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MILJARDENDANS 
(t.v.o.) Op het ogenblik dat wij dit stukje schreven, heerste 
er in de Wetstraat een uiterst onzekere stemming. Valt de 
regering of houdt ze het vol ? Wordt er gepokerd omwille 
van de elektorale inzet of is het menens ? Zijn het de li
beralen die de C.V.P. een loer draaien of zette de eerste-
minister een val voor de P.V.V.-ers open ? 

Zoveel vragen, zoveel mensen, zoveel verschillende ant
woorden. De lui in de Wetstraat wisten er deze keer nau
welijks méér over dan de man in de straat. De aankondi
ging van de miljardenbelastingen — door de experten al
tijd voorspeld, door de regering even vaak overbodig ge
noemd — kwam tenslotte nog vrij onverwacht : twee we
ken voordien had Van den Boeynants gezegd dat hij het 
gemakkelijk zonder nieuwe belastingen zou klaarspelen. 
En overigens is de Wetstraat in krizismomenten geen al 
te betrouwbare barometer : al te veel politici zijn direkt 
bij het spel betrokken en beginnen alvast, nieuwe kombi-
naties en koalities ineen te timmeren. IJdel spel van wens
dromen en verwachtingen. , < 

De Wetstraat wist zó weinig dat een der voornaamste 
betrokkenen — rninister van Financien Henrion — zich 
verleden woensdag in de Senaatskommissie liet ontvallen 
« dat hij wel eens zou willen weten wat de regering eigen
lijk wil ». 

Over één enkele zaak was men het in de wandelgangen 
echter roeiend eens en men hoorde die eensgezindheid aan 
steeds dezelfde zm nit de mond van politici van allerlei 
slag en kleur : « De regering V.d B. is geen vi]f cent meer 
waard ». 

Inderdaad : hoe het ook afloopt, de regering zal uiterst 
gehavend en beroofd van alle krediet uit de slag komen 
Met de grootspraak en de bluf is het uit! De loftrompet 
die de legering voor zichzelf gestoken heeft toen ze nau-
w elijks enkele weken oeleden verkondigde « dat de begro
ting 1967 in evenwicht was », blijkt thans een bazuin van 
Jericho te zijn geweest. De muren scheuren en laten het 
zicht op de werkelijke toestand vrij ; berooid en zonder 
enig evenwicht. De man in de straat begrijpt er mets meer 
van. Na de pamekstemmtng tijdens de vorige regeling 
kreeg het publiek plots vanwege de C.V.P.-P.V.V.-regering 
alleen nog optimistische ver klaringen te horen. Het heeft 
geduuid <• Ie temps que dm ent les roses». We zijn plots 
lenig beland in een penibele « operatie waarheid » : er 
moeten miljarden nieuwe belastingen komen. De praat 
over bezuinigingen mag daaibij gelden als poging om elek
torale vliegen te vangen : d-e bezuinigingen werden reeds 
bij de regeringsverklaring beloofd en sindsdien nooit ver
wezenlijkt. Het komt uiteindelijk alléén er op neer, dat 
Hoiioie zal moeten betalen! 

^m 

GAAN DE VLAAMSE HAVENS 

SAMENWERKEN? 
Sinds de konferentie der Nederlandse Havens te Middelburg 
(Walcheren) waarop de tezis van « de Nederlandse havens ma
ken één geheel tdt» tot maritiem dogma voor Nederland werd 
verheven, is de schrik de Belgische havensteden om het hart 
geslagen. Op deze konferentie werd een Antwerpse afvaardiging 
ongewenst geacht en werd ook vastgesteld, dat Antwerpen 
voortaan als te duchten konkurrent van Rotterdam mocht af
geschreven worden ! Deze vernederende afschrijving als « quan-
tité négligeable » is zelfs als een steen op sommige Brusselse 
magen blijven liggen, jammer genoeg nog te weinig in aantal 
om van een Brusselse indigestie te kunnen spreken, 

havenkwartet allegro moderato 
De Belgische verwaarlozing 

van de havens is een oud zeer. 
Het is, alle verhoudingen in 
acht genomen, met de Belgi
sche havenpolitiek (kan men 
wel van een politiek spreken? 
en zou men het niet liever over 
137 jaar improvizatie hebben?) 
net zo droevig gesteld als met 
de houding van de centrale 
overheid tegenover de land
bouw en inzake wateringen en 
wegen. Toevallig (?) zijn ha
vens en landbouw twee speci-
fiek-Vlaamse elementen in de 
Belgische ekonomie. Nochtans, 
we hebben een Leopold II ge
had die, hoe libertijns hij ook 
v\'as, toch een zakenman van 
formaat is gebleken, met een 
zienersblik. Van hem stemt het 
woord « een land dat aan de 
zee grenst, kan geen klein land 
zijn » hoewel hij toch op ge
vorderde leeftijd, toen hij ar
mer aan illuzies was geworden, 
zich bitter liet ontvallen « pe
tit pays aux petils gens ». 
Vooral deze vorst had oog 
voor een havenpolitiek, die 
naam waardig. Aan hem dan
ken wij Zeebrugge, doch onder 
zijn gekortwiekte opvolgers 
heeft België er niet van ge
maakt wat er van te maken 
was. In feite is het zo, dat ons 
land inzake havens een menta
liteit huldigt die een eeuw ten 
achter is. Indien niet méér! 

Wat Zeebrugge betreft stel
len we vast, dat men er geen 
haven van heeft gemaakt die 
te allen tijde toegankelijk is, 
wat de getijden ook zijn. Dit 
is wel mogelijk, doch men 
heeft er nooit een ernstige stu

die van gemaakt. Men heeft de 
fundamentele fout begaan, in 
een tijd waarin zich koncen-
tratie en fuzie (ook in politiek-
Europees opzicht) als onver
mijdelijk aankondigen, een 
even steriele als belachelijke 
interstedelijke konkurrentie 
in het leven te houden. Intus
sen groeiden de Nederlandse 
havens tot een geheel samen 
en werden de Noordfranse ha
vens door het gaullistisch re
gime nog gemakkelijker tot 
één geheel samen gesmeed. Te
genover de versnippering en 
de blijvende Belgische mari
tieme verdeeldheid stelden on
ze buren een koherent haven-
beleid, waarvan de gevolgen 
thans merkbaar worden. 

BENELUX ? 

Men zou daartegenover kun
nen stellen, dat er nog een an
dere oplossing is, nl. de Neder
lands-Vlaamse havens als een 
geheel te beschouwen, getrouw 
aan de Benelux-gedachte en 
ook aan sommige Benelux-ak-
koorden. Deze laatste zijn ech
ter, net als andere akkoorden 
op andere domeinen, een dode 
letter gebleven. Er steekt daar
in nochtans veel muziek en in 
feite doet de toestand zich 
thans als volgt voor : de Ne
derlanders gnuiven bij het 
Belgisch schouwspel van ver
lammende verdeeldheid. In 
België steken er enkelen een 
waarschuwende vinger op en 
zeggen : dat leedvermaak van 
U is al even verkeerd als de 
Belgische versnippering, want 

in feite hoorden we nu aan dö 
Belgisch-Nederlandse versnipf^ 
pering in maritiem opzicht eeq 
einde te maken, ten einda 
strakst als Benelux-maritiemel 
mogendheid de Europese faJ 
milie te vervoegen. 

Voorlopig kruipt de geest dö 
technische verwezenlijkingea' 
of mogelijkheden achterna-^ 
Het is een algemeen gemaakte 
vaststelling, dat morgen het 
grootste probleem in de eko-
nomische ontwikkeling niet de
ze ontwikkeling zelf zal zijn, 
doch de noodzakelijkheid om 
de mentaliteit aan de technolo
gische en wetenschappelijk-in-
dustriële werkelijkheid aan te 
passen, door het snelle inhalen 
van deze mentale achterstand. 
Dat geldt ook voor de Neder
lands-Belgische havenontwik-
keling. 

KENTERING ? 

Voorlopig zien we daar nog 
geen gat in. Ook omdat we 
eerst in Vlaanderen zélf met 
mekaar in het reine moeten 
komen. De konferentie van 
Middelburg had in Vlaanderen 
toch als pozitief gevolg, dat de 
besturen der Vlaamse haven
steden er zich van bewust wer
den, een einde te moeten ma
ken aan hun gekibbel en hun 
dorpse afgunst. Brugge blies 
de eerste bazuinstoot tot ver
zamelen. De havendeskundigen 
of de mandatarissen, belast 
met havenbeleid te Antwer
pen, Gent, Brugge en Oostende, 
kwamen maandag voor het 
eerst samen om de toestand te 
onderzoeken en een eerste 
schema van samenwerking te 
ontwerper. Ze wensen ook een 
hervorming van de Nationale 
Havenkommissie,'waarvan niet 
het minste initiatief uitgaat : 
ze willen daarin de havenste
den volwaardig vertegenwoor
digd zien. De Havenkonferen-
tie v?n Antwerpen besloot 
maandag een gezamenlijk rap
port op te stellen en dit zo 
spoedig mogelijk aan de rege
ring over te maken. We leven 
op hoop van zegen... 

(vervolgt op blz- 3) 
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NIEUWE METODES 

Lezer A.D.D. te Roeselare heeft 
het m.i. volkomen bij het rechte 
eind wanneer hij een betere 
voorlichting vraagt over de taai
houding te Brussel van instellin
gen, firma's en grootwarenhuir 
zen, die ook in het Vlaams lands
gedeelte aktiviteiten hebben. 

Velen menen terecht, dat we 
tot een herziening van onze 
strijdmetodes in verband met het 
probleem Brussel moeten komen. 
Het lijdt geen twijfel dat we door 
middel van een goed georgani-
zeerde en gekoördineerde druk, 
het Brussels zakenleven heel wat 
tweetaliger zouden kunnen ma
ken. In talrijke gevallen blijft te 
Brussel veel eentalig Frans uit 
traditie en bij gemis aan Vlaams 
verzet. In onze pers wordt te veel 
in het algemeen gedebatteerd; zo
lang op de betrokken firma's en 
instellingen zelf geen druk wordt 
uitgeoefend, blijft alles bij het 
oude. Vermits we hier te doen 
hebben met zakenmensen moeten 
we hen met zakelijke middelen 
en argumenten voor tweetalig
heid trachten te winnen. Door
slaggevende argumenten zijn : 
ongeveer 300.000 nederlandsspre-
kenden bewonen het Brusselse ; 
100.000 Vlaamse forenzen dage
lijks te Brussel ; duizenden 
Vlaamse mensen doen hun inko
pen in de hoofdstad ; firma's en 
instellingen die zich te Brussel 
ééntalig-Frans gedragen, ont
stemmen hun Vlaams kliënteel. 

Ik durf het aan, volgende sug
gestie te doen : het Vlaams Ko-
mitee voor Brussel, Van Praet-
straat 28, Brussel 1, heeft een 
kommissie die ijvert voor twee
taligheid van het Brussels zaken
leven. Dit organisme schijnt me 

het best geschikt om de Vlaamse 
openbare opinie in dit verband 
in te lichten. Op de Vlaamse 
kranten kunnen we weinig reke
nen, ze zouden een reklaampje 
kunnen verliezen ; maar onze 
vlaamsgerichte weekbladpers is 
reeds voldoende sterk om aan 
voorlichting te doen. Mocht deze 
kommissie niet over de nodige 
medewerkers of financiële mid
delen beschikken, dan zijn er wel 
voldoende vlaamsgezinden om 
hieraan te verhelpen. 

In de grootwarenhuizen is er 
een kentering om tot een op-
schriften-tweetaligheid te komen. 
De verkoopsters zijn evenwel 
voor een groot deel nog steeds 
onze taal niet machtig. Schrifte
lijk en mondeling protest hierte
gen zijn geboden ; nog te veel 
Vlamingen leggen Iiier niet de 
strijdbaarheid aan de dag en 
schakelen bij de minste tegen
stand te vlug over naar het 
Frans. -' 

Generale Bankmaatschappij : 
op de voorgevel van de hoofd
zetel prijken twee grote neon-op-
schriften « Banqiie de la Société 
Générale de Belgique j>, binnenin 
is er een opschriftentweetalig-
heid, in de agentschappen in het 
Brusselse schijnt men naar een 
uiterlijke tweetaligheid te stre
ven. 

Bank van Brussel : in sommige 
agentschappen is er een uiterlijke 
tweetaligheid, in andere niet of 
slechts gedeeltelijk. 

Bank Lambert, met nu ook 
filiales te Antwerpen en Dender-
monde ; de agentschappen in het 
Brusselse huldigen een strikte 
Franse ééntaligheid. 

Neen, Brussel is niet verloren 
voor de Vlaamse gemeenschap 
als die gemeenschap zich maar 
bewust wordt van haar macht 
en die macht op doeltreffende 
wijze aanwendt. De tijd van het 

Voldoen uw remmen 
en schokdempers? 

NATIONALE LOTERIJ 
EEN SUPERHOOG LOT VAN 

7 MILJOEN ! 
1 lot van 2.000.000 F 
1 lot van 1.000.000 F 
1 lot van 
2 loten van 

12 loten van 
42 loten van 

500.000 F 
200.000 F 
100.000 F 

50.000 F 

84 loten van 25.000 F 
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 wan 10.000 F 

IN HET 
TOTAAL 50.400.000 F 

Het biljet: 140 F Het tiende : 15 F 

IN 77.054 
LOTEN 

TREKKING OP 23 JANUARI 

tapkast- en woordflaniingantisme 
mag voor mijn part worden afge
sloten. V '̂e moeten de problemen 
zakelijk aanpakken en zoeken 
naar nieuwe doeltreffende mid
delen I 

J.T,, Brussel. 

PRIMEUR VAN DE STANDAARD 

Tussen de bestaande kranten 
moet de verstandige krantenlezer 
de minst slechte kiezen. Vele fla
minganten wenden zich tot « De 
Standaard ». Zij hebben groot on
gelijk ! 

De krant van De Smaele en 
Piers moet op geniepige wijze de 
regering steunen en alle scherpe 
hoeken (op Vlaams gebied !) af
ronden ! tiet is typisch dat de 
vertegenwoordigei-s der Vlaamse 
ambtenaren (o.m. het V.V.O.) in 
De Standaard niet meer aan het 
woord komen. Het is een publiek 
geheim, dat zij weigeren nog fe 
schrijven in dit blad, waar alle 
artikels die niet in « de goede 
lijn » lopen, schromelijk ver
minkt worden. 

Alleen in de Vrije Tribune van 
« De Gazet » kunnen de Vlaamse 
drukkingsgroepen nog hun me
ning zeggen. In « De Standaard » 
is deze rubriek voorbehouden 
aan de vetbetaalde flaminganten 

zoals Viktor Leemans, Van de 
Putte e.a. 

In de « Gazet van Antwerpen » 
is niet alles naar onze zin. Doch 
deze krant spuit niet op zulke 
venijnige wijze git tegen al wat 
radikaal-Vlaams is. En dat doet 
« De Standaard » voortdurend ! 
Daarom een ordewoord voor 
deze krant : aan de deur bij al 
onze mensen. 

« De Standaard » moet wel 
goed voelen, dat hij door de 
« Gazet van Antwerpen » flink 
in de schaduw gelaten wordt. 
Want hij wil op unfaire wijze 
met « primeurs » lopen gaan. Een 
tipje ervan werd onlangs opge-
liclit in verband met Leuven. De 
drie grote Vlaamse kranten wa
ren telefonis«h afgesproken om 
op dezelfde dag gezamenlijk het 
mandement der bisschoppen af te 
wijzen. Doch « De Standaard » 
heeft zich gehaast om, niettegen
staande de telefonische afspraak, 
vlug de eerste te zijn om dit te 
doen. Zoals de mannen van « De 
Standaard » zijn tegenover hun 
kollega's, zo handelen zij ook 
tegenover de strijdende flamin
ganten ! Dus... 

S.R., Oostende. 

LELIJK VLAANDEREN 

De vrees van Nic van Bruggen, 
dat ons Vlaanderen op weg 
is om het lelijkste land ter we
reld te worden, dunkt me fel 
overdreven. Het is wel een feit, 
dat we i.z. bouwkunst in een 
overgangsperiode leven. We zijn 
met de nieuwe vormgeving van 
onze tijd nog niet helemaal ver
trouwd. Vandaar dat sommige ar-
chitekten, vaak op aandringen 
hunner klanten, teruggrijpen 
naar bouwmotieven van weleer, 
om tot een soort kompromis te 
komen tussen antiek en modern. 
Daarom die buildings op Griekse 
zuilen, daarom die talrijke vil
laatjes in pralinendozenstijl. 

Maar dat is geen t\pisch 
Vlaams verschijnsel ! Die lelijke 
lintbebouwing, waarvan sprake, 
valt overal op in binnen- en bui
tenland. Wat evenwel België ken
merkt is de wanorde. Het stem
mingsbeeld van het oude Brussel 
gaat geheel teloor, doordat men 
rond hier en daar gespaarde mo
numenten ultramoderne kantoor
gebouwen opricht. Bv. onze ka
thedraal te midden van reusach
tige macaroni-dozen... In Amster
dam daarentegen is dank zij een 
doelmatige urbanisatie, het oude 
stadsbeeld langs de grachten ge
vrijwaard. 

Ik hoop dan ook dat het fede
rale Vlaanderen van morgen zich 
op het gebied der urbanisatie 
resoluut zal richten naar het 
verstandige Noorden ! 

II.V., Brussel. 

GEYL 

Nergens werd bij mijn weten 
aandacht besteed aan de betrek
kingen van prof. Geyl met de 
Ierse nationalisten en n.1. met 
De Valera van wie hij een inti-
mus was. Volgens de meest iie-
trouwbare bron had Geyl ten 
tijde van de Bormsverkiezing De 
Valera onderhouden over de 
moeizame rechtsverwerving door 
de Vlamingen. De Valera heeft 
toen aangeboden een aantal van 
zijn harde mannen ter beschik
king te stellen van de radikale 
Vlaamse beweging. Geyl heeft de 
boodschap overgebracht aan Vos, 
die er na raadpleging niet is op 
ingegaan. Wie kan hierover meer 
bijzonderheden verstrekken ? 

W.V.K., Lede. 

De redaktle draagt geen Terant-
n-oordeli.ikheid voor de inhoud der 
gepubliceerde leier»brieven. Ze be
houdt rich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de leiers-
rubriek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

van de redaktie 

Brusse l , 19 j anuar i 1967. 
Betr^J op in i epe i l i ng . 

