niaal financieel b re in van 
Eyskens die net het tegenover
gestelde van Dequae vertel t , 
me t een « rekenkundige vergis
sing van 25 mil jard » ? E n van 
volmachten gesproken : zijn 
die er wel nog nodig, vermi ts 
de regering zonder volmachten 
er toch in slaagt op bepaa lde 
te r re inen — o.a. de taalkwes
t ie — te doen en te la ten wa t 
ze wil, zonder d a t . d e meerder
he id in he t pa r lement ook 
m a a r kikt ? 

MEYERS ONTVANGT 

Elders in ons blad publice
ren we de brief van ons par t i j 
bes tuu r aan de heer Meyers, 
waar in de weigering van de 
V.U. om voor diens kommiss ie 
te verschijnen, word t gemoti
veerd. In tussen ve rnamen we 
dat de kommiss ie « zeer r u ime 
raadplegingen » zal houden via 
een subkommiss ie . Op 25 ja
nua r i zullen de Brusselse bur
gemeesters hun biecht mogen 
spreken (bij voorbaat verze
kerd van de algemene absolu
tie) , 1 februari komt de mond-
dicht gemaakte vice-goever-
n e u r Cappuyns aan he t woord 
(als hij toelating kri jgt van 
Paul de spekslager) , daa rna 
komen de goeverneur en de be
stendige deputa t ie van Bra
ban t aan de beur t . 

ZINNEKENSSPEL 

Op voorstel van Lindemans 
zal ook he t Vlaams Komitee 
Brussel gehoord worden , op 
voorwaarde da t er een franko
fone tegenhanger w o rd t ont
vangen. Daar er nog geen 
Frans Komitee voor Brussel 
bestaat (hoe is he t mogel i jk?) . 

zoekt men thans ijverig n a a r 
iets da t er op gelijkt. We kun
nen de zoekenden slechts de 
raad geven, er sito pres to een 
op te r ichten : op één sosjeteit 
min of meer komt he t niet 
meer aan. We zijn benieuwd, 
over hoeveel t i jd al die heren 
en kommissieleden zullen be
schikken om hun s t andpun t 
u i teen te zetten. Naar verluidt 
kri jgen de Brusselse burge
mees ters een hele namiddag ! 
Reden te meer voor de V.U., 
die m a a r een half uu r kreeg, 
om feestelijk te bedanken. We 
doen aan dit Zinnekensspel 
niet mee, zelfs al doet zot zijn 
geen zeer. . . 

GRENSARBEIDERS 

Midden 1966 waren er 20.999 
Belgische arbeiders die n a a r 
Neder land gingen werken ; 
voor meer dan 80 t.h. waren 
da t Vlamingen. De grensarbeid 
naa r Neder land is sinds 1958 
b i jna verdrievoudigd; in da t 
j a a r waren er slechts 7.701 
grensarbeiders . 

Sinds 1958 is het aanta l Ne
der landse grensarbeiders in 
België voor tdurend gedaald. In 
da t j a a r waren er nog 3.497; 
da t getal was midden 1966 ge
slonken to t 2.052. 

Het is vooral uit de Limburg
se a r rondissementen en ui t de 
Kempen dat Vlaamse arbei
ders genoodzaakt zijn, werk en 
b rood in Neder land te gaan 
zoeken. 

NAAMLOZE ZWENDEL 
In «Volksgazet verscheen 

deze week in grote opmaak 
he t n ieuws dat een aanta l Bel
gische, Franse en Duitse fir
ma ' s (met Antwerpen als 
hoofdzetel) er in geslaagd zijn, 
de E E.G.-kas voor meer dan 
200 miljoen op te lichten. De 
zwendel zat handig in mekaa r : 
mil joenen aan toelagen werden 
binnengeri jfd voor binnen
schepen die s teeds m a a r heen 
en weer dezelfde lading in- en 
ui tvoerden te Antwerpen en 
Ro t t e rdam. 

Wat ons bij die ber ich ten 
verwonderde , was de diskret ie 
van .« Volksgazet » : geen en
kele zwendelfirma werd m e t 
n a m e genoemd. 

Toen in 1944 Sus Janssens , 
die onder de oorlog om den 
brode bij de Vlaamse Wacht 
was gegaan, voor de kr i jgsraad 
verscheen, s tond zijn n a a m en 
adres voluit in Van Eynde 's 
moni teur de r h e k s e n j a c h t ! 

Jifpü^; 

Het waren deze week slechte dagen voor de autovoer der s.^ 

5.616 NIEUWE 

ABONNEMENTEN 

EN HIER DAN DE LIJST 
DER BESTE AFDELINGEN 
(tvo) Dit is dan de voorlaatste keei dat we een overzicht geven 
van het verloop der schokaktie. De cijfers hieionder zijn nog met 
üejinilicj, maar veel xvijzigmgen zijn er thans niet meer te ver* 
wachten. De laatste abonnementen van de nktie beginnen trager 
en trager via de arrondissementen op het sehetariaat te Brussel 
binnen te druppelen. We zijn inmiddels echter terug een nieuwe 
kaap voorbijgestoken : de kaap der 5.500. Veileden dinsdag kre
gen we nog een paar telefoontjes binnen op de redaktie en moch-
tenhve aan deze rubuek beginnen met het alle)jongste cijfer i 
5.616 ! 

Wat ons ten zeerste verheugt, is het feit dat nu ook Brussel 
over zijn streef norm heen is zodat alle aiiondissementen voldaan 
hebben aan de verivachtingen. Een ander belangrijk feit deze 
week : op het uiterste nippertje is Oostende nog over Tongeren 
naai de tweede plaats gewipt. Dat daarvoor fantastisch haid, met 
echt-Westvlaamse koppigheid, werd gewerkt, vergt wel geen be
toog En het is voor Tongeren alleszins een eer, slechts door de 
slakanovisten van de kuststreek en de polder afgedroogd te zi/n.» 

En nu dan weer, in omgekeerde volgorde, ons week klasse
ment, met achter de naam van ieder arrondissement de plaats in 
de rangschikking voiige week. 

17. BRUSSEL (17) 
Over de sloot : 101 t. h.! Week voordien 83 t. h. Verdienste

lijke afdelingen : Asse (19 ab.), Buiztngen (12), Diegem (17), Dil-
beek (48), Hekelgem (17), N.0. Heembeek (16), Zaventem (23), 
Hofstade (10). 

16. BRUGGE (15) 
116 t. h. Week voordien eveneens 116 t. h. Een pluim voor : 

St Andries (30), Knokke (50). 

15. OUDENAARDE (16) 
118 t. h. Week voordten 114 t. h. Zeer flink rezultaat te Ou

denaarde en te Wortegem. 

14. ROESELARE (14) 
121 t. h. Week voordien 116 t. h. Speciale vermelding voor 

Al dooie (25), Izegem (20), Zwevezele (40), Meulebeke (15), Tielt 
(30), Roeselare (55). 

13. ANTWERPEN (12) 
161 t. h. Week voordien 154 t. h. Een heel grote vermelding 

voor Zwijndrecht (133). Pluim voor Edegem (79) en Wibijk (72). 

12. GENT (13) 
162 t. h. Week voordien 152 t. h. De besten : Merelbeke (68), 

Nevele (20), Demze (25), Mariakerke (13), St Amandsberg (45), 
Zulte-Olsene (11), Gentbrugge (42). 

11. KORTRIJK (9) 
182 t. h. Week voordien 166 t. h. Vermelding voor Deer

lijk, Wevelgem en Korti ijk-stad. 

15. MECHELEN (10) 
183 t. h. Week voordien 165 t. h. Mechelen-stad heeft thans 

zijn achterstand opgehaald. Nijlen (40) en Klein-Brabant met 
Bornem (30) deden het uitstekend. 

9. AALST (7) 
209 t. h. Week voordien 206 t. h. Goed rezultaat in Aalst-stad 

(60), Erembodegem (31), Herzele (34), Mere (23) en Dender-
houtem (32). 

8. lEPER (8) 
220 t.h. Week voordien 201 t.h. Flink gewerkt in Woesten (5), 

leper (8) en Wervik (8). 

7. LEUVEN (7) 
244 t. h. Week voordien 155 t. h. Grote sprong vooruit, o.m. 

dank ZIJ Kortenberg (52), Boorlmeerbeek (54), Kessel Lo (28), 
Heverlee (25), Testelt (26). 

6. ST NIKLAAS (6) 
272 t. h Week voordien 266 t. h. Zeer goed te Lokeren (86), 

Kallo (37), St Niklaas (67), Beveren (66) en Bazel (34). 

5. DEN DERM ON DE (5) 
400 t. h. Week voordien 360 t. h. Grote pluim voor Lebbeks 

(90), Dendermonde (56) en Oudegem (17). 

4. TURNHOUT (4) 
421 t. h. Week voordien 421 t. h. Zeer goed te Geel, Turn

hout-stad en Ramsel Hulshout. 

3. TONGEREN (2) 
449 t. h. Week voordien 449 t. h. Zeer goed te Eisden (HO), 

Bilzen (40), Bree (35) en Neerpelt (25). 

2. OOSTENDE (3) 
515 t. h. Week voordien 432 't. h. Ongelooflijk rezultaat in 

het kleine Leffmge-Sletpe (39), zeer goed te Veurne (121), Kok-
stjde (22), Koekelare (70) en Oostende-stad (180). 

1. HASSELT (1) 
610 t h. Week voordien 610 t. h. Topkampioenen Genk 

(176), Hasselt (68), Opglabbeek (55), Diepenbeek (40), Benngen 
(32). 

http://dat.de


8 

TAALCIRKUS DE OOSTKANTONS 
Wie zelf zijn schuurtje blust, vergeet wet eens dat bij de buurman het huis aan 
het branden is. Dat is misschien de verhouding waarin wij als Vlamingen staan 
tegenover het probleem van de Oostkantons. Want naast « broeder Waal » ligt 
daar nog juist mee op de rand van het Belgisch bed, het Duitse broertje. De 
dikke Waal tussenin beneemt ons wel het zicht op dat randgeval. En als onze 
Duitse landgenoten schuchter een klacht willen uiten over hun weinig komfor-
tabele positie, krijgen ze snel een afdreigende Waalse por in de ribben. Want 
de Walen beschouwen dit gebied zowat als het wingewest van hun Walenpays. 
De oorlogstrofee L Want aan jongere lezers moet er wellicht reeds herinnerd 
worden hoe deze duitstalige Oostkantons als derde taalvehikel vrij recent kwa
men meerijden in België,« kruispunt van twee kuituren». 

We hadden daar toch een OOI1O_Q; ge
r o n n e n in 1918, CU in de slechtste Fran
se tradities van Louis XIV en Napo
leon meenden de overwinnende Belgi
sche potentaten dat het \aderland moest 
groter worden. 

Ging dat misschien nog op voor het 
hoofdzakelijk franstalig gebied bij Mal-
médy, historische nonsens werd het als 
men op bazis van vergeelde archiefstuk
ken ging bewijzen dat de duitstalige ge
bieden rond Eupen en Sankt Vith ook 
moesten terugkeren in de schoot \ a n 
mère Belgique. Het leek zowat afgeke
ken bij die andeie « overwinnaars » van 
1918, de lopers uit Italië, die toen ze het 
Italiaanse gebied van Trent ino van Oos
tenrijk afnamen ineens maar doorgre-
pen door Süd-1'irol naar de Brenner-
pas. Onze francofone hoerapatriotten 
waren door hetzelfde imperialistische 
beestje gebeten. De eerste jaren na de 
inl i j \ ing trachtte men dan ook een in
tensieve verfransingspolitiek te voeren. 

Men had in het gebied Eupen-Sankt 
Vith echter te doen met een bevolking 
die sinds 1815 was opgenomen geweest 
in een normaal Duits kultuiirleven, heel 
wat anders dan de dialektsprekers rond 
Arel (Aarlen) waar men sinds 18.")0 op 
het Duitse dialekt een Franse \ernislaag 
had overge-smeerd. Met wat terugblik 
kunnen we nu wel zeggen dat de stomp
zinnige Belgische houding na 1918 de 
hoofdoorzaak is dat de groot-Duitse 
strekking in de jaren dertig steeds meer 
veld won in de Oostkantons. Terug bij 

Duitsland gevoegd in 1910, was de 1911-
periode alles bchahe een « be\ rijding )). 
He t is wel het beste bewijs \dn het 
Belgisth-Jacobijnse staatsfanatisme dat 
men hier repressie \oerde zonder teke
ning te houden met de speciale toestan
den die geheerst hadden onder de oor
log. 

Een illustratie van die gekheid : meer 
dan 50 t. h. van de be\olking verloor 
na 1945 haar burgerrechten in dat duits-
talig gebied. 

Hier past wc\ hel -wooid \.in die En
gelse krijgsauditeur o\er de Ierse rebel
len die hij te veroordelen kreeg : << Als 
al deze mensen « landverraders » /ijn. 
dan is iets niet in orde met het land 
zelf ». Het resultaat was er dan ook 
naar, na zulke meedogenloze repressie. 
De hele beambtengroep (van onderwij
zer tot postbode) werd uitgezuiverd en 
aanvankelijk meestendeels door Walen 
vervangen. Wij hebben het als student 
te Leuven beleefd hoe de gezellige com-
millitones \<\n Eumavia (studenten Eu-
pen-Malmédy te Leuven) plots kopschuw 
werden' als een van ons het waagde te 
spreken over de « volkslümlicher 
Kanipf ». Zij moesten veel Dortjes uit 
hebben om er durven over te beginnen. 

Jarenlang bleef het dan ook stil in 
deze oosthoek van België. De duitstalige 
Ooslkantonbewoners trokken het hoofd 
in de nek en lieten het Frans offensief 
over zich heen gaan. De lessen uit het 
verleden werkten wel na. De verfran-
sers beseften ook dat ze het wat minder 
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Verfransle genicentcnanien en opdringerige tweetaligheid (hét wapen voor de 
ultieme verfransiiig) overal in de Plaldietse streek en het Duits gebied. Frans, 
Engels en... zelfs Duits kan men te Kelmis in avondkursusseti leren. Nederlands 

echter niet... 

openlijk moesten proberen. In West-
Europa, midden de t^vintigste eeuw, kan 
de brutale denationalisering nu eeiuuaal 
moeilijk beoefend worden. 

Men werkt hier met een geraffineeid 
sisteem, waarin we de metoden terug
vinden die men in Vlaanderen voor de 
jaren 1932 in het onderwijs en de be-
noemingspolitiek toepaste, en die n u 
nog rond Brussel als <( faciliteiten »-po-
litiek beoefend worden. 

In het lager onderwijs is de voertaal 
bel Duits, maar \ a n het eerste studie-
j.iai af moeten de Llcine Buljen reeds 
hel gc\cchl niet « ie li\ re » en « r .mnoi-
re » beginnen. Opklimmend wordt het 
Frans onderricht steeds \ersterkt. \ 'an-
af het middelbaar onderwijs krijgen we 
een sisteem dat de duitstalige jongelui 
moet klaarstomen om franstalig hoger 
ondeiwijs te \olgcn, want on/e « breed-
denkende Europese » slaatslui zijn nog 
altijd niet zo \ e r dat de duitstalige stu
denten wettige graden mogen halen aan 
de hogescholen enkele kilometers o\er d ; 
Duitse staatsgrens, als in Aken bvb. 

Wij \crmelden reeds de henoemings-
politiek. I-'ranstalige iu'wijkcliilgskernen 
werden aldus ge\ormd en die moesten 
naar oud gebruik, zoah rond Brussel, 
« kastescholen » krijgen. 

In het duitstalig gebied weid dus voor
zien door de Belgische wet dat frans
tal ige scholen mogen opgericht worden. 
Zo ligt het bruggehoofd klaar. Het eeu
wige schema van de francofone Belgen 
bij hun overal weerkerend kultuurim-
perialisme. Men \Taagt zich in dit "ver
band af waarom na 1945 de franstalige 
douanenschool van België moest \ei legd 
worden van Erquelinnes in Wallonië 
naar het duitstalige Eupen. 

Weinig of geen reaktie kregen ^\c nog 
sinds de oorlog tegen deze geniepige \er-
fransingspolitiek in een homogeen ge
bied %an meer dan 60.000 duitstaligen. 

In de moerlemeie %an na 1945 ging de 
meer radikale pers ten gronde. 
' Bleef slechts het dagblad « Grenz-

1'lcho » dat (( bien modéré » is op het 
\ lak van de verdediging der taalrechten 
der Oostkantons. Zo modéré dat men er 
ie Brussel weinig of geen rekening mee 
houdt; evenmin als met de bleke C\ 'P-
parlementair Schyns, die langs het arr. 
\ er\ iers deze streek vertegenwoordigt. 

Maar toch ! Onlangs hoorden we hoe 
in een gemeente nabij Sankt Vith een 
gemeenteraadslid tweetalige opschriften 
in /ijn eentalig Duits dorp « uitgram-
l U C l l s I C 1). 

Nu \ \ ( t i \e rnamen we uit de kristen-
demokratische «Aachener Volkszeitung» 
lioe protesten opgingen tegen een nieuw 
si,lalt je \ a n Belgische \erbeulemansing 
in de Oostkantons. 

De wet voorziet dat de leerkiachten 
tnoeten het bewijs leveren van hun taal
kennis \oür hel gebied waarin ze les ge
ven of wensen te ge\en. 

Daar er geen aangepaste hogere vor
ming bestaat in het Duits voor de duits
talige leerkrachten uit Eupen-Sankt Vith 
l/ij hel^ben een franstalig hoger diplo
ma), moeten zij dus door een e.xamea 
bewijzerr dat ze Duits kennen. Onlangs 
beleefden we tlaii ook v\,ii In <le Oost
kantons terecht een .( ciikusveiloning >' 
werd genoemd. Komisch enerzijds, maar 
anderzijds vernederend voor de duits-
ialit;e regenten en legentessen die er 
vicKlcii a.tn onderworpen. 

I lel was weeree hl oj:) zijn Belgisch. De 
konntiissie ad IKX was xoor een deel 
samengesleld iirl Waalse duilsonkundi
gen die dus mocteir vaststellen of de 
Duitseis wel Duits kenden. Soort sis
teem van de franstalige generaals die 
examen-Nederlands alnemcir. 

Na een Duits opstel ue iden /e \oor 
een deel in het Frans onderviaagd over 
I ranse l i teratuur en spraakkunst. Dit 
alles in het kader van het onderzoek 
naar liuir kennis van het Du i t s ! Ook 
over hun gewone \akkeirnis werden ze 
nog- ondervraagd, hoewel ze elk iir hun 
vak toch reeds gediplorirccrd vvaieir als 
regent. 

De reaktie in de streek op de/e Brus
selse waan/iir was dan ook fel. Natuur
lijk \olstond de/c rcaklie om hel frans
talige blad « Lc Peuple » ecu reeks ha-

telijkhcdcn in de mond te le^sren t e ï e i 
de/e Oostelijke landgenoten. De rotnrea ' 
laliteit v an de Waals-Brusselse pers tegen 
de Oostkantons kwam onlangs ook nog 
tot uit ing toen ze een internationaal in
cident zou geschapen hebben, omdat een 
Akener C.D.U.-krant het plan had op
gevat om een regionale uitgave in de 
Oostkantons te verzorgen. Dat mogen aL 
leen Parijse bladen in Brussel : Bru-
xelles is immers faubourg de Paris. 

Het wordt hoogtijd dat de Vlaamse 
beweging die aan kracht herwon, he t 
dekseltje van die vuile potjes eens afrukt. 
Destenav. de Luikse burgemeesier. riep 
dat het Belgische 1 l/as 1 oiliai iii^cii In 
de Voersireek ligt. Hij \eigisi /ich : liet 
ligt ivat meer Oostelijk. 

LUYTEN. 

oî zE mmm IN 
HET PARLEMENT 
De ov erv loedise interpellaties en 

tu.s.senkomsten van onze parlemen
tairen maken het steeds meer en 
meer onmogelijk, hun tu.s.senkom-
steii allemaal uitvoerig in ons blad 
te plaatsen oi' te kommentariëren. 
\ 'oortaan zullen we iedere week 
« in een no^dop » een overzicht 
geven van het V.U.-werk in Kamer 
en Senaat, van woensdag tot woens
dag. Zo krijgen de lezer.s, overzich
telijk en volledig, een juist beeld 
van de aktiviteiten onzer (onver
moeibare) fraktie.s. 
• Partijvoorzitter Van der Eist liet 

in een schrijven aan de heer 
IMeyers weten, waarom de Volks
unie niet wil verschijnen voor de 
« Kommissie tot verbHering van 
de betrekkingen tussen de ge
meenschappen » (zie biz. 6). 

H De Volksunie - Senaatsfraktie 
diende een wetsvoorstel Jorissen 
in, waarbij voorgesteld wordt de 
kommissie -Aleyers al' te schaffen. 
Deze kommissie is in haar huidi
ge vorm en omvvalle van de haar 
door de regering opgedrongen 
rol een aanslag op de rechten 
van het parlement, zo heet het 
in de toelichting tot het wets
voorstel. 

• Volksvertegenwoordiger Vic An-
ciaux interpelleerde de minis
ters van Nederlandse en Fi-anse 
kuituur over het feit dat België 
achterop raakt inzake reklame-
T.V. Het gevaar bestaat dat Bel
gische firma's via buitenlandse 
T.V.-zenders de Belgische markt 
zullen bewerken ; de daaraan 
bestede gelden zouden beter onze 
eigen T.V.-zenders ten goede 
komen. 

• Volksvertegenwoordiger H u g o 
Schiltz kwam tussenbeide bij de 
bespreking van de begroting van 
Arbeid en Tewerkstelling. Hij 
handelde vooral over de krizis in 
de tekstielsektor en de toestand 
in Limburg en pleitte voor een 
hervorming van de wetgeving op 
de maatschappijen. Hij brak een 
lans voor de gepensioneerden, 
verhoogde inspanning voor de 
huisvesting en onthaal van de 
gastarbeiders. 

• Bij de bespreking van de begro
ting van Binnenlandse Zaken in 
de Senaat kwam Wim Jorissen 
tussenbeide om aan te dringen 
op een behoorlijke werking van 
de vaste kommissie voor taalfoe-
zicht. De toestanden in deze kom
missie doen sterk aan sabotage 
denken. 

• Bij dezelfde begroting kwam ook 
senator dr. Ballet tussenbeide, 
om te handelen over de erger
lijke taaitoestanden in het Brus
selse. Zijn tussenkomst werd 
herhaaldelijk onderbroken. Onze 
senator kloeg dan tot slot van 
zijn tussenkomst aan dat in mei 
jl. te Doel de nummerplaten wer
den genoteerd van V.l'.-propa
gandisten die het « Witboek over 
Zwartberg » verspreidden en dat 
de minister zulks normaal en 
billijk achtte. 

• Volledigheidshalve dient nog 
aangestipt dat de V.l'.-senaats
fraktie einde 19(>6 een wetsvoor
stel heeft ingediend dat er op ge
richt is, de kredieten van het 
« Nationaal Fonds voor Weten
schappelijk Onderzoek » toe te 
kennen voor 60 t.h. aan vorser.s 
met Nederlands en voor 40 t.h. 
aan vorsers met Frans diploma ; 
dit zou de kredietverlening in 
overeenstemming brengen met 
de bevolkingsverhouding tussen 
de twee taalgroepen. 
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WIJ 

NIEUWS VAN DE VOLKSVNIEPARLEMENTSFRAKTIES 

GUNSTIG 

Na zijn reis naar Zuid-Ame-
rika deelde de eerste-minister 
de gunstige rezultaten mee die 
hij wist te bereiken voor een 
Waals staalbedrijf. Wim Joris-
sen vroeg in dit verband of hij 
ook gtinstige rezultaten had 
weten te bekomen voor bedrij
ven in het nederlandstalig 
landsgedeelte. 

De eerste minister antwoord
de d a a r o p dat het zijn 
« elementaire plicht » was ter 
gelegenheid van zijn reis de 
besprekingen te voeren die het 
afsluiten van een belangrijk 
kontrakt voor de ijzerindustrie 
zouden mogelijk maken, zon
der zich daarbij af te vragen 
op welke juiste plaats van het 
« nationaal » grondgebied de 
betrokken fabrieken zich be
vonden. Uit de in verschillen
de landen gelegde kontakten 
kunnen eveneens gunstige re
zultaten voor andere aktivi-
teitstakken welke gelegen zijn 
in al de gewesten van het land, 
voortvloeien. Aldus de eerste-
minister, die er echter niet 
aan toevoegd over welke nij
verheden het hier gaat. 

UITNODIGING 

Op « onze » ambassades in 
het buitenland gaan ze tegen
woordig een gang met uitno
digingen ! Dr Ballet singaleer-
de aan de minister van Buiten
landse Zaken eens te meer een 
ergerlijke zaak. Deze maal 
gaat het om de ambassade te 
's Gravenhage waar, in afwach
ting van de overaame door de 
nieuwe ambassadeur, een zaak
gelastigde gevestigd was die 
naar in Nederland verblijvende 
Vlamingen eentalig Franse uit
nodigingen zond om een 
plechtigheid bij te wonen op 
de dag van de Dynastie. Onze 
senator vroeg wat er zou ge
beuren zo een gelijkaardig ge
val zich zou voordoen te Pa
rijs maar dan met eentalig Ne
derlandse uitnodigingen aan 
aldaar gevestigde Walen. 

De minister wist op deze 
vraag maar mager te ant
woorden. Het blijkt dat er 
franstalige en nederlandstali-
ge uitnodigingen waren, dat 
op de ontvangst meer dan 
1.100 personen werden ge
vraagd en dat een vergissing, 
zelfs een spreekwoordelijke, 
hier niet uitgesloten is. De mi
nister maakt er zich met een 
geestigheidje vanaf, maar het 
is toch wel eigenaardig dat 
dergelijke ergerniswekkende 
feiten zich nooit voordoen 
wanneer het om onze fransta
lige « broeders » gaat. 

BRUGRAMP 

In verband met de brug-
ramp te Pulle vroeg senator 
Jorissen zeer terecht aan de 
minister van Openbare Werken 
welke vorderingen tot schade
loosstelling de slachtoffers ter 
zake hebben. Het schijnt hem 
toe dat de Staat, in elk geval, 
aansprakelijk is, behoudens 
mogelijk verhaal ten laste van 
derden. Wim Jorissen vroeg of 
het in deze voorwaarden niet 
mogelijk is, met het oog op de 
leniging van de meest dringen
de noden, aan de getroffenen 
op hun verzoek binnen de 
kortst mogelijke tijd, voor
schotten uit te betalen, aan te 
rekenen op de latere definitie
ve vergoedingen. 