We k r i jgen hee l wat brieven binnen van mensen 
d ie sugges t ies doen in verband met de redak t ie 
of dé vormge-vin^ van ons blad, d ie uensen of 
verlangens hebben aangaande bepaalde rubr ieken, 
d i e graag een nieuve rubriek ingeschakeld zagen 
of een doodversleten weggelaten. 
Hoezeer we dese vingerwijzingen ook waarderen t 
ze z i j n t e weinig t a l r i j k ga. e r een s t ev ig hou
vast aan t e hebben. Ze la'ten ons n i e t t o e , d e -
f i n i t i e v e op t i e s t e nemfin. 
Moeten we a l dan n i e t een venrolgromsm brengen ? 
I s e r be3.angstelling voor een kruiswoordraad
s e l ? Ware het b e t e r , a l l e TV~prograrriina*s van 
a l l e zenders t e brengen in p l aa t s van een (sub-
j ek t i eve ) se l ek t ie ? I s de dajaespagina thans 
be t e r of s l e ch t e r dan vroeger "? Hoe groot i s 
he t percentage van onze l eze r s d ie het blad "te 
ge leerd" vinden ? Hoeveel l eze r s z i jn daarente~ 
gen van mening dat het p e i l moet verhogen ? 
Wij t a s t e n in het d u i s t e r ! Uit de v l o t t e v e r 
koop en abonnementshemieuwing van ons blad 
kunnen wij a l l een opmaken, da t de algemene f o r 
mule -vrij algemeen gewaardeerd wordt. Maar wat 
de d é t a i l s b e t r e f t , hebben wij het raden. 
Het i s nochtans ook t o t in de d é t a i l s dat wij 
onze doorsnee- lezers zouden wi l len geven wat 
z i j waarderen. Om dat t e verwezenlijken, zul ler 
we over afzienbare t i j d een degel i jk georgani
seerde op in iepe i l ing v e r r i c h t e n , waarvoor v« op 

. de medewerking van de aangezochte l eze r s zu l le r 
rekeneil. \j^T 

] 



• Platte regerlngsbmodfes. 

deprijzenspiraai 
draait 
sneller omhoog 

Xretl.) De prijssiijging van het brood 
wordt dus door de regeeiingspcrs toege-
schieven aan de E.E.G.-overeeiikoiasten, 
waarbij de staatssubsidie van 50 fr. per 100 
kgi. tarwe van 1 juli a.s. moet afgeschaft 
worden. Ztander kommentaar wordt hierbij 
gezegd, dat de roer ing reeds op 1 apt il 
{later werd dat 1 mei) tot de afsdiaffing 
l an deze subsidie wil overgaan, dus drie 
maanden vroeger dan nodig I 

We vragen ons af, of de regering zich met 
de opeenstapeling van prijsstijgingen aller
hande, ook in de officiële en semi-crfficiële 
sektor, deze luxe mocht veroorloven. Heeft 
ze niet veeleer de kop verloren tegenover 
een verslag van de bakkers, waar geen speld 
was tussen te krijgen ? Dat is cditer nog 
geen reden om roet een subsidiëringsstelsel 
op te houden, dat minimum drie maanden 
lang een prijsneihoging van 1 fr. met 0.25 

fr. had kumnen verminderen. Behoort deze 
o\ erliaasting sojais ook al tot -de nieuwe 
stijl ? 

Eea twoede nogal verwonderlijk feit in 
deze broodhistorie is de plotse vrijheid die 
aan een beroepsorganizatie wordt toege
staan met betrekking tot sommige brood
prijzen, waar de regering er anderzijds prat 
op ging, aan een stevig gekontroleerd prij-
zenbeleid tedoen. Met andere woorden : ook 
hier valt Van den Boeynants van het ene 
uiterste in het andere. Het is nogal goed
koop, hierbij te gaan spekuleren op « de 
sociaal-ekonomische volwassenheid van de 
bakkers ». 

De bakkers staan hier volkomen buiten, 
maar ofwel voert men een volledig sluitend 
prijsbeleid ofwel doet men zoals nu Van 
den BoeynAiits : een onvolwassen en onvol
ledig prijsbeleid voeren. Dit valt des te 
sterker op, omdat deze regering enkele 
maanden geleden de indruk gaf, het alle
maal EO\eel steviger dan vroeger in de hand 
te zullen nemen. Nu viert ze zodanig de 
teugels, dat het paard op hol dreigt te slaan. 
We aanvaarden dan ook haar Pilatusge-
baar niet en stellen vast, dat het huidig ka
binet ook op het zo belangrijk terrein van 
de prijsvorming zijn verantwoordelijklieid 
tracht af te wentelen. 

In de bi oodpi ijskwestie doet ze dat te
genover de middenstand, die noditans het 
lievelingskind van de P.V.V. haet te zijn 
(en in ondfrge«cbikte orde ook van de 

de Vlaamse havens 
(Vervolg van blz- 1) EEN BEVOEGD DEPARTEMENT 

Een bekend liavendeskundige (die de maidenspeech schreef van prins 
Albert, door deze uitgesproken bij zijn aanstelling tot senator op 11 maart 
1958) liet onze prinselijke verlofganger zeggen : «Antwerpen, Gent en 
Zeebrugge behoren, op Europese schaal gezien, tot één kompleks. Ware 
het niet wenselijk in één enkel ministerieel departement al de havenaan-
gelegenheden te centralizeren » ? En verder : « Zeebrugge zou een voor-
haven van Antwerpen kunnen worden mits uitvoering van baggerwerken 
indien deze ten minste mogelijk zijn ». Men heeft dergelijke baggerwer
ken (wel de gewone, de onderhoudswerken) nooit uitgevoerd; niets 
echter bewijst dat ze niet mogelijk zouden zijn. Bijna negen jaar later 
zijn de havens van ons land nog steeds konkurrenten en zijn ze niet 
gegroepeerd in één ministerieel departement (wat in Nederland al lang 
het geval is), doch versnipperd over drie! 

Een ander te onderzoeken probleem is het volgende : heeft het zin 
Zeebrugge naet Antwerpen via een zeekanaal te verbinden, niet alleen om 
van Zeebrugge Antwerpens voor- en opvanghaven voor superschepen te 
maken (men overdrijve hier evenwel niet, want het zeeverkeer zal in 
de toekomst niet uitsluitend met superschepen gebeuren) en van dit 
kanaal tevens een industrie-as te maken ? Het plan is verleidelijk doch 
kost veel geld, al permitteert Brussel zich een miljarden verslindeivde 
Route de Wallonië, die ekonomisch geen nut heeft en waarvan de prijs 
samen met een paar andere « prestigewerken.» ongeveer deze van het 
Zeekanaal voor Vlaanderen zou zijn... 

VEELOMVATTEND 

De maritieme kwestie is een bij uitstek Vlaams probleem. Maar de 
werkelijkheid is ook zo, dat het havenprobleem van nationaal-Belgisch 
belang is, omdat de oplossing ervan minstens even belangrijk is voor de 
havens van Brussel en Luik, en omdat de revalorizeriiig van de trits 
Antwerpen-Gent-Brugge een grote rol speelt voor de Waalse ekonomie. 
Met daarnaast een na te streven regionale politiek van full employment 
rond en in het Vlaamse gebied, dat van nature uit aangewezen is op 
zware industrie krachtens de ekonomische neiging van deze bedrijfstak, 
om zich bij de zee en de havens te koncentreren. Wij kuimen het niet 
helpen, dat de ondergrondse rijkdom van Wallonië als bron van energie 
en industrie door de moderne evolutie voorbijgestreefd is en dat het 
thans de beurt is aan Vlaanderen om, ekonomisch gezien en vooral dank 
zij zijn k;ust en zijn havens, de kern van de Belgische ekonomie te wor
den. Voor één keer dat hier geen tegenstrijdigheid van belangen is, ware 
het onbegrijpelijk, dat dit opzet zou stranden op Brusselse onverschil
ligheid of onwil. K.V.B. 

C.V.P. via het Nationaal Christen Midden-
standsverbond, dat eens te meer een madi-
teloos instrument blijkt te zijn, net genoeg 
om ettelijke partijpolitïekers aan een bij

komende maandwcdde te helpen). De mid
denstanders hebben reeds het verzaken aan 
de fiskale gelijkheid moeten slikken; straks 

(Venolg op blz. 4) 

De vootbtje week is ifeae van liet 
u,toot alarm. Al loopt de lev^en nog 
zo snel, de ivaarheid achterliaalt te 
wel : een eud-nederlands spreek
woord, dat thans toepasselijk is op 
onze ex^elleiite kaartleggers en kof
fiedikkijkers die de gave schenen ie 
bezitten, een jaar vooruit te kimnen 
-eggen hoeveel het Rijk zou ontvan
gen en uitgegeven hebben. Een eerste 
lichte wankeling van de ekonomie is 
voldoende geweest om de ^rotsvaste* 
begroting 1967 aan diggelen te slaan. 
Onmiddellijk iimrdt hel alibi « erfe-
ms Lefèvre-Spaak » bovengehaald, om 
liet land hond te Snen dat er geen 
uitkomen aan is. Meteen begint de 
xi'cdloop tegen het uuncerk. Van den 
Boeynants en Declerck willen verhin
deren dat hun pai tijen verzet 
plegen tegen de voorgenomen 
bezmnigivgen en legen de beltisiings-
verhoging. Want elke regenngspaiU] 
heeft haar troetelkind : de CVJ'. wil 
ve) mijden dat de bezuinigingen uit
draaien op een sociaie afbiaakpolitiek 
'tl de f.V.V. is als de dood bang voor 
belaslingsvet hoging. Het moet dus 
'dug gaan, minstens zo vlug als de op 
hol geslagen prijzen, vooraleer «fe ge-
'e en blauwe me-ute neb-eileerl. 

In het drieii&ektrmodprcgramma 
van de regering (bezuinigen, stof) 
pen van het financiële gat dooi be-
'nsttngsverhoging en prikkelen van 
de investeringen, voor-al regionaat, om 
tot een proditklie-expansie en effe-
ciervcy te hom^n wnardoor de ekono
mische stagnatie betiekkelljk vlug in 
een nieuwe boom zon omslaan) heeft 
het lantshe schuif je een verdacht reuk-
je. Uit schrik -ooor Waalse federalis
tische oprisfnngen, die wel eens het 
hek van de dam zouden slaan, wil de 
'e ge ling de regionale investerings-

beroepshalve bekeken 
politiek vooral toespitsen op Wallo
nië, waar de kolenkrizis darmkram-
pen heeft veroorzaakt en de staalkri-
zis een maagzweer fokt. Het stilzwij
gen van de Vlaamse kalolieke rechter
zijde over deze snode plannen zvekt 
de bevreemding op van Manu Ruys. 

Is dat zijn zoveelste, viuchteloze, 
uitnodiging tot de dans ? 

Hij is als Sneeitwruitje en de zeven 
snurkende dwergen : de Vlaamse 
C.V.P. slaapt de slaap der rechtvaar
digen. Ze zal pas wakker schieten ah 
ze in de afgrond van het kieshokje 
dondeit. Dan wordt de C.V.P. van 
medisch standpunt bekeken een kli
nisch geval. 

PRINSBISDOMMEUJK 

Het bisdom Hasselt is — vooilopi" 
— gestruikeld in de Kameilwminissie 
van Justitie over de Vocislreek. De 
Waalse en Brusselse leden waien 
meestal tegen het behoud van de 
Voerstreek bij het te kteé'jen bisdom 
Hasselt en dus voor de aanhechting 
ei van bij het bisdom Luik. Wanneer 
dit laatste immers zou slagen, dan is 
het maai kinderspel meer om de 
Voel ook administiatiej opiueuw bij 
Luik te voegen. De heien imperialis
ten wai'en er wel akkoord mee, dat 
het kaïiton Landen van het bisdom 
Luik naar het aartsbisdom Mechelen-
Brussel zou overgeheveld worden. 
Met Suenens immers geen fiankofone 
piobtemen. 

De P.V.V. onderscheidde zich hier 
savien met verscheidene socialisten 
in de aanhechtingsfurore bij « la m,è-
re patrie wallonne ». 

Meerdere C.V.P.-ers zochten hun 
heil in de vlucht of de onthouding. 
De kaiolieke partij bij uitstek bood 
inderdaad een zeer... konciliair beeld^ 
Intussen wil men ons doen blijven 
geloven, dat de Vlaamse C.V.P. het 
schild van Vlaanderen en de Kerk is. 

ZONDER TRANEN 

August Cool denkt er ernstig aan, 
met sindikale rust te gaan. 

De big boss van het A.C.V, zs oud 
gewoiden, net als zijn A.B.V.V.-kol-
lega en liixe-jachtvaai der Major, pro
totype van de establishmentzuïl, met 
wie geen avonturen te vrezen vallen. 
Cool mag een stevige pijler van Va-
dei land en Eierk geioeest zijn, moeder 
Vlaandeien zal om het hee7igaan niet 
treuren, ivant de man heeft nooit een 
viirger verroerd om de maiht vau zijn 
sindikaat ten gunste van de Vlaamse 
oiUvoogding in te zetten. Hij is een 
man om vlug te vergeten. Zijn ver
moedelijke opvolger, Hon/jré Van 
Steenbeigen, is geen familie van de 
grote Rik noch van Honoié Ge
pluimd. Hi] beliooi t integendeel tot 
liet ras der wettelijk erkende plui-
mers en heeft ook nog nooit de echte 
strop gedragen. Hoogstens is hij ge
traind, om anderen de das om te 
doen. Vermoedelijk nmbtswisseling, 

di£ niets aan de toestand zal veran
deren. 

POOLSE WIND 

Onze speciale vedette Poswick was 
net op tijd terug, om tnee te vieren 
op het 5-jarig bestaan van de P.V.V., 
die hem in de minister-parachute van 
Landsverdediging heeft vastgesjord 
(dit laatste bij wijze van spreken). 
W&t hij precies in Polen heeft uit
gespookt ontgaat de Belgische kik-
kerpoel, die over wat anders moet 
kwaken dan over Belgisch-Poolse mi
litaire besprekingen. Deed hij er aan 
spionage voor het Westen? Of be
reidde hij er een neo-kollaboratie 
voor?,Alle gekheid op het bekende 
stokje : wat aarde biengt al die Pool
se wind aan de Belgische dijk? 

NAT PUBLIEK 

Tegen volgende dinsdag wil de re
gering haar plannen in liet Parle
ment voorleggen. Ze zet er gi ote haast 
achter om opstand in de pai tijrangen 
te voorkomen. De vrees voor ver
vroegde verkiezingen in een klitnaat 
van Belgische gespletenheid, van de 
fiskale guillotine en van het krizis-
spook zal er de bonzen waarschijn
lijk doen in slagen, de even angstige 
als wanhopige troepen te doen vol
gen. Het is een Belgische specialiteit, 
de toestand zo ingewikkeld mogelijk 
te mtiken om toch mtuir Belgische 
oplossingen te kunnen blijven op-
dtiHgen. Na zich tovenaai sallures 
aangemeten te hebben verschijnt de 
regering nu als brandweerman ten 
tonele. Waarbij echter niet het brvM-
dende huis doch het kijkend publiek 
zal natgespoten woiden. 
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[(\'ervolg van blz. S)' 
'dienen ze als zondebok voor een regering, 
die vluchtmisdrijf pleegt. 

Middenstanders, stemt maar voort voor 
de gele en blauwe bedriegers 1 

• Het manijest der Antwerpse burge-
meesteis. 

hun woorden 

en 
hun daden 

[•(red.) De scherpe aanklacht \an de burge
meesters der Antwerpse agglomeratie, ge
formuleerd en eenparig goedgekeurd tijdens 
«en buitengewone zitting van de burgemees-
jterskonferentie, is het lezen en herlezen 
waard. In voor een dergelijk gezelschap on
gewoon scherpe taal werd de ergerlijke hou
ding van de Brusselse ambtgenoten en 
machten aan de kaak gesteld. De tekst van 
de motie zou zo in een V.U.-interpellatie 
kunnen staan. We willen maar zeggen : we 
gaan vooruit! Geen haar op ons hoofd 
denkt er dus aan, deze verklaring te mini-
malizeren en we kunnen niets anders dan 
er ons akkoord mee verklaren. 

Toch stelt zich de vraag : al goed en wel, 
doch waarom spreken de burgemeesters van 
het Antwerpse niet even scherpe taal in 
hun rcspeklievelijke partij ? Met name Lode 
Craeybeckx, die in de B.S.P. niet voor vol 
wordt genomen, ook al heeft zijn herkan-
didatuurstelling en herverkiezing als burge
meester van een rood-gele koalitie indertijd 
velen van zijn partijgenoten venast en heel 
wat van zijn leidende « politieke vrienden > 
geërgerd. Indien buigemeester Craeybeckx 
logisch is, dan zou hij even scherp dit 
standpunt moeten verdedigen in zijn partij
raad en in het parlement, waarvan hij lid is. 
Het/elfde geldt voor de heren Sledsens en 
Kiebooms, beiden C.V.P.-burgemeesters : 
het volstaat niet veibaal sterk te doen, dan 
nog geruggesteund door een burgemeesters-
konfercniie die eventueel toelaat de beruch
te paraplu te opnen. Normaal zou men van 
deze twee Vlaamse C.V.P.-vooraanstaanden 
mogen en moeten verwachten, dat ze in 
hun eigen partij van hun neus maken te
gen de Brusselse drijverijen en ook op het 
spreekgestoelte van Kamer en Senaat hun 
diatriben tegen de super-Belgen van Brussel 
afsteken. ^Ve wachten nog steeds op de eer
ste stemming in het Parlement, waarbij 
Vlaamse socialisten en katolieken tegen een 
bepaalde begroting of tegen de gevestigde 
meerderheid (wanneer hun partij er deel 
van uitmaakt) stemmen. Door dit na te la
ten helpen ze « een eendracht handhaven 
zonder recht te stichten daar waar onrecht 
heerst », om hun eigen wrekende slotzin te 
citeren. Tot nader order geldt dan ook voor 
de burgemeesters van het Antwerpse,' alvast 
voor de drie parlementairen onder hen : 
luister naar mijn woorden, zie niet naar 
mijn daden. 

• Dr P.V.V. € virrt > vijfjarig bestaan. 

het feest 
van de 
angst 

'(red.) X'orige weekend heeft de Partij voor 
Vrijheid en Vooi uilgang, in de wandeling 
ook « blauwe zandbank » genoemd, haar 5-
jarig bestaan gevierd. Vanaudenhove Omer 
ontving te Brussel op deze lustiumbijeen-
komst (2000 aanwezigen) de titel van 
< prezidcnt-stichter » en als geschenk een... 
\ laams wandtapijt, wat de Brusselse PVV-
pretenties voldoende acliten als bewijs van 
iiun verdraagzaamheid... 

Het kan niet ontkend, dat Vanaudenhoxe 
vijf jaar geleden een krachttoer uithaalde 
dooi de oude, vennolmde liberale partij 

nieuw leven in te blazen en o.a. met « kris
telijk bloed » in te spuiten (Poswick, Snyers 
d'Attenhove, Ancot en andere gewezen 
C.V.P.-ers, die overigens niet de uitblinkers 
lijn waarx'oor de blauwe Mohikanen hen 
gehouden hadden). Dank zij de gebruike
lijke demagogie (geen belastings\ erhoging, 
fiskale gelijkheid voor de middenstand. Wa
len en Vlamingen één en andere dooddoe
ners) en vooral ook dank zij een niets ont
ziend antivlaams taalfanatisme in het Brus
selse slaagde de PVV er in, zich op te wer
ken tot een belangrijke partij die echter 
een Brussels-Waalse partij is. 

De Vlamingen tellen er voor niets mee. 
Ciselet uit Nijvel zat de lustrumzitting 

voor. Er heerste een neerslachtige' stem
ming, want « de ekonomische konjunktuur 
wankelt en vele gevaren bedreigen het land 
en de partij », Wat een feestziiting van de 
blauwe zelf\ oldaanheid had moeten wor
den, is een feest van de elektorale angst ge
worden. De financiële toestand maakt be
snoeiingen doch vooral belastingsverhoging 
onvermijcielijk en dat is in flagrante tegen
spraak met de PVV-kiesbeloften. 10 miljard 
meer aan belastingen heffen (in twee schij
ven, naar taktische gewoonte) is geen peul-
schilletje. Over zulk een schil glijdt ieder
een uit, zelfs een blauwe bedrieger. Deze 

deze week in het land 
Regering in moeilijkheden omwille van demagogisch P.V.V.-maneuver in^ 
zake belastingen en bezuinigingen. 

Over het feest van het vijfjarig bestaan van de P.V.V. hing de slagscha
duw der niet gehouden verkiezingsbeloften. 

Prijzenspiraal blijft omhoog draaien. Het brood is aan de beurt. 

De P.V.V. eist de Henegouwse goeverneurszetel na het a.s. vertrek van 
goeverneur Cornez op. De B.S.P. verklaart, deze zetel niet te zullen los

sen. 

Te Charleroi geeft de eerste-minis ter een overzicht van de reusachtige 
openbare werken (waaronder een « pipeline-boulevard ») die de regering 
ten bate van Wallonië wil uitvoeren. 

angstpsychose wordt bezwaard te Brussel 
door het feit, dat men daar de uitvaardi
ging van de taalwetbesluilen als een ander 
verraad aan het elektoraal PVV-programma 
beschouwt. De PVV is aldus het slachtoffer 
geworden van haar eigen demagogie op 
taalgebied, op financieel gebied, op ekono-
misch gebied en ook op sociaal gebied. De 
tijd is gekomen, dat de blauwe bende voor 
de zoveelste keer als < albelover » wordE 
ontmaskerd. En dit gevoel kan uiteraard 
op een eerste lustrum niet voor een echte 

VAH ACKER & Co 
Dank zij professor Flerquin heeft T.V.-kijkend Vlaanderen de kans gekre

gen om zich uit te spreken over de populariteit van zowat honderd groten uit 
ons politiek, sociaal, kultureel, religieus en ekonomisch leven. Onze lezers die 
— in tegenstelling met ondergetekende — een kijkkast in de leefkamer hebben 
staan, weten waarover het gaat : naar aanleiding van de honderdste uitzending 
van het programma « Ten huize van... > werd aan de kijkers gevraagd, welke 
uitzending in deze programmareeks hen best bevallen is. 

ledereen mocht deelnemen. Er waren een paar niet zo eenvoudige ichiftings-
vragen, die van de deelnemers een bepaalde inspanning vergden (we hebben 
op onze redaktie dagen aan een stuk onafgebroken telefoontjes gehad om te 
informeren naar de juiste leeftijd van mijnheer zus of lo). Dat desondanks on
geveer vijftienduizend mensen een antwoord instuurden, was een zeer groot 
succes en meteen bleek eens te meer, hoezeer < Ten huize van... > in de smaak 
valt. 

Uit de deelnemingsvoortuaarden mogen we besluiten, dat zij die een ant
woord binnenstuurden behoren tot het intelligente deel van de kastjeskijkers : 
een gewone doorsnee van de brede bevolkingslaag met geestelijke bagage en 
belangstelling, niet geschift volgens politieke kleur of filosofische overtuiging. 

Ai mij, luat is daar uit de bus gekomen ! 
De achtbare heer Van Acker kwam met klank als primus op het populari-

teitslijstje. Eerlijk gezegd, het verbaast ons niet. De bonpapa met het pittige 
Brugs aksent is een schermgrootheid van formaat; de leeftijd heeft hem een 
milde en menselijke humor geschonken en ergens geven zijn woorden de in
druk van een door de bands gezond verstand, dat de T.V.-kijkers stellig hoger 
aanslaan dan de pompiersstijl van zoveel andere politiekers. Het huis-met-de-
rijke-verzamelingen van de gearriveerde proleet is geen beletsel voor diens popu
lariteit : in veel Vlamingen schuilt (laten we eerlijk zijn I) een kandidaat-bour-
geois die eerder gunstig dan negatief reageert op huis-tuin-en-keukenrijkdom. 
Van Acker dankt zijn eerste plaats aan het kontrast : de kijker verwachtte een 
keienslingerende klassenstrijder en hij kreeg Aziel Zarbon op pantoffels. 

Als tioeede volgde kardinaal (wat een onwennige titel voor die man!) Gor
dijn. Wie hem gezien heeft — het spitse gezicht met de witte bros aggressief en 
toch innemend naar de leefkamerkijker waarachter de tribuun naar de massa 
speurt; het bexveeglijk en plastisch spel der nooitrustende handen — begrijpt 
het volkomen : van deze man gaat een onweerstaanbare indruk van eerlijke 
openhartigheid en menselijke bewogenheid uit. Een zeldzame T.V.-belevenis! 

Maar, zoals in het liedje : daarachter komen er nog, nog, nog. In volgorde : 
Servaes met baard en pij, de aristokraiische Stracke, een vinnige Jan de Hartog, 
een flamingantische Craeybeckx, de nationalist Jef van Overstraeten, een mon
kelende Claes, Willem De Meyer inkluzief trekzak, Emiel Hullebroeck aan de 
vleugel, een vinnige senator Elaut, Dirk Baksteen aan de drukpers, de-voorname 
Corneel Heymans, een geleerde Mgr. De Raeymaecker en een Mgr. Van Waey-
enbergh die zijn bijnaam eer aan deed door een traan te plengen op zijn eigen 
herinneringen. O ja, verder nog Walschap, Gijsen, P.W. Seghers, dr. Martens 
en Mgr. Broeckx. 

Hebde-mij-kunne-volge? Wanneer we even de Noordnederlandse Jan de 
Hartog ter zijde laten, dan gaan Van Acker en Cardijn vooraf aan welgeteld 
tien « incivieken ». Mensen die, zoals Craeybeckx, last hadden na de eerste oor
log. Of die, gelijk de overige negen, op de bon geslingerd werden (of toch 
bijna) na wereldoorlog nummer twee. Servaes? Jarenlang in de Zxuilserse bal
lingschap. Stracke? Twee keer last met de staat en tussenin om de haverklap 
last met zijn orde. Craeybeckx ? Een oud-von Bissinger, op het popidariteits-
lijstje gekozen méér omwille van zijn Vlaamse geloofsbelijdenis dan van zijn 
trikolore sjerp. Van Overstraeten ? Maandelang nit de cirkulatie genomen in 
44. Claes? Een « habitue » van het auditoriaat. Willem De Meyer? De zingende 
bek een lirlc lijd gestopt. Hullebroeck? Komponist van het lied over federa
lisme. Elaut? Oud-Wollestrater. Dirk Baksteen? Een < beetje » last gehad. 
Corneel Heymans ? Verpaste een adeltitel omwille van Winterhulp. 

Wie heeft daar destijds ook weer geschreven : « België veroordeelt, maar 
Vlaanderen spreekt vrij »? 

Wie de evohUie van de geesten in Vlaanderen wil meten, overlope dit lijstje 
maat eens! En houd daarbij in het oog dat de eerste en de tweede j)laats voor 
een sociaal-demokraat en een kristen-demokraat de daaropvolgende namen des 
te meer xvaarachtigheid verlenen. 

A propos, hedde-nie-gezien-vous-n'avez-pas-vu de < plosj » van P.W. Se-
gheis? 

dio Genes. 

feeststemming zorgen, Daarom zijn de spre
kers in de vaagheid gevlucht en zo repte 
vice-premier Declerck met geen woord over 
« de maatregelen die moesten getroffen 
worden », waarover zijn koUega Grootjan» 
vrijdags voordien zoveel uitvoeriger te Ant
werpen had gesproken. 

Alles heeft een keerzijde. Vanaudenhove 
als gewiekst politicus heeft van deze begin
nende angstpsychose in zijn partij geprofi» 
teerd, ten eerste om op eenheid aan te drin
gen en dus nogmaals de Vlaamse liberalen 
als stoute rekruten uit te kafferen, omdat 
ze het wagen aan de tegenprestaties van de 
franstaligen inzake het taalkompromis van 
Luik te herinneren. En vervolgens om zijn 
ambitie, een prezidentieel regime in de 
partij te installeren door te zetten, wat wil 
zeggen dat hij straks met diktatoriaal gezag 
de PVV zal leiden. Wie angst heeft troept 
samen rond de < sterke man >... 

Dat zal de ontbinding en de achteruit
gang van de PW-eendagsvlieg niet belet
ten. Loontje komt om zijn boontje. 

Vooral in Vlaanderen, waar de P W 
haar drieste oorlogsverklaringen aan al wat 
Vlaams is met een storm zal zien beant
woorden, die haar zal wegvagen I 

Offensief is de beste verdedigingmi 

aktie voor 
de platdietse 
streek 

(drs. j . degraeve) In verband met de lezers-
brief van mijn vriend J. Goeverneur in 
« Wij » van voor 2 weken, deel ik volle
dig zijn stelling waar hij onze bijzondere 
aandacht opeist voor de Platdietse streek. 

Ik heb dit in de provincieraad van Lim
burg ook gedaan en heb als resultaat beko
men dat er een motie goedgekeurd werd 
waarbij de bestendige depiuatie zich ak
koord verklaart, de pogingen ter bevorde
ring van de Nederlandse taal en kuituur in 
de Platdietse streek te betoelagen. 

Ik geloof dat dit belangrijk is in deze 
zin, dat hierdoor een openbaar bestuur een 
zekere vorm van goedkeuring geeft aan 
voornoemde aktie, zij het dan ook met te
genzin of onder druk en impuls van de 
V.U. 

Ik denk dat het hierdoor voor sommige 
andere instellingen moeilijker wordt toela
gen voor dergelijk doel te weigeren, indien 
er om verzocht wordt. Ik venvijs o.a. naar 
de Kultuurraad voor Vlaanderen, misschien 
ook naar andere provincieraden. Zeker zal 
het A.N.V. bereid gevonden worden bij te 
dragen. Principieel akkoord werd reeds be
reikt met A.N.V.-Limburg. Trouwens, onze 
waarnemende voorzitter de heer Veltmans 
heeft persoonlijk heel wat \oor dit doel ge
presteerd. 

Een aktie wordt niet stilgelegd bij gebrek 
aan geld, maar de mogelijkheden worden 
er zeer door beperkt. Daarom vind ik het 
spijtig dat er tot heden geen genootschap 
ad hoc in leven geroepen werd om voor de
ze aktie de financiële bronnen aan te boren 
en te benutten. In « Grenzen Open » zie ik 
de kern waarrond dit spoedig en krachtig 
zou kunnen gebeuren. 

Een belangrijk middel om de Voerstreek 
te beveiligen is, de aandacht te vestigen op 
de Platdietse streek. Het ligt trouwens vol
ledig in de lijn van de Vlaams-nationale 
partij, mede op de voorposten te staan ter 
beveiliging van taal en kuituur van het 
« aloude diet >, 

file:///laams
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IN Mli^ORIASS 
DIRK VANSINA 

Het nieuws van het over
lijden van Dirk Vansina be
reikte onze redaktie op het 
ogenblik dat wij een stukje 
hadden geschreven waarin 
wij de auteur geluk meen
den te wensen met het feit, 
dat hem zopas de jaarlijk
se prijs van het Cyriel Ver-
schaeve-fonds werd ver
leend voor zijn biografie 
over Verschaeve. 

Het was ons bekend dat 
Dirk Vansina ernstig ziek 
was en overgebracht naar 
een Leuvense kliniek. De fa
tale afloop verwachtten we 
echter niet; nadat we een 
paar weken geleden op on
ze literaire bladzijde een 
uitvoerig artikel over de 
essaysist Vansina hadden 
gebracht, kregen we van 

hem nog een hoffelijk 
briefje waarin hij ons be
dankte. Zonder dat wij het 
beseften, hadden wij met 
deze bijdrage reeds een te
rugblik gedaan op een leven 
dat kort nadien onherroepe
lijk afgesloten werd. 

Met Dirk Vansina ver
dwijnt opnieuw een der 
mannen van de frontgenera
tie uit de eerste wereldoor
log. De letterkundige, die op 
eenzame hoogte en wars van 
alle modes zijn kreatief 
werk leverde, was een over
tuigd en eerlijk vlaamsge-
zinde wiens grote vriend
schap met en verering voor 
Cyriel Verschaeve gebazeerd 
was op een gelijkgerichte 
zin voor het heroïsche en 
het verheven schone. 

Aan zijn nabestaanden 
biedt onze redaktie haar ge
voelens van innig medele
ven. 

nazijn Het was geen triomfantelijke V.d.B. die woensdagavond op Hertoginnedal de pers te woord stond. 

B E L A S T I N G E N EN 

R E C H T V A A R D I G H E I D 

Nadat het grootkapi taal door 
middel van minis ter Henrion, 
van Financiën en van de Socié-

té Générale, zijn slag heeft 
thuisgehaald door d e vermin
dering der roerende voorhef
fing van 30 n a a r 20 %, zullen 
n u de belast ingen worden ver
hoogd. 

Maak U niet ongerust : deze 

voorheffing zal niet te rug op 
30 % gebracht worden ! Neen, 
he t zal n u de « hele gemeen
schap zijn, die offers m o e t 
b rengen ». Lees : de loontrek-
kers en zelfstandigen die in de 
eers te p laa ts langs verhoogde 
overdrach t t aks of inkomsten
belast ingen he t groots te aan
deel moe ten opbrengen. 

BEVREEMDEND 
Wie voor het eerst een stomme ontmoet, 

kan het bevreemdend vinden dat liij niet 
spreekt. Als iemand die al jaren met 
iemand die niet spreken kan samenleeft 
het plots bevreemdend vindt dat die mens 
zwijgt, dan is dit héél... bevreemdend. 
Want dan gaat het niet om een bevreem
ding of verbazing die ingaat tegen opper
vlakkigheid en afgestomptheid en die hel 
begin is van alle verantwoord inzicht, 
maar heel waarschijnlijk alleen maar om 
een passend geoordeelde stijlfiguur. Enkel 
zo kan iemand het bevreemdend vinden 
dal de grootste politieke partij in dit land, 
dat de machtigste vertegenwoordiging van 
het Vlaamse volk geen politieke betekenis 
heeft. De stilte die hun zachte woorden 
verdooft en de geoefende buigingen van 
hun knechtenruggen kunnen alleen nog 
bevreemdend werken op een bezoeker uil 
een zeer ver land, die nog nooit zelfs maar 
gedroomd heeft dat een groep dergelijke 
wezens er aanspraak op maakt mensen en 
mannen genoemd te worden, dat zij zich
zelf als « staatsmannen » uitgeven. 

Dat een os geen nageslacht heeft, mag 
geen zinnig mens bevreemdend achten. 
Dat zwakkelingen steeds door de knieën 
gaan is al evenmin bevreemdend, zoals 
het normaal is dat wie steeds ja zegt ten 
slotte ontdekt dat hij zijn « werk » ook 
met een onhoorbaar knikje af kan. 

En toch gebeuren er bevreemdende din
gen in dit land. Zo kan het gebeuren dat 
de vice-eerste-minister ons mooie dingen 
komt vertellen over hel prachtige budget 
dat de regering heeft klaar gemaakt. Daar
na verschijnt de achtbare heer eerste-
minisler zélf die verklaart dal de prijzen 
slabiel zijn, de vooruitzichten niet ongun
stig maar dal toch spoedig niel-populaire 
maatregelen zullen moeten worden getrof
fen. En vermits besparingen op nutteloze 
uitgaven wél populair zijn, gaat hel meer 
dan uiterst waarschijnlijk over het opha
len van nieuwe belastingen die dan zullen 
gebruikt worden om bv. miljarden uil te 
geven voor een pijpleiding van Antwerpen 
naar de Neder-Samber om zó te verhin
deren dat een Solvay-induslrie zich te 
Antwerpen zou vestigen. De dag daarop 
verklaart dan de achtbare heer minister 

Van Offelen dat de prij/en in dit land -nüi t 
slabiel zijn — wat uw vrouw ook zonder 
die ministeriele verklaring wel weel 1 

Bevreemdend is dit alles wél, nl. in die 
zin dat verondersteld wordt dat niemand 
iets minder onsamenhangend staat tegen
over de werkelijkheid van hel dagelijkse 
leven dan de heren ministers zelf. 

De dreigende toon van de nieuwe vader 
van hel nieuwe vaderland heeft ons niet 
bevreemd — wij hebben zijn rijkswach
ters al bepaalde uitdrukkelijke bevelen 
zien uitvoeren ! Voor wie de inhoud van 
dit nationalistisch liedje van de Brusselse 
Iroebadoer nagaat, blijft er nog wel enige 
bevreemding over. Maar van een heeJ 
andere aard ! De bevreemding die uitge
drukt wordt door een medelijdende glim
lach — op z"n zachtst uitgedrukt. 

Men zal zich nog wel herinneren hoe de 
« Belgische draaischijf van de toekomst > 
beschreven wordt. Voor v\ie zijn « Elias » 
kent (« Geschiedenis van de Vlaamse Ge
dachte ») is het een klein kunstje u een 
tekst voor te leggen die ongeveer 120 jaar 
oud is en die verder gaal dan wat de 
achtbare heer eerste-minister vertelde. 
« Op 19 december (1847 !) begroet het 
blad De Eendragt met vreugde de publi-
katie te Doornik van een studie \an L. 
Caslerman en Th. Olievier over de her 
vorming van hel onderwijs, omdat erin 
vooruilgezet wordt dal ook de Walen 
Vlaams moeten Ieren. Om dit te slaven 
tieeml men instenunend de redenering 
over die tol deze konkluzie leidt : wij zien 
in België, in deze dagen van verbroede
ring, als 'l ware de volken samenkomen, 
zodat ons de toekomst van het land toe
lacht als een stapelplaats van de volken 
van Europa. Op hel ogenblik dat al deze 
volken tol elkaar een stap naderen en alle 
onderscheid zouden willen uitgewist zien 
met uitzondering van de schakering van 
hun volksaard, mag België de tweedracht 
onder zijne kinderen niet willen en mag 
hel niet veroorloven dal zij mekaar niet 
zouden verslaan : daarom moeten de 
Walen ook de taal van de Vlamingen 
leren ». (deel 2, blz. 173). Bevreemdend : 
zo ver is V.D.B, niet gegaan ! 

NEMROD. 

LOENIOEMBA 

Het was dinsdag zes j aa r ge
leden da t de Kongolese unita-
r i s t Loemoemba werd ver
moord . iVIinstens onder oog
luikend toezien van Kazavoe-
boe en de huidige prezident 
Moboetoe. Deze laats te heeft 
n ie t temin zonder bl ikken of 
blozen de Loemoemba-doktri-
ne als dé polit ieke gedragslijn 
voor Kongo overgenomen. 
Waarui t te leren valt, dat pla
giaat niet altijd gestraft word t . 
Vooral wanneer het te plagi-
eren objekt zoveel geld in he t 
laadje brengt . Onder meer o m 
de uitgave van (du re ) week
bladen in België te financie
ren . . . 

E E N T O E V A L 

Het sat i r isch Brussels week
blad « Pan » vindt he t eigen
aardig, da t de vleesderving op 
vri jdag afgeschaft word t op 
he t ogenblik da t « het lot van 
he t land in handen ligt van 
een man , die een aanzienlijk 
deel van zijn aanzienlijk inko
men be t rek t uit de vleesindus
t r ie », Pol Van den Beuling 
(zoals een ander sat ir isch blad 
hem gewoonlijk n o e m t ) . Dat 
zal wel louter toeval zijn. Maar 
da t Pols mesje langs vele kan
ten snijdt, is een feit. 