De minister antwoordde 
eens te meer zeer ontwijkend: 
gelet op het gerechtelijk on
derzoek, kan hij zich onmoge
lijk uitspreken over de kwes
tie van de verantwoordelijk
heid; het komt aan de recht
bank toe zich uit te spreken 
over deze zaak; de slachtoffers 
zullen weliswaar schadeloos 
gesteld worden gezien de onge
vallen veroorzaakt werden 
door de toestand van de weg; 
het gerecht dient het bedrag 
van de vergoedingen vast te 
stellen. 

Ten slotte wordt dan toch in 
het vooruitzicht gesteld dat 
een voorschot kan uitbetaald 
worden aan de getroffenen die 
erom verzoeken. 

Dan men er dan spoedig 
werk van make! 

OVERSTROMINGEN 
Bij de jongste overstromin

gen in Klein-Brabant trad niet 
alleen de Vliet buiten zijn oe
vers maar ook de Schelde, zo
dat er te Mariakerke een hon
derdtal huizen onder water ge
raakten, wat heelwat schade 
teweegbracht. 

Geregeld lopen er te Maria
kerke tal van tuinen onder 
water omdat de Schelde er 
geen dijken heeft. Er gebeurt 
echter niets om de toestand te 
verbeteren, zodat voor de toe
komst nog nieuwe overs tomin-
gen kunnen gevreesd worden. 
Senator Jorissen vroeg aan de 
bevoegde minister op welke 
schadevergoeding de geteister-
den recht hebben, of de diens
ten het vraagstuk van de 
Scheldeoverstromingen te Ma
riakerke al bestudeerd hebben 
en zo ja tot welke besluiten 
hun studie geleid heeft en wel
ke maatregelen mogen ver
wacht worden. 

De minister van Openbare 
werken zegt in zijn antwoord 
dat er te Mariakerke geen 
bandijk bestaat doordat de oe
ver er een hoger niveau be
reikt dan de afwaarts gelegen 
bandijk. Bij stormtij loopt het 
water er over de schorren en 
kan ook de oever overstro
men terwijl het langs de lang
zaam dalende landerijen ook 
de verder gelegen huizen be
reikt. Volgens de minister 
dient, om een oplossing te be
reiken, best in polderverband 
gewerkt te worden. De schor
ren en de oever ter plaatse zijn 
privaat bezit en de Staat kan 
niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor de schade opge
lopen ingevolge overstomin-
gen te wijten aan overmacht. 

De reeds zo dikwijls geplaag
de bewoners van de waterkant 
in Klein-Brabant zitten er dus 
weeral zelf voor! 

PLAATNUMMERS 

NOTEREN 

Dokter Ballet stelde een 
tweede vraag i.v.m. het erger
lijk optreden van de politie ter 
gelegenheid van een plechtige 
mis die te Doel werd opgedra
gen ter nagedachtenis van de 
Vlaamse schilder Servaes en 
waarbij werd overgegaan tot 
het noteren van de aanwezige 
auto-nummerplaten. 

De minister antwoordde dat 
nauwkeurige inlichtingen lie
ten veronderstellen dat naast 
de «trouwe vrienden» van 
wijlen Albert Servaes ook le
den van een politieke beweging 
in het bezit van propaganda
materiaal, aanwezig zouden 
zijn. Achteraf bleek volgens 
de minister dat dit juist was 

en dat een groot aantal eksem-
plaren van de brochure « Wit
boek over Zwartberg » te koop 
werden aangeboden, wat de 
hogerbeschreven « handeling » 
noodzakelijk maakte om aldus 
de eigenaars van de auto's 
waaruit de brosjures werden 
gehaald, te kunnen identifice
ren. 

En om waarschijnlijk een 
zwarte lijst aan te leggen ! 

uit op het verschijnen in de 
Hotelgids; alleen de inlichtin
gen die de vragenlijst invullen 
worden in die gids opgenomen. 
Het toezenden van de formu
lieren aan hotels in de Brus
selse agglomeratie is gesteund 
op gekontroleerde gegevens 
waarover het Kommissariaat 
sinds jaren beschikt. 

Sinds jaren, dat betekent 
hier waarschijnlijk sinds 1900. 

HOTELGIDS VISSEN 

In de « Hotelgids 1966 » wer
den veel meer Waalse en Brus
selse hotels opgenomen dan 
Vlaamse; op enkele na waren 
alle adressen van de Brusselse 
inrichtingen in het Frans. Uit 
de dagbladen blijkt dat de 
oorzaak ligt in de bemoeiingen 
van een franstalige direkteur 
van het Kommissariaat die in 
Wallonië vergunningen ver
leende zonder voldoende kon-
trole en die in de Brusselse 
hotels slechts eentalige formu
lieren verstrekte. Wim Joris
sen stelt in verband hiermee 
een vraag. 

Het ministeriële antwoord 
was mager : de plaatselijke 
kontrole oefent geen invloed 

Honderden vissers vinden 
in of aan het kanaal Brussel-
Rupel hun geliefkoosde ont
spanning. De jongste tijd werd 
het water echter verontreinigd 
en de vissen vergiftigd. Wim 
Jorissen vroeg de minister van 
Volksgezondheid welke fabriek 
hieraan schuld heeft en welke 
maatregelen zullen genomen 
worden. Het blijkt dat de v»-
ontreiniging afkomstig is uit 
de Brusselse riool, ook Zenne 
genaamd. Indien men een re
gelmatige vervuiling wil voor
komen dan dienen een hele 
reeks werken uitgevoerd te 
worden. 

Vooralsnog zal er dus weinig 
gebeuren en blijft het Brussel

se vuil (dat reeds op taalge
bied zo'n pest betekent) ook 
nog de Vlaamse waterlopen 
vergiftigen. 

BERAADSLAGINGEN 

Senator Jorissen vroeg de 
minister van Binnenlandse Za
ken of er een termijn is voor
geschreven voor het inschrij
ven van de beraadslagingen 
van het schepenkoUege in het 
register van de processen-ver
baal. Vaak gaat hiermee een 
groot tijdsverloop gepaard zo
dat het recht tot inzage voor 
gemeenteraadsleden in het ge
drang komt. Aansluitend werd 
gevraagd bij welke instantie 
mogelijke klachten moeten in
gediend worden. 

Het blijkt dat de gemeente
wet geen termijn voor het 
overschrijven voorziet maar de 
gemeentesekretaris vanzelf
sprekend elk nodeloos gedraai 
dient te voorkomen. Elke met 
deze regel strijdige handelwij
ze kan bij de provinciegoever-
neur aangeklaagd worden. 

Wij geloven dat er op dit ge
bied wel enig werk op de 
plank is voor de Vlaamse ge
meen te-verkozenen . 
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De Lions-club van het Waas
land is een uiterst «sjieke» 
en voorname club. Getuige 
daarvan de tweetalige uit
nodigingen — met Frans 

vooraan — voor het bal van 
deze « sosjeteit ». Het Waas-
lands Lions-Frans schijnt 
trouwens nogal sterk af te 
wijken van wat men door

gaans Frans pleegt te noe
men : accopagnes, en les 
salles » of « participations » 
ruikt nogal fel naar « l'ar-
got de Sinaai». 
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Toen Mao zich in 1958 « vrijwillig » van de parlij- en regeringsleiding in China 
terugtrok heette het, dat hij zich zou wijden aan de filozofie van de kommunis-
tische leer en tussenin ook nog gedichten zou schrijven. Ook al slaat zoveel als 
vast, dat Mao toen door de groep rond de huidige prezident Li Tsjao Tsji tot 
terugtreden werd gedwongen, deze tijdelijke afzondering heeft de bazis gelegd 
voor de sociaal-kulturele revolutie en heeft meteen aan de lyrische ontboezeming 
van Mao « laat duizend bloemen bloeien » een moderne versie gehecht van 
« die Verwandlungen » ; de « bloemen » in de tuinen van China zijn zovele adders 
geworden, die mekaar pogen te verslinden. Deze strijd gaat thans naar een hoog
tepunt en geeft zowel Rusland als Amerika heel wat stof tot nadenken, niet in 
het minst over welke voorzorgsmaatregelen heide mogendheden moeten treffen, 
voor het geval de ene of de andere klan der neo-mandarijnen de machtsstrijd 
wint. Want de konkluzies zullen in Moskou en Washington uiteraard niet gelijk
luidend zijn. 

Bij dit gevecht der Chinese rode 
nachtegalen is de wereld de verbaasde 
getuige van allerlei randverschijnselen, 
die men nu eens typisch oosters, dan 
weer typisch marxist isch noemt. Zo 
denkt men eerst, wanneer de staats-
prezident in hoogsteigen persoon tot 
zelfkritiek wordt gedwongen, dat zijn 
laatste uur is geslagen. Het blijkt ech
ter, dat Li zich handhaaft en bij nade
re ontleding van zijn zeltkritiek ont
dekt men, dat er minstens evenveel 
krit iek op zijn tegenstanders in te le
zen staat. Subtiele Chinese dialektiek ? 

Ideologisch moet men de stri jd om 
de macht in China zo zien, dat de groep 
rond Mao — en dat kan verklaarbaar 
zijn uit zijn intellektualistische en 
wijsgerig-bespiegelende vorming — de 
geest als wapen tot wereldrevolutie ziet 
terwijl diegenen, die Mao's volgelingen 
d e verburgerli jkte leiders noemen, 
voorrang geven aan het mater ia l isme 
in de zin van : voorrang aan de pro-
duktie , om zo snel mogelijk een wereld-
mogendheid van eerste rang te worden 
en dan de wereldrevolutie ontketenen. 
De ideologische twistvraag gaat dus in 
wezen om de keuze tussen de midde
len tot wereldrevolutie, waarbi j de 
groep Li de klassiek-marxistische weg 
kiest terwijl Mao de totale « Umwer-
tung aller Wei^te» voorhoudt,y een 
nieuw maatschappi j type, ja zelfs een 
nieuw mensentype in het leven wil roe
pen. Niet te verwonderen, dat sommi
gen hem in dit verband een Chinese 
Rosenberg noemen, want de stap naar 
rassenveredeling is bij door t rekken 
van deze lijn niet zo moeilijk meer, 
daarom nog niet waarschijnlijk, omdat 
het nu eenmaal om marxisten gaat. 
Niet temin gaan Mao's bestrevingen ge
paard met terri toriale eisen tegenover 
Rusland : hij eist hele gebieden van 
Aziatisch Rusland op, als zijnde Chi
nees (Buiten-Mongo)ië, de provincie 
Taskjent, Vladivostok. . .) . 

Indien we ons vandaag aan een 
eerste balans mogen wagen, dan stel
len we vast, dat de groep Mao rond 
zich het Rode Leger en de Jeugd (Rode 
Garde) schaart , terwijl de a i 'beider^en 
boeren twijfelen, doch zich hier en 
daar verzetten tegen de kuturele revo
lutie (vooral in de provincie Nanking 
en sinds vorig weekeind nu ook in de 
7 miljoenenstad Sjangai, een der meest 
verwesteli jkte steden van China) ter
wijl de technici en intellektuelen uiter
aa rd als sociologische groep en omwil
le van de talrijke buitenissigheden 
niet geneigd zijn, blindweg de uitspra
ken van het orakel of van de rode 
paus Mao te aanvaarden. 

De eigenlijke machtsstr i jd dateer t 
reeds van november 1965 toen in een 
dagblad van Sjangai een aanval werd 
gedaan op de opvattingen van de ge
reputeerde historikus Wu Hang. Dat 
was het eerste toen in het Westen nog 
niet gehoorde schot in de schietpart i j 
die nu aan gang is. Kuo Mo Jo, China's 

meest befaamde schrijver, was de twee
de die tot een biecht werd gedwongen. 
Na de intellektuelen volgden de eers te 
part i j funktionarissen, met als bekend
ste Pekings burgemeester Peng Tsjen, 
die in december van vorig j aa r voor 
een jeugdmassa van 100.000 man te
recht moest s taan. Nog anderen volg
den, ook de man die in de Koreaanse 
oorlog het Chinese Rode Leger had aan
gevoerd. Nu is de strijd zo ver gevor
derd, dat de Chinese Talleyrand, Tsjoe 
En Lai, er niet meer in slaagt de kra
kelende en s t raks om hun vege lijf 
vechtende rode topbonzen met e lkaar 
te verzoenen. Het abces is gebars ten. 

Wat daarvan de gevolgen zullen zijn 
hangt af van de uitslag van de str i jd. 
Wint Mao het pleit, dan is de breuk 

Mao Tse Toeng, de leerling-tovenaar. Moeten we nu zeggen, dat hij het hoofd 
moeilijk boven water kan houden ? Na een zwemtocht van 50 km. is dat nau
welijks verwonderlijk. Na een kulturele revolutie die een politieke warboel dreigt 

te worden nog minder... 

met Moskou kwazi zeker. De Russische 
leiders houden vermoedeli jk het meest 
rekening met deze wending, vermi ts ze 
vorig weekeind in he t land rondreis
den, om via het par t i j -apparaat de Rus
sen ver t rouwd te maken met een ver
scherpte Chinees-Russische krizis. Bo
vendien werden reeds geruime tijd ge
leden Russische divizies van Europa 
naa r de Chinese grenzen overgebracht 
(men ducht een gueril lastr i jd in de 
door Peking opgeëiste gebieden) . Een 
overwinning van de klan Li zou het 
beeld totaal veranderen : opnieuw zou 
de wereld rekening moeten houden met 
een monoli t isch marxis t isch blok van 

Berlijn tot de Chinese Zee, waarvan 
echter Moskou de onbetwis te leider 
zou zijn met een gedeemoedigd China, 
a rgument da t Mao en zijn volgelingen 
duchtig u i tba ten in de aan gang zijnde 
str i jd. Daarui t volgt, da t Amerika eer
der de zege van Mao moet wensen, o m 
een totale toenadering me t Rusland te 
kunnen bewerken. Deze toenader ing 
zou wellicht Johnson in s taat stellen, de 
uitzichtloze Vietnamoorlog op een be
vredigende manie r te eindigen. Hij 
heeft een rezultaat nodig want de pre-
zidentsverkiezingen naderen en meer 
en meer is de doorsnee-Amerikaan ge
voelig geworden voor dit rezultaat . 

VERLOOCHENING VAN ADENAUERPOLITIEK 
üe nieuice Westduilse regering laat er geen iu'ijfel over beslaan, dat de Bonds
republiek in 1967 van 'voorbeeldigste Amerikaanse leerling naar voorbeeldigste 
leerling in de school der wereldontspanning wil evolueren. Daarmee treedt ze m 
het sljoor van de Gaulle, omdat er ook gaullisten in haar schoot zetelen. Het is een 
natuinlijke evolutie, die ook in de hand wordt gewerkt door het losmakingsproces 
van de Oosteuropese satetlielen van Moskou. En door de Nato-knzis, gevolg van 
de Franse neutialilcilsf)olitiek-mel-voorkeur-vooi-hei-Westen. 

B R U G G E N H O O F D OF 
B O O S W I C H T ? 

Wie nu zou gaan denken, d.it na de 
bekendmaking \ an deze goede voorne
mens iedereen in de Oost- en West-kan-
selarijen is gaan jubelen, heeft het mis 
voor. Een West-Duitsland dal overloopt 
van goede wil is bvb. niet langer bruik
baar als (.re\anchaidistische booswicht» 
in het propaganda-ar'^enaal van Moskou 
noch van Ulbricht, die straks in heel de 
Oosteuropese rode familie als de groot 
ste reaktionair zal te kijk staan. Een te 
vriendelijk-naar-alle kamen kijkend 
West-Duilsland woidl als Amerikaans 
bruggenhoold (reeds in v\'aarde gestegen 
door het wegwerken van Frankrijk als 
bruggenhoofd) mindei zeker, zomin als 
een dergelijk West-Duitsland interessant 
blijft als voorveld van de Franse « be
wapende neutraliteit ». In dit laatste 
verband is het wel komisch te onderstre
pen, dal Frankrijk zich deze siaius heelt 
toegeëigend, die het steeds aan de Bon
ner Repulilick heeft geweigerd. 

Waaruit is deze wijziging te veiklaren' 
Uit hel leit, dat de « Amerikaan )̂ 
Brandt de tweede figuut in de nieuwe 
regering is, nl. dat zijn links verledeii 
en zijn ervaringen te Berlijn lieui lol de
ze houding aanzetten ? Wal doet men 
dan niel een « plots » veranderde 
Strauss, die in Beieren aan nationalis
tisch opbod doet, doch als financiemi-
nislcr pleit voor « opening naai links » 
omderwille van de Marken, ie verdienen 
niet de export naar het Oosten ? Of om
wille van de palingachtige figuur va,i 

Kiesinger, die een Nazi-meeloper was en 
feitelijk van alle markten thuis is ? We 
beseffen terdege, dat deze vragen ge
makkelijk tot te eenvoudige... vereenvou
diging kunnen leiden. Misschien zijn we 
dichter bij de waarheid, wanneer we 
stellen, dat de nieuwe machthebbers te 
Bonn via een politiek van goodwill — 
die ten slotte niet zozeer afwijkt van wat 
men heelder dagen in het Westen pre
dikt (cfr. de katolieke Kerk, toch een 
belangrijke faktor in dit denkproces) — 
tot een zelfstandiger buitenlandse poli
tiek willen komen, met de meest gun 
stige mot i \ eüng mogelijk : bemiddelen. 
Wat nota bene als centraal gelegen land 
m Europa maar normaal zou zijn m de 
huidige Europese konstellatie. Eens o p ' 
die manier onafhankelijker (dan 
nog zeer betrekkelijk, want vergeten we 
de ekonomische banden met en ver
plichtingen tegenover Amerika niet) zou 
een nieuwe verandering, die minder aan
genaam klinkt. \col gemakkelijker \er-

lopen en zou dan uiteindelijk de echte 
onafhankelijke politiek bereikt zijn, 
steeds voor ogen houdend dat aan de 
zgn. nationale onafhankelijkheid gren
zen gesteld zijn die steviger worden 
naarmate de integratieprocessen voort
gang vinden. Ook al evolueert Europa 
met de Gaulle naar zijn Europa der Va
derlanden. Althans zolang hij leeft, en 
dan nog... 

De zaak is, dat deze nieuwe politiek 
voor Bonn een geducht drukkingsmiddd 
kan worden, zonder dat er o.i. gevaar 
bestaat dat men in het Westen mekaar 
zou gaan overbieden in goede wil. 

Want zo realistisch zijn de doorwin
terde politici, die het thans te Bonn voor 
het zeggen hebben ook wel, dat ze niet 
verder zullen springen dan hun stok 
lang is. De poging wordt ondernomen, 
maar onder zeer veel voorbehoud. Wat 
ons kan gerust stellen en misschien dit 
ene goede rezultaat zal hebben : dat het 
Westen zich zal vrijmaken van het dub
bele beeld van Duitsland, dat zovelen 
van ons blijft kwellen : eensdeels het 
misdadige en ongewenste Duitsland, an
derdeels de bondgenoot die echter niet 
te sterk mag worden. Zelfs als het om 
Duitsland gaat is deze redenering van 
de kwadratuur van de cirkel op de duur 
niet vol Ie Iiouderi. 

deze week in de wereld 
Verhoogde spanning rond de « kulturele » revolutie in China. 

Amerikaanse troepen voeren een grootscheeps offensief in de Mekongdelta, 
blijkbaar zonder veel rezultaat. 

Johnson hield zijn jaarlijkse « Staat van de Unie »-rede, waarin hij hogere 
kredieten voor Vietnam vroeg. 

Prinses Margriet huwde, zoals in alle sprookjes, de zoon van een zeilmaker. 

Het Franse K.P.-kongres bevestigt het verkiezingsakkoord met Mitterand. 
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G E H E I M E W A P E N S 

Op technisch-mili tair gebied 
zijn er heel wa t paral lelen te 
t r ekken tussen de Spaanse 
burgeroor log en de oorlog in 
y i e t n a m . De Spaanse burger
oorlog was voor Duitsland, 
I ta l ië en Sovjet-Rusland een 
enige gelegenheid om nieuwe 
wapens is temen te beproeven. 
Met he t a l lernieuwste pak ten 
deze landen echter niet uit ; 
hun moderns te wapens is temen 
moesten zo lang mogelijk ge
he im blijven. 

Amerikanen en Russen heb
ben in Vietnam al ten over
vloede hun vliegtuigen en 
luchtafweer kunnen beproe
ven. De V.S. beschikt echter 
over anti- luchtafweersistemen 
die niet gebruikt worden; de" 
Air Force neemt liever relatief 
zware verliezen in koop. De 
elektronische a p p a r a t u u r van 
de moderne B-52-bommenwer-
p e r s kan de vijandelijke r a d a r 
ui tschakelen. Indien ze zou 
gebruikt worden, ware het sis-
t eem echter door de vijand 
(in dit geval de leverancier 
van de radar , Rus land) te ach
terhalen. 

iialE-l 

De «paradewijk » van Oost-Duitsland : de inderdaad inipozante Kart Marx-Allee te Beylijn. 

PHAN KVVANG DAN 
Men lioeft geen bewonderaar te zijn van 

het Amerikaans optreden in Vietnam (wat 
ons persoonlijk betreft, is het trouwens net 
andersom !) om vast te stellen dat er met 
de voorlichting over dit konjlikt en met de 
daaruit voortvloeiende mobilizatie van het 
« ïuereldgcweten» iets fundamenleels mis 
loopt. 

Wanneer wij 's ochtends via de krant of 
's avonds via radio en TV iedere dag op
nieuw gekonfronteerd worden met de ex
cessen, misdadige vergissingen en gruwelen 
van het Amerikaans optredeuj dan past 
daarbij toch wel de vaststelling dat we deze 
informaties doorgaans betrekken uit Ameri
kaanse bron. Wat zich langs de Amerikaan
se kant aan verkeerds afspeelt in Vietnam, 
gebeurt open en bloot voor heel het wereld
forum. Amerikaanse perslui, agentschappen 
en fotografen kunnen ongehinderd hun 
werk verrichten-en hun konkhizies — ook 
wanneer die x>an aard zijn om de V.S. ern
stige schade te berokkenen — aan de open
bare mening voorleggen. 

Aan de overzijde van de stellingen is dat 
fundamenteel anders. Buitenlandse joertia-
lislen — voor zover het geen felloio travel-
Iers zijn — krijgen in hl oord-V ietnam 
slechts te zieii wat de regering hen graag 
wil laten zien. En zo ontslaat het verwron
gen beeld van een oorlog, waarin louter 
Amerikaanse beestmensen het opnemen te
gen louter idealistische en propere patriot
ten. Wie een dergelijk ongenuanceerd beeld 
voor het ware houdt, is al enkele trappen 
omhoog gestegen op de eskalade van de 
geestelijke verdwazing en het kijken-mel-
oogkleppen. 

Er is in de pers ruime aandacht besteed 
aan het Hanoi-rapport van de Amerikaan
se joernalist Salisbury. Deze < Neiu York 
Times ^reporter bezocht NoordVielnam 
tijdens de Kerstdagen en seinde een reeks 
artikelen over, waaruit bleek dat het Ame
rikaans luchtwapen bij herhaling burger-
toijken en open steden met bqmmen had 
bestookt. We twijfelen er niet aan dat Sa
lisbury de waarheid vertelde en dat het 
l'entagoon terzake een dwaze, geforceerde 
Pilatushouding aannam. Wanneer men ech
ter de door Salisbury gepubliceerde ver-
liescijfers onder de Noord-Vietnamese bur
gerbevolking nagaat, dan ontkomt men 
niet aan de indruk dat deze cijfers toch niet 
wijzen op « carpet-bombing t> van woon
wijken : 89 doden in de ene, 40 in de an
dere en 24 in een derde stad. Gruwelijk, 
inderdaad! Maar cijfers van een totaal an
dere orde van grootte dat in de « nusge-
bombte » en « ge-convenlry-zeerde » ste-
den van de tweede wereldoorlog. 

De cijfers van Salisbury krijgen nog een 
andere dimensie, als men ze plaatst naast 
de cijfers van de slachtoffers der Vielkong-

oorlogsvoering. Gedurende het voorbije jaar 
werden in Zuid-Vietnam 3.000 mensen ge
dood door terreur-aklies; 10.000 anderen 
(dorpshoofden, technici en leraars) xverden 
ontvoerd. Gedurende de jongste dekade 
werden meer dan 40.000 mensen in Zuid-
Vielnam vermoord door Vielkong-partiza
nen. 

Allemaal knechten van de Amerikanen, 
beulen van hun eigen volk, slaven van het 
imperialisme? Waarschijnlijk wel, althans 
volgens Hanoi. De xverkelijkheid ziet er ech
ter ivel a7iders uit. 

Enkele dagen geleden werd in Saigon een 
aanslag gepleegd op de 49-jarige dr. Phan 
Kwang Dan. 

Dr. Dan is lid van het Zuid-Vietnamees 
parlement. Toen hij met zijn wagen naar 
een parlementsvergadering wou rijden, ont
plofte een plasticlading onder zijn zetel van 
zodra hij de motor aanzette. Phan Kxuang 
Dan werd slechts gekivetst; tivee voetgan
gers werden echter gedood en drie andere 
zwaar verminkt. 

Het 49-jarig parlementslid is een der po
pulairste politici van Zuid-Vietnam. Hij 
studeerde aan de universiteit van Harvard 
en is een uiterst verdraagzaam man, een li
beraal van Westerse stijl. Hij is één der 
sleutelfiguren van het parlement : hij be
hoort tot de oppositie tegen Ky en de mi-
Ittaireji en zou dus, ook in de ogen van 
bona fide Vietkong-patriotten, een « goe
de T> moeten zijn. In het parlement verza
melde en bezielde hij de oppositie om ten 
strijde te trekken legen artikel 20 van de 
Ky-grondicet. Volgens dit artikel 20 kun
nen de militairen een veto stellen tegen 
iedere parlementaire beslissing die minder 
dan tivee-derden der stemmen heeft ge
haald. Phan Kivang Dan is dus een over
tuigd demokraat en een uilgesproken tegen
stander van de militaire Ky-diklatuur. De 
aanslag op hem werd gepleegd op het ogen
blik dal hij in het parlement de beslissende 
stemming over hei artikel 20 zou gaan bij
wonen. 

Deze mislukte moordaanslag werpt een 
schril licht op de taktiek van de Vietkong. 
Door ook en vooral de gematigden Ie Sai
gon uit de weg te ruimen, wordt het « we-
reldgeweten J. wijsgemaakt dat alle politici 
in Zuid-Vietnam korruple klaplopers van 
de Amerikanen zijn. En tegelijkerlijd wordt 
sistemalisch alles — tot en met moord — 
in het werk gesteld om de matigende, ver
zoenende tendens uit de iveg te ruimen en 
zo te komen tot een radikalizering der slel-
li7igen. 

De oorlog in Vietnam is inderdaad een 
« dirty war ». Wie meent dat zulk'; alleen 
aan Amerikaanse zijde het geval is, geeft 
xcel blijk van véél naïviteit! 

A.N. Tovano. 

V R I E N D S C H A P V O O R B I J 

Toen Ghana 's prezident 
Kwame Nkroemah ten val 
kwam, werd hij met open ar
men ontvangen in Guinea. De 
Guinese prezident Sekoe Toe
ree benoemde Nkroemah tot 
co-prezident en stelde hem de 
post van Guinees UNO-verte-
genwoordiger in het vooruit
zicht. Nkroemah kreeg een 
reusachtige villa voor zichzelf 
en zijn 100 man lijfwacht toe
gewezen. Over de Guinese ra
dio mocht hij iedere dag zijn 
nakende terugkeer naar Ghana 
aankondigen en er werd een 
Ghanees « bevrijdingsleger » in 
Guinea opgericht. 

Van die vr iendschap blijft 
zo goed als niets meer over. 
Toeree is — aanvankeli jk te
gen zijn zin — tot de vaststel

ling moeten komen dat Nkroe^ 
mah ' s beleid in Ghana inder
daad katastrofaal was; de mar
xistische wapenbroederschap 
tussen de prezident en de co-
prezident is er helemaal bij be
koeld. Guinea is de aanwezig
heid van Nkroemah als een 
lastpost gaan beschouwen en 
zou de Ghanees liever kwij t 
zijn. Diens lijfwacht is t rou
wens al voor de helft gedeser
teerd. 

In Schotland werd verleden 
week een fregat (kostpri js 900 
miljoen) te water gelaten da t 
Nkroemah in 1964 besteld had 
« voor prezidentieel gebruik ». 
De huidige Ghanese regering, 
die met het schip niets kan 
aaiijVangen, zoekt er reeds lang 
(vergeefs) een koper voor. , 

O N T S P A N N I N G 

Haas t ongemerkt en zonder 
dat er veel over gepraat of ge
schreven wordt , is er toch lang
zamerhand enige ontspanning 
gekomen in de verhoudingen 
tussen Kuba en de V.S. 

Sinds Castro 15 maand ge
leden een ui treisvergunning 
beloofde aan al wie het land 
wou verlaten, zijn er 47.000 
Kubanen naar de V.S. uitge
weken; op de wachtl i js ten 
pri jken er vele t ienduizenden 
meer. De Kubaanse d ik ta tor 
bleef zich echter hardnekkig 
verzetten tegen de uitreis van 
een aantal e i landbewoners 
« met dubbele nationaliteit » : 
mensen die zowel een Kubaan
se als een Amerikaanse pas 
hebben. Sinds enkele dagen 
heeft hij zijn houding terzake 
gewijzigd en gaf hij aan 1.800 
Kubaanse V.S.-burgers de ge
vraagde vergunning. 

Ook de V.S. zijn soepeler ge
worden. Alhoewel het zes j a a r 
oude embargo van k rach t 
blijft, mogen Amerikaanse on
derdanen voortaan weer n a a r 
Kuba gaan voor zaken of voor 
« kulturele reizen ». De Tje-
choslovaakse ambassade levert 
de nodige viza. 

In schrille tegenstelling met de Karl Marx-Allee : de muur in de 
buurt van de voormalige Reichstag. Van de twintigste eeuw naar, 

de middeleeuwen is te Berlijn maar één stap. 
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STROFEN OP DE 
"COLONNE DU CONGRES" 

(Fragment) 

Wij staan hier nu bij 't monument, 
dat wij congrès-colonn' nommeeren, 
gebouwd ter eer van 't Parlement, 
dat u is î omen succédeeren, 

Wii staan hier nu, wij staan hier nu, 
wij zijn de Vlaamsche deputatie... 
colonn' bonjour, colonn' salut, 
gij provoqueert onze admiratie. 

Gij zijt gemaakt van franschen steen, 
wat fransch is, is recommandabel ; 
de inscripties zijn in 't fransch alleen — 
wij vinden dat zeer convenabel. 

Des Konings beeld komt van Parijs, 
het keert naar Vlaanderen de rugge: 
maar wat vermindert dat zijn prijS' 
of 't kijkt naar Romen of naar Brugge. 

Adieu colonn', uw steen en brons 
zijn fransch tot in hun ornamenten, 
maar toch zit er iets in van ons... 
ze zijn betaald met onze centen. 

Dupa duporum 
et in saecula saeculorum. 

Emiel Moyson. 

Wanneer men aan honderd socialisten zou vragen wat de naam Moyson hen zegt, 
dan zijn er waarschijnlijk negenennegentig die hem alleen kennen als benaming 
van een socialistisch ziekenfonds. Dat Moyson een der eersten is geweest die op 
de bres stond voor volkse én sociale ontvoogding, is hen doorgaans volkomen 
onbekend. Het partij-socialisme dat zijn naam gebruikt, heeft reeds lang aan zijn 
ideaal verzaakt en het in feite nooit overgenomen. Wanneer Moysons idealen en 
bestrevingen ooit hun belichaming vonden op het politieke vlak, dan is dat inte
gendeel juist in het Vlaams-nationale kamp geweest, daar waar een Vlaamse én 
sociale revolutionnaire geest zijn syntese vond. Bij een overzicht van de artikels 
die ooit aan Emiel Moyson gewijd werden, valt het op hoe de Vlaams-nationale 
pers vertegenwoordigd is met praktisch de helft van alle aan hem gewijde bijdra
gen. Het eigenaardige is daarbij wel, dat juist in de periode van 1930 tot 1945 de 
belangrijkste bijdragen verschenen. Wij denken hierbij o.m. aan het artikel dat mr 
Stragier in 1937 in het maandblad der V.N.V.-Studenten « Volkskamp » schreef. 
Daarbij werd een paralleel getrokken tussen Moysons « Geen meesters meer, geen 
onderdanen, maar broeders nog alleen » en het Vlaams-nationale « Geen heren in 
de staat, geen knechten in de staat, slechts broeders in de staat ». De Vlaams-na
tionale belangstelling dateerde echter van veel vroeger, en zo werd bijvoorbeeld 
reeds in « De Schelde » van 21 maart 1920 de figuur van Emiel Moyson belicht. 

Emiel Charles Auguste Mo\son werd 
^ ^ o r e n ie Gent op 9 januai i 1838 als 
jEoon van Auguste Charles' Moysoïi en 
i a n Clémence Julie Joseph Daluin. De 
werkelijke naam van zijn vader, Tros-
saert, schijnt in 1855 bi] koninklijk be
sluit gewij/igd geweest te zijn in die van 
Mo)son. 

Mo)sons familie behooide lot de be-
goede buigerij. Zijn vadqr w a s j a n d 
meter en opzichter van de goederen der 
jDurgerlijkc godshuizen. Zijn grootvader 
langs vaderszijde was advokaat. Zijn 
tnoeder was van Waalse afkomst : ze 

•werd geboren te Gaurain-Ramocroix in 
Henegouwen. Zij was een talentvolle 
liarpspeeKter, gevoelig, met artistieke 
aanleg — en de zoon aardde naar de 
moeder. Hij heeft haar niet gekend : 

' zij stierf zeven dagen na zijn gebooite 
in het kraambed. 

. Zijn vader, heerszuchtig en tiranniek, 
hei trouwde reeds koit na het overlijden 
van zijn eerste vrouw. De stiefmoeder 
kon de jongen niet het nodige veitrou 
Wen, laat staan genegenheid inboeze 
löen. Zij bracht een nog verdere verwij 
dering en vervreemding van een gezin, 
waarin hij toch al op koele en respekt-

, volle afstand van de vader leefde. Niel 

dat hij niet naar begrip, genegenheid 
en liefde verlangde. Kort voor zijn dood 
droeg hij zijn laatste gedicht nog op 
aan zijn nooit-gekende moeder en het 
levenslange gemis aan moederliefde 
komt tegelijk met een schuldbesef tegen
over haar nagedachtenis hem overwel
digen. 

Wanneer hij in 1849 naar het ate-
neum gaat, komt hij daar in kontakt 
met Jakob Heiemans die er leraar is, 
die later professor zal worden aan de 
universiteit en die een ganse geneiatie 
van jonge flaminganten vormt uit de 
zonen van de verbasterde Genise bur
gerij, zoals Van Beers en Sleeckx Ie Lier 
aan de normaalschool uit de platte-
landsjeugd die er studeerde een genera
tie' van Vlaamsgezinde onderwijzers 
vormde, en zoals Gezelle en later Ver-
riest een Westvlaams keurkoips van fla-
minoanten zouden vormen in Roese-

o 
lare. 

Emiel Mo)Son was een goed leer l ing: 
in 1855 behaalde hij een eeivoUe ver
melding in Giieks, de enige prijs in 
Latijn en het enige accesit (er was geen 
prijs) voor Nederlands — waarin hij 
trouwens steeds de eerste was. Na zijn 
humaniora gaat hij naar de universiteit 

waar hij lid van « 't Zal Wel Gaan » 
wordt. Deze Vlaamse vrijzinnige leer-
l ingenbond ontstond aan het ateneum 
maar werd later, wanneer de stichters 
aan de universiteit kwamen, een studen-
tenbond. Moysons vader stond erop dat 
zijn zoon geneesheer zou worden. Emiel 
achtte zich daartoe volslagen onbe
kwaam en voelde zich veel meer aange
trokken tot een andere studierichting. 
He t hielp echter niet, en dit was wel-_ 
licht ook een der oorzaken van het ver
waarlozen van zijn studies. Een andere 
reden was de reeds vermelde spanning 
in het gezin tengevolge van het totale 
onbegrip van de stiefmoeder voor de 
opgroeiende jongeman. Dat hij zich tot 
buitensporigheden liet verleiden is zo
niet verdedigbaar, dan toch verklaar
baar in zijn situatie en met zijn karak
ter. Wanneer zijn stiefmoeder een ma-
nuskript van een roman — een paar 
honderd bladzijden — tijdens zijn af
wezigheid verbrandt, is dat de druppel 
die de beker doet overlopen. Het vroe
gere wantrouwen en de kilte, de afwe
zigheid van enig gevoel slaan nu om in 
bittere haat. He t konflikt breekt ten
slotte u i t en de jongeman verlaat het 
ouderlijk huis, neemt zijn moeders erf
deel — 20.000 fr. — op en is kort na
dien te Biussel. Daarmee is de eerste, 
jieriode van zijn leven afgesloten. 

Zijn aktiviteit was echter toen reeds 
begonnen : achter hem lag het ateneum 
en de universiteit met de flaminganti-
sche aktie, de kameraadschap en samen 
werking in « 't Zal wel gaan » met 
Vu)lsteke en Dufrane. Zij gaven de be 
ruchte studentenalmanakken « Noord 
en Zuid » uit , die omwille van hun 
scherp antiklerikalisme op de index 
geplaatst werden. Wanneer Vuylsteke en 
Dufrane zich terugtrokken na de kerke 
lijke veroordeling van deze « schande
lijke lektuur », zette Moyson alleen hev 
werk voort. Ook Tony Bergman, de 
schrijvjjr van <( Ernest Staes » werkte 
aan deze almanakken mee, die taal
kundig voor het Grootnedeilands be 
wustzijn zeker verdienstelijk waren : zij 
voerden de Noordnederlandse spelling 

in en stelden hun blad open voor 
Noordnederlandse medewerking. 

Er kwam ook belangstellend bezoek 
van elders : uit het Noorden en ook ui t 
Duitsland. Hoffmann von Fallersleben, 
de dichter van het « Deutschknd über 
alles » maar ook van het « Vlaenderen 
dach en nacht denc ie aan U » woonde 
vergaderingen van « 't Zal » bi j . 

Moysons opstandigheid, veroorzaakt 
door de gezinstoestand, door hel milieu 
waartegen hij zich verzette (en waarin 
hij een spiegelbeeld moet gezien heb
ben van de maatschappij : t iranniek en 
liefdeloos) kreeg in het nationaal en so
ciaal verzet een sublimering. Daar zag 
hij de toestanden in 't groot, daar von
den zijn rechtvaardigheidsgevoel en zijn 
mensenliefde een groter en dieper ob-
jektief. 

Zijn gevoelens van opstandigheid 
worden op het nationale en sociale over
gebracht, eens dat hij school en univer
siteit bezoekt, en treden nu op het dub
bel aktieterrein van zijn revolutionnair 
willen : bij de arbeiders én de flamin
ganten. Hij kende Gent, hij zag wat er 
rond hem gebeurde en de feiten waren 
een eerste aansporing. Maar hij kwam 
ook in kontakt met de idee : met de ge
dachte der menselijke vrijheid en broe
derlijkheid. In dit liberalisme dat de 
ekonomische vrijheid had geprokla-
meerd en daardoor de ergste wantoe
standen had in 't leven geroepen, school 
nog een andere idee en bleef het geloof 
in de menselijke broederlijkheid nog 
aanwezig. Het dubbel gelaat van het li-
benl isnif is aan de tegenstelling tus
sen deze twee fundamentele begrippen 
in hun praktische uitwerking te wijten. 
Het eerste sociale verzet zou zich echter 
op de vrijheid én de broederlijkheid be
roepen : vrijheid niet tot ui tbuit ing, 
maar tot mens-zijn. 

He t Gent der negentiende eeuw, 
waarin Moyson opgroeide, was een der 
grote industriecentra van West-Europa. 
I n 1804 had Lieven Bauwens de eerste 
mechanische spinmachine ingevoerd en 
in 1830 waren er al 84 textielfabrieken 
en werkten er in het Gentse 30.000 spin
ners en wevers. De toestand der arbei
ders in die periode werd herhaaldelijk 
aangeklaagd en onze l i teratuur behelst 
vele bladzijden waarin deze nood wordt 
weergegeven. Niet het minst uit de 
Vlaams-nationale l i teratuur stijgt een 
bestendige sociale aanklacht op ! 

Het verzet tegen de ui tbui t ing waar
van de arbeiders het slachtoffer waien, 
begon praktisch omstreeks dezelfde tijd 
dat de flaminganten zich verzetten te
gen de wantoestanden op Vlaams ge
bied. Typisch is het, dat dit verzet aan 
dezelfde bron ontsproot en dal het werd 
geleid en geïnspireerd vanuit één be
paald milieu : de vooruitstrevende, al 
dan niet vrijzinnige maar liberaalgezin-
de intellektuelen. 

Reeds kort na de Belgische omwente
ling was het tot botsingen gekomen tus
sen arbeiders en politie te Gent, en de 
populari tei t van de nieuwe staat bleek 
daarbij uit het geroep « Leve Oranje ! ». 
In 1846 werd door de verenigingen 
« Agneessens » van Brussel en « Arte-
velde » van Gent een hongeioptocht 
georganiseerd naar Brussel, die echtei 
mislukte. Teoretisch had het vooi mar 
xistisch socialisme reeds weerklank ge
vonden, ook bij katolieken als Adolf 
Bartels en de Gentse hoogleraar van 
Franse afkomst Francois Huet — en an
derzijds werden in katolieke zowel als 
vrijzinnige milieus het socialisme van 
Saint-Simon, Fourrier en Louis Blanc 
en de sociale ideeën van Lamenais ge
propageerd, terwijl een meer extreme 
vleugel de teorieën van Babeuf aankleef
de. 

In 1847 zou dan de « Association dé-
mocratique » gesticht worden, met L. 
Jot t rand als voorzitter, dezelfde jot-
trand die eerst een rol speelde in de 
Belgische omwenteling en daarna in de 



13 

teanderen 

Vlaamse beweging, en die op het laatst 
een sterk doorgevoerde decentralisatie 
^ voorafbeelding van ons federalisme 
•— voorstond. 

Karl Marx, die toen te Brussel ver
bleef, was een van de ondervoorzitters 
der Associatie. Hij was in 1845 uit Pa
rijs gewezen op verzoek der Pruisische 
regering. In februari 1848 verscheen het 
Manifest, deze ideologische en politieke 
oorlogsverklaring aan de bestaande ka
pitalistische maatschappij. Wanneer in 
1848 in haast alle Europese landen on 
lusten ontstaan en revoluties uitbreken, 
blijft ook België daarvan niet ver
schoond — wat onze geschiedenisboek
jes ook beweren. 

Want Risquons tout was maar één as-
pekt van wat er toen gebeurde ! De re
voluties van 1848 worden vaak te zeer 

vens de sociale gezindheid van zijn 
vriend en hij zal later, meer partij poli
tiek georiënteerd, tenslotte toch ontgoo
cheld worden door het Belgisch libera
lisme dat de Vlamingen in de rug schiet. 

In de eerste werkliedenverenigingen 
was er voorlopig van ideologisch socia
lisme in de latere betekenis geen spra
ke. Maar ook later, wanneer reeds de in
ternationale organizaties uitgebouwd 
worden, wordt Marx' teorie nog bestre
den (o.m. door Desiié Brismée op een 
internationaal kongres). De eerste bond, 
die der Gentse wevers, vroeg aan haar 
leden een bijdrage van 5 centiem per 
week voor de steunkas. De spinners 
volgden en hun vereniging droeg de ty
pische naam « Maatschappij der Nood
lijdende Broeders » Bij een staking in 
1859 geraakte de kas leeg, maar er kwam 
financiële hu lp van de textielarbeiders 
van Roubaix-Tourcoing. 

T o t dan toe hadden deze verenigin
gen nog hun oude vorm bewaard en 
hun vaandels droegen kenspreuken als 
« Voor Land, Wet en God ». Er was 
zelfs een speciale kas voor het betalen 
van zielemissen voor de overleden le
den. 

Moyson zag de onvolkomenheid van 
deze verenigingen als wapen van sociaal 
verzet. In plaats van maatschappijen 

links georiënteerd was, omwille van zijn 
Vlaamse overtuiging in \eizet De Bioe-
derbond voeide een kampagne tegen 
Devaux die werd verslagen. Maar Bius-
sel verklaarde de verkiezing ongeldig 
en schieef een nieuwe uit. 

Nu kwamen zelfs Antwerpse liberale 
flaminganten zoals Jan \ a n Rijswijck 
ter hu lp — en Devaux kreeg de tweede 
keer nog minder stemmen dan de eer
ste 1 

In 1867 was hij terug te Biussel : hij 
werd ei sekretaiis \ a n de Vlaamse land
dag van 24 november. Voor/iitei was 
Max Rooses. Moyson zag de noodzaaK. 
in van een grote Vlaamse demokratische 
beweging Hij nam daartoe kontakt op 
met De Laet en Gerrits, met de Ant
werpse gioep die het Vlaams nationale 
element voor het eerst op het politieke 
forum zou brengen door de Meeting-
pai t i j . Zijn geloof in de noodzaak van 
een gelijke sociale én kulturele opgang 
en ontvoogding blijkt ook uit de steun 
die hij veileent aan de kulturele ini
tiatieven • in dat licht valt o m . zij'i 
werk van sekretaiis van de Brusselse 
« Nationale Schouwburg » te zien, een 
initiatief dat jammer genoeg moest fa
len door gebrek aan steun. 

Het werk had zijn gestel ondeimijnd. 
Hij was roekeloos met zijn gezondheid. 

EMIEL MOYSON 
voorgesteld als alleen geïnspireerd door 
vooruitstrevende liberaal-politieke op
vattingen, als een verzet tegen de be
staande politieke autocratie. Er school 
echter ook een sterk sociaal motief in 
deze revolutionnaire golf die Europa 
overspoelde. En vaak had hij ook een 
nationalistische tendens, zoals bijvoor
beeld in Italië en Duitsland, die naar 
hun eenheid streefden De sociale toe
stand was trouwens elders in Euiopa 
niet beter dan bij ons. 

De mislukte aardappel- en graanoogst 
in 1 8 ^ , gevolgd door nog twee ramp
spoedige oogstjaren, bracht hongersnood 
teweeg bij een bevolking die zich hoofd 
zakelijk met aardappelen, brood en 
melk voedde. In West-Vlaanderen brak 
in 1847 hongertyfus uit en in 1848 werd 
Gent geteisterd door een cholera epide 
mie. 

Maar ook elders lieten de ge\olgen 
der industrialisatie en het telooigaan 
van het huisambaclit en de jammerlijke 
oogstmislukkingen zich voelen. 

Van Oost tot West, van Polen tot Ier
land dreef de hongersnood mensen van 
het platteland naar de stad, van de ste
den naar het buitenland, de oceaan over 
naar Amerika. 

Ook in- Vlaanderen zouden zich deze 
rampspoedjaren demogiafisch doen ge
voelen : uitwijking naar de groeiende 
Waalse industiie en naar Noord Fi ank-
rijk en Amerika. De industrialisatie had 
300 000 Vlaamse thuisarbeiders van 
werk beroofd : er bleven er amper een 
tienduizend over op het einde dci ne 
gentiende eeuw ! 

Na de revolutiegolf van 1848 nam de 
regering Rogier enkele demokratizerende 
maatregelen, maar de sociale wantoe
standen bleven voortbestaan. 

Het is pas een tiental jaren later, in 
1857 1858, dat de eerste werkliedenveie 
nigingen in het Gentse ontstaan. Toe
vallig valt dit samen met Moysons ble
ken met zijn ouderlijk huis en het ne 
men van zijn volledige vrijheid tot han 
delen. 

Belangt ijk als stimulerende faktor bij 
d u verzet is het bezoek van Leopold 1 
aan Gent De miserie stoet van aibeiders 
met hun ge/mnen die bij die gelegen 
heid voorbij de koninklijke tr ibune 
trok, met vla<>getjes zwaaiend en met 
tricolore stukken getooid gat Vu>lsieke 
inspiratie tot een beroemd \ers en ont 
lokte hem de ui t ioep : « Dat volk moe
ten wij winnen .. ». 

Vii)lsteke, vriend en strijdgenoot van 
Moyson in de studentenbond, deelt te-

voor onderlinge bijstand, wilde hij dat 
ze omgevormd werden tot weikelijke 
strijdorganisaties en hij, droeg daartoe 
het zijne bij . Zijn aktiviteit op dat ge 
bied is bij benadering niet te omschrij
ven. Hij hield redevoeringen, schreef, 
dichtte liederen en spotverzen, stelde 
petities op, werkte mede aan sociaalge
richte en Vlaamsgezinde bladen en tijd
schriften • « La T r i b u n e du Peuple », 
« La Cigale », « Peper en Zout >>, en het 
flamingantische blad « Reinaert » waar
in ook Gezelle nog schreef. 

Wanneer hij in 1858 naar Brussel 
trekt, is zijn naam reeds bekend en 
geëerbiedigd niettegenstaande zijn jon
ge leeftijd In Brussel werkt hij in een 
boekhandel, staat in bestendig kontakt 
met de werkliedenorganisatie. Hij werkt 
mee aan « La national » van Jot t rand. 
Datzelfde jaar schrijft hij naai zijn 
vriend, de flamingant Gerrits, dat een 
algemene werkersunie is gesticht en dat 
Vlaanderens verleden de misdeelde 
zwoegers besef van eigenwaarde moet 
schenken en ze hun recht doen kennen. 
Dat is nationalistisch denken, waarbij 
het sociale de vrucht is van een natio
naal bewustzijn ! 

In Brussel begint Moysons toenemend 
kontakt met de Vlaamse beweging, al 
heeft hij die met de arbeidersbeweging 
niet verbroken, en blijft hij aktief als 
redenaar en joernalist Hij werd er lid 
van « Vlamingen Vooruit » — een 
vereniging gesticht door Eugeen Van 
Beunel, leraar van Charles de Coster. 
Na een kort Gents intermezzo is hij in 
1860 terug te Brussel en werkt op de 
stijfscUabriek Rémv te Wijchmaal Dan 
begint een periode van verhuizen In 
186'i is hij te Blankenberge. In 1864 
spieekt hij tQ,Gent op een meeting voor 
algemeen stemrecht en verplicht onder
wijs : zijn flamingantische aktie belet 
zijn sociale niet In 1865 is hij in Biug-
ge en sticht er de Vlaamse Broedeibond. 
De motie van de « Klauwaertsvereni-
ging » op haar landdag tegen de loting 
(waardoor uit de dienstplichtigen bij 
loting w"rd aangeduid wie er moest sol 
daat worden en wie niet) heeft hem 
waarschijnlijk geïnspireerd tot hei ge
dicht (I Geen loting, geen bloedwet » 

T e Brugge werkte hij als bediende bij 
Vakkenaere, een drukker van kadastia-
le plannen Later zal hij aan zijn werk
gever zijn « Liedekens » opdragen Te 
Brugge greep hij ook direki in het JJOII-
tieke le\en in met zijn « Vlaamse he 
Broederbond » Tegen de kandidaiiuir 
van de liberaal Paul Devaux veriiou-
vveluig van het Hol, kuaai hij die U)ch 

zijn jeugd en zijn gaven omgespron
gen. De ziekte die hem naar het graf 
zal voeren, heeft zijn gestel reeds onder 
mijnd. Hij weet dat hij niet lang meer 
leven kan. « Het lijf wierp u mijn eigen 
rockloosheid » zou later Rodenbath , 
wiens leven menig paralleel vertoont 
met dat van Moyson, dichten. Zijn half 
broer Oktaaf kan hem overhalen mee 
te gaan naar Haut-Pré bij Luik Daar 
steift hij dan op I december 1868. 

De derde december wordt hij begra
ven te Luik « De Vlaamsche School » 
meldde dat een aantal flaminganten uit 
verscheidene steden en gemeenten aan

wezig waren op de begrafenis. 
In zijn laatste levensjaien was Movson 

veel meer een sociaal llaimngaiii dan 
een Vlaaiii>,gczind socialist avant la let-
tie. Ook « Volksgazet » gaf dit toe, in 
een artikel in 1838. Het feit dat Moyson 
niettegenstaande zijn vrijzinnigheid tot 
een brede Vlaams nationale demokiati-
sche beweging wou komen waai in gelo
vigen en ongelovigen verenigd zouden 
zijn, kon misschien voor zijn iijd uto
pisch lijken : het getuigde in ieder ge
val van een nationaal bewustzijn dat 
zith over ideologische verschillen kon 
veiheffen. Alleen wie weet hoe in de 
10de eeuw de tegenstellingen lussen kle
rikaal en anti klerikaal op de spits ge
dreven waien en hoe Movson tegen dit 
kleukalisme zelf te keer ging — bv bij 
de begrafenis van zijn viiend Adolf Du-
fiane — kan de kracht en de diepte 
van dit ' bewustzijn beseffen In een 
oproep tot de aibeiders om de petitie 
tegen de beluchte wet tegen samenscho
lingen te ondertekenen, zegt hij • « ^VlJ, 
verdedigers der Vlaamsche Zake . ». 