DANKBAARHEID 

VAN DE BUIK 

Premier Van den Boeynants 
is ongetwijfeld een man , die 
he t k lappen van de zweep 
kent. Hij verzorgt zijn public 
relat ions als geen een. Van al
le eerste minis ters sinds 1944 
is hij de man, die zijn bekrom
penheid en zijn intellektuele 
ontoere ikendheid he t meest 
poogt te kompenseren door 'n 
rondbors t igheid , die wel eens 
omslaa t in barshe id die voor 
kordaa the id moet doorgaan. 
Vooral de pe r sknapen (behal
ve « WIJ ») worden door V.d.B. 
vertroeteld. Te pas en te onpas 
worden ze samen of afzonder
lijk of pe r groepjes op etentjes 
en feestjes uitgenodigd. Vori
ge week was dat weer he t ge
val met de par lements joerna-
listen, die met hun dames op 
een feest waren uitgenodigd 
met banke t , dansgelegenheid 
en gezelschapsspelen. Vooral 
de dames waren in de wolken 
over hun knappe « d a n s e u r 
m o n d a i n » Popol, bi j zoverre 

dat we van deze tevredenheid 
enkele dagen later, toen de 
austerity-golf de Wets t raa t 
overspoelde, duidelijke sporen 
in de kommenta ren van de po
litieke joernal is ten merk ten , 
«La reconnaissance du ventre» 
noemt de Fransman dat . 

MEER B E L A S T I N G E N 

V O O R 

P A R L E M E N T S L E D E N ? 

In de regeringsplannen is 
voorzien dat een inkomen tus
sen 100.000 en 200.000 fr een 
belastingsverhoging van 5 % 
zal ondergaan. Een inkomen 
van meer dan 200.000 fr zal 
met 10 % meer belast worden . 
Tot nog toe moesten leden van 
het par lement slechts een in
komen minder dan 200.000 fr 
aangeven, vermits slechts de 
helft van hun par lementa i re 
wedde (350.000 fr gedeeld door 
twee, of 175.000 fr) belas tbaar 
was . Nu hun vergoeding zou 
verhoogd worden tot 499.000 fr, 
zou de belas tbare helft daar
van in de kategorie inkomens 
vallen, waarvan de belastings
verhoging 10 % zal bedragen. 
Spui ters beweren da t ze da t 
zouden doen ui t solidariteit 
me t de andere belastingbeta
lers . . . 

1 5 D A G E N BROMMEN 

Wim Maes is deze week voor 
vijftien dagen de gevangenis 
ingegaan, omdat hij t i jdens de 
voorbije verkiezingskampanje 
affiches p lakte w a a r da t niet 
mocht . 

Hebt U al iets gehoord van 
jongens uit andere part i jen, 
die voor hetzelfde vergrijp 
moeten gaan b r o m m e n ? Wij 
n i e t ! E n nochtans her inneren 
we ons nog levendig, hoe we 
t i jdens de kampanje in ons 
weekblad een eerste pagina 
versierd hebben met opnamen 
van C.V.P.-, P.V.V.- en B.S.P.-af-
fiches die te Brussel lukraak 
op alle schutt ingen en op heel 
wa t pr ivate e igendommen 
werden aangebracht . 

Op het ogenblik dat nieuwe 
strekkingen in he t s trafrecht 
steeds veld winnen en da t ver-
keerszondaars bijvoorbeeld 
hun strafti jd t i jdens de week
ends mogen uitzit ten, is het 'n 
schandaal dat een Vlaams-na
tionaal propagandis t de nor in
gedraaid word t voor dergelij
ke luttele en tot de folklore 
behorende fe i t en! 
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VLAAMSE PRIMITIEF 

De budget ten voor Kui tuur 
zijn min of meer gesplitst en 
langzaam maar zeker komen 
ook de per taalgroep aange
ste lde kommissies aan hun 
t rekken. Dat geeft echter wel 
eens aanleiding tot misver
s tand . Waarschijnli jk misleid 
door de « Waalse » naam van 
een kunstenaar , Remo Marti
n i om hem niet te noemen, be
valen twee leden van de Waal
se Aankoopkommissie van 
Kuns twerken de aankoop van 
een zijner werken door de 
s taa t bij de minister van Fran
se Kui tuur aan. Deze liet na
v r aag doen naar de s ta tus ci-
vilis van de beeldhouwer en 
k w a m tot de bevinding, da t 
he t om een autentieke Vlaming 
ging. Hij seinde de twee kunst
speurders : we mogen het be
schikbaar krediet niet beste
den aan een aankoop van een 
•werk van de h. Martini, ver
mi t s deze een Vlaming is. Wat 
dach t U wel : een Vlaamse 
« primitief » in een Waals mu- • 
z e u m ! We hopen voor de 
beeldhouwer dat de heer Van 
Els lande zich over zijn werk 
zal ontfermen en het een 
plaats je in de ri jkskollekties 
zal gunnen. Publiciteit is het 
voor Remo alvast. 

AANGEBLAZEN H 

Verleden week vrijdag kwam 
minis te r Poswick op het T.V.-
s che rm om ons namens de re
gering en de s t r i jdkrachten 'n 
a l lerbest nieuw jaa r te wensen. 

Poswick deed zijn ui ters te 
bes t om zijn «Vlomse» spreek
beu r t netjes van het briefje te 
lezen. Hij was kennelijk op 
voorhand onder handen ge
p a k t door deskundigen die 
h e m hadden gezegd, da t in het 
Neder lands de h's moeten wor
den aangeblazen. De para-mi
n is te r blies iedere h met zo

veel energie aan, dat we de 
wind tot in ons gezicht meen
den te voelen. Een echte wind-
maker dus ! 

Gelukkig bespaarde Poswick 
ons drievierde van de zendti jd 
een speech, door een film over 
de s t r i jdkrachten te laten af
rollen. Wonder boven wonder : 
in die film werd parachute ge
sprongen, m a a r niet door de 
minis ter zelf. Hoe is het moge
lijk ! 

VLAMING 
Bij de federatie van de Brus

selse P.L.P. - P.V.V. - jongeren 
moet een nieuwe voorzit ter ge
kozen worden. E r zijn twee 
kandida ten : een Vlaming en 
een francofoon. 

De francofoon is een zekere 
Bigarré, zoon van een Ander-
lechts gemeenteraadsl id. De 
« V l a m i n g » is een meneer 
Schollart . Hoe « Vlaams » hij 
is, kan men aflezen uit het feit 
da t hij sekretar is -is van super-
Beulemans Van Offelen. 

Moest die bietekwiet per on
geluk verkozen worden, dan 
kan Vanaudenhove met een 
doodernst ig gezicht beweren 
dat de hoofdstedelijke Jonge-
renfederat ie van een par t i j ge
leid wordt door een «Vla
ming ». 

INTELLIGENT 
EN VERDRAAGZAAM 

In de kommiss ie Meyers is 
e r een subkommissie Brussel 
opgericht . De subkommiss ie 
heeft de eerste botsingen tus
sen Vlamingen en Brusselse 
francofonen al achter de rug. 
Verroken verklaarde er dat on
der de Brusselse agglomeratie 
slechts de huidige 19 gemeen
ten en niets anders diende ver
s taan te worden. Zijn par t i j 
genoot Saint-Rémy was he t 
daarmee niet eens en brak nog 

m a a r eens een lans voor een 
ui tbreiding van de olievlek. 

In deze schermutsel ing tus
sen twee C.V.P.-ers kwam een 
Vlaams socialist tussenbeide, 
wonder boven wonder om het 
s t andpun t van Jan Verroken te 
bestr i jden. Zo'n wonder is he t 
echter eigenlijk niet als m e n 
weet, dat de « V l a a m s e » so
cialist in kwestie n iemand an
ders was dan de onvermijde
lijke Pierre Vermeylen. 

Pierre werd voor zijn hond
se t rouw aan Beulemansia be
loond met een vleiende ver
melding in « Pourquoi-Pas », 
die hem « un flamand intelli
gent et modéré » noemde. 

V . U . EN F R A N C O F O N E N 

Verleden week donderdag 
hield m r F. Van der Eist een 
voordracht te Brussel voor het 
« Ins t i tu t Beige de Science Po
litique ». Voor het beperk t 
m a a r select gezelschap van dit 
ins t i tuut (er waren een 70-tal 
toehoorders , bi jna al lemaal 
francofonen) wijdde onze par
ti jvoorzitter uit over wezen en 
doel der Volksunie. De spreek
beur t werd gevolgd door een 
levendig debat dat eens te 
meer aantoonde, in welke on
wezenlijke wereld van hersen
schimmen ook intelligente en 
goed-geïnformeerde francofo
nen zich bewegen. 

Mr Van der Eist maak te 
vooral duidelijk dat de V.U. 
geen groepje van ontevredenen 
en ekst remis ten is, m a a r de 
emanat ie van een politiek be
sef dat ook bui ten de grenzen 
van de Vlaams-nationale par
tij leeft. 

Een paar Amerikanen die in 
he t kader van een studiereis 
over Europese politieke aange
legenheden de voordracht bij
woonden, kwamen achteraf 
verklaren da t de spreekbeur t 
op hen een ui ters t gunstige en 
diepe indruk had gemaakt ; ze 
wensten zich in de eerstvolgen
de dagen verder over de Volks
unie en de Vlaamse beweging 
te dokumenteren . 

LIMBURG 
Terwijl in Ford-Genk steeds 

meer werkloosheidsdagen wor-
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Zo was het enkele dagen geleden toevallig ook weer eens een 
keer te Brugge. Mooi! En heel wat minder «geurig» dan in 

de zomer. 

den ingesteld, kwaip verleden 
week het bericht da t te Heus-
den een breigoedfabriek ge
sloten wordt . In dit bedrijf 
werk ten een 250 mensen, voor
al a rbe ids ters . 

He t Limburgse leger der 
werkzoekenden word t dus 
m a a r weer eens vergroot. 

En er word t nog m a a r eens 
bewezen, hoe wankel een in-
dustr ial izering is die het voor
al moet hebben van buiten

landse kapitalen en vestigin
gen : de fabriek te Heusden 
behoor t aan Neder landers en 
de beslissing om ze te sluiten 
werd in Nederland getroffen. 

Sinds Zwar tberg hebben we 
in verband met Limburg wel 
veel over rekonversie horen 
spreken. We hebben er echter 
weinig van gezien ! De « pro
vincie van de toekomst » komt 
doorgaans in het nieuws door 
bedri j f ssluitingen. 

HET SCHANDAAL 
DER ELEKTRICITEITSTARIEVEN 
IN BELGIË 

De Verbruikersunie, die voor enkele 
maanden zo schitterend ten s.rijde truk 
tegen de overdreven benzineprijzen, pu
bliceert in haar jongste nummer \an 
< Test-Aanküop » (december 1966, nr. 58) 
een interessante beknopte studie \an de 
elektriciteilstarie\ en. 

Wij willen er hier op in gaan om twee 
redenen. De eerste is natuurlijk dat elke 
lezer van « Wij », ja elke burger daar 
zeer nauw bij betrokken is. De elektrici
teit is inderdaad de bazissektor bij uitstek 
zowel voor de huisgezinnen als voor de 
ganse niJNerheid. 

De tweede reden Is, dat we in een hier
op aansluitend artikel even deze seklor 
onder de loep willen nemen om aan te 
tonen welke kapitalistische privé-klub 
deze gemeenschapsdienst wel is. En hoe 
gerechtvaardigd de eis van de Volksunie, 
reeds voor drie jaar geformuleerd in kon-
gresbesluiten, dat de energieseklor onder 
het beheer van de gemeenschap moet 
komen. Zoals het trouwens reeds het 
geval is in praktisch alle West-Europese 
landen. 

De aanleiding tot de publikatie in Test-
Aankoop is de herziening der elektiici-

teitstarieven die men zinnens is door te 
voeren. 

Een herziening die wonderbaarlijk ge
noeg een verlaging van de index der 
kleinhandelsprijzen, en toch een verho
ging van de globale prijs voor de \eiijrui-
ker zou tot gevolg hebben ! Van goochel-
toeren gesproken... 

Hel is hier de elektriciteit voor huis
houdelijk gebruik die vooral wordt be
doeld, dus deze die ons allen rechtstreeks 
aanbelangt. Een enorm bedrag alles bij 
mekaar : 6,5 miljard frank in 1965 ! 

De tarieven zijn niet overal geli|k. Niet
tegenstaande sedert 1957 talrijke fuzies en 
koncentraties werden doorgevoerd in deze 
sektor, waar vroeger een onoverzichtelijk 
aantal producenten en verdelers door el
kaar wriemelde, wordt de elektriciteit in 
Belgiè verdeeld door volgende producen
ten-v erdelers-trusts • Ebes, Esmalux, In
tercom, Interbrabant. 

Voor ons onderwerp is echter van be
lang dat de formule « Normaal tarief » 
voor ongeveer 8Ü '"c van de bedeling geldt. 
Dit tarief werkt, zoals bekend, niet 4 pnis-
schijven. Zo golden in augustus 19()6 \ol-
gende schijven : 1) 60 kWu tegen 4,26 fr ; 

2) 90 kWu tegen 2,85 fr ; 3) 135 kWu 
tegen 2,07 fr en 4) rest tegen 1,28 fr. 

Een gemiddeld gezin verbruikt voldoen
de elektriciteit om tot in de 4e schijf te 
geraken en daar van de lagere tarief te 
genieten. Zulks is niet meer dan billijk, 
vermits door de grotere af/et de kostprijs 
per eenheid daalt. 

Bovendien legt de elektriciteitssektor 
het er sedert jaren op aan, dat de ver
bruikers zoveel mogelijk elektriciteit, zou
den afnemen via allerlei huishoudelijke 
apparaten, waarvan de lijst steeds langer 
wordt. 

De Verbruikersunie heeft een bereke
ning gemaakt waaruit trouwens blijkt dat 
in 1967 de groep der 3e en 4e schijf samen 
in totaal de groep der Ie en 2e schijf zal 
overtreffen. 

Hier ligt ook de oorzaak van de schijn
bare \erlaging der tarieven. Inderdaad 
doet men het voorkomen alsof de elek
trische energie steeds goedkoper geleverd 
wordt. Dit geldt echter enkel voor de 
gemiddelde elektriciteitsprijs, die van 
3,27 fr in 1956 daalde tot 2,44 fr in 1965. 
Niet door een echte kostprijsverlaging 
werd zulks bekomen, maar wel door een 
stijgend verbruik : zo kwamen steeds 
meer verbruikers in de 4e en laagste 
schijf, hetgeen natuurlijk het gemiddelde 
naar beneden drukte. Er bestaat dus wei
nig of geen verdienste vanwege de produ
cent om prat op te gaan. 

Het privé'-verbruik steeg gedurende de 
laatste 5 jaren trouwens met niet minder 
dan 11,5 %. 

Welke zijn nu de plannen van de pro
ducenten-verdelers ? Het doel zou er in 

bestaan de prijzen van de Ie en 2e schijf 
te verminderen, en deze van de 3e en 4e 
schijf te verhogen. Hierbij zou men dan 
schijnheilig spreken van « sociale maat
regelen » voor de kleinste verbruikers. 

In feite is de bedoeling enkel en Heen 
de elektriciteitsprijs op te drijven, zowel 
globaal gezien als voor wat het gemiddel
de betreft. Dit zou door de geplande maat
regel bereikt worden vermits de meeste 
verbruikers in de 3e schijf vallen, en zelfs 
in de toekomst de 4e zullen bereiken. 

Het toppunt is dan wel dat de index 
der kleinhandelsprijzen enkel rekening 
houdt^met de tarieven voor de Ie en 2e 
schijf zodat, door de voormelde maatre
gelen toe te passen, tegelijk het gemiddel
de tariel verhoogd wordt en de index 
kunstmatig naar beneden gedrukt ! Dus 
twee vliegen in eén klap. 

Daarbij komt nog, dat de prijs der elek
trische energie voor huishoudelijk ge
bruik, niettegenstaande de verlagingen 
der jongste tien jaren, nog steeds merke
lijk hoger ligt dan in onze buurlanden. 
Voor 1963 bedroeg de prijs per Kwu in 
België inderdaad 2,35 fr. ; dat was 0,28 fr 
duurdei dan Frankiijk, 0,51 fr duurder 
dan Duitsland en 1,03 fr duurder dan Ne
derland. En de duurdere steenkool speelt 
slechts voor 2,5 % mede in de totale kost
prijs, zodat daar geen voldoende oorzaak 
kan gelegen zijn. 

De voorgenomen restrukturatie is dus 
niet heel « proper •» te noemen. Test-Aan-
koop noemt de operatie « onbetamelijk ». 
Wil kennen sterkere woorden om deze 
maneuvers te betilelen... 

E. SLÜSSE. 
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T.V.-POPULARITEIT.... 

Enkele ti jd geleden w e r d e n 
3000 landgenoten ondervraagd 
over diverse aspek ten van he t 
openbaar leven door « I n t e r 
nat ionaal Resaerch Assosia-
ted ». Inzake popular i te i t via 
de TV haalde Vanden Boey-
nan t s het met 39,7 %, gevolgd 
door Harmei (16,2 % ) , De 
Clercq (14,2 %). B e r t r a n d 
(12,4 %), Grootjans (12,1 %), 
mevrouw de Riemaecker (7,6 
%), Van Offelen (7,4 %), Van-
derpoorten (5,6 %), Van Els-
[ande (3,4 %) en Toussaint 
(0,7 % ) . Dergelijke cijfers zijn 
op zich zelf betrekkeli jk, des 
t e meer wanneer men weet d a t 
niet alle ministers even vaak 
voor de T.V. verschijnen. Van 
den Boeynants verschijnt h e t 
mees t op het scherm en he t is 
dus begrijpelijk, dat hij al zijn 
kollega's klopt. Minder begri j
pelijk is dat Harmei nog zo
veel s temmen haalt , w a n t 
kleurlozer figuur is niet denk
baar . E n zeggen dat hij des
t i jds een der idolen van de 
k r i s t e 1 i j k e schoolstr i jders 
was ! 

We vragen ons af wa t he t 
percentage van Van den Boey
nan t s en De Clercq zal zijn 
binnen een paar maanden . Na 
het op hol slaan de r pri jzen, 
tarieven en belast ingen. . . 

WAALS WATER 

Het is niet van vandaag da t 
we weten da t er sommige 
Waalse geesten willen belet
ten, dat er van de Waalse over
vloed aan. . . zoet wa te r iets te
recht komt in Vlaanderen. Wat 
moet men echter denken van 
iemand als generaal Crahay, 
koninkli jk kommissar i s voor 
het waterprobleem, die er de
zelfde opvat t ingen op nahoud t 
en de Vlamingen de raad geeft 
o m — willen ze voldoende wa
te r hebben — zuiveringssta
t ions op te r ichten voor de 
water ingen en ontzoutingssta-
t ions van het zeewater ! Uit 
een Amerikaanse studie is 
nochtans gebleken dat het ver

kiesl i jker is, zoet w a t e r zelfs 
van 1000 km. u i t zijn na tuur 
li jke b r o n te gaan halen dan 
ontzout ingsinstal la t ies op t e 
r ichten. Vermi t s België nau
welijks 300 km. lang is, zien 
w e ons verplicht de generaal 
en zijn t roebelwatervissers 
naa r andere wa te ren te verwij
zen. Is overigens dergeli jke 
«separa t i s t i sche p r a a t » in 
overeens temming te brengen 
m e t des generaals officieel 
a m b t ? 