Wanneer tengevolge van deze b e u u h -
te wet -w- die tegen elke mogelijkheil 
tot vereniging der aibeiders kon inge
roepen wolden — zeventig arbeideis ge
straft werden, schieef Moyson zijn ge
dicht « Brood » dat van een kommen
taai vooizien weid dat uitzonderlijk 
Groot-Nederlands klinkt • <i om einde
lijk niet als slaven eens vreemden alleen-
heeischeis te ontwaken, maar als vrije 
Nederlanders, de voorwacht van den 
ontzaglijken Dietschen Bond . ». 

Dit Nedei lands nationaal gevoel 
spieek ook uit de veizen die hij in 1857 
richt « aan mijn Nooid-Nedeilandse 
broeders » : 
Heb dank mijn stam- en wapenbroeder. 
Heb dank voor uw bezielde taal. 
W I J stiijden voor dezelfde moeder, 
Wij strijden met hetzelfde staal. 
Voortaan in dichte diom veibonrler 
te velde. Noord en Zuid, voor 't Retht . 
Sloeg tweespalt U ook wijde wonden. 
Uw moed bleef Nederlands, dus hecht : 

Uit dit alles blijkt, hoe Moyson méér 
was dan een sociaal pionier en een so
cialist avant la lettre Hij is de prefigu-
latie van een nationalisme dat een diep 
sociaal besef in zich diaagt en dat zijn 
streven naar volksontvoogding niet be-
peikt tot een enkel teriein, maar zowel 
het sociale als het kulturele en de gees
telijke zowel als de materiele welvaart 
en vrijheid van het hele volk beoogt. 

jd. 

^.h(t was de tijd van de N uiendag x nu hind( laihetd di uuuatii in Jf iiijurn.. 
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Bruidsjaponnen uit de hele wereld : v.l.n.r. een Japanse kimono, het bruidskleed 
van Maria Staart en een mantelpak uit Afghanistan. 

ONS EIGEN REUKJE... 
Parfum bleek vroeger een louter vrouweli jk a t t r ibuu t te zijn. In de we
reld van de moderne kosmet ika weet m e n echter ook van wanten . Ge
leidelijk knoopt men aan me t ant ieke t radi t ies , toen ook de m a n n e n 
zich par fumeerden (wat tot een kwali jk r iekend paroxysme aanleiding 
gaf veel later , nl. in de p ru iken t i jd ) . Hoe dan ook, mannen mogen t h a n s 
ook geuren. Vroeger was slechts 1,5 % par fum verwerkt in door m a n n e n 
gebruikte zeep, papier , ondergoed enz. Op 5 j aa r t i jds is dit gestegen t o t 
5 5ó en het is niet alleen de geur van Fleur de tabac die thans begin t 
op te stijgen uit een mannel i jk zakdoekje, of wat de heer van de schep
ping ook met zich rondsleept . Een andere toepassing is deze : de Br i t se 
f i rma Propr ie tary Perfumes (filiale van Unilever) heeft een zus termaat 
schappij opgericht, die aan de f r anse par fumindus t r ie zal vragen a a n 
plas t ieken dingen de geur van leder te geven. Dat zal zoveel echter e n 
zoveel meer « s tanding » zijn. Bovendien : industr ië le par fum is bakte-
r iedodend. Onze mannen kunnen dus niet alleen beter en autentiekei^ 
r ieken, ze zullen er ook nog gezonder door worden. Si non e vero . . . 

CAPRIOLEN VAN DE MINI-ROK 
De mini rok is vooral voor zeer jeugdige personen geschikt. En tocH. 
Het gaat niet gemakkeli jk, in een minirokje te gaan zitten, op te s taan, 
zich neer te buigen. Men kan zich t e rnauwernood op de hoek van een 
stoel neervielen (s ic) . Om koffie of tee te schenken aan gasten is he t 
thans beter , wanneer men de minimode volgt, deze taak over te la ten 
aan de heer des huizes. Vooral in een tijd van zeer lage meubelen. De 
t r a p oplopen en de vergezellende heer vooropgaan, zoals de e t ike t te 
da t eist ? Delikaat, als U het ons vraagt . Een au to bes turen ? Ook al 
geen pret je in mini-rok. Een taxi nemen ? Om vanuit de laagte bekeken 
en gekeurd te worden ? 
E r zijn m a a r twee remedies : alle p reu tshe id over boord werpen en voor 
onpreu t s door te gaan. Ofwel geen mini-rokjes dragen. Trouwens, he t 
zal geen j a a r meer duren of de rokken worden weer langer. De vrouwen 
zullen meer op hun gemak zijn, de mannen minder . Want zij be ta len . 
De kor te kosten minder duur , de lange zijn duurder . E n zo is het al t i jd 
wat . 

DE VROUW HEEFT HET LAATSTE WOORD 
Inderdaad : in de echtelijke dialoog heeft de vrouw 

méér kans dan de man om het laatste woord te hebben. 

En in de toekomst zal die kans steeds maar groter 

worden. Want uit de statistieken blijkt duidelijk dat 

de gemiddelde levensduur van de vrouw geleidelijk 
toeneemt ten opzichte van die van de man. Reeds van
daag kan de doorsnee-vrouw zes jaar, nadat haar man ten 
grave gedragen werd, besteden aan haar « laatste woord ». 

Een meisje dat tussen 1871 en 1880 
geboren werd, kon er zich aan ver
wachten de gemiddelde leeftijd van 38 
j a a r en 3 maanden te bereiken. De le
vensverwachting van een meisje da t in 
1966 geboren werd, ligt bijna dubbel 
zo hoog : 73 j aa r en een maand. In 
een verdere toekomst zal die levens
verwacht ing tot boven 90 j aa r oplopen. 
Niet zozeer het langer leven zélf, dan 
wel de terugloop van de kindersterf te 
ligt ten grondslag aan de gestegen ge
middelde levensduur die t rouwens niet 
alleen de vrouwen m a a r ook de man
nen ten goede komt. 

Nochtans blijkt uit de stat is t ieken 
dat, hoe meer de beschaving vordert , 
des te langer de vrouw de man gaat 
overleven. In vorige eeuwen was er niet 

het mins te verschil tussen de levens
verwacht ing van man en vrouw, waar
bij moet rekening gehouden worden 
met he t feit da t een zeer hoog percen
tage (in he t midden der vorige eeuw 
nog 20 %) van de moeders stierf aan 
k raambedkoor t s . De vooruitgang van 
geneeskunde en hygiëne, en vooral dan 
de ontdekking door de Weense a r t s 
Semmelweis van de oorzaken der 
k raambedkoor t s , hadden als gevolg da t 
reeds in het begin der twintigste eeuw 
de vrouw een gemiddelde levensduur 
had die 3 j a a r en 6 maanden langer 
was dan die van de man . Vandaag is 
da t verschil opgelopen tot 5 j aa r en 10 
maanden . Een vrouw die vandaag de 
leeftijd van 40 bereikt , mag er zich re
delijkerwijze aan verwachten dat ze 

DE BETOVERGROOTTIJD 
Van Napoleon stamt het woord dat het leger op zijn maag marsj»ert. 

De Korsikaan had dat heel vakkundig bekeken; toen zijn houwdegens 
met lege maag m de buurt van de Berezina rondzwierven, was het met 
's Keizers leger eti glorie bijna gedaan. In 1812 zoals nu gingen een hele 
hoop dingen (waaronder'niet alleen 's Keizers macht, maar ook de liefde) 
via de maag. 

Wat gebeurde er echter in die tijd met spijs en drank, voordat zi] 
door de mond de weg naar de maag insloegen ? Hoe werd gekookt in 
betovergrootmoeders tijd ? En hoe knapte de vrouw des huizes zich 
op als zi], na de taak « aen een beqiiaem Foineys », mee ging aanzitten 
bij de gasten aan de dis ? 

In dit korte rubriekje zullen we om de week even het deksel lichten 
van de oud-Vlaamse kookpotten en zullen we trachten het antwoord te 
vinden op de vraag « hoe de Huyshoudster op de beste en hequaemste 
manier allerhande Spyzen kon koken, stoven, braden, backen en 
bereyden, met Saussen daer toe dienende : Seer dienstigh en profytelyck 
in alle Hiiyshoudingen ». 

Tevens zullen we onderzoeken wat betovergrootmoeder deed « om 
haer schoonheyt te behouden, schoon dagelyks voor het Vuur synde, 
van haer wettige Pretensie te dien opzigte niet willende afzien ». 

Misschien steekt U er zelfs wat van op dat uw gezondheid ten goede 
komt. Zo bijvoorbeeld : « Aspergies dickwyls gegeten is den scheur-
buickigen sonderling goet ». 

nog eens evenveel j a r en voor de boeg 
heeft. 

Voor deze langere gemiddelde levens
d u u r van de v rouw is er meer dan één 
verklar ing. De voornaamste ech te r is 
wel de volgende. Een m a n die veert ig 
j a a r geworden is, s taat pas dan door
gaans voor de ha rds t e j a ren in zijn be
roepsleven. Het stijgen op de hiërarchi
sche t rap heeft zijn verantwoordeli jk
heden en lasten vergroot. De vrouw 
daarentegen heeft, eenmaal de kaap der 
40 voorbi j , nog 35 j aa r voor zich liggen 
waar in de kinder las t is weggenomen. 
In he t begin dezer eeuw kreeg de ge
middelde huismoeder haa r laats te kind 
op 33-jarige leeftijd en had ze tot over 
de grens van h a a r vijftiger j a ren daar
voor te zorgen. Thans word t het laatste 
k ind gemiddeld in het 27ste levensjaar 
van de moeder geboren en behoort in 
het begin van haa r veertiger j a ren de 
kinder las t tot he t verleden. 

De stat is t ische doorsnee-Eva van 
vandaag begint nog eens « aan haar 
goede ja ren », als die voor de m a n al 
r u i m achter de rug liggen. 

Bij veeleisende mannel i jke beroepen 
is de veertigjarige leeftijd de fatale 
grens voor de zgn. « managerziekte », 
waa raan steeds meer m a n n e n 'in wat* 
vroeger « de bloei van hun ja ren » heet
te ten prooi vallen : har t infark t door 
overspanning, een leven zonder veel 
beweging en afwisseling. In de zenuw
achtige samenleving der Verenigde 
Sta ten, met haar s lopende jacht op wel
vaart en s ta tus , geraken de grote for
tuinen ingevolge de managerziekte 
steeds meer in handen van welvarende 
mil jonai rsweduwen. . . 

Dat heeft Amerikaanse sociologen er 
t rouwens reeds toe gebracht de samen
leving in de Verenigde Sta ten « matr i 
archaal » te noemen en te voorspellen 
dat dit « mat r ia rcha le » ka rak te r zich 
steeds s terker zal doorzet ten. 

Tenware de voortschr i jdende inscha
keling van de vrouw in het bedrijfsle
ven er b innenkor t zou voor zorgen, da t 
de managerziekte geen tjT)isch-manne-
lijke kwaal meer blijft.. . 

De emancipatie van de vrouxv is al 
een heel oud gespieksonderwerp en 
in de tijd der sufragettes een strijd
motief. WIJ vrouwen voelen het een 
beetje vernederend aan, soynmige ge
sprekken daarover bij te wonen. 
Vooral wanneer mannen dit gespiek 
voeien, omdat wij het gevoel hebben, 
dat dan over een sooit menselijke 
koopicaar gehandeld wordt. Een 
gi ondige veigissing is, de vrouwelijke 
emancipatie slechts te zien in funk-
tie van een hogere ontwikkeling en 
een daaruit voortvloeiende betrek
king in het bediijfsleven, de weten
schap of de kunsten. Om van de po
litiek nog niet te spreken. 

Wij vinden integendeel dat een 
vrouWj die na een degelijke opvoe
ding en scholing, haar typische 

VROUW AAN 
DE HAARD 

< taak > van moeder en huisvrouw 
vervult, even goed en zeljs méér kan 
ontx'oogd zijn dan een vrouwelijke 
arts of een advokate, om de meest 
voor de hand liggende vergelijking 
te maken. Moeder en huisvrouw is 
een zeer veel omvattende taak, die 
behalve zuiver ingeboren menselijke 
elementen ook een bepaalde techniek 
inhoudt, die hoger woidt opgedreven 
naarmate het huishoudelijk onder
wijs zich ontwikkelt en uitbreidt. Hoe 
beter de vrouw deze taak aankan 
hoe meer ze ontvoogd ts. Want ook 
tegenover de mannelijke partner in 
het huwelijk vervult ze een met te 
onderschatten rol. Om het in zee
manstaai te zeggen • die van veilige 
rustige, sfeervolle thuishaven, waar 
de man meer naar verlangt naarmate 
zijn echtgenote deze haven gezelliger 
maakt. Hoe meer een vrouw « aan de 
haaid » m dit opzet slaagt, hoe meer 
ze onzes inziens ontvoogd is. Want 
technische of wetenschappelijke ont-
ivikkeling is niet te vereenzelvigen 
met vrouwelijke ontvoogding De ont
voogding bestaat juist in de vrijheid 
van keuze, die de vrouw moet kun
nen doen tussen thuis te blijven en 
te werken of buitenshuis te gaan wer
ken. 

Daarom is het slechts billijk, dat 
een vergoeding wordt toegekend atn 
de vrouw die thuis tuerkt. 



«\i ia 

N IET ver van de Wetstraat, in de Spastraat 61, bellen vire aan bij kunst
schilder René Hansoul, vergezeld door zijn vriend de h. Ghekiere, hevig 
bewonderaar van de portrettist-ikonograaf-surrealist Hansoul, om met 

artistieke en quasi-wetenschappelijke etiketten uit te pakken, die alles en 
niets zeggen. René Hansoul doet zelf open, een soort leeuwekop op een zeer 
beweeglijk lichaam, donkerbruine ogen, die U recht in het gezicht kijken en 
van een Vlaamse hartelijkheid, die U dadelijk inneemt. Nu weet U natuurlijk 
nog niet wat we hier van plan zijn en eerlijk gezegd, we wisten het ook maar 
half toen we vorige week op bezoek gingen bij deze Vlaamse kunstenaar, die 
zijn weg als kunstenaar in Brussel heeft gemaakt en daarbij geen duimbreed 
van zijn Vlaamse inborst en overtuiging is afgeweken. 

VERWARREND EN YEELZiJDiG 
Er zitten verschillende mensen in Han

soul. Deze geboren Brabander (23 oktober 
1910 te Machelen) is qua afstamming al 
een geval op zich zelf, vermits zijn groot
vader een volbloed Waal was, zijn vader 
een vervlaaniste Waal en zijn echtgenote 
een Noordfranse. Het zal wel toeval zijn 
dat hij een straat bewoont, gedoopt naar 
een bekende Waalse stad... Zijn sterren
beeld is de Schorpioen met beïnvloeding 
door de Weegschaal. Zonder aan determi
nisme te doen, kan men niet ontkennen, 
dat het sterrenbeeld waaronder men gebo
ren is, per kategorie bepaalde karakter
eigenschappen vertoont, die kenschetsend 
zijn voor de groep, zonder dat zulks grote 
diversiteit uitsluit, waarop astrologen 
trouwens replikeren met te zeggen « We 
moeten individ. horoskopen trekken, wil
len we z'n afkomst en zijn psyche doelma
tig en individueel ontleden». Voor Hansoul 
verklaart zijn sterrenbeeld gedeeltelijk 
zijn neiging, om 's nachts te werken, de 
sterke licht-en-schaduwwerking van zijn 
korapozities en zijn voorkeur voor het 
raadselachtige, dat hij in simbolen ver
werkt en waarop men moet gaan zoeken, 
wil men de zin van zijn werk begrijpen. 
Het gaat hier dus niet om een gemakkelijk 
kunstenaar, hoe open en woordenrijk onze 
joviale gastlieer ook is. Tegenover deze 
gulhartigheid, wat een anderstalig kliën-
teel « verve » zal noemen, staat dan een 
geordende wanorde in dit leven en een 
nauwkeurigheid, die meteen verklaart 
waarom Hansoul niet beantwoordt aan het 
schabloon van « artiste bohémien >. 
Iemand die in zijn techniek teruggrijpt 
naar de oude kunst en het vakmanschap 
der oude meesters, naar de pijnlijke pre
ciesheid van de detailuitwerking (waarin 
•we ook een uiting zien van « Vlaamse wel
lust » in het aanschouwen en aanvoelen 
van de dingen), naar het aanvoelen en het 
beeldend weergeven van sfeer en ziel, is 
misschien ook een man, van wie men het 
normaal zou kunnen vinden dat hij... dos
siers aanlegt. SistematLsch gerangschikte 
schetsen en krabbels per onderwerp dan. 

Er steken in Hansoul behalve de kunst
schilder, ook nog andere Hansouls : de 
leraar, de gepassioneerde en uiterst 
nieuwsgierige kenner van de geschiedenis, 
de dekorateur, en natuurlijk de bewuste 
Vlaming. Men kan zijn werk in drie hoofd
vakken onderbrengen : het portret, (dat 
in twee kategoriën sterke differentiaties 
vertoont), de vrije schepping, met een 
simbolistisch-surrealistische inslag, en het 
sintetisch-ikonografisch-historisch werk, 
w^aarin hij — van zeer ver maar — aan 
een Leys herinnert, doch dat in wezen 
gesimbolizeerde vizuele geschiedenis is. 

MENS UITERLIJK EN INNERLIJK 
Vermits René Hansoul niet zoals een 

Rijkaard Declerck bepaalde epizodes uit 
zijn verleden wenst te verdonkermanen, 
mogen we hier wel aanstippen, dat hij 
tijdens de oorlog zijn kulturele rol speel
de, in die zin, dat hij gewoon kunstenaar 
en Vlaming bleef, wat hem na de Duitse 
bezetting /.es maanden St. Kruis bezorgde. 
Van deze periode bewaart Hansoul een 
bijna vrome herinnering. Hij liet ons een 
map zien, vervaardigd door medegevange
nen, uit het hout van een deur van dit 
beruchte interneringskamp en belegd met 
sierlijk gesneden motieven, 't het metaal 
van de aldaar gebruikte eetketeltjes. In die 
map steken de schetsen van het interieur 
der barakken, gezichten op het kamp, een 
paar bewakerskoppen, een eigen versierd 
blad op tekst van Ferdinand Verknocke, 
welke versregels onze gastheer ontroerd 
voordraagt, evenals een St Kruisliedpar-
tituur op tekst van Dries Poppe. Dat is 
zoveel als een zeer (artistiek) Vlaams 
diploma. Uit die tijd dateren 6ü() geteken
de en geschilderde portretten van medege
detineerden en bewakers, direkteur van 
het kamp inbegrepen. « Deze tijd was voor 
mij, zo zegt meester Hansoul ons, van 
grote betekenis op het stuk van portret
kunst. Terwijl ik nu meestal mooie vrou
wen of gezeten burgers in al hun welge
daanheid voor mij krijg, of nog jonge, 
door het leven onberoerde mensen por
tretteer, kreeg ik dan voor mij modellen, 
getekend door ontbering en ang.st, gekweld 
door zorgen en door een onzekere toe
komst, herleid tot hun eenvoudigste ex
pressie ». Deze portretperiode is legenda
risch gebleven onder de oud-gedetineer-
den (of moeten we zeggen : ingezetenen?) 
van het kamp van St. Kruis. Mr. Hansoul 
was zelfs verplicht, een soort zaakwaar
nemer aan te « werven >. zo groot was de 
vraag naar portretten, men stond er op 
bepaalde dagen zelfs voor aan te schuiven. 

Zijn portretten zijn in twee soorten on
der te brengen • de virtuoselijk ge'-chil-
derde, warnunenselijke, in een vlotte 

moderne toets en deze, die hij in een voor 
het model simbolische konipozitie betrekt, 
met achtergronden, die aparte schilde
rijen op zich zelf zouden zijn. Deze ach
tergronden verhogen de waarde van het 
portret als schilderij of als werkstuk zo 
men wil en sluiten aan bij de grote por
tretklassiekers. Ze zijn meteen de toepa 
,sing in dit specifieke genre van Hansouls 
vrije kdmpozities, die o.i. thans de voo 
naamste elementen zijn van zijn artistieke 
aspiraties en faam. 

SIMBOLISME 
Een eerste indruk, wanneer men Hai 

souls grote en kleine kompozities bekijkt 
is er een van : een surrealistische strek
king, die nauw aansluit bij de surrealisten 
avant la lettre in onze Nederlanden, doch 
bij nader beschouwing zouden we eerder 
spreken van simbolisme. Hansoul heeft 
een uitgesproken neiging om een sinteze 
te schilderen van een bepaalde gedachte 
of gevoelsgang en beschouwt zich eerder 
als een simbolist dan als een surrealist. 
Nadrukkelijk zegt hij, dat we niet zozeer 
dromen rekon&trueren dan wel dat we in 
de realiteit dromen beleven en dat ze 
existentieel zijn als simbolen van ons 
bestaan. Dat hij als zodanig bewondering 
koestert voor een Baudelaire, van wie hij 
motieven pikturaal om- en verwerkt hoeft 
niet te verwonderen. Zijn wereld is er 
een van de stilte, van bewegingloosheid, 
ze is kenschetsend voor het magisch-rea-
lisme. We zullen er geen bepaalde levens-
vizie aan vastknopen en evenmin moeten 
we hier teruggrijpen naar oosterse levens
beschouwingen, ook al spelen deze een rol 
in het oeuvre van Hansoul, zonder dat hij 
zich daarom aan een of ander determinis
me onderwerpt. 

Hij streeft eenvoudig na, een bepaalde 
sinteze te brengen van bij vb. de Don 
Quichotte-figuur, onder angstvallig weren 
van stereotipische voorstellingswijzen en 

Welbespraakt bij de idüeg van een simbolenrijk werk. 

het dekor gemeen heeft, /ij het dat de 
gebouwen meestal geen antieke konstmk-
ties zijn doch half vergane of verweerde 
muren van bij ons.. De gedachte aan de 
vergankelijkheid van al wat leeft is trou
wens een bijna overal aanwezig element 
in zijn werk. Deze wereld sluit door het 
eigen milieu, de eigen \olks\erbonden-
heid, het historisch inzicht en niet het 
minst door de techniek nauw bij de Oude 
Meesters aan, en meer bepaald deze van 
de reformatie, al is Hansoul dan geen 
rebel in de zin van wat men geredelijk 
bij een Bruegel mag aannemen, of de pre
reformatietijd zoals een Bosch. Het is 
geen gefolterde doch een beschouwende 
wereld, als zou de kunstenaar er telkens 
zijn opgedoken op een ogenblik, dat er 
een pauze in de dramatisch geladen han
deling is ontstaan. Het gaat hier dus stel
lig om een stati.sche kunst, waarvan de 
innerlijke bexsogenheid niet door bewe
ging of plastische spanningen doch door 
simbolen wordt gesuggereerd. Dit gebeurt 
dan in een mengeling van oude en moder
ne technieken, een zeer harmonische men
geling trouwens, met een verfijnd koloris-

bevrijd van de dwang van zijn model, d« 
mens in zijn vrije scheppingen terug
dringt op de achtergrond — met slechts 
een verhulde of simbolische menselijk» 
aanwezigheid. Dat geeft dan aanleiding 
tot prachtige plooienstudies en uiteraard 
tot misterieuze expressiviteit (indien dal 
geen contradictio in terminis is), waarin 
Hansoul zich slechts geleidelijk bloot 
geeft. 

HISTORISCH (( SCHRIJVEN » 
De derde kategorie werken /i\n p.inora-

misch opgevatte historische sinte/es, het 
weze nu van de Markt te Brussel of van 
een of andere historische plaats, met aan
wending van gelijkaardige komponenten 
uit zijn vrije kompo/ities (of is he* pro
ces omgekeerd te duiden ' .) . Dat veron
derstelt naast de technische kennis ook 
een grondige historische kennis, doch wie 
slechts 5 minuten luistert naar de gezel
lige uitleg, die mr. Hansoul bij zijn 
« Markt te Brussel » geeft, beseft dadelijk 
dat hier een man aan het woord is, die 
niet alleen de historische stof kent doch 

René HANSOUL 
"Les extremes se touchent" 

zonder in een al te grote gezochtheid of 
te sterk gewilde originaliteit te vervallen. 
Stellig vertoont zijn werk in sommige op
zichten verwantschap met dat van bij vb. 
een Giorgio de Chirico, met wie Hansoul 

tisch ge\oel en een even verfijnd gevoel 
voor matière, voor stofschildering en 
wonderlijk genoeg — en dat is eigenlijk 
niet verwonderlijk, want het is een na
tuurlijke reaktie van de portrettist, die 

Een klassiek stilleven, dat door bijvoeging op hei tweede plan van voorwerpen 
of «gebouwen», versierd met « magische tekens •> een stinhoHsch-',in renli<;tische 
allure verkrijgt en door overgang naar hel achterplan — een nachtelijk land met 
donkere hemel — helemaal het onwezenlijke van een dioom-realiteit in sterke 

mate suggereert : dat is de magische realist Hansoul. 

ook met liefde voor het onderwerp 
spreekt, wat slechts te verklaren is uit 
het volksverbonden besef van deze kun
stenaar. 