ALLEEN DAAROM ? 

Volgens» een onderzoek, in
gesteld door twee ass is tenten 
van de Vrije Universiteit Brus
sel, b l i jkt da t 41 % van de no
pens he t sociaal k l imaat in ons 
land ondervraagde pe rsonen 
van mening was da t dit kli
m a a t sinds de sociale konven-
ties onveranderd bleef, terwij l 
s lechts 8 % van mening was 
dat he t vers lechterde . Niette
min bleek de meerderhe id van 
oordeel , da t he t k l imaat was 
verbeterd . Volgens dit r a p p o r t 
s teunt deze tevredenheid bi j 
he t pa t ronaa t op de overwe
ging, da t de sociale rus t vóór 
alles moet gehandhaafd blij
ven en bij de s indikaten op de 
aangroei van h u n ledental ( in 
de cementni jverheid steeg h e t 
sindikalizatiekoëfficiënt van 
85,7 Vo naa r 99 in 1963). 

BIJVOORBEELD 

ZWARTBERG 

Met cijfers kan men alles 
doen. Afgezien van een onbe
twis tbare sociale voorui tgang, 
s t eunend op een ekonomische 
expansie die m e e r ondanks 
dan dank zij de regeringspoli-
t iek werd verwezenlijkt , me
nen wij da t een der redenen 
van betrekkel i jk sociale ru s t 
ook het feit is dat de twee 
grote s indikaten in de regering 
ver tegenwoordigd w a r e n tus
sen 1962 en 1966. Naast bepaal
de konventies, die vooral sloe
gen op onmiddell i jke uitbrei
ding der a rbe iders rechten en 
arbe idersdee lname in de wel

vaar t , speelde de onrecht
s t reekse mede-verantwoorde-
lij kheid in het regeren een niet 
te onderscha t ten rol. Inzake 
fundamentele hervormingen 
werd echter weinig bere ik t en 
voor specifieke regionale no
den had he t s indikal isme geen 
belangstelling. He t d r a m a 
van Zwar tberg is daarvan een 
treffende i l lustrat ie en een 
nog steeds geldig verwijt . De 
sociale rus t zou t rouwens in 
1967, me t de dreigende finan-
cieel-ekonomisch-sociale wan
orde, wel eens , vlug kunnen 
verdwijnen. 

VLAAMSE BANK 
In ons n u m m e r van 7 janua

ri vertelden we de lotgevallen 
van een Brusselse Vlaming die 
zich aanbood in een Krediet
bank-filiale te E t te rbeek en 
tot zijn verbazing moes t vast
stellen da t de loketbediende 
h e m niet in het Neder lands 
kon te woord s taan. 

We ontvingen vanwege de 
Kred ie tbank een schri jven 
waar in gezegd word t da t geen 
enkele bediende in deze filiale 
neder lands-onkundig is en da t 
onze inlichtingen dus waar
schijnlijk op een vergissing be
rus ten . He t verheugt ons , da t 
de Kredietbank-filiale te Et ter
beek aan h a a r goede Vlaamse 
reputa t ie houd t en we geven 
h a a r graag ak te van h a a r 
rechtzet t ing. 

Dat er zelfs in de Krediet
b a n k anders wel een a n d e r 
va tbaar is voor verbeter ing, 
bewijs t een s t rook van een 
Kredie tbank-pos tmandaa t die 
op onze redakt ie kwam bin
nenwaaien . Hij is eentalig-
Frans b e d r u k t me t he t adres 
Kredietbanj i s.a., r ue Wayez 
118, Bruxelles 7. De gedruk te 
diens taanduidingen op rec to 
en verso zijn eveneens alleen 
in het Frans . De geadresseerde 
van he t pos tmandaa t is een 
Vlaams inwoner ui t Dilbeek, 
gemeente zonder taaifacilitei
ten. He t bankdoss ie r van 
deze kliënt was in het Neder
lands gesteld. 

V.U.-senator Elatit is niet alleen een politicus 
met een scherpe pen en een lid in de Hoge Ver
gadering naar wie alle kollega's aandachtig 
luisteren, hij is ook een wetenschapsman. Als 
hoogleraar aan de Gentse Rijksuniversiteit en 
als medicus is hij de promotor van de Vereni
ging van het Wetenschappelijk Personeel van 
de R.U Hl] IS zeer beslagen tn de geschiedenis 
van de geneeskunde. Momenteel richt deze ver
eniging in het Vlaamse land zeer overzichtelij
ke tentoonstellingen in over de evolutie van de 
geneeskunde in de 19e eeuw. Vorige zaterdag 
werd een dergelijke tentoonstelling te Brugge 

geopend in het Provinciaal Hof. Prof. dr. Elaut 
gaf er een boeiende en vaak pittig-humoristi-
sche inleiding bij onder vorm van een wandel
voordracht langs de expozitiewanden. Een zeer 
selekt gezelschap beluisterde de geleerde spre
ker, o.w. de goeverneur van West-V laanderen 
en bestendig afgevaardigde Storme (foto). Na
mens de V.U.-fraktie in de Westvlaamse provin
cieraad woonde mr. Guido Van In deze kultu-
rele gebeurtenis bij. Herinneren we er aan, dat 
prof. dr. Elaut onder andere auteur is van een 
80-tal blz. tellende brochure over de negentien
de eeuwse geneeskunde. 

STREEFNORM: 2500 

REZULTAAT:5833 
(txio) Wat tot vorige zondag nog binnenkwam aan nieiLice abort' 
nementen, waren alleen^ maar de nakomertjes uit een aantal ar* 
1 ondissementen en afdelingen die links en rechts een nog half-
vergeten briefje of een late lijst van een propagandist ontvingen : 
de restanten van de administratieve opruiming aan het einde van 
de slag die op 31 december beëindigd werd. Deze samengevoegde 
Testjes vormden dan toch iceer het mooi getal 231 dat, samen mei 
de stand van de week voordien, ons brengt tot het eindt ezultaat. 
5.833. 

Aan de rangschikking heeft dat weinig of niets veranderd. 
Alleen vanachter ontstond er enig gedrang om zo ver mogelijk 
van het staartje te geraken. Maar van 11 tot 1 is alles rotsvast op 
zijn plaats gebleven. 

Inmiddels zijn xue dt uk doende, de lijst op te stellen van (file 
mensen die zich in deze schokaktie hebben laten gelden. Zij zul
len binnen afzienbare lijd persoonlijk uitgenodigd worden op 
de grootscheepse receptie — anneks kleinkunst-programma — 
tijdens deicelke de onderscheidingen voor de abonnementenslag 
zullen worden uitgereikt. 

Bij onze rangschikkingslijst past een belangrijke opmerking. 
We hebben vroeger al verteld hoe het arrondissemenisbestuur 
van Kortrijk vrijwillig zijn streefnorm met 50 t. h. verhoogde. 
Het gevolg daarvan is, dat Kortrijk thans op de elfde plaats 
prijkt. Indien de Kortrijkzanen zich gehouden hadden aan het 
hen door de partijleiding opgelegde getal, dan zouden zij thans 
op de vijfde plaats staan, met 278 t. h. Eigenlijk is het dit rezul-
laat, dat voor hen en de andere arrondissementen van (moreelfj 
belang is... 

En nu voor het laatst, in omgekeerde volgorde zoals steeds, 
onze lijst met tussen haakjes achter de naam van het arrondisse
ment de plaats in de rangschikking vorige week. Dit dan is de 
definitieve, onherroepelijke uitslag!, 

17. BRUSSEL (17). 
Is met zijn stand van 101 t. h. op het peil van de week voor

dien gebleven. 

16. OUDENAARDE-RONSE (15). 
132 t. h. tegen 118 t. h. week voordien. Ondanks aanwinst 

een plaatsje achteruit. 

15. ROESELARE'(14). 
154 t. h. tegen 121 t. h. week voordien. Ondanks belangrijke 

aanwinst eveneens een plaats achteruit. 

14. BRUGGE (16). 
160 t. h. tegen 116 1. h. week voordien. Op de arrondisse-

mentsraads verleden week vrijdag werd de eindstand opgemaakt 
en die betekende ineens een hele slap vooruit. 

13. GENT (12). 
165 t. h. tegen 162 t. h. week voordien. Slachtoffer van de 

(late) definitieve optelling te Antwerpen. 

12. ANTWERPEN (13). 
173 t. h. tegen 161 t. h. week voordien. Bij de opgelegde zeer 

hoge streefnorm een dubbel verdienstelijke prestatie. 

11. KORTRIJK (11). 
185 t. h. tegen 183 t. h. week voordien. Men lette op wat we 

hierboven schreven ! 

10. MECHELEN (10). 
194 t. h. tegen 183 t. h. week voordien. Vroeg begonnen, laat 

en goed geëindigd. 

9. AALST (9). 
Ongewijzigd 209 t. h. Begon de schokaktie met het hoogste 

abonnements-percentage van heel Vlaanderen en had het dus 
niet makkelijk. 

S IEP ER (8). 
Ongewijzigd 220 t. h. Schitterende uitslag voor dit moeilijk 

te bewerken arrondissement. 

7. LEUVEN (7).' 
Ongewijzigd 230 t. h. Heeft zichzelf grandioos overtroffen. 

6. ST NIKLAAS (6). 
277 t. h. tegen 272 t. h. week voordien. Het nationaal gemid

delde is 233 t. h. Vanaf St Niklaas begint dus de reeks der * zeer 
goeden >, die hoger liggen dan het nationaal gemiddelde. 

5 DENDERMONDE (5). 
414 t. h. tegen 400 t. h. week voordien. Traditioneel voor de 

Vlaams-nationalisten een < lastig » arrondissement; die traditie 
schijnt thans wel volledig opgeruimd. 

4. TURNHOUT (4). 
Ongewijzigd 421 t. h. Een knalprestatie in een arrondissement 

zonder verkozenen ! 

3. TONGEREN-MAASEIK (3). 
Ongewijzigd 449 t. h. Nipt geklopt in de eindspurt met Oos

tende. Maar met ere ! 

2. OOSTENDE (2). 
519 t. h. tegen 515 t. h. week voordien. Tweede plaats als 

vrucht niet alleen van inspanning en geestdrift, maar ook van or-
ganizatie. 

1. HASSELT (1). 
620 t. h. tegen 610 t. h. Een onvergetelijke krachttoer, waar

over de 16 overige arrondissementen zich des te meer verlieugen 
omdat hij de Limburgse V.U.-dooi braak inluidt. 
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de v.u. 
en de komedie 
van het half uurtje 

Een belangrijk politiek feit van het vorige weekeinde was ongetwijfeld de wei
gering van de Volksunie, in te gaan op de uitnodiging van de kommissie Meyers 
om gedurende een halfuur haar standpunt inzake de problemen die vastzitten 
aan het samenleven van twee volksgemeenschappen in de Belgische staat uiteen 
te zetten. 

Niet alleen in onze rangen, maar ook daarbuiten wordt begrip opgebracht voor 
het waardige antwoord van V.U.-voorzitter Van der Eist. Het weze ons gegund, 
nog even daarop terug te komen en de zaken zuiver te stellen. 

Waar de franstalige bladen en de lei
dende kringen van de kleurpar t i jen 
ja renlang gesproken hebben van een 
«sch i jnprobleem » wanneer zij de 
Vlaams-Waalse betrekkingen bedoel
den, heeft de Volksunie steeds voorge
houden dat die betrekkingen in wer
kelijkheid voor België hét eigenlijke 
probleem ui tmaakten . 

Door de oprichting van de kommissie 
Meyers, met een subkommissie voor 
Brussel , gasf de regering in feite de 
Volksunie gelijk : men stelt inderdaad 
geen kommissie in voor een probleem, 
d a t men een « vals probleem » noemt. 

Zoals voorzit ter Van der Eist in zijn 
brief aan de kommissie nogmaals be
klemtoond heeft, is de samenstell ing 
van de kommissie niet demokrat isch. 
Als reden voor het weren van de Volks
unie werd desti jds aangevoerd, dat de 
kommissie dan uit een veel groter aan
tal leden zou moeten bestaan. Onzin ! 
Als de 660.000 kiezers van Brussel (on
der wie dan nog ±50.000 ui tgesproken 
federalisten) 12 vertegenwoordigers be
komen, dan zouden de 350.000 kiezers 
van de Volksunie toch wel 7 afgevaar
digden mogen hebben ! 

Maar ook om een andere reden dien
de de Volksunie in de kommissie op
genomen te worden. Een van de mo

gelijke oplossingen voor de Vlaams-
Waalse moeil i jkheden is de hers t ruktu-
rer ing van de s taat in federale zin en 
in die optiek mocht de Volksunie, die 
in Vlaanderen de enige politieke expo
nent is van een federalistische gezind
heid die ver bui ten de VU-partijgren-
zen ui treikt , bij de samenstell ing van 
de kommissie niet voorbij worden ge
gaan. Dit ost racisme is terecht, van bij 
de aanvang, als een leemte aangevoeld 
door gezagvolle Vlaamse bladen als 
« De Standaard » en de « Gazet van 
Antwerpen ». 

Van wie de huidige toes tand bestem
pelt als een schi jnprobleem of een vals 
probleem, kan men enkel lapmiddelen 
als oplossing verwachten. Er wordt wel 
eens geschermd met dekoncentrat ie , 
federalizerende maatregelen, provincia
le au tonomie en dergelijke, m a a r in re
geringskringen is het woord federalis
me nog steeds taboe. Zij voelen wel dat 
het federalisme op komst is, maar toch 
blijven zij met oogkleppen lopen. 
Daarom mocht aan de Volksunie 
slechts een bespottel i jk kor te spanne 
ti jds in de kommissie toegemeten wor
den. De Volksunie heeft overschot van 
gelijk dat zij een dergelijke vernede
ring niet neemt en geen enkel lid zal 
er aanstoot aan nemen dat de par t i j 

IN DE SENAAT 
De tenant is de jongste twee weken 

haid en langdurig aan het iverk geweest. 
Typisch was de begroting voor Buiten
landse Zaken deze week. 

Kiet minder dan een dertiglal spre
kers voerden het woord. Voorzitter 
Struye, die ook voorzitter is van de kom
missie voor Buitenlandse Zaken, was 
daar gelukkig om. Vele senatoren waren 
dit minder, ivant vergaderen tot zeven 
uur 's avonds en bijkomende veigade-
ringen 's voormiddags zijn voor de se
naat eerder ongewoon. 

Maar de huidige senaat is de senaat 
niet meer van vroeger. Hel aantal iiil?-
ressuile senatoren (of moei men sflnij-
ven spraakzame senatoren ?) is unds de 

jongste verkiezingen gevoelig gestegen. 
En de slaperige sfeer wordt geregeld 
door de V.U.-senatoren met sukses be
streden. Zelfs de akademische senator 
Elaut wordt thatis soms een stoute jon
gen, die sarkastische onderbrekingen 
door het halfrond slingert. 

De Volksunie en in mindere mate de 
kommunislen blijven de senaat door 
hun grote aktiviteit leisleren. 

De VOO) laatste lueek waren er inter
pellaties van de kommunisten, de jong
ste week interpelleerde senator Ballet 
van de Volksunie. Stond vorige week 
Wim forissen een paar maal op het po
dium o.m. om de laksheid van de mi
nisier in zake de Vasie Kommissie voor 

prof. yeyl... 
. O V E R V E R F R A N S I N G T E B R U S S E L ( 1 9 5 4 ) 

« Men kan zich zelfs bezorgd maken over het feit, 
dat een leidend deel van het Vlaamse volk daar te 
Brussel almaar meer aan de verfransende werking 
van die stad wordt blootgesteld : die ambtenaren 
en anderen in leidende funkties — en vooral Inin 
gezinnen. De zoons van Van de Woestijne, van 
August Vermeylen, van Toussaint van Boelare (en 
ik zou er een aantal nog levende Vlaamse sommi-
teiten bij kunnen noemen) zijn verfranste Brus
selaars geworden ». 

zich niet laat welgevallen, als een klei
n e jongen behandeld te worden . 

E r is in de geschiedenis van he t 
Vlaams-nationalisme nog een vroeger 
voorbeeld van negatieve reakt ic om 
beterswil , die tenslot te toch een winst
p u n t heeft opgeleverd. Toen op 5 m a a r t 
1930 de Frontpar t i j in de Kamer haa r 
s tem ui tbracht tegen de gedeeltelijke 
vervlaamsing van de Gentse universi
teit, in de vorm van wat men toen met 
een gevleugeld woord de Nolf-barak 
heeft genoemd, besefte iedereen zeer 
goed dat die negatieve s temming niet 
was ingegeven door enig verzet tegen 
de vervlaamsing zélf, m a a r wel tegen de 
klowneske vorm die daaraan werd ge
geven (1/3 der lessen verplicht in het 
F rans ) . De houding van de Frontpar t i j 
\verd aangevoeld als een plechtig pro
test, na kor te tijd werd de zaak op
nieuw ter hand genomen en werd de 
Gentse universitei t volledig verneder
landst . 

Ook di tmaal zal de weigering van de 
Volksunie veler ogea doen opengaaij . 

De Volksunie werd royaal een half 
uu r gegund, m a a r ik zou er zonder 
aarzelen een aardige duit durven op 
verwedden dat, wanneer de Brusselse 
burgemees ters of hun delegatie zich 
aanbieden, er heel wat meer kompli-
men ten bij te pas komen en dat hun 
gehoor wel de gehele duur van de ver
gadering zal in beslag nemen. Men zal 
hen zeker en vast niet zeggen « Beschul
digden, s taat op », zoals de Antwerpse 
burgemees te rs dat wel schijnen te wil
len doen in hun maandag openbaar ge
maak te scherpe motie . En nochtans , 
wanneer men er even bij nadenkt , is 
het overduideli jk dat hoofdzakelijk de 
gedragingen van de Brusselse gemeen
tebesturen er van de oorzaak zijn, dat 
de Vlaams-Waalse bet rekkingen nu zo 
grondig en voor immer bedorven zijn. 

Het gehoor van de burgemees ters 
zal t rouwens, daaraan moet niet getwij
feld worden, van hun kant geheel in 
het Frans verlopen, zoals dit pas t in 
het r aam van « de goede wil, de volle
dige tweetaligheid en de onthaalproce-
d u r e » . Het T.V.-interview van burge
mees te r Franck van Sint-Gillis op 9 de
cember 1966 heeft daarvan t rouwens 
reeds een voorsmaakje gegeven... 

M.v.d.B. 

Taalloezicht aan te klagen, dan was er 
ook een rede van senator Roosens, wat 
minder wel Ier tale maar met een uit
stekende kennis van zijn dossier, wat de 
parlementaire specialisten ter zake steeds 
opnieuw aandachtig de oren doet spit
sen. Vooral daar Iiij de roep geniet van 
eeJi zeer sociale dokter. 

Grote ophef maakte liel welsvooistel 
van de V.U.-senatoren om de kommisie 
Meyers af te schaffen, vooral door de 
lake en scherp liekelende toelichting 
van de liand -van senator Jorissen. De 
overige oppositiepattijen vinden liet een 
prachtige zet, de regeringspaitijen zijn 
er erg mee verveeld. 

Deze week kicain de senaal niet klaar 
met haar agenda, zodat het vandaag 
•woensdag helemaal niet zeker is dat de 
inlerpellalie van De Paep over de ver
valsing van de zuix-elprodukten deze 
week nog kan behandeld woiden. 

Woensdagavond laat besteeg Dr Bal-
lel voor de liceede maal deze week het 
podium om over de buitenlandse poli
tiek liet wooid Ie nemen. Hij kloeg 
daarbij o-ver zijn sicnihanden maai voor
zitter Sltuye, die een paar stekelige 'aan
vallen op zijn geliefd Fiankrijk tijdens 
de inleipellatie van dr Ballet nog zieaar 
op de maag lagen, vond de slem xiaii de 
I .L'.-senalor zelfs nog te kiaililig! 

1 ijdens hel debat ovei de buitenland 
se politiek spiak ook oud-senator Ro-
lin. Hij blijft een overtuigd inteniatio-
nalislisch pacifist. Zijn eeilijklieid en 
zijn dokumenlatie treft altijd opnieuw 
lil aangename zin. Ook de Engelse kon-
cenlratiekampen omstreeks 1900 en de 
harde Franse politiek in Algerië bracht 
hij opnieu-w ter sprake als background 
van de Amerikaanse Vietnampolitiek. 

Op een qrlitergrond van geiuchlen 
van de P.V.I'.-dreiging, zich uit de rege
ling tenig Ie liekken, wachtle de senaat 
verleden woensdagavond op de dag van 
de laallrweslies donderdag, met gevaar
lijke inoveneegingneiningen en inl er-

da.. 

onze mannen 

in fiet parlement 
• Volksvertegenwoordiger dr. Van 

Leemputten kwam tu.s.sen bij de 
begroting van Volkt-gezondheid 
en het Gezin. Hij beplei(te de 
wederinvoering \an het dploma 
A2 van ziekenverpleegster en de 
geHjkschakeling van het statuut 
der vroeger afgestudeerde ver
plegers met degenen die thans 
afstuderen. Hij drong aan op 
meer zorg voor de gehandikapfe 
jeugd, op een wetenschappelijke 
vaststelling van de ko^tpr^js per 
verpleegdag in de ziekenhuizen 
en op een betere .spreiding van 
polyvalente niedi.sche centra. Hij 
toonde zich ongerust over de 
drinkwater\ oorziening in het 
Zottegemse en over het probleem 
van het huisvuil. Hij besloot met, 
in het raam van een sociale huis
vestingspolitiek, een s t e v i g 
grondbeleid te verdedigen. 

• In de Senaat interpelleerde dr. 
Ballet de minister van Buiten-
land.se Zaken over diens reis, 
samen met de eerste-minister, 
naar de (ïaulle. Hij waarschuwde 
ervoor, dat België zich in geen 
geval opnieuw op .sleeptouw 
mocht laten nemen door Frank
rijk en drukte er zijn verwonde
ring over uit dat de eerste-minis
ter verklaard had dat er tussen 
Frankrijk en België geen ver
schillen van opvatting bestaan 
over de Britse toetreding tot de 
E.E.G. 

I Hij de begroting van Buitenland
se Zaken in de Senaat kwam dr. 
Ballet opnieuw aan het woord 
over de Kuropese problemen en 
de Navo. Hij bepleitte tevens 
Belgisch-Nederlands overleg voor 
de tot.slandkoming van een grote 
delta-haven en nam l,et op voor 
een be.spoedigde kulturele inte
gratie van Noord en Zuid. Hij 
drong aan op een kordate hou
ding tegenover Konso en eiste, 
dat de Vlamingen eindelijk in 
Buitenlandfee Zaken zouden krij
gen waarop ze recht hebben. 

Volksvertegenwoordiger dr. Vic 
Anciau.K voerde het woord tij
dens de bespreking van de be
groting van Volksgezondheid en 
Gezin. Hij bepleitte een aantal 
tegemoetkomingen voor de grote 
gezinnen (bouwpremies. militie-
verplichtingen, studiebeurzen, 
kinderbijslagen) en vroeg dat de 
taak van de thuisblijvende moe
der ook financieel zou gewaar
deerd worden. Hij handelde uit
voerig over de problemen inzake 
geboortekontrole en stelde, dat 
terzake de humane en kristelijke 
opvattingen bepalend zouden 
zijn. Dr. Anciaux kwam tevens 
uitvoerig terug op zijn vroegere 
interpellatie over de Brusselse 
ziekenhuizen en de taalloestan-
den bij het Brusselse geneeshe-
renkorps. Hij brak een lans voor 
de oprichting van een Neder
landse \ erpleegstersschool in de 
agglomeratie. 

Bij de begroting van Sociale 
Voorzorg voerde senator Roosens 

, het woord, l i t de zeer uitvoerige 
en uiterst gedokumenteerde tus-
senkontst noteren we : plei
dooi voor verbetering van de 
sociale zekerheid der zelfstandi
gen, eis voor !e\enslan!;e toeslag 
aan congenitale gebrekkigen en 
ongeneeslijken. behoud ^ an de 
tussenkomst voor een aantal ge
neeskundige bazisonderzoeken. 

Schriftelijke vragen werden ge
steld door de volks\ ertegen woor-
digers .\nciau.\, Bab>lon. ("oppie-
ters, Goemans, Le.vs. Mattheys-
sens, Schiltz, Van der F l̂st en 
door senator Jorissen. 

Een verzoek tot internellatie van 
de minister van Verkeerswezen 
« over de toekomst van de (Jentse 
luchthaven (St Denijs-Westrem)» 
werd ingediend door volksverte
genwoordiger Coppieters. 

Volksvertegenwoordiger Schiltz 
eiste in een brief aan <'e voorzit
ter van de Kamerkommissie van 
Justitie, dat zijn wetsvoorstel 
voor amnestie inzake staUings-
feiten te Zwartberg onmiddellijk 
in behandeling wordt genomen. 
Terzake verwees hij naar het 
feit, dat eeUNoudigweg bij Ko
ninklijk Besluit de vervolgingen 
tegen een aantal geneesheren 
werden stopgezet. 

file:///verd
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 

i 

WANVERHOUDING 

Uit het antwoord op een 
vraag van senator Ballet blijkt 
dat er in Brabant twee provin
ciale P.M.S.-centra (Postme-
dische Studie-) bestaan, van 
elk taairegime een. Het neder-
landstalige startte pas op 1 
september 1966 en maakt 
thans nog een proefjaar door 
met het oog op zijn erkenning 
door het Min. van N.O.K. Bei
de zijn in het zelfde gebouw 
gevestigd (Zuidlaan 57) doch 
het nederlandstalige instituut 
zal binnenkort naar de M. Le-
monnierlaan 91 verhuizen. Ver
mits het franstalig instituut — 
natuurlijk! — al veel langer 
bestaat bedient het meer pro
vinciale scholen dan het piep
jonge nederlandstalige insti
tuut (13 resp. 7). Ook blijkt 
dat het nederlands P.M.S.-Cen-
trum op 4 geneesheren slechts 
1 met een nederlandstalig di
ploma telt (!) en op 4 techni
sche personeelsleden er nog 1 
franstalige is. Het franstalige 
P.M.S.-Centrum telt natuurlijk 
een homogeen franstalig gedi
plomeerd personeel : 8 tech
nici en 13 medici. Daaruit 
blijkt alweer eens, dat neder
landstalige instellingen in Bra
bant stiefmoederhjk behan
deld worden. Wat niet meer 
hoeft bewezen te worden. Le
ve het unitarisme! 

TAALVERDRUKKING I 

Alle arbeidskontrakten voor 
het personeel, dat werkt aan 
de oprichting van het NATO-
hoofdkwartier zijn eentalig 
Frans, ook deze voor Vlaamse 
arbeiders. Minister Harmei, 
ondervraagd door volksverte
genwoordiger dr Anciaux, ver
schuilt zich achter het feit, dat 
het hier om private firma's op 
eentalig Frans gebied gaat. De 
staat komt bij het opmaken 
der werkkontrakten niet tus
senbeide. Maar hij komt wel 
tussenbeide bij het ter beschik
king stellen van gronden en fa
ciliteiten, die evengoed door de 
Vlamingen als de Walen be
taald worden. Dat Harmei een 
wallingant is, wisten we al 
lang. Dat hij zijn « patersrepu
tatie » met dit antwoord alle 
eer aandoet, valt evenmin te 
betwisten. Nog altijd dus : 
pour les Flamands la même 
chose... 

TAALVERDRUKKING II 

Minister Van Offelen, van 
Ekonomische Zaken en van 
« salonmanieren », vond geen 
tijd om te antwoorden op een 
vraag van dr Anciaux nopens 
de taaiverhoudingen in de Cen
trale Raad voor het Bedrijfs
leven, afd. Bedrijfsraad voor 
het Metaal. Hij weet nog niet, 
hoeveel ambtenaren van eerste 
kat. tot de Nederlandse en tot 
de Franse taalrol behoren, in 
welke taal de dokumenten, 
verslagen e.d. door de ambte
naren van de Nederlandse taal
rol worden gesteld; of het waar 
is dat onlangs een nederlands
talig adjunkt-adviseur van de
ze raad door een franstalige 
sekr.' van administratie werd 
vervangen en dat er sindsdien 
nog een franstalige adm. se-
kretaris werd aangeworven; 
dat een nederlandstalig onder-
bureauchef belast werd met de 
funktie van admin. sekretaris 
met als motivering, dat hij be
hoorlijk in het Frans opstelt, 
niettegenstaande hij alleen in 

dat een der juryleden, die het 
examen van betrokkene afnam, 
geen gebenedijd woord Neder
lands verstaat, laat staan 
spreekt. Of heeft deze exami
nandus de proef in het Frans 
moeten opleggen ? Allemaal 
vragen waarop de h. Van Of
felen geen tijdig antwoord 
weet te verstrekken, vermoede
lijk omdat hij er geen bevre
digend kan geven. Dat moet 
daar een janboel zijn op taal
gebied in het dept. van Ekono
mische Zaken! 

LUCHT
VERONTREINIGING 

Volksvertegenwoordiger Goe-
mans stelde vast, dat er i.z. 
verontreiniging van lucht door 
uitlaatgassen van auto's nog 
geen besluiten werden getrof
fen. Op vraag hoe ver de voor
bereiding van deze reglemen
tering staat antwoordde de 
minister van Verkeer, dat 
reeds per 1 juli 1965 een regle
ment i.z. bescherming tegen 
uitlaatgassen voor dieselmotor
voertuigen werd uitgevaardigd, 
aangevuld met een homologa
tie van types opaciteitsmeters 
en een kontrolesisteem van de 
gasuitlaat van voertuigen met 
dieselaandrijving. Wat de 
luchtverontreiniging door ge
wone benzinemotoren betreft, 
is men op internationaal vlak 
thans zover gevorderd, dat te
gen dit jaar een bestrijdings-
sisteem zal kunnen uitgewerkt 
worden. We hopen het, want 
de stank op onze wegen nood
zaakt een spoedige regeling 
van dit probleem, dat vooral 
de volksgezondheid bedreigt. 

miljoen fr. is op het aanvul
lend programma voor ontei
geningen op het vak Lummen-
Genk ingeschreven. Deze wer
ken zijn opgenomen in het 5-
jarenplan voor de ekonomische 
rekonversie in Limburg — 
1967-1971 — met dien verstan
de, dat voorlopig slechts een 
express-weg wordt gebouwd. 
Er zullen dus nog voor een ze
ker aantal jaren gelijkvloerse 
kruisingen bestaan met piinder 
belangrijke wegen, terwijl be
langrijke rijkswegen met de 
gewone aansluitingskomplek-
sen op de E-29 zullen gevoegd 
worden. Over de totale over-
Jirugging van deze weg voor 
alle kruisende wegen bleef de 
minister in het vage in boven
staand antwoord op een vraag 
van de h. Goemans. Limburg 
is immers een braaf land. 
Zwartberg uitgezonderd... 

DISKRIMINATIE 

Uit een dokument van de 
Belgische Vereniging der Ban
ken blijkt dat er een verschil 
zal bestaan in de inning der 
roerende voorheffing, naarge
lang de effekten al dan niet bij 
een bank gedeponeerd zijn. Ze 

zou daarop neerkomen dat de 
partikulier slechts 80 % aan 
interest zou ontvangen en de 
financiële instellingen 100 %. 
De minister van Financies, 
daarover ondervraagd door 
volksvertegenwoordiger Goe
mans, liet de termijn tot ant
woorden zonder reaktie ver
strijken. Hij heeft te veel werk 
met zijn bestendig wisselende 
financiële vooruitzichten en 
met de 10 miljard nieuwe be
lastingen... 

om redenen van bibliografisch 
en historische nauwkeurigheid. 
Het verzoek van de Kon. Bi 
blioteek is een wens, niet een 
verplichting. Aldus wordt dt 
vrijheid van drukpers daar 
door niet in het gedrang go 
bracht. Zo luidde het ant 
woord op een vraag van volks 
vertegenwoordiger Matthey» 
sens. Meteen weet iedereea 
die publiceert, waaraan zich U 
houden. 

PUBLIKATIE-

VERPLICHTINGEN 

De wet schrijft voor, dat de 
uitgevers van bij de Kon. Bir 
blioteek te Brussel gedeponeer
de publikaties (en daaronder 
valt alles wat in ons land ge
publiceerd wordt!) deze instel
ling moeten inlichten over de 
naam van de auteur, zijn 
schuilnaam of vermelden dat 
het werk naamloos is. De uit
gever is echter niet verplicht 
de werkelijke identiteit van de 
auteurs onder schuilnaam 
schrijvend bekend te maken of 
die hun werk niet onderteke
nen. Men wordt nochtans ver
zocht dit te doen, uitsluitend 

VOLGORDE 

Het blijkt dat uit geen enke
le beschikking een bepaalde 
volgorde bij het opsommen 
der Belgische provincies voor
geschreven is, hoewel uit het 
gebruik blijkt dat men de al
fabetische volgorde volgens de 
franstalige benamingen heeft 
aangelegd, zoals volksvertegen
woordiger Goemans in een 
vraag aan minister Grootjans 
(M.N.O.K.) liet opmerken. Hij 
stelde voor, de opsomming 
per taalgroep te doen en Brar 
bant afzonderlijk te vermel
den. Voorlopig blijkt minister 
Grootjans voor deze « federa
listische hervorming » terug te 
schrikken. Omer, weet U... 

RUIMTELIJKE ORDENING 
EN STEDEBOUW 

Het jongste verslag over de 
organizatie van de ruimtelijke 
ordening en stedebouw handelt 
over 1965. Voor 1966 kon mi
nister De Saeger op vraag van 
volksvertegenwoordiger Cop-
pieters niet de verzekering ge
ven dat het verslag zou neer
gelegd worden vóór de bespre
king van de begroting, die nor
maal deze maand gebeurt. Er 
is immers een minimum van 
tijd nodig, om alle nuttige ge
gevens te verzamelen. De vraag 
was gewettigd, vermits er in
zake ruimtelijke ordening en 
stedebouw in ons land nog onr 
eindig veel ten goede is te ke
ren. 

NACHTEGALENVERZET 

Bewoners uit de omgeving 
van het Nachtegalenpark te 
Antwerpen zijn het niet eens 
met het afsnijden van stukken 
van dit p,ark ten behoeve van 
he tracé van de E-1 O-autoweg. 
Minister De Saeger, daarover 
ondervraagd door volksverte
genwoordiger Goemans, ant
woordde dat nog een onder
zoek aan gang is. De groene 
zones zouden evenwel in de 
mate van het mogelijke ge
spaard worden. 

E-29-AUTOWEG 

De opmetingen voor het op
maken van de onteigenings-
plannen voor de aanleg van de 
E-29-autosnelweg van Lummen-
Nederlandse grens zijn volop 
aan gang. Een bedrag van 100 

DOKUMENT 
Mod AKNEXS 9 Bis 
Mod BIJIAGE 9 Bis 

Applleabls auK t 
Toopassslljk op de t 

•Hslllelsna 
-disfustpUeatigeati 
-ailitairea rappel^s en dessoos du 
raag offieier 

-tf«d«repgeroepen adlltalren bene> 
dan de rang TSS officier 

DKUBiLTIOR FOOE GOUGE DE CCXI7AXJE3CENCE 
VEBZAB TOOa HEESTEL7ERLQP. 

Je MasslSBi (Noa, prénotBs) 
Zk «Bdeif «tekende (SBAB en rooxnamen) 

d o l a r e 4tre dans tine sltoation de fortune ne permettant dlieber-
tmklaar dat 3d.Jn geldelijke toestand nij toelaat hnisrestln te 
ger mm f U i Uvoax) Hom, ptéam, grade» n^trimile, veaité) 
•orlanea aan aijn soon (echtgenoot) (Kaan, Voomaaen, graad, sta»-
boefammer eeoheid . . . . . • . . . . . . . . . • • • • 

ACTÜELIfliaïT ES THilTEMSST A L'HOPITAL MIIITAIRE DE LIBGE ET IS 
thans gehoefitaliseerd te LDIS en hem, OF WIJTN KOSTEN, aUes te 
LOZ POORNIR • MES FR/LIS, TOOT ee que soa état poorrait exiger au 
beaest«B «** «ii» toestand «acht vergen op gebeld -rnn huisvesting 
poist de me logeoent noarritore et entretlen pendant se» ^aar^ 
TOAdinjr tfa «g^tnAiooê eedur^nde sijn herstelverlof* 

Fait k .«.•....•••• Ie ....> 19 
Gedaan te .*..••••• de 

(signature) '•-
(Eandtekeiag) 

Certifié veritable 2A signature apposes el-dessus de Mr (Mae) .. 

leht verklaard bovenstaande handtekenln van Mr (Hae) 

date) 
(Datum) Le Bourgmeŝ re — Be Borgesieester' 

In het Krijgshospitaal te Luik bestaan er 
een aantal merkwaardige dingen. Zo bij
voorbeeld het Mod Annexe 9 Bis-Mod Bijlage 
9 Bis, dat netjes tweetalig is. De eerste taal 
is onbetwistbaar Frans. Wat de tweede be
treft twijfelen we nog tussen Bargoens en 
Baskisch. De «dienstplicatigen» kunnen 

zich gelukkig prijzen dat ze naar huis mogen 
van zodra blijkt dat daar de wijnkosten 
gedekt zijn. De Vlamingen zouden ongelijk 
hebben, in de gang van zaken te Luik gra
ten te vinden : een eenvoudige « Verlar » 
geeft hen evenveel rechten als de francofo-
nen... 
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De groene lampjes gaan weer gloeien in West-Europa, klein-verloren in 
de wijde wereld die met spanning kijkt naar de gebeurtenissen in China, 
Vietnam, over de grote plas, naar Uncle Sam. Het is minder spektaku-
lair, de rondreis van Wilson en Brown in de zes E.E.G.-hoofdsteden en 
het eerste bezoek bij de Gaulle van de nieuwe Westduitse bewindslieden, 
maar beide hebben nauw betrekking met de Europese toekomst. Deze 
stagneert sinds het Franse veto tegen Engelands toetreding : een andere 
vorm van de Gaulle's politiek voor een Europese konfederatie, die in 
lijnrechte tegenstelling tot de integratie slaat. Ook het stilvallen onder 
Erhard van het raderwerk van het Frans-Duits vriendschapsverdrag en 
de poging, die de tandem Kiesinger-Brandt thans onderneemt om deze 
machine weer op gang te brengen, is van groot belang voor Europa. Wij 
durven nog niet schrijven, dat 1967 het Jaar van Europa zal worden. 
De onberekenbaar-rechtlijnige Sfinks van Parijs heeft immers nog met 
gesproken. 