We hebben het nodig geacht, deze as-
pekten van Hansouls kunst scherper te 
belichten, veeleer dan de mode-kritici uit 
Brussel of Parijs na te praten, die deze 
geestelijke en volkse achtergronden niet 
kennen of niet willen kennen, l'it wat 
voorafgaat blijkt o.i. toch voldoende, dat 
Hansoul in de eerste plaats is wat hij is, 
als kunstenaar, omdat hij Vlaming is en 
zich als zodanig in de artistieke schepping 
onderscheidt van vele anderen. Ook tlit 
volkse besef verklaart zijn techniek en 
zijn houdins tegenover de artistieke stro
mingen van deze tijd, die hij niet ver
werpt, doch waarvan hij overtuigend de 
betrekkelijklveid vvee^ aan te tonen, zo ' ' s 
hij ook zeer goed onderscheid weet ie 
maken tus.sen de esteet en de vele halfge
schoolde kritici, die zich voor esteten 
nemen en het met zijn Want volaens 
Hansoul ontbeert deze tijd vooral de 
esteet, de man, die ware kun.i-t van epijjo-
nendom. weet te onderscheden en die 
niet meedoet aan een kunstmatig onder
houden mode. die zeer vaak op merkan-
tilisme in de kun-,t neerkomt en waai over 
mr. Hansoul trouwens meer dan een per
soonlijke ervaiing heeft Zo staan we hier 
vo r een man met vele mosel ikheden in 
zich, « een vat vol tegenstriidigheden », 
met een histor sche en C'^tefsche eru-Jitie, 
die velen uit het vak hem mosen benij
den, een noktambulisch temoerament dat 
oua innerliike overtuisma hel dayl ebt en 
de konfrontatle absoluut mei schuwt een 
man die melodisch werkt en loch ten volle 
a t est blijtt en .en slotte iemand, die uit 
het veileden >an /.Un eigen volk en de 
bliivende krachten, die er in werken put 
wat voor zijn kreatiet \ermo<;en bepalend 
is, gegoten in een |ie-s«onl ike stijl Der
gelijke kunstenaars trekken ondank^ de 
schijn van het teuenrleel een 'ogische lijn 
in hun leven en uaan onverstoord lun 
eigen weg Ook Ie Urnvsel waar dai voor 
een ^'laams kunstenaar nou moe lijker is 
dan voor een ander, die er de elfde onaf
hankelijke opvaltingen op nahoudt, ter 
zake van de mens en ter zake van de 
kunst. K.V.B. 
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waiter roland: 

"DE ONBEKENDE SOLDAAT*' 

walter roland: 

" DE ONBEKENDL 
« De onbekende soldaat» is Walter Rolands eerste roman en naar ik meen ook 
zijn literair debuut. De titel doet aan een oorlogsboek denken. Wie echter een 
oorlogsboek verwacht in de gewone trant, met een bepaalde partijkeuze en een 
subjektief interpreteren der feiten (wat door de meeste oorlogsromans, ook zij 
die zogezegd objektiej willen zijn, gewoonlijk gedaan wordt), die komt aldra na 
enkele bladzijden tot de vaststelhng dat de auteur hem iets anders bieden wil 
dan een afkooksel van « l m Westen nichts neues » over de eerste of tweede 
wereldoorlog, de zoveelste anti-militaristische aanklacht, het zoveelste nauwe
lijks in romanvorm verholen partijdig of utopisch pamflet. De auteur wil hem 
met heel wat anders -^ of liever heel wat méér — konfronteren. Want in « De 
onbekende soldaat » wordt er gesproken over de oorlog, inderdaad : hij neemt 
er zeljs een belangrijke plaats in. Het verhaal speelt zich beurtelings in de oorlog 
en naoorlogsperiode af en er is een anti-militaristische tendens, het enige dui
delijke « sociaal engagement » trouwens in dit boek. Tot zover zijn dit kenmerken 
der gewone, der « gebruiks »-oorlogsliteratuur. Daarmee is echter slechts een 
germg deel gezegd over dit aan ideeën ongemeen rijke boek. 

De verteller komt uit de oorlog en 
ontmoet op een avond in een kunste
naarsgezelschap Lus, vrouw van een 
beroepsmili tair . Het verhaal van de 
ontmoetmg met Lus en van de verhou
ding tussen de verteller en de vrouw 
die haar man verlaat, een kind ver
wacht , naa r haar man teruggaat en 
sterft, wordt onderbroken door en af
gewisseld met het verhaal van de oor
logsbelevenissen : het be t rekken der 
pozities, het afslaan van een aanval, 
de s tormloop, het doden, de veroorde
ling door een kri jgsraad omwille van 
een als wraak uitgelegde dodelijke ver
gissing, de s t rafkompanie. . . Deze epi-
zoden, deze verhaalflitsen vormen 
slechts een deel van de 180 bladzijden, 
maar zij tekenen de oorlog in zijn bru
taliteit, doch ook in de onopgesmukt
heid, het onheroïsche van het gebeuren 
zoals de soldaat het beleeft. 

En wij moeten vooreerst op dit as-
pekt van het boek de aandacht vesti
gen. Want de oorlog is méér dan veld
slagen, gevechten, doden en gewonden. 
De oorlog is voor de soldaat en indi
vidueel gezien • het wachten, het mars-
jeren, kwart ier , de rit in de nacht , het 
slepen met munit iekisten, het graven 
van kuilen. Het is de bezigheid van 
vierentwintig uu r per dag, met vele da
gelijkse dingen erbi j . De oorlog is voor 
de soldaat, tijdsobjektief gemeten, 
voor een groot gedeelte niet schoon en 
heldhaftig of gruwelijk en lelijk : hij 
is zeer dikwijls en voor een groot ge
deelte van de ti jd een dagelijks gebeu
ren, zich afspelend binnen de kring van 
bekende dingen, van huizen, dorpen en 
mensen met wie men ver t rouwd is ge
raakt , in een vanzelfsprekendheid, een 
gedachteloze gehoorzaamheid, een be
rus tend aanvaarden. Het is dit gevat-
zijn in het raderwerk der oorlogsma
chine dat de auteur heeft kunnen sug

gereren met een spaarzaamheid aan 
middelen, die volstrekte beheersing en 
beleving veronders te l t . Alleen wie zélf 
dit beleefd heeft kan zo me t weinig 
woorden een hele sfeer, eén hele we
reld weer oproepen. Wij hebben na de 
oorlog enkele — niet zovele — auteurs 
gehad die zich aan oor logsromans 
waagden. Bij de meesten is dit he t te
kort geweest : dat hun fantazie hun ge
brek aan « ervaring » en beleving niet 
kon goedmaken. Wie bijvoorbeeld 
Lampo's « Rui ter op de Wolken » heeft 
gelezen, weet w a t e r bedoeld word t . 
Roland heeft h ie r ervaring gekristalli-
zeerd in een geobjektiveerd verhaal, in
dividueel beleven verwerkt in de ro-
manstof. Dit is één aspekt van he t 
boek : voor de au teur wellicht van bi j 
komend belang m a a r l i terair gezien 
niet te verwaarlozen omdat he t iets te 
maken heeft me t de waaracht igheid, 
noodzakelijke vereiste voor elke kunst . 

Wat nu de bedoeling van de au teu r 
betreft, wezen wij er reeds op da t dit 
méér is dan een anti-oorlogsroman en 
dat het in essentie zelfs helemaal geen 
oor logsroman is : daarvoor word t de 
klemtoon te zeer op andere , a lgemener 
feitelijkheden en situaties gelegd. Wat 
de au teur wil aantonen en bewijzen is 
in de eerste plaats de realiteit der men
selijke eenzaamheid, en daa rna ook de 
aanvechtbaarheid van elke maatschap
pelijke orde zonder de liefde als bazis. 
De realiteit der eenzaamheid is er een 
die wij te overwinnen hebben. Indien 
de mens voor de mens een onbekende 
is — en onbekend maak t onbemind — 
dan ligt hier ook een oorzaak voor veel 
onbegrip en wrijving, voor veel liefde
loosheid. De m a n die eenzaam en ont
goocheld, zonder enig geloof in het ver
leden uit de oorlog terugkeert , en de 
vrouw die in haar huwelijksleven de 
troosteloze eenzaamheid heeft gekend 

van de verveling en de g rauwe dage
lijksheid; zij vinden bij e lkaar een 
liefde en een erkenning van e ikaars on
gekend gelaat, die hun oude eenzaam
heid opheffen. Wanneer Lus sterft e n 
de verteller eenzamer dan ooit — men
selijk gezien — achterblijft , dan heeft 
hi j toch reeds deze eenzaamheid over
wonnen : de her inner ing zal he t ver
t rekpunt zijn, he t houvast voor een 
nieuw begin. 

Ziet de au teur de onontkoombaar
heid der eenzaamheid definitiever ? 
Soms lijkt het erop, indien er niet het 
einde van he t boek ware , dat nog doet 
hopen. 

De « Einsamkeit , Schwester des To-
des », deze eenzaamheid die door de 
au teur als een psychische reali teit en 
niet als zo m a a r een romant i sch gevoel 
word t voorgesteld : leidt zij naa r de 
totale bevrijding, naar een p u n t waar
op de mens naak te r en eenzamer s taa t 
dan ooit en het herbeginnen he t volle
digste en to taals te zijn kan ? 

Maar ook daar zijn de banden niet 
verbroken, leeft de her inner ing nog, 
vloeit nog de onders t room .van een 
nooit-vergeten liefde. Niemand word t 
groot uit zichzelf, n iemand o n t k o m t 
aan de kracht l i jnen der t radi t ie en de 
bindingen me t het verleden. E n toch 
t racht men zich van he t oude — de 
oude eenzaamheid zowel als de oude 

KIJKEN NAAR... 
LIEVE VAN CALBERGHEN die stoere 
stillevens en karakterstudies zonder mooi-
doenerij tentoonstelt in Studio Rik Wou
ters, VTB, E. Jacqmainlaan 126, Brussel 1, 
van 14 tot 26 januari. Opening zateidag 
14 januari om 16 uur door Pater R. Piron, 
OMI. Dagelijks vrij toegankelijk. 

7de SALON VAN DE VLAAMSE HU
MOR te Gent in de VTB Studio Jan Van 
Eyck, van 7 tot 19 januari, dagelijks van 
10 tot 18 uur. Daarna komen Brugge, Ant-
Weipen, Hasselt, Biussel en ViUooide aan 
de beurt. VTB-voorzitter Jozef Van Over-
straeten opende zaterdag jl. de tentoon
stelling en stelde de 20 deelnemers aan het 
tall ijk publiek voor De jonge generatie 
tekenaars is flink vertegenwooidigd. 

KIJK OP DE CARTOGRAFIE van het 
Militair Geografisch Instituut van 13 ja
nuari tot 12 februari in de Albert I Bi-

gelijkschakeling, de oude liefde zowel 
als de oude tegenstell ingen — te ont
doen. 

H ie r r aak t men de ke rn a a n van 
waaru i t de au teu r zijn koncept heeft 
opgebouwd. E r is een ve rder doortrete ' 
ken der l i jnen mogelijk, m a a r d a t zou 
dan weer een n ieuw boek worden . Ho
peli jk mogen wij di t nog eens van d« 
au t eu r verwachten . 

He t feit da t een boek als « De onbe
kende s o l d a a t » deze p rob lema t i ek 
aan raak t en e rop ingaat — en wij hoe
ven niet s teeds m e t de au teu r a k k o o r d 
te gaan om de e rns t dezer p rob lema
tiek te e rkennen — en he t feit da t i n 
dit boek he t t ema van de ui t de oor log 
teruggekeerde soldaat in zijn eenzaam
heid en van de eenzame vrouw ui t h e t 
al ledaagse geheven word t tot een alge
meen plan, maak t dit boek reeds b»-

"langrijk. Wij legden de k lemtoon t o t 
nog toe vooral op dit algemene, d a t 
nochtans vaak overschaduwd w o r d t 
door he t obsederend achtergrond-ge
beuren van de voorbije oorlog. H e t 
doordr ingende van de evokatie van d i t 
gebeuren getuigt voor de krach t in d e 
beheersing. E r is, wa t de kons t ruk t i e 
betreft , een afwisselend evenwicht tus
sen gisteren en heden, de oorlog en d e 
vrouw. Het oorlogsgedeelte is epischer , 
he t naoorlogse beschouwender en d i t 
b reek t in de epiek wel enigszins h e t 
evenwicht, ten voordele van he t voor
bije, van het éne paneel . De taal is so
ber, koel, soms wat stroef. 

Belangrijk om zijn temat iek, is « De 
onbekende soldaat » ook l i terair m é é r 
dan een waardevol debuut . 

W. Roland 
«DE ONBEKENDE SOLDAAT» 
Uitgeverij Heideland, Hasselt, 
180 blz. - geb. J55 fr. 

blioteek. Keizerslaan 2, Brussel 1, dagelijks 
van 10 tot 18 uur. De tentoonstelling wil 
aantonen dat het Instituut in zijn aktivi-
teit de strikt militaire behoeften ver te bui
ten gaat. Er zijn twee afdelingen : een zui
ver didaktische en een uiterst gevarieerde 
met sterk dokumentair karakter. Geleide 
bezoeken op verzoek, tel. 136180, post 208. 

BELANGSTELLEN I N . . . 
• de kinderen van Freihurg, die in op-

dl acht de Odyssee van Homeros moes
ten schilderen en waarvan nu een film 
is gemaakt, die de sensatie zal worden 
van de pedagogische wereld in Zwitser
land en misschien daarbuiten. Kunstop
voeder Luitbert vonHaebler vertelde hen 
de Odyssee en daarna togen de kinde
ren aan het loerk, begeesterd en geïnspi
reerd. De cow-boys, sheriffs, Beatzangers, 
James Bond en sportidolen weiden ver
geten. Hopeli]k krijgen we de film ook 
te onzent te zien. Als Brussel zich na-
tuwlijk niet pedagogisch en kuHureel 
blijft blind staren op Parijs... 

• de ve> taling van boeken, die een elektro
nische aangelegenheid dreigt te worden. 
Men spreekt van de mekanische verta
ling van Mitchells « Gone with the 
Wind » in twee uren! Vandaar dat de 
liteiaire en andere vertalers zich ten 
zeerste bedreigd achten. 
Vertalen is ook een liteiair genre en een 
goede vertaling is vaak een herschepping. 
De elektronika is daartoe niet in staat. 

• « Les Amis du Louvre » die thans 17.000 
leden tellen doch bijna niet beantwoor
den aan het doel, waarvoor deze vereni
ging in het leven werd geroepen : het 
Louvre met schenkingen bedenken. 
De Franse collectionneurs en mecenae 
behouden hun mooiste werken liever 
voor zich zelf Gevolg van : Fransman, 
indnndualist ? 

• hel bestaan van « pompiers » in de kunst, 
die altijd zullen bestaan. Edgar Degas 
antxvoordde m Mo tempore, staande 
vooi een doek van Laurens « Koningin 
Hddegarde ontvlucht haai paleis » op 
de Vlaag van een viiend, waarvoor ze 
vluchtte : « Omdat ze niet akkoord is 
met de fond van het schilderij ». Ook 
vandaag zijn ei « pompiers > in de 
kunst, met werken waarvan de titels lui
den « Acht schaduwen m fantasmagori-
sche dishussie » o/ « Stilleven met fles 
en afgehakte hand >... 

Dat Nedeilands ktmstnozem m 1 (schilder én schrijver) rekord is. Ook in het buitenland (vooral in de Verenigde 
Jan Crenier een diet envriend is, is een algemeen geweten Staten) is het boek « een onverbiddelijke bestseller » 
en gewaardeerd feit. Over de literaire verslagen van ztjn waaruit men in Hollywood een bruikbaar scenario pro-
liefde tot de mens zijn de beoordelingen niet zo gelijk- beert te distilleren. Onlangs verscheen « Ik Jan Cremer 2 », 
lopend. Feit is dal « Ik Jan Cremer » in het Nederlandse dat met een eerste druk van 50.000 exemplaren de Neder-
taalgebied een oplage behaalde van meer dan 300.000 land'^c en Vlaamse boekenmarkt opging (alweer een re-
exemplaren, wat een absoluut en niet zo vlug te evenaren kordj. 
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genevieve 

Deze komedie van Henry 
Cornelius, naa r een scenar io 
van W. Rose, muziek van Ad-
ler, met in de hoofdrollen John 
Gregson, Kenneth More, Dinah 
Sher idan en Kay Kendall , ziet 
u in oorspronkel i jke versie 
m e t tweetalige onderschrif ten. 

Deze rolpi-ent, die behoor t 
to t de goede voorbeelden van 
d e Bri tse humoris t i sche film, 
speelt zich af rondom de jaar
li jkse rally Londen - Brighton 
w a a r a a n slechts oude vehikels 
van rond 1900 mogen deelne
men . Een van deze oude kar
re t jes is Genevieve. De eige
n a a r ervan en diens bes te 
vriend, die eveneens aan de 
rally deelneemt, krijgen ruzie. 
De een besluit de ander op de 
terugweg in « sne lhe id» te 
overtreffen. Dit leidt tot een 
spektakula i re wedst r i jd t i j 
dens dewelke beide vr ienden 
m e k a a r allerlei lelijke toeren 
spelen terwijl ze het onder tus
sen ook nog aan de stok kr i j 
gen met hun echtgenoten. . . 
(Zondag 15 j anua r i - 20 u 40 -
Brussel Ned. ) . 

twee 
is te weinige 
drie is te veel 

Deze proeve van zwarte hu
m o r door Tone Brulin op mu
ziek van Louis De Meester en 
geregisseerd door Mark Lie-
brech t werd in sep tember jl . 
te Palermo bekroond door de 
in ternat ionale jury van de 
Italia-prijs. 

Thema van deze komische 
tv-opera is een driehoeksgeval. 
De vrouw, de man en de min
naar . De dagelijkse sleur en 
eentonigheid van ja ren samen
leven, weegt zwaar op iedere 
avond in h u n stofferige huis
kamer . Het t radi t ionele thee-
schenken, voorlezen uit een 
boek en borduren , worden een 
onoverkomeli jke en d rukkende 
s temming. Zelfs de koekoeks
klok die ieder kwar t ie r in
dr ingt heeft op hun gehoor 
geen vat meer . De echtgenoot 
wil er een eind aan maken. Hij 
vraagt een beroepsdoder die 
zijn vrouw pijnloos zal neer
slaan in het salon. Hijzelf weet 
niet dat deze beroepsdoder de 
minaa r van zijn vrouw is. De 
vrouw, door haar sluwheid, on
dervangt heel de si tuatie. Zal 
he t de echtgenoot zijn die het 
slachtoffer word t ? De min-

«Geneviève»: pittige Britse humoristische fihn. Zondag 15 jan 20 II 40 Bnissel Ned Aanbevolen! 

n a a r is de winnaar . Alles her
begint , altijd hetzelfde spelle
t je. De derde man heeft zijn 
slag thuisgehaald, m a a r voor 
hoelang ? In het donkere salon 
dreigt opnieuw de schaduw 
van een nieuwe doder. De 
eeuwig weerkerende derde 
man . Het altijd t e rugkomende 
klassieke thema. Wat bewijs t 
da t 2 te weinig is en 3 . . . te 
\ e e l ? (Zondag 15 j anuar i -
22 u 05 - Brussel Ned. ) . 

waarvoor Maurice Béjart als 
u i tgangspunt een buiten-cho-
reografisch element heeft ge
nomen : een abs t rak t houten 
beeld van Mar tha Pan, da t 
doet denken aan de kaken van 
een geweldige houten muil , 
die in het ballet uitgroeit tot 
een monsteracht ig foltertuig, 
waar in de vrouw als in een on
genadige val zal worden vast
gegrepen. (Maandag 16 janua
r i - 21 u 50 - Brussel Ned.) . 

Onze 

selectie 

teek 
Deze Pas de deux, uitge

voerd op het jongste Festival 
van Vlaanderen door Duska 
Sifnios en Germinal Casado, 
is een van de typische voor
beelden van wat s inds t ien 
j a a r in de bal letwereld bekend 
s taa t als de Béjartst i j l . 

He t was in 1955 dat Maurice 
Béjar t me t zijn « Symphonic 
pour un h o m m e seul » voor de 
eers te maa l me t die stijl uit
pak te . Bij « Teek » kan men 
alvast niet meer spreken van 
he t verrassingselement , m a a r 
dit ballet zal ongetwijfeld de 
mees te ki jkers nog s terk aan
spreken, vooral degenen die 
meer van sensatie dan van 
sent iment houden, meer van 
geweld dan van romant iek en 
hun voorkeur geven aan wer
ken die méér de nad ruk leggen 
op dramat i sche expressie dan 
op een lyrische vlucht. Dit alles 
vindt men terug in « T e e k » , 

show 
ohne rahinen 

In dit var ié téprogramma 
van Chuck Ker remans , inge
zonden door de Westdui tse te
levisie voor het Festival De 
Gouden Roos van Montreux 
1966, wil de au teu r de jonge 
mensen met hun eigen geaard
heid en ideeën benaderen van
uit een ongewone gezichthoek, 
wat ook in het muzikaal ge
luidsdecor m e r k b a a r word t . 
Een jong koppel leidt de kij
ker dansend door de uitzen
ding en opent een waaier van 
meeslepende liedjes, afgewis
seld me t proza, sent imentele 
muziek en onvervalste beatmu-
ziek. Bewust werden de kon-
ventionele decors achterwege 
gelaten om het accent te leg
gen op de persoonli jkheid van 
elke vertolker. En da t zijn e r 
heel wat . (Woensdag 18 janua
ri - 20 u 25 - Brussel Ned.) . 

Vlaamse T. V. 

Z A T E R D A G 14 J A N U A R I 

12 55 : SKfen Rechtstreekse reportage 
van de afdal ing heren in de wedstri jden 
gehouden op de Louberhorn te Wengcn — 
Ï 4 55 • Rugby, reportoge van de wed-
s tn id Frankr i jk - Schotland — 16'tO : 
Volksuniversi tei t — 18 55 : Zandmonne-
t |e — 19 00 : Mister Mogoo 5e af l : 
Cyrano de Bergerac — 19 25 : Au to roma 
— 19 55 Hier spreekt men Nederlands 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Grindl, 
meid voor alle v/erk 8e a f l : De ge tem
de butier — 20 50 Conzonissirro —• 
21 45 Echo — 22 15 - D e onkreukboren 
34e af l : Klem Egypte — 23 05 : TV-
nieuws 

Z O N D A G 15 J A N U A R I 

9 55 : Skien Rechtstreekse reportage van 
een gedeelte van de Ie reeks in de s la
lom voor heren, gehouden op de Louber
horn te Wengen —- 1 1 CX) : Eucharistie
viering — 1155 to t 12 45 Skten Re
por toge van een gedeelte wor\ de 2e reeks 
in de slalom voor heren gehouden op de 
Louberhorn te Wengen — 14 30 : Voor 
boer en tumder —• 15 00 : Vofleybal 
Rechtstreekse reportage van de eerste set 
von de wedstr i jd Brobo-Boekarest — 
15 30 Axel Nor t — 15 55 : Hortewens-
fest jvo'concert Concert gegeven *n t>*t 
Corrcertgebouw te Haarlem op 28 dec«rn-

ber ]\. — 16 40 : Z iet u er wat in ? 
Overzicht von de tv programma s — 
17 05 t o t 17 35 . Volleybal Reportage 
V d laatste set von de wedstri jd Brabo-
Boekarest — 18 40 : Klem, k lem k leu
ter t je — 19 00 De longen die de 
Niogoro-waterva l deed sr t i ls toan — 
19 35 : De Flintstones 159e a f l : My 
fair Freddy — H) 00 : TV-nieuws — 
20 15 : Sportweekend — 20 40 : Speel
f i lm : Genevieve, komedie van Henry 
Cornelius met Kenneth More en Kay 
Kendall — 22 05 Twee is te weinig, 
dne IS te veel — 22 40 ; TV-meuws 

M A A N D A G 16 J A N U A R I 

14 05 : Schooltelevisie — 18 25 : Teie-
taoiies . Frons — 18 55 " Zondmannet je 
— 19 00 De Goudkreek 3e episode " 
Het potlood van de ant iquair —- 19 16 : 
T icnerk lonken — 19 55 * De Weermon — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 De wereld 
wQr\ T im Frazer Twaalfde en laatste 
episode — 20 50 : Speel een woord — 
21 20 : Angst en ellende van het Derde 
Ri jk — 21 50 Festival von Vlaanderen 
1966 Ballet van de XXe eeuw o 1 v Mau
rice Béjart Uitvoering yon Teek Pas de 
ÓG^JX. — 22 05 Gostprogromma De l ibe
rale gedachte en act ie — 22 35 ; TV-
nieuws. 

D I N S D A G 17 J A N U A R I 

14 05 : Schooltelevisie — 18 55 ' Zond -
mannet je — 19 00 : Fiipper. 35e a f l : 
Haoienjacht — 19 25 ' Filmmuseum van 
de schaterlach. « Gekke streken » met 
Ben Turpin — 19--Ï0 : Kwart-Eefje — 
19 55 : Hier spreekt men N*de*4ands — 
20 00 : TV nieuws — 20 25 : A n n a Wei -

ber, spel door Alfonso Sostre — 21 30 : 
Medium — 22 00 Jozzprisma Jazz jam-
boree te Middelkerke (VI) — 22 25 : 
TV-nieuws 

W O E N S D A G Ï 8 J A N U A R I 

17 00 : Televisum — 18 25 • Schooltele
visie — 18 55 : Zondmannet je — 
19 00 Jonger dan )e denkt — 19 25 : 
Au to roma — 19 55 De Weerman — 
20 00 TV-nieuws — 20 25 Show ohne 
Rohmen (Show zonder grenzen) Vanété -
progromma von Chuck Kerremans •—-
21 10 . De matador Portret von Monuol 
Benitez •— 22 10 : Gastprogromma Het 
vri|e woord . Lekenmoraai en - f i losof ie 
— 22 40 : TV-nieuws 

D O N D E R D A G 19 J A N . 

14 05 • Schooltelevisie — 18 25 Tele-
taolles Frans — 18 55 Zondmannet je 
— 19 00 : Hobo, de kloine zwerver, 9e 
ot l : De kippendief — 19 25 * Tiener-
k lonken — 19 55 ; Hier spreekt men 
Nederlands — 20 00 TV-nieuws — 
20 25 : Bononza TV-wesfern — 21 15 . 
Panoroma — 22 15 : Achter het scherm 
(1) — 22 55 : TV-nieuws 

V R I J D A G 2 0 J A N U A R I 

18 25 : SchooUelevisie — 18 25 • Zand-
marwietje — 19 00 ; Vergroot^los op d« 
postzegel — 19 10 • Areno — 19 40 . 
Zoekl icht — 19 55 : De W e e m o n — 
20 00 : TV-nteuws — 20 25 : Speelfilm : 
Salvotore GtuJujtao, socioal órafna von 
Franc««co Rost — 22 20 : TV-nt«uws •— 
22 30 to t 23 30 : Wetenschop en mens. 

Z A T E R D A G 14 J A N U A R I 
20 u 50 Brussel Ned. 
Canzomssima (Zevende van 
een reeks voorselecties met 
het oog op het Eurovisiesong
festival 1961 te Wenen). 
22 u 20 Dui t s l and I 
Liebhaber fiier juenf Tage (U 
Amant de chiq jours - film niet 
Jean Seberg, Jean-Pierre Gas
set, Micheline Presle, e.a.). 

Z O N D A G 15 J A N U A R I 
20 u 40 Brussel Ned. 
Genevieve (Speelfilm), 
22 u 00 Dui t s land I 
Das Profil (Friedrich Liift 
spreekt met Hilgarde Knef). 
22 u 05 Brussel Ned. 
Twee IS te weinig, drie is te 
veel (Proeve van zwarte humor 
door Tone Bi iilin). 

M A A N D A G 16 J A N U A R I 
21 u 50 Brussel Ned. 
Festival van Vlaanderen 1966 
(Ballet van de XXe eeuw o.l.v. 
Maurice Béjart). 
22 u 45 Dui t s land I 
The Cocoanuts (Film met 
Groucho, Harpo, Chico ^n 
Zeppo Marx). 

D I N S D A G 17 J A N U A R I 
20 u 25 Brussel Ned. 
Anna Kleiber (Spel door Alfon
so Sastre - Vertaling : Jan Wal-
dorp - T.V.-bewerking : Tone 
Brulin). 
22 u 00 Neder land I 
Cabaret Henk Elsuik. 

W O E N S D A G 18 J A N U A R I 
21 u 10 Brussel Ned. 
De matador (Poitiet van Span-
jes geliefdste matador El Cor-
dohes - Dokiimentaire van Alan 
Whicker en Kervin Bülington 
- Programma van de Biit\e 
T.V -B BC). 

D O N D E R D A G 19 J A N . 
22 u 15 Brussel Ned. 
Achtei het scherm (1) (Een 
reeks reportages van André 
Delvaux over verscheidene be
roepen in de filmwereld, ge
draaid tijdens opnamen van de 
nieuwe film van Jacques Remy 
« Les demoiselles de Roche-
fort »). 

V R I J D A G 2 0 J A N U A R I 
20 u 25 Brussel Ned. 
Salvatoie Giuliano (Speelfilm 
- Sociaal drama van Francesco 
Rosi). 

TOERISME 
«Eigen aard is goud 

waard » zou het devies moe
ten zijn van alwie in de toe
ristische nijverheid geld wil 
verdienen. Dat geldt meer 
speciaal voor onze Vlaamse 
kust, waarvan de verneder
landsing van uitzicht, ont
haal en diensten een der 
aktuele bestrevingen is van 
de Vlaamse Beweging. De 
vernederlandsing van de 
kerkdiensten aan de kust is 
reeds een feit, na sterke 
druk vanwege de Vlaamse 
verenigingen, een paar uit
zonderingen door verstokte 
franskiljonse of op geld be
luste geestelijken daargela
ten. De vernederlandsing 
der ^ uithangborden van al
lerlei instellingen is het vol
gende doel. Daartoe ver
leent het provinciaal be
stuur van Wes't-Vlaanderen 
sinds enkele jaren premies. 
Langzaam maar zeker komt 
ook deze zaak in orde. Onze 
kust mag geen « Bruxelles 
cótier» blijven. Dan is er 
de vei nederlandsing van de 
spijskaarten, die zoals in 
andere landen de sti eektaai 
eerst moet vermelden, met 
de Franse, Duitse en Engel
se vertalingen of equivalen
ten ernaast. Onze taal is een 
rijke taal en op gastrono
misch gebied heeft ze niets 
van andeie talen te leren, 
integendeel. Een pienter 
restauranthouder die zich 
wil speciahzeren, geven we 
hier een tip : bereid ouie, 
goede en typisch Vlaamse 
gerechten en maak er re-
klame mee, het zal een trek
pleister zijn. En zorg er
voor, dat uw instelling een 
typisch Vlaams karakter 
heeft en geen koude, stereo-
tipische kopie van een mo
dernistisch interieur dat 
men overal kan zien. Mo
derne efficiency hoeft niet 
noodzakelijk aan een frigo 
te gelijken, waar men warm 
eten minder gezellig geniet 
dan in een warm aandoend 
interieur. Vermijd echter 
neostijlen en kitsch. Met 
die twee elementen gewa
pend (eigen Vlaamse ge
rechten en een eigen Vlaams 
interieur) én een Neder
lands uitzicht samen met 
een veeltalig onthaal : suk-
ses verzekerd ! 

* KALENDER 

* 16 tot 19 januari : Inter
nationaal Rogiercentrum -
Salon « Horesca » - Beno
digdheden voor het hotel-, 
restaurant- en cafébedrijf. 

* 18 tot 29 januari : Eeuw
feestpaleizen - Autosalon. 

* Tot 22 januari : Antwer
pen — Tentoonstelling : 
« Schatten van de Vlaamse 
Schutte/sgilden» - Vleeshuis. 

•' 17 januari : Rijkevorsel -
Te Achtei : St.-Antoniusbe-
devaart. 

* 21 januari : Morlanwelz -
Aanvang van de « Fêtes du 
Feureu » met het gemas-
keid bal van de handelaars 
- Verkiezing van de « Car
navalkoningin » - Wedstrijd 
voor tiavesties. 

* 12 januari tot 5 februari : 
Brussel — Tentoonstelling 
« Franpis Bacon » in het 
Paleis voor Schone Kunsten. 

* Tot 5 maart : Brussel — 
Tentoonstelling : « Rik Wou
ters en enkele Brabantse 
kunstenaars » - Voorlopige 
lokalen van het Museum 
voor Modeine Kunst, Ko
ningsplein 1, elke dag be
halve 's maandags. 
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Water polore gels 
opnieuw gewijzigd 

Met ingang van 1 april (geen april-
vis) 1967 zullen verschillende reglemen
ten in de waterpolosport gewijzigd 
worden. Zo zal nu, na de derde zware 
fout, een strafworp toegekend worden. 
Een gekwetste speler mag ogenblikke
lijk vervangen worden. Kortom een 
reglementje dat wel vatbaar is voor 
kommentaar, en het ongetwijfeld ook 
zal worden. Arme scheiijsrechters !... 

Kanaalzwemmers 
Sinds het Kanaal zwemmend over

gestoken wordt door dames, door hele 
zwemmersploegen en door liefhebbers 
die er meteen maar een heen-en-terug-
reisje van maken, is de lange afstand-
zwemmerij op zoek naar moeilijker 
trajekten. Er wordt momenteel dwars-
door Amerika gezwommen via het Pa
namakanaal. Van Ceylon naar India of 
vice-versa is een der meest-bezwommen 
kampioenentrajekten geworden. 
De Australiërs openden op nieuwjaars

dag het 42 kilometer lange zwemtra-
jekt van Portalington naar Frankston. 

Op dit trajekt worden de zaken be
moeilijkt omwille van het feit dat er 
geweldig veel haaien in die wateren 
huizen. De zwemmers zijn er omgeven 
door een grote kooi die door boot
jes voortgesleept wordt. Ook walvissen 
en golven van meer dan 8 m hoogte 
maken het water voor Portalington tot 
een méér dan gevaarlijke racebaan. 

Met die wedstrijd is er voor de deel
nemers niets te verdienen tenzij een 
beker en .. de eer. Er werd aan de 
overwinnaar 40.000 fr uitgekeerd, ver
gezeld echter van het vriendelijk ver
zoek ze aan goede werken te beste
den... 

Zeilwa gent jes-r ace 
Iedereen kent wel de zeilwagens die 

op het strand van De Panne de vreug
de uitmaken van badgasten en sportlui. 

Het was onvermijdelijk dat die din
gen vroeg of laat hun intrede zouden 
doen in het domein van de kompetitie-
sport. In Duitsland werd er reeds ge
ruime tijd een zeilwagenrace gehouden, 
over een afstand van een dertigtal ki
lometer Een eigenlijke kompetitie was 
dat echter niet, omdat de deelnemers 
meestal behoorden tot een en dezelfde 
zeilwagen-klub. 

Er komt nu echter eén grote, inter
nationale wedstrijd. Over drieduizend 
kilometer, door de westelijke Sahara. 
Met een twmtigtal deelnemers. 

Er wordt anderhalve maand voorzien 
voor de koers, die grotendeels door to
taal onbewoonde streken trekt. De no
dige schikkingen zijn reeds getroffen 
om kontrole- en ravitdilléringSpunten 
op te richten. 

Het is weinig waarschijnlijk dat de 
strandzeilers van De Panne zullen mee
dingen. De zeilwagens voor de kompeti
tie zijn opgefokte, gestroomlijnde en 
peperdure dingen die gemakkelijk — 
als de wind meezit — meer dan 100 per 
uur halen Daarnaast doen de Panne-
wagens aan als stevige en oubollige 
vrachtschuiten. 

Wat staat er ons 
te wachten ? 

Op 25 februari in het Martini-cen
trum te Brussel gaat de jaarlijkse ver
gadering door van de Kon. Belgische 

Federatie voor Ruitersport. Deze uit
sluitend franstalige vereniging schijnt 
naar een klimaks van anti-Vlaams ras-
sisme te evolueren. Voorzitter Ridder 
de Menten de Horne (die geen woord 
Vlaams verstaat, maar dan toch ver
draagzaam stond tegenover de Vlaam
se klubs) zou in de voorzitterszetel ver
vangen worden door de heer José Hoff
mann, die bekend staat om zijn aktie 
tegen verschillende Antwerpse klubs. 
Wat zal de toekomst ons brengen ? 

Een 
nieuwe Voorzitter! 

Het Kon. Belgische Yachting Ver
bond koos een nieuwe voorzitter. Ter 
vervanging van Henri de Vos, die liefst 
35 jaar voorzitter was, werd een Sm-
joor tot de hoogste post verkozen, na
melijk Carl de Brouwer. Deze bekende 
persoonlijkheid uit de Antwerpse ma
ritieme middens hoopt op een gunstige 
evolutie en verdere uitbreiding van de 
zeilsport in ons land. In een hoofdar
tikel zullen we later nader op deze 
sport en het Verbond terugkomen. 
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Kees Verkerk, de Nederlandse wereldkampioen snelschaatsen 1967, heeft 
Oslo eens laten zien hoe het op oud-Hollandse wijze in de winter hoort. 

van mini en zaal soorten 
In 1966 was er heel veel mini, in

gevolge de mini-rage tn de dames
mode (van voorbijgaande aard). 

Deze mim-iage schijnt nu ook op 
de spoit overgewaaid te zijn^ waar 
ze echter van blijvender aard zal blij
ken. 

We kenden reeds mini-biljart, of 
biljart op een kleine tafel. Nu krij
gen we nog de jongst geboren mini
sport : de mini voetbal en mini bas 
ketbal. 

We zagen reeds een demonstratie 
van mini-basket en we moeten eer
lijk zeggen dat het uitstekend meege
vallen IS. Deze vorm van basketbal is 
uitstekend geschikt voor jeugd-groe-
peringen, lagere scholen, internaten 
en ook als oefenspel voor alle sport
mensen. 

Het speelveld is veel kleiner dan 
een geiuoon veld en ook de doelen 
staan meikehjk lager. 

Zoals we tn een vorige bijdrage 
reeds aanstipten, zou binnenkort de 

K B.B.B.B. er aan denken om deze 
mini-uilvoeiing van basketbal offi
cieel als sport te aanvaarden. 

\\ e zijn het volkomen met deze 
zienswijze eens, temeer daar deze 
vorm van basketbal gemakkelijker in 
een gesloten ruimte kan gespeeld 
wolden en dus winter en zomer kan 
beoefend worden. We hopen dan ook, 
dat er terzake vlug een gunstige be
slissing komt. 

Een andere rage die vooral in het 
Antweipse schijnt in te slaan, is een 
vorm van mini voetbal. Vroeger heet
te men dat ding zeer geleerd < voet-
baltennis >. Nu ts het kind van naam 
veranderd en heet het mini-voetbal. 
We hebben nog niet het genoegen ge
had om met deze sport kennis te ma
ken, dus kunnen xoe er u weinig of 
niets over vertellen. 

Wat ons enorm simpatiek is, is de 
aanvang van de Toiler hockey kompe
titie op 8 januari. 

Deze sport die met 3 tegen 5 ge

speeld wordt, is een zeer vinnige en 
vootal spektakulaiie ontspanning met 
als bekende centra : Brussel (Espla
nade), Heverlee, Knokke, Leuven en 
ook Antwerpen. Alhoewel minder be
kend bij onze toeschouwers, is deze 
sport toch een der meest amateuristi
sche (op financieel gebied dan). De 
spelers kopen hun materiaal zelf; ver
plaatsing geschiedt met eigen vervoer 
en bij een wedstrijd is de toegang 
kosteloos. Men is er dus op uit, tn de 
eerste plaats de sport te vulgarizeren 
en dan eerst financieel succes te zoe
ken .' Inderdaad, ondanks de door de 
diverse klubs geleverde buitengewone 
inspanningen blijft alles zoals vroe
ger. Als u de kans heeft om met deze 
sport kennis te maken, neem ze 
dan met uw twee € pollen * aan ! 

Ook het micro-korfbal, schijnt zijn 
kinderjaren voorbij te zijn en er 
wordt nu aan de uitbouw van deze 
sport in al haar facetten gewerkt. Dit 
spel dat snel en toch technisch hoog
staand blijft, uordt gespeeld met 8 
tegen 8 (vier dames en vier heren, te
gen eenzelfde b'zetting bij de tegen-
paitu) en verschilt in sommige regels 
van het gewone korfbal De plotse op
gang van mirro-korfbal laat voorzien 
dat hier snel -en volwaardige zaal-
sport nan het snoeien ts. 

Een zaalsport die we niet nadei 
hoeven voor te stellen ts he' volley 
balspel. 

De laatste tija uera er in deze spon 
enie e,eruchl oemaakt over weinig 
veikiL'ikkelijke geschiedenissen, zoah 
omkoperij en import van vreemde 
speleis Ook de Belgische klub num-

"mei één, Biabo V.C , schijnt nu ztjn 
« vieemde * aanwinst te hebben ; de 
Roemeense mtet nationale Tomat-
schenski. Dus weeral een stap dichten 
naar de beroepssport ? 

Op het meer bekende broertje var, 
zaalsporten, basketbal, hoeven we wel 
niet nader tn te gaan Deze sport ts 
genoeg bij het publiek gekend. 

Over handbal hebben we het tn een 
latere bijdrage. 

Nu de tifd gekomen ts dat de bui
tenhuissporten niet meer kunnen be
oefend worden omwille van het win 
te) weer, heeft u meer dan ooit de 
kans om u vertiouwd te maken met 
de zaalsporten. 

VU. 

te 
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ATK 
v.z.w. 

Vereniging voor Arbeids-
veiliglieid door Techniek 
en Kontrole. - Erkend bij 

M.B. V. 22/2/62. 

Het 
V L A A M S KEURINGSORGANISME 
voor de officiële kontroles van : 

— u w stoomketel ; 
— uw kranen, liften e.d. ; 
— u w zwierder ; 
•— u w elektrische installatie. 

RIJMENAMSESTEENWEG 109, 
BONHEIDEN — Bij Mechelen. 
Telefoon : (015) 526.77. 

Agenten over GANS VLAANDEREN. 

PAnFOM 
o rnlht Eraat parfum, meld otii 
nw celiefkoosde bloemen ïenr en 
V ontvangt gratis een staaltlesje 
(adres niet Tergeten) MILADY. 
Postbas 403. Antwerpen L 

MEER INKOMEN door vDJe ver
koop aan partlkulleren, vrienden 
en kennissen voor leder geschikt 
Vast dienstverband of als bijver
dienste. Schrijven: KOSMETIKA. 
Boerenleger 31 — Edcgem. 

' GtoU Veu!: "̂  
GLAZEN en WOHTU'!E^ ,̂ V 
Gr«tit voor verielerdeft, ^ 
Hefslellingen in eigen werltiJH. 

Walter ROLAND 
« . Gediplomeerd Opi eler — 
Kerlstraüt. 58 — Antwerpen 
lUt « w b op hel huiinummef 'J 

Telefoon : 35 8i ii 
W5*i loil.nj op verloon deier. 

Speelgoed! SPEELGOED! S P E E L G O E D ! 
EEN ONUITPUTTELIJKE VOORRAADSCHUUR SPEELGOED ALLER
H A N D E - VAN MIN lATUURTREIN TOT TRAPAUTO EN TUINTOE-
STEL VAN PLUCHE BEER TOT MANNEQUINPOP EN POPPEWAGEN. 
VAN MODELBOUW TOT BAK- EN SCHAAKSPEL I 

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

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

WIJ VERZENDEN DOOR GANS VLAANDEREN I 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

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

— LEUVEN ; 1000 plaatsea 
— AALST : 1.000 plaatsen. 
— HULSTE - KORTRIJK : 1.000 pi. 
— ANTWERPEN i 700 plaatsen. 

Kerst en Nieuwjaar 
Reveillon met 

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

op voorfiand inschrijven. 

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

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

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEN 

Trooststraat 12 

IGemeentepIein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

DORTMUNDER THIER BRAU 
IMPORT A B T S 

Tlensesteenweg 128, Korbeek-Lo. 
TeL : (016) 463.11. 

Voortverkopers worden gevraagd Toor 
— Dortmundcr Thier. 
— Tonisteiiicr Sprudel. „ „ „ . . _ , „ _ , , 
— Rijnwijnen St JACOBS-KELLEREl 

Gau-Algesbelm. 

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

SCHl'IMIU UUKHMAIHASSEN 
met 
üebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSOH IWIA'I KASSEN 
(Brevet 52U7b8) 
met 
Gebreveleerde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

„STAK' 
(Brevet a!27^7) 

FE ZEI.b (ü . VI. ) 
ÜEVVAH Ki:Hl)h BKDSHHEIEN 
WOLLEN UEKKNS 
TeL (052) »4641 en « 6 4 2 

Indien U i?een verkupef 
in uw jmtreb kent stuur 
ons een kaartje en we 
eenden l' oet artret van 
de i i rhts hiigelegen ver 
(coper Stai Zele^ 

H E R M E S 
54 Zuidlaar 

211 M Lemonnierlaan 
Tel 11.00.33. 
Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKI^E'IARIAAT-
KUUSLS IN 2 JAAR 

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

Dag en avondlessen 
De scliool waar Vlamingen 
zich (liüis voelen 

Beter en voordeliger 

VOOR ALLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN EN BUITENLAND : 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62. 
A N I 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 v a n e e n 

W E N T E L P O O R T 

type ALUGA 

Standaarduitvoering R P F \ / F T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting ö r\ C V C I 
in gepliosfateerde staalplaat 9 3 0 9 8 
Zeer lichte bediening. 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen 

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

Z O N H O V E N -
Weierstraat. 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 
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persspie 
Walter Luyten heeft een ongelukje gehad 

met de feestdragen en kon ons alleen ette
lijke krantenknipsels toesturen, die hij even-
»rcl zorgvuldig per onderwerp geklasseerd 
had. Dies heeft de redaktie zelf schaar en 
Ixjmpot ter hand genomen en is ze in haar 
pen geklommen, om de kommentaar erbij te 
schrijven. 

We wensen kameraad Luyten met zijn ver-
stuikte a rm — waarmee men inderdaad niet 
kan typen — een spoedig herstel toe en gaan 
over tot de orde van de dag. We hebben te 
hooi en te gras geknipt over stoute Leuvense 
studenten en kompleksen, geknechte « vrij
denkers » als Daels sr. en Djilas, het zorgen-
kind van onze parlementariërs (hun vergoe
ding), wijlen prof Geyl die niet overal een
stemmige posthume lof oogstte, onze onna
volgbare Poswick, die denkt dat een parle
mentaire kommissie als een infantcrie-een-
heid voor hem staat (stijf en stram met de 
pink op de naad van de broek). En over 
Straatsburg nnet de klacht van enkele franko-
fone beati possidentes, ook nog ïn het nieuw^s 
door de bedanking van de Weense prof Ver-
dross, tevens rechter te Straatsburg, voor een 
(Nederlands) Leuvens • eredokftoraatschap, 
waarover wij zelf een Wijnazijntje uitgieten 
verder in het blad. We hopen dat onze pers-
spiegel even goed zal zijn als d^ze van vriend 
Walter en beginnen meteen onze knip- en 
plakpartij. 

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

Het progressieve Nederlandse weekblad 
doet aan psycho-analyse inzake Leuven en is 
van mening dal het vele bierdrinken hel 
denkvermogen van onze studenten vertroe
belt. 

Nuchtere Nederlanders (vergeten we een 
ogenblik de Bols...) zullen niet begrijpen, dat 
er soms aan de toog. naast het inderdaad 
meer gezellige dan vruchtbare bierflamingan-
tisme, ook wel eens nuchtere dingen gezegd 
en gedaan worjen. En dat men er soms de 
moed tapt, die men anders mist. 

«Natuurlijk ondergaat de mentaliteit van 
de mannelijke academische bevolking hier
van de terugslag. De normale en gezonde 
drang naar velerlei contact met de meisjes 
wordt gefrustreerd. De hescliavende invloed 
van vrouwelijk gezelschap, van de gedachten, 
gedragingen en gevoelens van de meisjes van 
hun eigen leeftijd, wordt de mannelijke stu
denten onthouden. Wat komt daardoor in 
de plaats ? Het bier en de politiek. Er is een 
algemene vlucht in de alcohol. Een Leuvens 
student doordrenkt zijn iddeën en emoties op 
elke bfjeenkomst met bier. Deze worden 
daardoor primitief hevig, ongenuanceerd en 
onverantwoordelijk, want in een roes hoelt 
men niet op zijn woorden te passen. In deze 
geest worden gewichtige kwesties, zoals de 
taalkwestie, uitgevochten. (Een buitenstaan
der vraagt zich af : waarom niet een studie
commissie naar Zwitserland gestuuid waar 
taalvrede heerst ?) Het lijkt een strijd waarin 
alleen de bierproducenten aan het langste 
eind trekken. Het is een strijd van gefrus-
.treerde adolescenten. » 

DE RODE VAAN 

Belicht financiële achtergronden van de 
KUL die een en ander verklaren. Oordeelt 
zelf : 

« Van prorektor De Somer valt weinig 
te verwachten inzake demokratizering der 
KL'L, blijkbaar des te meer wat het binnon-
sluizen en verder versterken van de invloe;l 
van bepaalde financiële machtsgroepen be
treft. Dat is trouwens geen nieuwigheid voor 
de Alma Mater. In zijn interessante « Ziekte 
aan de Dijle » brengt Van Ilaegendoren het 
Leuvense publieke geheim ter sprake dat vlak 
na wereldoorlog II feitelijk verbod tot doce
ren werd opgelegd a.Tn kanunnik Pinxten, 
ekonomist van formaat maar die over Lim
burg dingen had gezegd en geschreven die 
hem in bepaalde kringen onpopulair hadden 
gemaakt. Wie weet dat twee en twee vier is, 
kan die bepaalde kringen moeiteloos in J e 
buurt van de Société Gé'nérale onderbrengen. 

En niet alleen van de alomtegenwoordige 
« Générale ». De nieuwe adminislrateur De-
clercq, die dus nauw met de Bank I-ainbert 
verbonden is - en waarvoor De Jonghe de 
plaats moest ruimen, is op de kooft toe een 
gewezen direkteur van de Bank van Roese-
lare. En die bank is op haar beurt goeie 
maatjes met Mgr Desmedt, bisschop \ an 
West-Vlaanderen. Tussen hoge clerus en 
hoog-financie blijken de banden in dit land 
nog steeds zeer eng. En het zijn die banden 
waaraan de KUL (Nedeilandse afdeling in
begrepen) vastgeknoopt ligt. » 

HET BELANG VAN LIMBURG 

Het (i Belangske « doet een andere duit in 
de Leuvense zak. 

« Misschien denken de/e (mis)leiders, dat 
ze hele pieten geworden zijn, omdat hun na
men in de kranten verschijnen. In feite zijn 
ze echter harlekijns, in de handen \ an in
vloeden achter de schermen, die aan de 
touwtjes trekken en die de ondoordachte Leu-

e/ - perss 
vensc tafelspringers als handlangers gebruiken 
en zelfs misbruiken voor een politiek op/.et. 

Men kan hun echter ten dele vergeven, om
dat zij enerzijds nog te onervaren zijn om te 
begrijpen dat zij als speelbal aangewend wor
den, en omdat ze anderzijds in de lente van 
dit jaar een alles behalve stichtend voorbeeld 
hebben gekregen van eeji aanlal hunner pro
fessoren, die toch wel beter moesten weien. 

Wij hopen voor de drie gestrafte studen
ten, die ten slotte maar de zondebokken zijn 
van een inspanning om hel ge/.ag aan de Al
ma Mater te herstellen, dat de sanctie na ex
cuses moge ingetrokken worden. 

Echter moet het hun en hun epigonen dui
delijk gemaakt worden, dat de studenten aan 
een universiteit in huo rol moeten blijven. 
Hun eerste taak is te studeren en zich te her
inneren dat hun ouders z\\are financiële of
fers brengen, om hen voor het leven te wa
penen. Daarnaast mogen ze zich ook inspan
nen om een zekere vernieuwing in de ideeën 
en de opvattingen te propageren. Ze zijn jeug
dig en ze hoe\en geenszins conformistisch te 
zijn. Doch ze mogen daarom niet de preten
tie uitstallen, dat ze eindelijk het poeder heji-
ben uitgevonden. » 

Met andere woorden : braaf zijn en zwijgen. 
Laat het spreken over aan helden als n Te-
nax » en andere diergelijke... 

DE GAZET VAN ANTWERPEN 

Besprak de figuren van prof. Daels (n.a.v. 
diens 85ste verjaardag) en Milovan Djilas 
(n.a.v. diens vrijlating). Over Daels : 

« Zijn verdiensten \oor N'laanderen wegen 
duizendvoudig _ op tegen mogelijke politieke 
fouten en vergissingen. Geen sjmbolizeert als 
hij de strijd voor het recht van de Vlaamse 
I.lzersoldaten, de aktie voor het zedelijk be
houd \ an de volksjongens in de loopgrach
ten, en later de kamp voor de gezamenlijke 
Vlaamse ontvoogding, van de vernederland
sing der CJentse univers^iteit tot de wettelijke 
beveiliging van de Vlaamse volkspersoonlijk-
heid. I.lzertoren en I.Jzerbedevaart, deze on
vervangbare zinnebeelden en hefbomen, zijn 
zonder hem niet denkbaar. » 

Over die andere vrijdenkende scherpschut
ter Djilas zei de krant uit de Nationale Straat 
het volgende : 

« In 19.>(), toen de Hongaarse opstand uit
brak, liet hij opnieuw van zich horen. « De 
wonde aan het kommunisme toegebracht zal 
nooit meer helen » schreef hij. Een maand 
later liet Tito, die op betere betrekkingen 
met Moskou uit was, hem voor drie jaar naar 
de gevangenis verhtiizen. Maar Djilas bracht 
zijn tijd niet in ledigheid door. Uit zijn cel 
liet hij het manuskript smokkelen van zijn 
boek « De nieuwe klasse y>, waarin hij het 
kommunisme volledig aftakelde. Het gevolg 
was een nieuw proces en zeven jaar hechte
nis. 