Znurzoete begroeting tussen Schroeder en Couve de Murville, toen eerstgenoem
de nog minister van Buitenlandse Zaken van de Bondsiepubliek was. Hij was een 
tegenstander van de Frans-Duitse vriendschapspolitiek en bracht de toepassing 
van het vi leudschapsverdrag op het nulpunt. Zal opvolger Brandt dat nu ver

anderen ? 

BUITEN VOOR DE DEUR... 
...is de titel van een toneelwerk van 
een hedendaags Duits auteur . Wil
son staat nog altijd te wachten op de 
drempel van het Europese huis, sinds 
de Gaulle Engeland de toegang tot de-
r e woning ontzegde. Maar Wilson is 
een hardnekkig man, te meer omda t 
hi j gedwongen is, het Europese lid
maatschap in zijn politiek credo te be
t rekken. Engeland kan zich de luxe 
niet meer permit teren, alleen te lopen. 
He t Empire is ter ziele gegaan, het Ge
menebes t is nog slechts de schaduw 
van vroeger, het E FT A-experiment (de 
Zeven zoals men ze noemde, die zich in 
een vrijhandelsassociatie tegenover de 
Zes poogden te verweren) mislukte vol
komen zodat John Buil van een ge
vreesde bulldog tot schamele schooier 
werd, die er niet eens meer in slaagt 
de blanke ul tra-minderheid van Rhode-
sië mores te leren. Daarmee willen we 
geen zwart-witte beoordeling van 
Smith 's experiment opdissen. 

Het is dus de s taatsraison die Wil
son tot deze bedelpart i j verplicht. 
Tegenover de Tories — die s terk 

BRITSE EUROPARONDE 
Europ-minded zijn — is Wilsons poli
tiek onverdacht Europees . De keuze 
van de « Europeër » Brown als minis
te r van Buitenlandse Zaken moet zelfs 
de goedkeuring wegdragen van Enge
lands eerste « Europese minis ter », de 
huidige Tory-leider E d w a r d Heath . E r 
is dus in Engeland tussen meerderhe id 
en oppozitie volstrekte eenstemmig
heid over het aankloppen van Great 
Bri tain op de Europese poort . Vandaar 
na een eerste polsen van Parijs deze 
tweede ronde, he t bezoek van Wilson-
Brown aan de zes Europese hoofdste
den, da t zondag s ta r t t e te Rome. Laten 
we de zaken niet ingewikkelder maken 
dan ze zijn : in vijf van die zes hoofd
steden is er niet het minste bezwaar 
tegen Engelands toetreden. Men ver
wacht integendeel een nieuwe impuls 
voor de Europese integratiebeweging 
die door de Franse polit iek van stok
ken tussen de wielen tot s t i ls tand is 

gekomen en slechts /eer t raag opnieuw 
op dreef komt . (Het is de vraag, of het 
ekonomisch verzwakte Engeland deze 
inpuls zal leveren.) Wel is men er in 
geslaagd de bazis ie leggen voor een 
Europese landbouwintegrat ie , die te
gen 1970 van West-Europa één groot 
landbouwgebied met dito ma rk t moet 
maken. Maar de polit ieke eenmaking 
blijft ter p laatse t rappelen, omdat de 
Gaulle — altijd hij — Europa ziet als 
een konfederalie van min of meer on
afhankelijk blijvende s ta ten onder 
Franse leiding. Engeland als zevende 
pa r tne r is daarbi j ongewenst , omda t 
zulks he t Franse leiderschap in het ge
drang brengt . 

Nu is het de vraag, of de Gaulle deze 
oppozitie zal kunnen volhouden. De 
j o n g s t e prezidentsverkiezingen in 
Frankr i jk hebben duidelijk aange
toond, da t een steeds groeiende schaar 
zuiderburen niet akkoord is met de an

ti-Britse houding en de « Europe des 
pa t r ies »-idee van de Gaulle. Ook de 
jongere industr iëlen en wetenschaps
mensen in Frankr i jk oefenen een 
steeds zwaarder wordende d r u k op he t 
Elysée uit , opdat het van Europese 
koers zou veranderen. De jonge F ianse 
generaties denken nuchte r en koelbloe
dig, zijn zakelijk en hebben oog voor 
de voordelen en enorme mogeli jkheden 
van één Europese m a r k t en van een 
s terk ui t te bouwen Europees poli t iek 
gezag. Ze verwijzen overigens naa r de 
Gaulle's verzet tegen de Amerikaanse 
kolonizatie van de Europese ekonomie 
(meer verbaal dan daadwerkel i jk ver
mits de Amerikaanse investeringen in 
Frankr i jk in st i jgende lijn gaan) . Van
daa r dat men de Br i t ten in de Europe
se kanselari jen een kans geeft, om me t 
vlag en wimpel in 1967 het Europese 
k a m p te vervoegen, al voorziet men nog 
zware onderhandel ingen met Parijs . 

W A S H : 
B E R T R A N D RUSSELL 

BerLiand Rubsel, de bekende Britse 
kulluuifilo/oof, ligt aan de ba7is van 
dit eenmalig en eigenaardig experiment. 
Opgeschrikt door de gevolgen van de 
eeiste kernbommen en van de experi
mentele kernexplozies, publiceeide hij 
in 1955 een open brief aan de wereld-
leidei's, waarin hij zich tot tolk %an deze 
bezoigdheid maakte. Hij slaagde er in, 
de blief te doen mede ondertekenen 
door 9 eersterangsgeleerden, w.o. wijten 
Albert Einstein, die zelf opgeschrokken 
•was van de praktische gevolgen van zijn 
rel.ui\iteitsteorie en aanverwante kon-
kluzies. Russell is echter geen naïeveling 
en besefte terdege, dat een open brief 
niet volstaat om aan zijn waarschuwing 
een duur/aam karakter te geven. Daar
om zoclit hij een mecenas op, bereid om 
de matei iele zijde van een konfrontatie 
van geleerden op wereldniveau op zich 
te nemen. Hij vond die in de persoon 
van de rijke Amerikaan Cyrus Eaton, 
geboien Kanadees, die een eerste bijeen-
koniii \ a n 15 kerngeleerden organizeer-
de in zijn geboortedorp Pugwash. Met
een is het raadsel van deze naam in ver
band met ons onderwerp opgelost. De 15 
eerste leden van Pugwash kwamen niet 
samen oiii er algemeenheden te verko
pen. Met de zelfde koele objektiviieit, 
waaimee /e in hun laboratoria te werk 
gaan, ondeizochtcu ze de gevaren die 
de huidige wereld bedreigen sinds de 
eerste kernbom. De belangrijkste deel
nemers vTii deze koiifiontaties zijn uiter
aard de Russen en de Amerikanen. Ver
mits de komniissieveigaderingcn achter 
gesloten deuren plaats grijpen, kan ie
dere deelnemei ongehinderd en viij zijn 

Volgende zomer komt in Zweden de tiende konfoenlie bijeen van PUGW.4SH. 
Het zal zoveel als een bijeenkomst van moderne leei hng-tovenaars zijn, ten ran-
de en in de schaduw van de wijde wereld en haar nimoeng leven, waarvan noch
tans de leden van Pugwash intens deel uitmaken. Nu vraagt U mij : wat is Pug
wash ? Men beweert dat het een veieniging zonder weeiga en zonder precedent is. 
Dat kan, maar het is niet zeker, want de geschiedenis vermeldt min of meer gelijk
aardige precedenten, op een ander niveau en andere schaal. Het is geen ohkulte 
vereniging zoals men er vele ontmoet in een werk als « Het ochtendgloren der 
magiërs » van Paul Berger en Pauwels, het is ook geen verzameling verstrooide 
wetenschappelijke boyscouts en zelfs geen geheime drukkingsgroep op de staats
lieden die het lot van onze wereld in handen hebben. Neen, Pugwash is een kon-
feientie van geleerden, zowel van Oost ah van West, die beducht zijn voor de mo
gelijke gevolgen van de ontwikkeling det moderne wetenschappen, vooral van de 
kernfizika, die deze ontwikkeling onder kontrole luillrn kouden en pozitief op 
andere terreinen willen overschakelen. Het zijn misschien leeiling- tovenaars, die 
zich tijdig ervan bewust geworden zijn, dat een verder door - experimenteren fa
taal naar de zelfvernietiging van de beschaving moet leiden. 

— uiteraard \aak raatematische ot we
tenschappelijke — vizie uiteenzetten. De
ze mensen spreken dezelfde taal, de we
tenschappelijke. Zo is het gebeurd, dat 
een Amerikaans wetenschapsman eens 
aan het schoolbord zwart op wit en met 
louter matematische elementen bewezen 
heeft, dat de Russisch-Amerikaanse 
tegenstellingen inzake ontwapening niet 
de minste zin hebben. Er was tegen deze 
redenering niets, maar dan ook niets ui 
te brengen. 

MEER BEGRIP 

Aan\ankelijk stonden de diveise sta
ten zeer argwanend tegenover Pugwash. 
Het is begrijpelijk dat onmiddelhik de 
verdenking lees : hier kunnen we onze 
respektie\elijke geheimen kwijt spelen. 
Langzamerhand gioeide echter veitrou
wen. Dat is na te gaan door de evolutie 
op het forum : meer en meer wei ken 
Russen en Araeiikanen officieel samen 
in allerlei wetenschappelijke progiam-
ma's en de recente UNO-rezolutie die 
zekere regels opstelt voor de ruimte
vaart, en die algemeen werden aanvaard, 
is niet denkbaar zonder het voorberei
dend werk achter de schennen van Pug
wash. We kunnen er trouwens op aan, 
dat via Pugwash de regeringen veel meer 
afweten van wat er in de ruimte buiten 
de aardse wetenschap om gebeurt en da t 

dil besef lecds onlstaan heeft gegeven 
lot een zeker aards solidariteitsbeset te
genover c( andeie werelden, andere be
schavingen ». Over dit onderwerp sijpelt 
soms wel eens iets door, bij Puj^wash 
\\cet men wel meer en beter. 

Geleidelijk is de toestand zo geëvo 
lueerd, dat de diverse staten de verplaat-
sings- en verblijfskosten van hun Pug-
washleden voor hun rekening nemen. In 
nul kiijgen /e van hun delegaties na ie
dere Pugwash-bijcenkomst een verslag. 
In meer dan een geval werden deze ver
slagen gevolgd door konkrete maatrege
len en akkooiden. Ook in de praktijk 
zijn er enkele merwaardige re/uliaten 
geboekt. Zo zijn de beruchte « zwarte 
dozen » waardoor met 99 t. h. zeker
heid ondergiondse nukleaire ontplol fin
gen gedeu-kitcid uc iden , een diiekt !>e 
\ o l i ï \ a n (l( van Piiywash. De 

KNAGEND GEWETEN 
DER WETENSCHAP 

akkoorden van Moskou ter zake van de 
kernstop zouden zonder het voorberei
dend werk van Pugwash niet mogelijk 
geweest zijn. 

VIA O N T W A P E N I N G NAAR 
H U L P 

In den beginne weerhield vooral het 
aioüingevaar de aandacht. Doch sinds 
de Kuba-krizis bewees dat Rusland en 
Amerika voor een atoomduel terug
schrikken, wordt steeds meer aandacht 
geschonken aan de ontwikkelingshulp 
waardoor de rekiulering van Pug-vvash 
uitgebreid werd. 

T h a n s nemen naast atoomgeleerden 
ook biologen, scheikundigen, fiziologen, 
ekonomisten, psychologen en andei'en 
aan de debatlen deel. 

Daardoor is het mogelijk, aan de ont-
wikkelingcshulp heel wat uiterst belang
rijke, ja zelfs vitale korrekties aan te 
brengen. 

De Chinezen woonden tot drie jaar 
geleden legelmatig de bijeenkomsten 
bij. Thans blijven ze er van weg, doch 
vioeg of laat zullen ze verplicht zijn te
rug te komen. 

deze iveek in de wereld 
Lin Piao, Mao's tweede man, ernstig ziek. Tegenstelling tussen Mao en 
prezident Li neemt toe. 

Diskreet Amerikaans-Noordvietnamees kontakt te New-Dehli. Frans jour
nalist maakt gewag van vroegere Chinees-Amerikaanse afspraken inzake 
Vietnam. 
Kiesinger-de Gaulle willen. Frans-Duitse betrekkingen verbeteren. 

Malik, minister van Buitenlandse Zaken van Indonezië, vraagt Soekarno 
af te treden. 

file:////cet
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DE PIL; 

Een bekend Bri ts katol iek 
tcoloog, d r Charles Davis, 
heeft op luidruchtige wijze 
zijn besluit om de katol ieke 
kerk te verlaten kenbaar ge
maakt . De 43-jarige Davis, die 
doceerde aan he t Jezuieten-
kollege van Heythrop bij Ox
ford, heeft zijn beslissing ken
baar gemaakt samen me t een 
scherpe aanval op de Kerk in 
haar huidige vorm die, zo zeg
de hij , « in haar instellingen 
vers ta r t» . Davis beschuldigt 
de paus van « koudbloedige on
eerlijkheid » omdat in ok tober 
de beslissing over de geboor-
tenkontrole te Rome verdaagd 
werd : « iemand die de morele 
leider van het mensdom wil 
zijn, mag geen leugens ver
spreiden. Beweren, gelijk de 
Paus dat gedaan heeft, dat de 
leer der kerk inzake geboorte
regeling onaanvaardbaar is, 
betekent een duidelijke ver
zwijging van feiten ». 

Davis motiveerde zijn beslis
sing om spoedig in he t huwe-
hjk te treden als een onder
deel van zijn «persoonl i jke 
krizis ». 

^^1^;*^ 

Ter illnsimlie bij hel aillLel over Herbert Ktiehnop deze bladzijde: praehistorische rotstekeningen 
die zopas te Gibraltar werden ontdekt. Ouderdom : 30 d 40.000 jaar. Hopen we maar. dat ze 

echt zijn! 

HUBERT KUEHN 
Ter ajwisseling schuiven ive tJi deze ga

lerij van buitenlandse ftgtnen eens het por
tret van een wetenschapsman. Ter afwisse
ling en belering : uit de lotgevallen van 
Het bert Kiihn valt te onthouden, hoe om-
ziclttig men moet omgaan mei de opvatting 
en hel getuigenis van grote deskundigen. 
Dat is eeii les, die ook in de poliliek uitet si 
nuttig kan zijn ! 

Professor Hei bert Kühn is een interna
tionale beroemdheid op het gebied der 
piaehistoiie. Hij doceerde van kott na de 
ttvecde weieldooilog tol 1959 deze stof aan 
de univeisiteit te Mainz en sinds hij het 
emeritaat bereilUe, werd hij gasljnofessor 
aan een reeks universiteiten in de Verenig
de Stalen. Zijn publikaties gelden in vak-
hingen als slandaaidwerken; zijn belang
rijkste boeken — « Die Malei et dei Eiszeit » 
en € Das Eiwachen der Menschheit » — 
verschenen in verschillende oplagen en ta
len. Hij geldt als « de paus dei puiehlsLo-
rie » en niemand duidde het hem euvel dat 
hij zichzelf betitelde als « de enige nog le
vende pionier onder de specialisten op dit 
gebied ï. Indien ergens in de hele icereld 
iemand onder de piaehistoiici de naam van 
expeit veidiende, dan was hel zchei piofes-
sor Kühn. 

De thans 71-jarige wctenscJiapsman kreeg 
onlangs de kans, een schitterende « fin de 
ranière » te maken : een Koordduits ama-
teur-aicheoloog deed m het voorjaar 1966 
een opzienbarende ontdekktiig en liet Kühn 
de eer, er mee uit te pakken op het wereld
forum van de ivetenschap. De vondst van 
amateur Max Esch was inderdaad sensa
tioneel. Uit een baggeiput aan de oevei van 
het NoordOoslzeekanaal haalde hi] een 
grote hoeveelheid beenderen en stukken 
hout, waarop afbeeldingen stonden van die
ren die in de jongste tussenijstijd de streek 
van Sleeswijk-Holstein bewoonden : mam,-
moets, wilde paarden, neushoorns, wisenten, 
hei ten, holenberen en hazen. Dat was een 
wetenschappelijke sensatie van eeiste orde. 
Menselijke tijdgenoot van deze dieren wns 
immers de Neanderthaler, van wie lot riog 
toe aangenomen werd dat hij nauxvelijks 
het dierlijk stadium ontgroeid was en dat 
hij in zijn aapachtige schedel slechts een 
grof en ridikuul vei mogen boig dat hem 
nauwelijks toeliet, enige beredeneerde daad 
te stellen. Het beeld dat de wetenschap zich 
van de Neanderthaler had gemaakt, verpul
verde lot slof en as. Piofessor Kühn onder
zocht enkele steden uit de verzameling Esch 
en kwam tot de bevinding dat ze ontegen
sprekelijk echt waren. Hij dateerde de ou
derdom van de vondst op « minstens 100.000 
jaar ». Tot op het ogenblik van zijn uit-
spiank terzake golden de holentekeningen 
van Cró-Magnon als oudste getuigenissen 
van menselijke kunstzin; deze tekeningen 

zijn echter « sledils •» 15.000 jaar oud. 
Hun belang scliiomf)clde ineen naast dat 

van de dieifigwen op de 100.000 jaai oude 
beendeien uil Noord-Duitsland. Vooi taan 
moest als vaststaand woiden aangenomen, 
dal de Neanderthaler geen min of meer ont
wikkelde oermens was geweest, maar wel 
degelijk reeds een homo sapiens. Piofessor 
Kiihn bevestigde het trouu'ens zelf tijdens 
de openingszitting van een tentoonslelling 
dei gevonden beenderen : « De vondst van 
Max Esch benadert de ontdekkingen van 
een Galileo Galilei. Een roemrijke bladzijde 
in het boek der aicheologie wordt thans ge
schreven. Deze vondst behoort tot het 
piaihtigste wat ooit door mensenogen is 
aanschouwd geworden. Vanaf dit ogenblik 
weet ik dat alle vroegere publikaties over 
de eerste menselijke kunst, ook mijn eigen 
boeken, volkomen waardeloos en onjuist 
zijn ». 

De sensatie bleef niet befyeikt lot de we
tenschappelijke klingen. De kranten 
(•« Welt » ; « Reeds de Neanderthaler was 
een kunstenaar 2>j en de IVeslduitse T.V. 
wijdden enoim veel aandacht aan de ver
zameling Esch en de uilspiaken van Kühn. 
Twijfel was uilgesloten. De faam van de 
geleet de Mainzer professor stond borg voor 
de echtheid van de vondst. Daarenboven : 
hoe zouden leken het woord van een des
kundige in liuijfel durven of kunnen trek
ken in een tijd, die feilloze nieuwe metoden 
voor de vaststelling van de ouderdom van 
vondsten heeft zien uitkienen ? De grove 
vergissingen van archeologen uit de vorige 
eeuw en hei begin van deze eeuw (zo o.m. 
de geschiedenis van de « missing link ») be-
'hooiden tot een definitief oveiwonnen ver
leden. Thans immers stonden de modern
ste verworvenheden van de techniek ter be
schikking van de praehistorie-vorsers. Zo 
dacht toch de leek ! 