Eind januari 1%1 werd liij \oorwaardelijk 
vrijgelaten, maar in mei 19ö3 stond hij op
nieuw terecht, dit keer naar aanleiding van 
zijn boek « Gesprekken met Stalin ». Hii 
moest opnieuw voor 8 jaar en 8 maanden 
naar de Sremska-Mltrovitza - gevangenis, 
waar hij inmiddels een goede bekende was 
geworden. 

Th:uis is deze 55-iarige vroegere kommu-
nistische revolutionair op vrije voeten ge
steld. Het kan een symptoom zijn van de 
evolutie in het Joegoslavisch kommunisme 
zelf. Maar deze evolutie is nog niet zo ver 
ge%orderd dat het regime een felle opposant 
verdragen kan. Dat heeft Mihailov ondervon
den. Dat zal ook Djilas wel ondervinden, als 
hij niet \ an plan is te zwijgen. » 

DE NIEUWE GIDS 

De aanpassing van de parlementaire ver
goeding is natuurlijk een vette kluif voor de 
pers in deze nieuwjaarsweken zonder nieuws. 
In zijn lijfblad schreef t broodpolitieker » 
Theo Lefèvre daarover volgende behartens-
waardige ontboezemingen : 

« Het parlementair mandaat is en kan 
doorgaans geen nevenberoep meer zijn. Het 
ongeluk is dat de toonaangevende pers in 
Brussel wordt gedrukt, dienvolgens het par
lementair mandaat van Brussels standpunt 
uit beoordeelt. Welnu, de situatie van de 
parlementariër uit de hoofdstad is een zeer 
uitzonderlijke. Hij heeft doorgaans weinig 
contact met zijn kiezers, bijgevolg geen dienst
betoon. Wanneer hij bij een officiële instan
tie toch moet tussenkomen, gebeurt dit zon
der noemenswaardig tijdverlies. Ze is immers 
naast zijn deur gevestigd. Zijn beroep kan hij 
blijven waarnemen. Daar hij « op een boog
scheut » van het parlement woont : hij spaart 
vele uren uit voor 10 uur 's morgens en na 
5 uur 's avonds. En nochtans hebben weinig 
parlementariërs een nevenberoep : ik zal de 
cijfers vragen aan de griffie en ik zal ze u 
mededelen. 

^cen, geen argumenten kunnen opwegen 
tegen de eis het statuut van de |)arlemen(ariër 
te moderniseren. Maar, wij herhalen het, dit 
dient te gebeuren samen met de herziening 
van de grondwet, en mag slechts na de eerst
volgende verkiezingen van toepassing wor
den. X 

Een standpunt, dat ons overigens redelijk 

lijkt, ook omdat bet een periode van « geeste
lijke aanpassing ii voorziet en een logische 
koppeling aan een andere hernieuwing. 

VOORUIT 

Het Gents socialistisch blad heeft het even. 
eens over parlementaire weddebeschouwin-
gen. 

«Kamer leden en Senatoren ontvangen eeri 
wedde, die hen moet toelaten het mandaa t 
als een volwaardig beroep uit te oefenen. 
Overdrijving dient nochtans vermeden. Wie 
wd werken voor de gemeenschap, moet de 
moed bezitten om geen verrijking na te stre
ven. Dit zal als gevolg hebben, dat « cu-
muls » dienen geweerd, vooral deze waar
aan belangrijke wedden verbonden zijn. Dat 
alles dient nader onderschreven te worden. 

Elk Kamerlid en Senator zou er toe moe
ten gehouden worden een verslag voor te 
leggen, waaruit blijkt dat hij degelijk zijn 
mandaat vervuld heeft. 

Het klinkt wel wat nieuw. Er mpet even
wel wat gedaan worden om een einde te ma
ken aan een situatie, die zich vooral bij de 
jeugd voordoet en waarin onverschilligheid 
tegeno\er het parlement en dus tegenover 
de democratie steeds groter wordt. ,» 

Het absenteïsme is o.i. niet met verslagen" 
te verminderen. 

Dat men liever tippe op een splitsing i^ 
zitpenningen en een vast gedeelte van deze 
vergoeding, die eigenlijk een wedde is en te
gen welke benaming moeilijk iets in te bren
gen is. 

DE RODE VAAN 

Het overlijden van Pieter Geyl ging na
tuurlijk niet onopgemerkt voorbij. Er was 
ongenuanceerd nabeschouwen in e De Stan
daard » met verzwijging van bepaalde aspek. 
ten van Geyls nationalistische opvattingen 
(zie (( Wij » van vorige week) en ten slotte 
even links getint als de nabeschouwing van 
De Rode Vaan. 

« Toch zal men hem zijn verdiensten niet 
ontkennen. Men hoeft het uitgangspunt van 
Geyl niet te delen, om vele bladzijden uit 
zijn «Geschiedenis van de Nederlandse Stam» 
met leergierige belangstelling te lezen. Ver
scheidene opstellen van zijn hand, o.m. in 
« Noord en Zuid » : eenheid en tweeheid in 
de Lage Landen » blijven kapitaal. 

Dat zullen we van hem onthouden, meer 
dan zijn al te vooropgezette bemoeizucht met 
de Vlaamse ontvoogdingsbeweging, die hij 
heeft willen helpen leiden en richten, doch 
waarvan hij de ware en diepere drijf\eren 
toch niet zo best begreep... D. » 

Wij zouden hierop een vraagje willen stel
len. Hoe interpreteert D. de Chinese aan
spraken op Buiten-Mongolië, thans deel uit
makend van de Russische Statenunie ? Is dat 
ook een uiting van verwerpelijk nationalisme? 
En is het bezetten van deze in de tsarentijd 
veroverde gebieden door Sovjet-Rusland niet 
even goed een element van nationalisme in 
het kommunistisch bestel, dat sinds 1917 Rus
land kenmerkt ? Waarom zou de geschiede
nis alleen uit sociaal-ekonomische motieven 
verklaarbaar zijn ? Wie dat weigert te doen 
en ook de nationale motieven Iaat meespe
len, krijgt dan een stukje als hierboven in 
« De Rode Vaan ». Een stukje dat allerminst 
overtuigt. 

HET VRIJE WAASLAND 

Als herstel van het evenwicht publiceren 
we hieronder een excerpt uit het zeer dege
lijke weekblad van St. Niklaas. 

<t De grootste verdienste van deze vorser 
li.gt in het feit dat hij, op streng wetenschap
pelijke wijze, de stellingen verdedigd in Pl-
lenne's « Histoire de Belgique » heeft afge
takeld. Met lang oi)geld makend gezag be
weerde Pirenne dat wezenlijke verschillen in 
aard en opvattingen tussen Noord- en Zuid-
Nederland aanleiding hadden gegeven tot de 
scheiding in de 17de eeuw en later tot die 
van 18.50. 

Op grond van objektieve gegevens heeft 
Geyl integendeel de natuurlijke ge'bonden-
heid der Nederlanden aangetoond. Aan de 
basis van de huidige staatsgrens ligt een 
« voorlopige » militaire demarkatielijn lussen 
de Spaanse legerbenden van Alexander Far-
nèse en het vrijheidsleger der Verenigde Pro
vinciën, dat zich van het zuiden naar het 
noorden had moeten terugtrekken en'zich had-
verschanst ter hoogte van de drie grote rivie
ren. De uiteenlopende karaktertrekken zijn 
pas later gegroeid; zij zijn een gevolg van de 
scheiding en niet de oorzaak ervan. » 

VOLKSGAZET 

Onze parachutist Nr. 1 Poswick werkt niet 
alleen ons op de zenuwen — en Wij doen dat 
met mate, want hij ons geen toeval waard — 
doch ook Jef Van Eynde die over de min
achting van Poswick voor het Parlement het 
volgende in zijn lijfkrant schreef : 

« Samengevat had de minister-parachutist 
« m'as tu vu nr. 1 » van de nieuwe stijl ge
zegd : 

« De regej-ing maakt een plan op. De rege
ring heeft beslist dat aan luchtmacht en zee
macht niets wordt veranderd. De regering 
dccreteert dat alle wijzigingen eventueel in 
de schoot van de landmacht zullen worden 
aangebracht. De regering zal de uitgaven 
jaarlijks met 4 t. h. verhogen. * 

Daarmee wist iedereen dat IIIJ, Poswick, 
had bepaald hoe de restructuratie er zal uit
zien en wat zij zal kosten. Hij alleen, met 
een aantal officieren \ a n de verschillende 
wapens. 

Hij was wel zo vriendelijk te verklaren dat 
het definitief resultaat van zijn beslissingen 
aan de Gemengde iMililaire Commüssie zou 
worden medegedeeld. Zij zou achteraf allicht 
nog een woordje mogen zeggen ! 

Maar haar advies over de vele « huidige as
pecten van het Belgisch Militair probleem », 
h.aar voorafgaand advies, daar had M. Pos
wick geen behoefte aan. 

Spinoy, voor de BSP, doch ook de CVP-
er Gilson en zelfs de PVV-er Hougardy heli-
ben de logische conclusie getrokken : dan 
zijn wij hier niet meer nodig. 

De h. Harmei, minister van Buitenlandse 
Zaken, heeft nog gepoogd de scherven te lij
men en M. Poswick is als een schooljongen 
naar de Eeiste-minister gelopen opdat nog 
een laatste inspanning zou worden gedaan 
om de gevolgen \ a n zijn « gaffe Ï te mini
maliseren. Niemand is erin ge.slaagd. Wij ver. 
moeden dat het ook morgen niemand ge
lukken zal. M. Poswick moet al zijn proble
men nu maar ineens met Kamer en Senaat 
uitvechten en zorgen dat hij daar een meer
derheid vindt. 

Er is echter meer. 
Dit nieuw incident in een nationale com

missie stelt heel het vraagstuk van de deel
neming der socialistische oppositie aan der
gelijke vergaderingen. » 

HET VOLK 

Ten slotte nam « Het Volk > in zijn m -
briek lezersbrieven volgende zeer pertinenta 
en vrij van passie geschreven beschouwingen 
van een lezer op, die niet de eerste de besta 
lijkt, over het proces te Straatsburg tegen do 
Belgische Staat, ingespannen door een groep 
franstalige Herren uit Vlaanderen : 

« Aan het actueel en gedocumenteerd ar
tikel van uw redacteur E.V.C, onder dezelfde 
titel in « Het Volk » van 9 december II. ver
schenen zou ik nog een paar zaken willen 
toevoegen. De groep mensen die bij het Hof 
te Straatsburg klachten hebben ingediend te
gen de Belgische taalwetgeving typeren zich 
als « onsociaal ». Welk sociaal denkend 
en voelend mens kan in onze twintigste eeuw 
aanvaarden dat iedere enkeling, waar ook 
gevestigd, het recht zou hebben om voor zijn 
kinderen onderwijs in de taal van zijn keuze 
te eisen en dat op kosten van de gemeen
schap? Eenieder weet dat het hier niet gaat 
om een « nationale minderheid » maar om 
een kleine, bevoorrechte groep die zich sinds 
lang >telselmatig stelt tegenover de meer
derheid der eigen landgenoten en die zich 
nu beroept op de a mensenrechten » ge
waarborgd door het Hof van Straatsburg. 

De Europese Conventie inderdaad be- ' 
schermt rechtstreeks de rechten en funda
mentele vrijheden van de burger en niet de 
rechten ^•an de volksgemeenschap en de na
tionale minderheid. Het Europa van Straats
burg met zijn parlement en gerechtshof is 
het Europa van de Staten. De 5 miljoen 
Schotten uit het Verenigd Koninkrijk hebben 
er geen vertegenwoordiger terwijl de 5 mil
joen Deense staatsburgers er meer dan 5 
hebben ! Daarbij is Bel.glë een unitaire staat, 
een staat waarin geen subnationaliteit be
staat, onze taalgebieden hebben geen juridi
sche persoonlijkheid. Omd.it wij de subna-
tionalltelt nog niet erkend hebljen kunnen 
wij er ons ook niet op beroepen. De onbe
voegdheid van het Hof \ an Straatsburg be
pleiten is nu inderdaad de enige uitweg. 

De klachten tegen de Belgische taalwet
ten zijn niet op de eerste plaats van juri
dische aard maar wel van sociaal en cultu
reel-politieke aard. Daarop kan het Hof zich 
steunen om zich onbevoegd te verklaren. » 

Straatsburg kwam ook nog in het nieuw» 
met het afwijzen van een eredoktoraat van 
Leuven (jammer dat de Valera dit in mei 
1966 niet deed...) door een Weense prof, te
vens rechter te Straatsburg (zie daarover 
WIJnazijn). 

Aan stof ontbrak het dus onze kranten niet. 
Daarvan getuigt deze gevarieerde knipru-
briek, die we voor u zo kritisch mogelijk 
samenstelden. (R.) 

Voor Vlaams-België gezocht 

VROUWELIJKE AFGEVAARDIGDE 

in bezit van personenwagen, 
voor plaatsen van vaktijdschrift. 

WIJ BIEDEN U : 

Vast loon -f- RMZ ; 
Hoge wagenvergoeding ; 
Verplaatsingsvergoeding ; 
Kommissieloon. 

Schrijven : bureel blad, Nr T.108. 

Gemeubeld te huur : 

LANDHUIS ; prachtige omgeving 
MAANDEN JUL^ - AUGUSTUS. 

Schrijven bureel blad : Nr T.107. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
SOLIDARITEIT 

Op dinsdag 7 februari te 20 uur 
In de K.N.S. : speciale opvoering, 
ten bate van het Volksunie-solidari-
leilsfonds van het arr . Antwerpen, 
yan P.C. Hooft's « War renaa r ». 

Prijzen der plaatsen : 200, 150, 
130, 100, 75, 50 en 20 fr. 

KOLPORTAGES 
Zondag 15 jan. niet radio-wagen. 

Vertrek om 10 uur Lg. Leenistr. 231. 
!Mle gemeenteraadsleden doen mee. 

SEKRETARIAAT 
Nieuw adres : c Scheldehof », 

Oude Koornniarkt 28. 
Toegangsuren : alle dagen van 

il uur 30 tot 16 uur 30, doijderdag 
tot 19 uur, zaterdag en zondag ge
sloten. Aparte ingang voor het se-
kretariaat om de hoek in de Pel-
grimstr. 

ABONNEMENTENSLAG 
Onze afd. behaalde tot op heden 

180 l. h. van haar streefcijfer. 
Van harte dank aan alle mede

werkers. We hopen nog tot 200 t. h. 
»an de hoge norm te geraken. 

Er kan nog steeds gestort wor
den op het postcheknummer van 
onze afd. op naam van G. Bergers 
61.75.11 Antwerpen L Prijs 280 fr. 
voor 1 jaar. 160 fr. voor 6 maand. 

OVERZICHT 1966 
Door gezamenlijke werking van 

propagandisten en sekretariaat, zo
wel als door gevolg van het prach
tige werk van al onze gemeente
raadsleden boekte onze afd. op één 
jaar tijd juist het dubbel aantal 
van liaar leden. 

Het gekende aantal niet-leden-
Bimpatizanten steeg in dezelfde ma
te 

Het abonnementenaantal ver
hoogde met ongeveer 50 t. h. Het 
dienstbetoon nam een geweldige 
vlucht. 

Duizenden en duizenden pam
fletten werden gebust dank zij de 
idealistische werking onzer propa
gandisten en ook door de maande
lijkse steun van zovele stille wer
kers. 

Maandelijks brachten we een gro
te leden- en simpatizantenvergade-
ring waarop steeds ook andersden
kenden vrije toegang hadden, hoofd
zakelijk om de « buitenwereld » te 
bewijzen, dat de V.U. openstaat 
voor iedereen die het goed meent 
met de VI. beweging. En tevens de 
meest demokratische partij is ! 

STEUN 
Om het tempo van onze vooruit

gang te kunnen bijhouden en zelfs 
nog op te 'voeren, moet u, geacht 
lid of simpatisant, ons maandelijks 
een kleine bijdrage storten naar ge
lang uw mogelijkheden, op postrek. 
Bergers G. 61.75.11 Antwerpen 1, of 
onder omslag af te geven op liet 
sekretariaat. 

Berlaar 
FEEST OM lOOSTE LID 

Als bekroning van de arr. abon-
nentenslag zetten we met 1)^' kader 
de bloemetjes eens buiten voor ie
dereen en overhandigen tevens de 
bloemen aan wie ze verdienden in 
deze werfkampagne. Daartoe nodi
gen we U uit met uw familie en 
V! ienden op zaterdag 21 januari te 
20 uur 30 in zaal Luyten te Berlaar 
(Statiestraat). Berlaar werd geko
zen omdat deze afdeling haar 100ste 
lid viert en via uw talrijke aanwe
zigheid hoopt het laatste putteke te 
vullen van de eindeloze reeks ver
kiezingen die deze afdeling heeft 
n)eegemaakt. 

Ten dans speelt het vierkoppige 
orkest Mare Seva. Als lolbroek fun
geert student Hugo Brouckaert, 
tekstschrijver van het studenten-
kabaret Rommelpot. 

Borgerhout 
LEUVEN VLAAMS 

Het plaatselijk koördinaliekomi-
tee heeft beslist de week van 11 tot 
18 februari 1%7 te stellen in hel te
ken van Leuven Vlaams. 

On zaterdag 11 februari door-
ki • t een autokaravaan met ver-
s.1 iMide luidsi)rekers de ganse ge-
iiicciite. 

Ki'eenkomsl : Karel de Prcterlei, 
t< '• 1 uur 3(1. 

Op zaterdag 18 februari in de 
voormiddag zullen auto's met luid
sprekers een laatste oproep doen 
voor de betoging van diezelfde dag 

Bijeenkomst ; te Boelaerpark te 
14 uur 30. 

Wegwijzer : te Boelaerpark - K. 
de Preterlei — Dr. Van de Perre-
lei — Luit. Lippenslaan — Juul 
Grietensstr. — Joe Englishstr. — 
Stenenbrug — Turnhoutsebaan — 
St. Janstr. — Mertensstr. — Le-
ningstr. — Vinfottestr. — Helmstr. 
— Kroonstr. — Bleekhofstr. — Kox-
plein — Sergeyselsstr. — Gemeente
huis — Eliaertstr. — Turnhoutseb. 
— Bothastr. 

Slotmeeting ; zaal Victory. Optre
den van kleinkunstenaar Louis Ver-
beeck. 

Aan de bevolking vragen wij de 
huizen te bevlaggen. 

Ekeren 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

O p maandag 16 januari 1967 te 
20 uur 30 in ons lokaal « Bonte 
Os », Kapelsesteenweg 351, Ekeren-
Donk (rechtover de kerk). Op tleze 
eerste vergadering voor het jaa'-
1967 verwachten wij een talrijke op
komst van de leden. 

KOLPORTAGE 
Op zondag 22 januari 1967 kolpor-

teren we met ons weekblad « Wij » 
te St. Mariaburg (Ekeren). 

Bijeenkomst stipt aan café « Prins 
Albert », Kapelsesteenweg 617, St. 
Mariaburg. Allen op post voor de 
eerste kolportage voor het jaar 1967. 

Edegem 
KULTURELE KRING 

Op vrijdag 27 januari 1967 te 20 
uur spreekt voor onze kring profes
sor doctor Karel Van Isacker, do
cent aan de Sint Ignatius Handels
hogeschool te Antwerpen, over : 
«t Het Daensisme ». 

Zaal (C.B.A.), Sportterrein, Prins 
Boudewijnlaan 311. 

ROUW 
Bij de familie W. Van Mechelen 

te Edegem stierf onverwacht het 
jongste kindje, Bart. We betuigen 
hierbij ons innig medeleven. 

Herenthout 
NAAR 100 LEDEN 

Het bestuur van de afdeling koudt 
er aan, al haar trouwe leden een 
voorspoedig en vooral strijdvaardig 
nieuwjaar toe te wensen. Moge door 
trouwe samenwerking weldra ons 
honderdste lid ingeschakeld wor
den. 
LEDENVERGADERING 

Op 21 januari 1967 belegt onze 
afdeling haar eerste ledenvergade
ring van het jaar in lokaal « De 
Nieuwe Kroon », Markt 8, Herent
hout. 

De markante Vlaamse gebeurte
nissen van het voorbije jaar zullen 
er op het witte scherm in beelil ge
bracht worden, o.a. de jaarlijkse 
plechtigheid in de I.lzervlakte. Te
vens zal een gekend spreker de po
litieke aktualiteit belichten. 

Van deze gelegenheid zal tevens 
jjebruik gemaakt worden om de nog 
niet-hernieuwde lidkaarten aan te 
bieden. Iedereen doe een inspan
ning om sympatisanten aan te spre
ken en mee te brengen. 

Hoboken 
FEESTNAKLANKEN 

Met een oude traditie beginnende 
wenst Hoboken aan alle Vlaams-
>oelende mensen het allerbeste voor 
(>7 en een massale deelname aan 
iedere Vlaamse manifestatie. 

Het bal behoort reeds enlTele we
ken tot het verleden, doch het suk-
ses daa r \ an verzwijgen zou een 
zware zonde,zijii. Het werd een wa
re Vlaamse ontmoeting in een nok-
volle zaal, waar het tot vroeg in Ie 
morgen leutig en gezellig aan toe 
ging. 

NV'ij danken alle aanwezigen en 
in het bizonder onze aanwezige par
lementair dr. senator Roosens. 

Wij vragen onze leden niet te ver
gelen dat in februari de algemene 
ledenxergadering doorgaat en dat 
dit het begin zal zijn van een on
onderbroken aktie die onze poli
tieke « vrienden » niet licht zullen 
vergeten. •• 

De tombola voorbehouden aan de 
inkonikaarten van het bal, waar 
prachtige prijzen aan verbonden 
waren, kan nog enkele bezitters ge-
luUUig maken. 

N'olgende mnniners moeten hun 
l)rijs nog afhalen • 

482 - 546 - 519 - .505 - 516. 
Deze kunnen bekomen worden 

alle dagen na 19 uur op het sekre
tariaat A. Bracke, Lambrechtstraai 
16, Hoboken, voor 28 feijruari 1967. 

Troostprijzen kleurwedstrljd die 
e\eiieens een reuzesukses was wor
den einde januari thuis bezorgd. 

Mortsel 
WENSEN 

Aan al onze leden, abonnees en 
simpatizanten onze welgemeende 
wensen \oor 1967 ! 

ABONNEMENTENSLAG 
Wij verheugen ons bij het be

haalde prachtrezultaat inzake de 
abonnementenslag-aktie. Onze afde
ling ontving op de arrondissements-
raad de aangename vermelding, 
t.t.z. 4de plaats in de rangschikking 
der afdelingen van het arrondis. : 
Antwerpen, met 276 t. h. Proficiat 
en dank hiervoor aan onze wer
kers. Onze bezondere dank aan on
ze twee ouderdomdekens de hh. 
Frans de Wil en Jan Claessens, die 
zo maa r evenijes 2/3 van ons 
prachtrezultaat, onder hun beiden 
verdelen. 

De reeds vroeger medegedeelde 
verloting van het leeuwenvaandel 
(lotnummer - V.U. - kwijtschrift-
nummer) onder de aangeworven 
nieuwe abonnees tijdens de « slag », 
zal in de loop dezer maand plaats 
grijpen tijdens de e.k. bestuursver
gadering. Het winnend nummer 
wordt in de loop van één der vol
gende weken onder deze rubriek 
bekend gemaakt. 

HERNIEUWINGEN 
LIDKAARTEN 67 

De wijkleiders, die tot op heden 
de hen toevertrouwde lidkaarten 
67 nog niet afrekenden worden ver
zocht dit ten spoedigste te ^oen 
(liefst zondagvoormiddag, Lierse-
steenweg 197). 

8RABANT 

Brussel 
NIEUWJAARS( iROET 

Ter gelegenheid van de jaarwisse
ling wenst het kantonnaal bestuur 
zijn leden en simpatizanten van de 
afdelingen Brussel, Laken, Neder-
over-Heembeek, Haren en Eisene 
een voorspoedig en vruchtbaar jaar 
1967. Het weze ons gegeven, misver
standen en afbrekend kritiek op te 
lossen, politieke herriezaaiers, onte
vreden berekenaars en provokateurs 
te negeren, maar krachten te bun
delen in de rechtvaardige strijd voor 
Brussel, ons erfdeel en Vlaanderens 
grondgebied. 

LEDENVERGADERING 
De algemene ledenvergadering zal 

in de loop van de maand februari 
plaats hebben. De kantonnale 
« Driedaagse Tafelkermis » is voor
zien voor begin maart . 

De eerstkomende kantonnale al
gemene vergadering zal doorgaan 
op 16 februari te 20 uur 30. Nadere 
inlichtingen en persoonUjke uitnodi
gingen volgen. 

VOORDRACHT 
Woensdag 18 januari e.k. te 20 

uur, zal in het lokaal «Uilenspie
gel » de heer Renaat Lefacer, een 
voordracht houden over : « Het ont
staan van de Volksdans door de 
Keuwen heen ». 

Wij nodigen alle vrienden en ken
nissen uit, op voormelde woensdag 
avond te komen luisteren ! 

Na de voordracht : gezellig sa
menzijn, met zang en muziek. 

KOLPORTAGE 
Slechls 5 moedigen hebben op 

zondag 8 dezer de gladde wegen, 
de sneeuw en de kou getrotseerd 
om te Diegeni te kolporteren. Op 
één uur tijd werden 78 nummers 
aan de man gebracht. Een grotere 
opkomst van de militanten had ons 
een daverend sukses kunnen bezor
gen. 

Op zondag 15 de/ei kolporteert 
het kanton \'ilvoorde. Verzamelen 
tt 9 luu' 30 aan hel spoorwegstation 
te Vilvoorde. Wie niet komt, deelt 
niet in de opbrengst ! 

Hel arrondissement kolporteert 
ook op zondag 22 dezer te Londer-
/eel. Het rekent sterk op de oude-
gelrouwen én op de mililanlen van 
Londerzeel. 

E AL VAN HET 
ARRONDISSEMENT BRUSSEL 

In tegenstelling met wat aan\an-
kelijk werd medegedeeld heeft het 
bal van het arrondissement te 
Schepdaal niet op 1 maar wel op 15 
april 1967 plaats. 

De afdelingen worden dringend 
verzocht deze datum niet te gebrui 
ken voor hun eigen werking, doch 
van nu af aan reeds af te spreken 
om het bal van het arrondissement 
Ie Scheiulaa! daadwerkelijk, te 
steunen door hun talrijke opkomst. 

Nadere inlichtingen hieromtrent 
Icnnnen verkregen worden bij de 
\oorzilter van de afdeling Schep
daal, dhr. Jozef Segers, Marktplaats 
12, te Schepdaal. 

Dilbeek 
DERDE LENTEFEEST 

Ons derde lentefeest zal doorgaan 
op 1 april 1967 in de zaal Mertens. 

Met de medewerking van Peter 
Philips en zijn Vlaamse solisten zul
len we trachten, zoals de vorige ja
ren, U iets puiks te brengen. 

Voor nadere inlichtingen kan U 
steeds ons afdelingssekretariaat kon
takteren, Palokestraat 146, Dilbeek, 
tel. 21.08.38. 

Essene - Hekelgem - Teralfene 
GEZELLIG SAMENZIJN 

54 aanwezigen op 17.12.66. Leute 
en plezier duurden tot in de kleine 
uurtjes. Arr. voorzitter Tuur Ebraert 
hield een prachtige gelegenheids
toespraak. 

De opbrengst van een « spoed-
tombola » werd volledig aan Wim 
Maes en zijn militanten gestort als 
hulp aan onze gestrafte kameraden. 

ABONNEMENTENSLAG 
Resultaat van onze afdeling 7.1.67: 

Hekelgem 22 nieuwe abonnemen
ten; Teralfene 5 en Essene amper 
1. Er komen er echter nog bij. 

Deze 28 nieuwe abonnementen 
werden allen gemaakt door het trio 
uit Hekelgem (voorzitter met Paul 
en Jan). De huisbezoeken, in 
sneeuw en ijsgang. op zaterdag 7.1 
troffen allen roos : 11 abonnemen
ten op 11 bezochten. Waarlijk hart
versterkend. 

Wie van onze leden te Essene 
schiet daar eens uit zijn winter
s laap? Het gaat toch niet op, alle 
werk op de schouders van die van 
Hekelgem te leggen. Volgens ons |e-
denaantal aldaar moet het mogelijk 
zijn er minstens 20 abonnenten bij 
te maken. Wie geeft er het vertrek-
seln ? 

VOLKSUNIEBAL 

Dit bal gaat door op zondag 26 
februari 1967 te 18 uur. 

Allen die dag naar de zaal « Gil-
denhuis », Kerkstraat te Hekelgem. 

Dans- en show-orkest « The Me
dium Band » uit Aalst. Leiding : 
Mare De Cock. Animator : One 
man-show : Harry Pinky. 

Groot-Bijgaarden - ZeHik 
STICHTING DER AFDELING 

Zaterdag 7 januari werd de stich
tingsvergadering der afdeling ge
houden in aanwezigheid van Dr. 
Vic Anciaux, en onder het voorzit
terschap van de h. E. Van Wij-
meersch, arr. bestuurslid van Brus
sel. Na de verkiezing hield Dr. An-
ciauj een bemoedigende toespraak 
waarop onze afdelingsvoorzitter de 
belofte aflegde, dat iedereen zich zal 
inspannen voor de groei en bloei 
van de nieuwe afdeling! 

ZOEKERTJES 
Importfirma Antwerpsn aggl. 

vraagt voor onmiddellijk indienst
treding : jonge man, enige erva
ring. Voorkeur voor geg. met be
grip. Duits en Frans evenals tech. 
ervaring plastic-materiaal. Schrij
ven bineel blad onder letters F. 
110. 

VI. Nat. zelfstandige 44 j . zoekt 
betrekking als reiziger, bediende, 
gérant of dgl. te Gent of omgeving, 
3-talig, eigen wagen. 

Voor inlichtingen : Oswald Van 
Ooleghem, provincieraadslid. Rode 

, Kruisstraat 7, Gentbrugge - tel. 09-
52.72.87. 

Over te nemen te Dworp : her.* 
berg met feestzaal, lokaal V.U. -
V.T.B. - V.A.B. - volksdansgroep, 
e.a. Uitzonderlijke ligging, vlak 
naast de kerk. Zeer gunstige voor-
v\aarden. Iedere dag te bezichtigen. 
\ oor meer inlichtingen : telefoneer 
«2-565246 (T. 109). 

N'laanise vrouw in nood, zoekt 
werk bij Vlaamse mensen. Verkoop
ster, inpak, naad, ook hulp in 
N'laams gezin, of elk ander moge
lijk werk. Schrii\en bur. blad on
der T.106. 

VERSE ZEEVIS 
Visverdelers eri diep-
vr ieshouders . vraagt 
in l icht ingen en orijs-

FIRMA DEPREZ 
Vismijn 104 
O O S T E N D E 
Tel . : 059 . 71715 

Vlaams nationaal I M 

Hoofd redak teu r : 
T . van Overs t rae ten . 
Alle br ie fwisse l ing voor 
r edak t i e n a a r 
Ro ta typ , Sylv. Dupuisl . , 
110 Brus . 7. - Te l . 23.11.98 

Beheer : 
Maurice L e m o n n i e r l . 82 
Brussel I. - Te l . : 11.82.16 
Alle k l ach ten voor n ie t 
on tvangen van b lad op di t 
a d r e s . 

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

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

( m i n i m u m ) . 
Losse n u m m e r s : 8 F . 
Alle s to r t ingen voor he t 
blad op pos t r eken ing : 
171139 « WIJ > - Vlaams
na t ionaa l weekb lad . 

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

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

B e z o e k « D e v e e r m a n » 
te S t -Amands a.d. Schelde . 

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

Geniet van de l ekkere 
koffie « De Olifant > 

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

F r a n k r i j k l e i 8 - A n t w e r p e n 

B I E R E N 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 

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

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

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

J . L E E M A N S , D e u r n e z. 
Van Havrele i 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene - Kor t r i jk 

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

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

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

HOTEL - RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« R u b e n s h o f » 

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

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

gezellige sfeer. 
Ve rminde r ing voor g roepen . 
E l i sabe th l . 105. Tel . 632.70. 

B r e y d e l h o f - B R U G G E 
Jozef Suvecs t raa t 2 

Gelagzaal - 120 p laa tsen . 
Tel . : 050/350.67 

UURWERK - J'IWELEN 
bij d e kfnees'pr u u r w e r k m a k e r 

S L A E T S 
Devvinterstr . 11 - Oudergem 
T. 72.45.43 T e r m i n u s tr . 35. 
10 % ko r t ing v. leden V.U. 

D E S I G N S H O P 
Ge.schenken 

en m o d e r n e juv^elen 
Adolf Maxlaan 105. BRUSSEL 

Tel . : 02/18.62.62 

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, d iepvr ies , ve rpakking , 
s tocker ing . 
Polye thyleen : zakken, vel
len en folie op ro l . 

RAADPLEEG ONS. 
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Vilvoorde 
De eerste en beslissende kolpor-

tage heeft plaats op zondag 15 ia-
naaci 1%7. Vergadering van de mi
litanten aan het statioa vao Vilvoor
de te 9 uur 30. 

OOST-VLAANDEREN 

Denderleeuw 
BAL 

Z a t 4 febr. om 21 uur da\ erend 
Vastenavondbal der V.U. in c De 
Verbroedering », Stationsstr. 18. 

Orkest Eddy's Sbt Band. Bar en 
koud buffet. 

Inkom : 50 fr. Kaarten in a De 
Kk)k » en bij liet bestiuir. 

Deinze • Petegem aan de Leie 
Astene 
BAL 

Het 2de jaarliiks dansfeest van 
de V.U. gaat dooi- zaterdag om i l 
uui-, in «r Gasthof D'Hulhaege » re 
Deinze. Orkest : The Gerdk. Toe
gang : 46 fr. 

Gent 
Het bal der b a k : kameraden- en 

kaï na\ albal van vriendenkring; 
Snevssens. Zaterdag 4 febiuarl te 
20 uur 30 in « Roeland ». Orkest 
Peter Philips. 

HULDEBETOON 
Gent vergeet zijn verdienstelijke 

n^annen niet. 
Op 11 november werd door VOS 

Joris De Keyser gehuldigd. 
Hij werd niet alleen figinirltjk 

n;a;u- ook letterlijk in de bloemen 

gezet Een ware stroom van geluk
wensen uit alle hoeken van het 
Vlaamse Land. Een welverdiende 
hulde aan een man, die gans zijn 
leven en persoonlijkheid inzette 
voor Vlaandei-en en ook aan de lij
ve ondervond VA'at het betekent Vla
ming te zijn in «t België ». 

Op 17 december werd hulde ge
bracht aan Stefaan De Zitter, «Non
kel Stefaan» voor de Gentse Volks
uniefamilie. 

Volksvertegenwoordiger L. Wou
ters schetste kort de vijftig jaar 
K Eerste Linie » strijd voor Vlaan
deren van onze « Kolpoi-teur bij 
weer en bij wind ». Ook Mevrouw 
Dezitter werd in deze hulde niet 
vergeten. 

Stefaan deed een oproep tot de 
jongeren om meer aktief in de strijd 
te komen. 

Miei Cools zorgde voor de stem
m i n g 

VOLKSUNIEJONGEREN 
D-aar de Volksunie reeds in fe

bruari met kaderscholing start, ver
vallen tie voorziene Viijo-politieke 
\ ormingsavonden. 

De eerstvolgende Vujo-aktiviteit 
wordt nu de Waker Luytenavond, 
Nolgende vrijdag 20 januari, om 20 
uur in de Roeland, Korte Kruis
straat 3, Gent. 

Iedereen, jong en oud, Vujo en 
niet-Vujo, wordt tot deze veelbelo
vende avond over « Kerk en Natio-
nalisrae » uitgenodigd. 

N'olgende zaterdag, 21 januari, 
trekt de Vujokolportageploeg er 
voor het eerst op uit. D e kolportage 
vindt plaats te Nevele. 

Alle jongeren die zin hebben om 
bij onze ploeg aan te sluiten en aan 
de Nevelekolportage deel te nemen, 
verzamelen om 14 uur in de « Roe-
l:iöd ». Vertrek naar Nevele om 14 
uur 30. Er is gratis vervoer. 

V.N.S.U. 
V.N.S.U.-Kultuur zal op 24 januari 

1967 om 20 uur in de K.N.S.-GeQt 
een show-avond organi/eren. 

Jef Burm zal er zijn nieu^ve one-
man show « Mozes », met medewer
king van « De Sufferds », in pre
mière te Gent brengen. 

Kaarten aan 90 fr. (burgers eerste 
lang), 75 (burgers tweede rang), 60 
fr. (studenten) en 50 fr. deden 

DE GELUKSLEUTEL VOOR 1967 
... wordt U door dit meisje van het Zwarte Woud aangeboden ; hij zal U 
de deur naar onvergetelijke vakanties openen. Deze sleutel zult U ont
vangen in de vorm van een prachtige, kosteloze dokumentatie ovw 
Duitsland, het gastvrije vakantieland dicht bij de deur. 
Zend zo vlug mogelijk onderstaande bon, op briefkaart geplakt, naar de 
Duitse Dienst voor Toerisme, Luxemburgstraat 23, Brussel 4, die U nu 
reeds de beste wensen stuurt voor een 

GELUKKIG NIEUWJAAR 

BON VOOR EEN KOSTELOZE DOKUMENTATIE 
OVER DUITSLAND N' 38 

NAAM .,.,„ ffiROEP » -» 

STRAAT. „„.„,.„.,.. „...„ PLAATS «...™..o. ~ 

EEN VERRASCINQ (S.VOmBEKOUDEfl AA« DE I.OOftESRSTE AHraOORDEM. 

V.N.S.U.), kunnen verkregen wor
den op volgende adressen : VNSU-
Kultuur, p.a. Fagot Walter, Muink-
kaai 30; sekretariaat V.N.S.U.-Gent, 
Korte Kruisstraat 3, Gent. 

DAVIDSFONDS • BRUGSE 

P O O R T 

De eerste welsprekendheidswed-
strijd, 7 januari jl. in de zaal Pat , 
kende een groot sukses. 53 kandi
daten, verdeeW over 4 reeksen, ver
dedigden hun kans voor de gouw-
finale. 

Uit de wedstrijd Ml^rt dindelijk 
dat scholen, die over een leraar-
voordracht beschikken, opmerkelijk 
betere rezultaten boeken dan an
dere scholen. Gelukkig komen meer 
en meer schoolbesturen tot de over
tuiging dat het aanwerven van der
gelijke leerkrachten geen overbo
dige lu \e is. 
De jury, onder voorzitterschap van 

de heer Erik Vermeire leraar-voor
dracht maakte v o l ^ n d e uitslag be
kend. 

Reeks I. i. Dfe Royfer Freédy, Z 
Vandersteene J. Paul , 3i. Hedwig 
Preesbrngge. 

Reeks II. 1. Cromm-elinck Mar
leen, 2. Chairtal Baeckeleire, 3. 
Freddy Vervaet 

Reeks III. 1. Frans De Geest, 2. 
Mare Franssen, 3. Mark De Baets. 

Reeks IV. 1. Christiane Spata, 2. 
Luc Storme. 

Namens de VBO werd nog een 
speciale prijs « zuiverheid van uit
spraak » toegekend aan Andre Van 
Kerckhove, Marleen Crommelinck 
en Mare Franssen. 

De eerste vijf kandidaten werden 
bedacht met een boekenpakket. 

De prijs voor het schoolklasse-
ment werd met ruime voorsprong 
gewonnen door het St Lievenskol-
lege. 

Zijt V reed"^ Hd van DavidsIcMi^? 
Davidsfonds, Brugse Poort, Geit-
straat 93, Gent. 

Heneie 
EXTRA-INSPANNING 

Vanuit bepaalde hoeken dxuft 
men onze streek nog wel eens be
stempelen als zijnde eerder achter
gebleven op velerlei gebied. 

Niet alleen onze eigen afdeling, 
maa r ook andere verenigingen be
drijvig op het terrein van gezins-, 
sociale-, kulturele-, sport en andere 
werking hebben de laatste maanden 
voldoende het tegendeel bewezen. 

Toch zouden we van onze talrijke 
leden en simpatizanten nog een klei
ne extra-inspanning willen vragen 
nl. deze, dat zii zoveel mogeKjk aan
wezig zouden zijn op alle sociale, 
kuhurele en andere voorlichtings
vergaderingen die in de streek geor
ganiseerd worden door de verschil-
lertde bestaande verenigingen. 

Laat indien enigzins nrtogelijk 
geen enkele gelegenheid voorbijgaan 
om door uw tegenwoordigheid de 
betrokken inrichters moreel en ma
terieel te steunen, maa r bovendien 
en voor;J de Vlaams-radikale aan
wezigheid in onze streek nog eens 
extra te onderstrepen. 

Lokeren 
BAL 

Zaterdag 28 jan. a.s. om 2(1 uur 
2de Volksumiebal in dte zaal Varié
tés. Zand. 

Orkest De Rofneo's uit Beveren. 
Inkom 4© fr. (studenten en tieners 
30 fr.)i 

ARR. KOLPORTAC;E 

Zondag 15 jan. a.s. grote arron-
tlissementefe kolportage met mikro^ 
wagens. 

Alle ploegen uit het arrondi.sse-
ment en volksvertegenwoordiger 
Coppieters zijn op post. Nu Loke
ren op schitterende wijze de eer
ste pkiats beliaalde in de schokak-
tie in liet Waasland, moet deze kol
portage de bekroning brengen van 
de doorbraak. 

Merelbeke 
KOLPORTAGE 

Wij hervatten onze wekelijkse kol-
portagetochten met « Wij » zondag 
15 januari, verzantelen om 9 uur 30 
te Ledeberg, Botermarkt. Iedereen 
welkom. 

DRIEKONINGENFEEST 

Het op 7 januari gehoiiden kin-
derfeest werd een overdonderend 
sukses : proppensvolle zaal met 
méér dan honderd jMpefende kin-
derhartjes, barstensvolle gelagzaal 

VAN DE V.U.-LEIDING 
WAAR ABONNEREN ? 

Tal van lezers hebben ons gevraagd hoe ze kunnen abonne
ren op het beknopt verslag, op de parlementaire handelingen en 
op het bulletin van parlementairie vragen. 

Het is eenvoudig. 
1. Ofwel gaan ze naar hun postkantoor (winket der abonne^ 

menten) en betalen het bedrag. 
2. Ofwel storten ze op per. 94€0 van Postkantoor, Dienst der 

abonnementen, 5de sektie, Brussel L 
Prijs jaarabonnement : 
Vragen en Antvv^oorcfcn r "BO fr. per jaar ; 
Beknopt verslag : 100 fr. per jaar; 
Parlementaire Handelingen : 450 fr. per jaar. 
Het Beknopt Veislag verschijnt de dag na de vergadering 

van het parlement en omvat de samenvatting van de debatten. 
De Parlemeptaire Handel^r^g€n verschijnen ld tot 14 dagen 

na de vergadering en geven de debatten womdeKjk weer. 

KADER6UD 

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

Naam en voornaam : ^.. 

Adres : 

Funktie in de partij : . . . ~ — „ . . . „ ^ „ , ^ _ . . . « . . _ _ ^ 

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

Volksunie, M. Lemonnierlaan 82, Brussel L 

Handtekening 

waar alleen de moeders aan de kol-
fietafel plaats vonden en de vaders 
d rummende verplichte toogplakkers 
bleven. 

Volksvert Dr Leo Wauters druk
te zijn tevredenheid uit over de 
werking van de afdeling. Onre kin
deren onze toekomst, aten snmakelijk 
de boterkoeken en leerden met vol
le overgave het door hen zelf ge
maakte driekoningenlied van Hu
go Goeman aan. Ze leefden mee 
met het poppenspel van de gezus
ters Houdenhayze, zoals ze voor
dien naar het drlekoningenverhaal 
voorgelezen door de jonge heer 
Gijhelinck, geluisterd hadden. 

Dt ie gloednieuwe koningen wer
den gekoczen en gekroond, kregen 
als eerste opdracht de winnende 
tombola nummers te trekken. Allen 
werden met een zak dr«ers snoep
goed, k k t u u r en zaken gevuld be
dacht. Een overweldigende Vla;un-
se Leeuw in jeugdig enth<Misi;iSHne 
gezongen en een driewerf Vliegt de 
blauwvoet besloot deze enige na;-
niiddag. Onze dank aan alle mede
werkers, schenkende Krnaa's en 
partikulieren. 

ABONNEMENTENSLAG 

De afdeling Merelbeke staat aan 
de to]) in het arrondissement Gent-
Eekk>. Merelbeke heeft het gioot-
ste aantal nieuwe abonnementen 
geworven, door de onvermoeibare 
inspanning van alle bestuursleden. 

Ons maandblad cc De Weergalm <> 
effende daartoe ook ^le wegv Nog
maals werd het belang van het el-
gen streekblad bewezen. 

Nevele 
BAL 

Op zondag 19 februari, tweede 
Volksuniebal ingericht door de af-
deKng ^ferefe. 

Het g e k e n d orkest van Paul 
Rntger zcrrgt voor Vlfaanrse genei-
figheid. 

Toegangskaarten b ^ de bestnurs-
ledtn tegen 40 fr. 

St Amandsberg 
GROTE 
VOLKSVERGADERING 

Dinsdag, 24 jan. o m 20 uiu-
spreekt volksvertegenwoordiger 
Maurits Coppieters over « NHaande-
ren en de vrije Universiteit » in ca
fé Sint-Araand, Antwerpsesteenweg 
(cenlc»-i 

St Niklaas 
V.U.-BAL 

Zaterdag 21 jan. om 21 uur Volks
unie-bal met orkest Willy Frank, in 
Serwir, Astridlaan te St Niklaas. 
Inkom : 75 fr. 

WEST-VLAANDEREN 

Veurne - Adfnkerke 
De Panne 
GELUKWENSEN 

Aan de trouwe le/ers van o i » 
weekblad biedt liet afdelingsbestuur 
zijn beste wensen aan voor 1968. 
Deze wensen gaan tevens evenzeer 
naar onze 117 nieuwe abonnees, d ie 
we bij deze gelegenheid hartelijk i a 
onze Wij-familie verweUcomen. 

Onze afdeling heeft met haar 117 
nieuwe abonnementen haar streef
cijfer zeer ruim overschreden e a 
hierbij is De Panne (ja, de kustge-
meente !) niet een buitengewoon 
aandeel gaan lopen. Proficiat voor 
alle medewerkers 1 

Meuleteke 
LUSTRUMBAL 

De Vlaamse Vriendenkring no
digt uit tot haar 5de privaat dans
feest (lustrum) zaterdag 28 jan. o m 
20 uur 30 in de zaal : cc Relais », 
Bruggesteenvveg, Meulebeke. 

Orkest en animator Pot Rutger. 
Tombola - verrassingen - dave-

lende fcarrrav alsfeer! 
Lidkaart geldig als toegangsbe

wijs 50 fr. te bekomen bij : Gilbert 
Denoff, Gentstraat 4# en bij Milo 
Vanseveren, Bertje - Santensweg 5 
en de andere V.U. propagandisten. 

Oostende 
LEUVEN-DEBAT 

Op zondag 29 januari e.k., om 16 
uur, heeft in de zaal cc Noordzee », 
Wapenplein 14, Oostende, tïen de
bat plaats over Lecrven. Mr. F . 
Baert, hoofdbestuiu-stid van d e 
V.VJ3., verdedigt het standjiunt van 
de ovei heveling van de Waalse se-
tie. Drs. F.E. Stevens, steller van d e 
brochure « Leuven », verdedigt dat 
»an. de (unitaire) eenheid. 

Het debat, dat open staat voor 
alle iranskiljons en f iani iu^nten , 
van De Panne tot Overmaas, wordt 
ingericht door de J.VjS.G. (Jong-
vlajunse Studentengejiieenschap) en 
d t Blauw voetgemeenschap (V.B.V.-
Geuzenvcndei, V.V.M, en B.V.K.)L 
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' T M O O I S T E N A T U U R K A D E R , 
MASTBOSSEN doorkruist met prachtige brede betonbanen. volledig uitgerust 

met riolering en verlichting. 

V O O R U W V Ï L L A 

percelen van 24m breedte, waarop U op een maximum breedte 
Uw vllla-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. 

te 

/•. 
S T A N D I N 6 V o L S T E OMGEVING 
B R A S S C H A A T - M A R I A B U R G 

vlak bij 't gekende Vriesdonk. 

Grondprijzen vanaf: 250.000,- Fr. 
straatkosten inbegrepen. 

Keuze tussen oriëntatie zuid. 

Of een halve villa (tweewoonst) 
op een perceel van 12m breedte. 
8m bebouwbaar. 
Samen kan U zo een prachtige 
villa vormen en uw deel kost 
slechts ± 550.000.-Fr. 

NOG SLECHTS ENKELE MOGELIJKHEDEN 
ter beschikking ; 
raadpleeg daarom onmiddellijk 
D E S P E C I A L I S T : 

Het Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
A KI •̂ "̂̂ Er p p er M rTFisTT G E N K HOLSBEEK (Leuven) 

^^ElTfjy^ f ..l/f̂ .TSo"^ ONDERBERrEN 43 - TTI. 09/25.19.23 WINTERSLAGSTR. 20 - Te.. 011/544.42 ROTSELAARSEBAAN 37 • Tel. 016/459.28 

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

VAN DER PAAL - VOORBRAECK EN C' 
lan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
f E L E F O O N : 03/37.54.38. 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
w a n t . . . 

BOOMKWEKERIJEN 
H. t A M B R E C H T S P.v.b.a. Dries 16. Beerzel (Antw.) 

Telefoon : 015/41198 Bestuurder Jos Feyaerts 

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

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

I I R E L L I 
Dunlopillo 

STRR 

MATTmeWS BtOPENBEORIJf 
TURMHOUTSEBAAlilVVb2,;BOBO|RHÖUT - TJEl. 35.17:83 

• ;?•' BIJHUIZEH : Ói»pe$»ra«l 84-86 , A n i * t«t. 31.01.18; ;., ,;^ , , „ 

iifrTnMiirTiiBaaÉiiHM«fiMgÉM»iaBa 

W l M M A E S 

DIANAUAN. 10. BERCHEM Antwerpen. Te l . : (03) 39.69.34. 
— stilt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 

prorinci«n Antwerpen Brabant en Oost-Vlaao-
deren. »oot alle rerzekeringsvormen : Brand • 
Leren Peraoonlijke Familiale Auto Wet • 
Bare Aansprakelijkheid 

«k Komt op het cerate verzoek voor : 
OT*rnamc »«n bestaande TerzekeringspoliKse». 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak. en». 

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 Yin Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon: 03/37.54.38. 
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« ...help onze hongerige beestjes... ». 

1 

ziet 

de honger 
in de 

wereld 
Miljoenen voor ruimtevaart : « zie je, ze zijn op zoek naar onderontwikkelde 

volkeren ». 

VROUV/ 

TM. Efi 
WrtGEAY T£ 
OhOEf^HOODErt 

• • • 

HOGERE POSTTARIEVEN 
Het Maisse op de keel... 

TANKGEVECHT TUSSEN 
ISRAEL EN SYRIË 
Tanks givingday. 

ZWENDEL 
MET EEG-GELDEN 
Kas bijna IE EG. 

VRIJDAG VOORTAAN... 
...visvrij dag. 

MAO BEDREIGD DOOR... 
...Sjanghaaien. 

BEATMISSEN VERBODEN 
Wel sancti, 
maar geen beati meer ? 

VADER EN ZOON 
VERZOEND 
Fils-a-Papandreoe. 

• • • • • 

WEER 
BRUG INGESTORT 
Gosseliesbreuk. 

OPSTAND IN BIHAR 
Biharmonie verstoord. 

RUSSEN NOEMEN MAO 
EEN FASCIST 
Chinazisme. 

GAS EN NAPALM 
IN JEMEN 
Onjemenswaardige wapens, 

POSWICK IN POLEN 
Warshowman. 

MINISTERS 
VOORTDUREND OP REIS 
V.D.B.: Vlaamse Doeristen 
Bond ? 

KONING TERUG THUIS 
De boog mag niet altijd ge-
Spanje zijn. 

« ...een kleine aalmoes voor een volk in nood, a.u.b.... » • • • feld 

jUQn de anarchist 