Een paai sceptici bekeken de Neander-
thalei-kunstzveiken echter toch nog maar 
eens van nabij. En reeds na een oppervlak
kig onderzoek en enkele chemische tests 

'bleek, dat het uiterst grove en onhandige 
vervalsingen ivaren. De beenderen bleken 
geen 100.000, maar hoogstens 60 jaar oud 
te zijn. En de tekeningen, die reeds na een 
koite onderdompeling in een zeeploogje 
veidwenen, waien waarschijnlijk aange
bracht met de vet kooide spits van een ge
woon lurifei tje... 

Een expertise van het Instituut x)Oor 
Dierkunde aan de universiteit van Kiel 
klasseerde de beenderen onherroepelijk als 
« afkomstig van huisrund en huispaard ». 
Herbert Kühn gaf, drie toeken na zijn Ga-
lilei-uitspraak, zijn nieuw en definitief kom-
mentaar : < betreurenswaardige veivalsin-
gen y. 

A.N. Tovano. 

SPEL.LMAN 

Kardinaal Spellman heeft 
het lelijk verkorven in de we
reldopinie. Algemeen is men 
van oordeel, da t zijn kerstser
moen in Vietnam een zware 
vergissing was . Uitgesproken 
door de verkeerde persoon, op 
de verkeerde plaats en op een 
verkeerd moment . De hoeda-
nigheidswoorden waarmee de 
kardinaal in de pers bedacht 
werd, waren alle bedoeld om 
hem in zo s terk mogelijke ma
te af te keuren en zelfs uit te 
schelden. Ons trof een art ikel 
van Hans G m ü r in « Die Welt-
woche» , waar in hij de Drie 
Koningen op bezoek bij Spell
man laat komen, die juis t be
zig is, een leger van t innen 
soldaten en tanks op een 
« slagveld » in zijn werkkamer 
te laten evolueren. Pas wan
neer hij verneemt, dat het de 
Drie Koningen zijn die hem 

wensen te spreken, laat hij hen 
b innenkomen, niet zonder eni
ge weerzin voor het feit d a t 
een van de drie een kleurling 
is . . . E r ontspint zich een ge
sprek waarui t blijkt, dat on
danks alle waarder ing voor 
zijn overig werk, het Jezus-
k ind niet te spreken is over de 
Vietnamtoespraak van de kar
dinaal. Als deze antwoordt : 
« Dat is een zaak, die ik zelf 
wel met Jezus in het reine r.al 
t rekken », antwoordt Melchior: 
« dat is het hem juist . Lui, die 
zulke redevoeringen houden 
zullen j a m m e r genoeg geen ge-
legehheid meer krijgen, om 
zich persoonlijk met Hem te 
onderhouden. Omdat dergelij
ke lui, zelfs wanneer ze kar
dinaal zijn, nooit kunnen ko
men, waar Jezus thuis is. Heb 
ik mij onduidelijk genoeg uit
gedrukt . Eminent ie ? »... i 

SUKSESPLAAT 

In West-Duitsland k w a m 
kor t voor Kers tmis een gram-
mafoonplaat op de mark t , die 
een reuze-sukses boekte. He t 
gaat om een langspeelplaat me t 
ui t t reksels van Hitler-redcvoe-
ringen, van Wunschkonzer te 
en van bijzondere Wehrmacht-
ber ichten (de zgn. Sondermel-
dungen) . De plaat ging vlot 
van de hand doch nadien gin
gen s temmen op, om de ver
koop ervan te doen verbieden, 
wa t intussen al is gebeurd. In 
West-Duitsland werd links en 
rechts als kommentaa r ge
brach t dat er misschien wel 
«zoe te her inner ingen» aan 
verbonden waren , doch da t 
zeer velen de ellende van de 
bombardementen , de honger
snood, de bezetting enz. niet 
vergeten hebben, zonder he t 
eindeloze leed van de vele ou
ders die hun zonen zagen sneu
velen. Ook de periode tussen 
1945 en 1950 word t hierbij in 
her inner ing gebracht . He t 
schoonste van de historie is, 
dat onder de kopers van de 
plaat zich vooral. . . Amerikaan
se en Bri tse soldaten bevon
den. Souvenir, weet U... 

ii'miijiiHtuKimiitiidjii inin.iiiiititiiiiiiimiiiiiiii luiiiiiiimiiiHittii u iiiitiiiiiiïïiiiiMiniiMmiiiHi i\\ 

Hier te lande kennen wij de helikopter alleen (en gelukkig 
maar!) als vervoermiddel, dat hoogstens een enkele keer dient 
om verkeerszondaars'op te sporen of... een ntidtstenkamp te 
overvallen. In Vietnam is de helikopter hét wapen-bij-uitstek. 
En de Britten ontdekten zopas het allernieuwste dodelijk snufje: 

een helikopter met onfeilbare duikboot-detektor. 
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De Franse kommunistische partij heeft méér, met onze schokaktie te zien dan u 
denkt. Dat zetten we u hieronder « wiskundig:» uitepn 

Zoals U elders in ons blad kunt lezen is het aantal nieuwe abonnementen, die tij
dens de schokaktie werden gemaakt, opgelopen tot even boven 5.800. Met wat van 
links en rechts nog binnengewaaid komt aan nakomertjes mogen we zonder enig 
gevaar voor overdrijving besluiten dat in de periode van 1 november tot 31 de
cember 1966 in ronde cijfers 6.000 nieuwe abonnementen werden gemaakt. Om 
even in ronde cijfers te blijven : dat betekent 100 abonnementen per dag, inbe
grepen de Kerst- en Nieuwjaarsdagen toen iedereen rustte behalve — bij manier 
van spreken — de mannen die de electriciteit maken en de propagandisten van de 
Volksunie die onverstoord verder abon nementen bleven werven. Tot de mooiste 
verhalen uit de voorbije abonnementenslag behoren de verslagen van de onver-
moeibaren die gebruik maakten van familiale kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten 
om — na de brief « van uw liefste doopkind Jan » — eens even de geldbeugel van 
ooms en tantes aan te spreken. 

NOG EVEN CIJFEREN 

In goed-georganizeerde arrondissemen
ten, waar een ijverige sekretaris sinds 
jaar en dag doende is om een lijst van 
simpatizanten en kandidaat-abonnen-
ten aan te leggen, is het mogelijk om zo 
rationeel te werken dat er op twee afge
legde huisbezoeken telkens één abonne
ment gemaakt wordt. 

In lastige arrondissementen of in een 
uiterst moeilijk te bewerken gebied zoals 
de Brusselse agglomeratie is het nodig, 
om vijf- en zesmaal een belknop in te 
drukken vooraleer men de ware Jacob 
treft die na een babbeltje de beurs bo
venhaalt (of, wat minstens even vaak 
voorkomt : de beurs door moeder-de-
vrouw laat bovenhalen). 

Het gemiddelde over heel Vlaanderen 
ligt ergens tussen drie tot vier huisbe
zoeken per abonnement. Wat betekent 
dat het rezultaat van de schokaktie de 

vrucht is van zowat 21.000 afgelegde 
huisbezoeken. Hetzij een tempo van 
minstens 350 per dag, zon- en feestdagen 
inbegfrepen. 

We kunnen dit (min of meer teore-
tisch) rekensommetje nog even voort
zetten. Een ploeg van twee man heeft 
aan een zevental huisbezoeken op één 
avond behoorlijk de handen vol. Vijftig 
ploegen zijn er nodig om de dagelijkse 
350 huisbezoeken af te leggen. Het is 
geenszins overdreven te beweren, dat van 
1 november tot 31 december iedere dag 
méér dan honderd mensen de baan op 
waren om huisbezoeken af te leggen. 

OP HUN EENTJE 

Het is natuurlijk geen vaste regel, dat 
de huisbezoeken steeds afgelegd werden 
per groep van twee. Heel wat van onze 
beste propagandisten •— de abonnemen
tenmakers bij uitstek — trokken er al

léén op uit en boekten individuele pres
taties, waar ieder team met respekt te
genaan kijkt. Als we de lijst van de uit
slagen zo eens overlopen, dan stellen we 
vast dat enkele van deze « alleenlopers » 
de schokaktie beëindigden met een re
zultaat van zo om en nabij 50 geboekte 
abonnementen. Daarvoor zijn ze dan in 
een 100 tot 150 huizen aan de deur ge
weest. En reken zélf maar eens uit, hoe-
A'eel avonden van de zestig in november 
en december ze er op uit getrokken zijn ! 

Individuele prestaties ronden het suc
ces naar boven af tot een triomf. 

Vooraleer het een triomf kan worden, 
moet echter het succes verzekerd zijn. 
Daarbij komt heel wat organizatie om 
de hoek kijken. 

Wanneer aan het einde van deze 
schokaktie is gebleken d'at alle arrondis
sementen hun streefnorm hebben ge
haald, dan kunnen we daaruit het be
sluit trekken dat in ieder arrondissement 
de organizatie goed heeft gedraaid. 

De arrondissementsbesturen moeren 
dan ook wel eens •— naast de afdelingen 
en de individuele zwoegers —, even in 
het zonnetje worden gezet. 

SPECIALE KRANTEN 

Om maar één voorbeeld te geven van 
wat organizatie betekent : in de arron
dissementen Oostende en St Niklaas 
dreef het arrondissementsbestuur het zo 
ver, dat er voor de duur van de schok
aktie een speciaal (gestencileerd) weke
lijks krantje verscheen. Vari week tot 
week kregen alle kaderleden deze 
« schokkrant » toegestuurd. Iedereen 
was om de zeven dagen volkomen op de 
hoogte van wat er in het arrondissement 
en in het Vlaamse land rond de abon-
ncmentenslag gebeurde. Goede afdelin
gen zagen zich geprezen en vonden daar
in de aansporing om nog beter te doen. 
De achterblijvers werden net zolang aan
gepord tot wanneer ook zij met rezulta-
.ten op de proppen kwamen. 

JUISTE BETEKENIS 

Onze propagandisten beseffen het mis
schien zélf niet zo scherp dat hun pres
taties en het door hen geboekte rezul
taat in de letterlijkste zin van het woord 
belangrijk nieuws is op nationaal en 
zelfs op internationaal vlak. Een greep 
uit enkele krantenberichten van de jong
ste dagen volstaat om dat te verduide
lijken. 

Verleden week zaterdag lazen we in 
« De Standaard » dat het Davidsfonds 
in 1965 over heel het Vlaamse land een 
ledenwinst van 2.000 eenheden boekte. 
Verleden jaar waren het er 1.500.'Aan 
dit nieuws was een artikel over drie ko
lom op halve pagina-hoogte gewijd, mét 
dubbele titel en foto. 

De prestaties van het Davidsfonds 
worden in niets verminderd wanneer 
wij toch even onderstrepen dat de Volks
unie in een periode van acht weken bij-

f» -

1 
na tweemaal zoveel abonnenten boekte 
als er Davidsfondsleden bijkwamen over 
een periode van twee jaar. 

Vindt U dat niet overtuigend genoe»} 
Dan halen we er graag een paar inter
nationale vergelijkingen aan te pas. 

.« RECHTS » 

In heel de wereldpers verscheen begin 
januari van dit jaar het bericht dat de 
jongste onder de Weslduitse partijen, de 
N.P.D., maandelijks een duizendtal 
nieuwe leden heeft geboekt. Dat bete
kent dus 12.000 leden over heel 19()(i, 
Als wij daarnaast de 7.000 nieuwe V.U.. 
leden in 1966 en de 6.000 nieuwe abon- [ 
neuten alleen in november-decembcr' 
1966 stellen, hebben wij nog altijd gcea 
vergelijkingspunt. Want om te kunnen 
vergelijken, moeten wij er rekening nice 
houden dat Vlaanderen 5 miljoen n̂ 
West-Duitsland 55 miljoen inwoners lel
len. Omgeslagen op Bondsrepubliek
verhoudingen zou onze schokaktie bete. 
kenen dat we in acht weken tijds 66.ÜO0 
nieuwe abonnementen hadden geboekt, 
hetzij een tempo dat 33 maal hoger ligt 
dan het tempo van ledenwerving bij de 
N.P.D. Als het bericht uit Duitsland 
wereldnieuws was, dan is toch een 33 
maal sterker rezultaat heel zéker wereld
nieuws 1 

« LINKS )» 

Of vindt U de vergelijking met de 
JN.P-D- nogal aan de « rechtse » kant^i 
Zoals U wilt. Dan moeten we het even 
« uiterst links » gaan zoeken. 

Twee weken geleden greep in Frank
rijk het 18de kongres van de Franse 
kommunistische partij plaats. Deze par
tij is een der sterkste kommunistische 
organizaties buiten de invloedsfeer van 
d Sovjet-Unie. In heel de wereldpers ver
scheen naar aanleiding van dit kongres 
een bericht (dat doorgaans onder een 
speciale titel werd aangekondigd) vol
gens hetwelk de Franse KP in de loop 
der vijf jongste jaren 50.000 leden had 
bijgewonnen. 

Dat komt neer op 10.000 leden per 
jaar of zowat 830 leden per maand. 

Frankrijk telt 45 miljoen inwoners, 
zodat we het Frans rezultaat door ne
gen moeten delen om het te vergelijken 
met de Vlaamse verhoudingen. Na deze 
deling schieten er per maand nog... 92 ' 
aangeworven nieuwe leden over. 

Ook ten opzichte van de Franse KP. 
lag ons aanwervingsritme in de schok-

ff 
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aktie ongeveer 33 maal hoger. En over 
een heel jaar gespreid boekte de Volks
unie in 1966 bijna vier maal sneller le
den dan de Franse K.P. 

Als het ene wereldnieuws is, dan toch 
zeker ook het onze 1 

Of niet ? 

SPREKEN OVER C E N T E N 

Heel wat arrondissement telden h u n 
rezultaat van de schokaktie zo « royaal n 
op, dat ze niet eens rekening hielden 
met de geboekte kwartaalabonnementen; 
slechts jaarlijkse of halfjaarlijkse werden 
waardig bevonden om opgenomen te 
worden in het eindrezultaat. 

R u w geschat komen de 6.000 nieuwe 
abonnementen neer op zowat 5.000 volle 
jaarabonnementen. Men hoeft geen fe
niks te zijn om even uit te rekenen, hoe
veel de aktie opgeleverd heeft : 5.000 
maal 280 fr. 

O m het rond te houden : vijfmaal 
een kwart miljoen 1 

Dat één miljoen en een kwart is na
tuurli jk geen winst. Om te beginnen le
veren we voor het grootste deel van die 
«om 52 weken ons blad aan de nieuwe 
abonnenten. Vervolgens houden we een 
som over die we besteden aan een aan
tal dingen die er feitelijk al heel lang 
hadden moeten zijn op onze (onderbe-

bije eindejaarshernieuwing der abonne
menten is verlopen met een kleiner per
centage verlies dan het gemiddelde ver
lies over het dozijn jaren dat ons blad 
bestaat. Onze lezers blijven ons trouw ! 
Ze stellen enerzijds vast dat ons blad 
zich redaktioneel en inzake vormgeving 
nieuwe inspanningen getroost. En an
derzijds waarderen zij steeds meer, da t 
wij met onze nog altijd bescheiden mid
delen optornen tegen de grote stroom 
van de handelaars in krantenpapier . 

S T I J G E N D E BETEKENIS 

De weekbladpers heeft steeds haar 
specifieke eigen taak en betekenis gehad 
naast de dagbladpers. We zouden haast 
durven zeggen dat het verschijnen van 
vele (en goede) weekbladen duidelijker 
de politieke en de kulturele rijkheid van 
een gemeenschap aantoont dan het aan
tal kranten dat door die gemeenschap 
wordt gelezen. 

I n de toekomst zal het belang van een 
b lad als het onze steeds groeien. 

J n de krantenwereld is immers sinds 
jaren een evolutie aan de gang, die een 
demokratische opinievorming en nieuws
verschaffing meer en meer in het ge
drang brengt. He t weekblad zal daar
naast in toenemende mate de noodzake
lijke funktie van demokratisch korrek-
tief moeten gaan vervullen. 

In een publikatie gewijd aan de toe
stand van de kranten over heel de we
reld heeft het Internat ionaal Persinsti
tuu t te Zurich er onlangs nog op gewe
zen, da t de koncentratie tussen de pers
ondernemingen steeds verder voort
schrijdt. 

O p het internat ionaal vlak hebben 
een aantal fuzies of verdwijningen van 
kranten in de jongste tijd dit proces tref-

D E S T A N D A A R D - GIK)i:CF> Nonicrr u uri 

LR G R O U P E S T A N D A A R D v o u s INVITI 

RANDNOTA'S BIJ DE 

SCHOK 
zette en slechts met het allerhoogstno-
dige uitgeruste) redaktie. E n vervolgens 
blijft er nog een aardige cent over die 
zal omgezet worden in « speciale uitga
ven )) van ons blad : pamfletten op vier 
bladzijden en met een oplage die flink 
in de honderdduizenden zal lopen. Ten
slotte is er de schrokkerige Vlaams-na-
tionale propaganda die zich slechts flink 
te pas voelt telkens ze een financiële in-
jektie heeft gekregen. 

Van winst in de gewone kommerciële 
betekenis van het woord is er bij ons 
blad natuurlijk geen sprake. 

GEEN K O O P W A A R 

Deze totale afwezigheid van ieder 
winstoogmerk bij het uitgeven van 
« Wij » onderscheidt ons van de « nor
male » pers. De krant die U iedere dag 
koopt, heeft niet alleen -een politieke 
kleur of een ideële achtergrond : hij is 
iv de echte zin van het woord doodeen
voudig koopwaar. Een ding waarvan 
verwacht woidt dat het winst zal afwer
pen r ie t alleei' (of zelfs helemaal niet) 
voor eon idee, maar ook en vooral voor 
de zakeilui die handel drijven in be-
drak t papier. 

Ons blad daaientegen is géén koop
waar, maar wél onze en uwe zaak : de 
zaak die wij moeten steunen, de zaak 
van de verspreiding der Vlaams natio
nale gedachte. 

Dit besef is zeer levendig bij onze pro
pagandisten en het is tenslotte uit dit 
besef, dat honderden de energie geput 
hebben om gedurende twee lange win
termaanden het allerbeste van zich/elf ie 
geven om het allerlaatste uit de schok
aktie te halen. 

Bit besef wordt tevens meer en meer 
levendig ook bij onze lezers. De voor-

fend aangetoond. In de Verenigde Sta
ten ging de (( New-York Herald Tr ibu
ne » ter ziele. In Groot-Brittannië is de 
oude en eerbiedwaardige « Times » op
geslokt door de groep van de « Sunday 
Times ». In Frankrijk versmolten twee 
belangrijke streekbladen — de « Pro-
grès de Lyon » en de ook bij onze Vlaara-
se sportlui bekende « Daupliiné Libéré » 
— h u n technische infrastruktuur. 

Ook in België is dat proces van kon
centratie, van versmelting en samenbal
ling rond een aantal dagbladketens vol
op aan de gang. 

ENKELE G R O T E N 

Het versmeltings- en koncentratiepro-
ces is trouwens niet nieuw: Zeventig 
jaar geleden, in 1897, verschenen er in 
België nog 92 kranten met politieke en 
informatieve inhoud. Veertig jaar gele
den, in 1927, 'was dat aantal al gedaald 
tot 76. Aan de vooravond van de twee
de wereldoorlog'schoten er 65 over. T ien 
jaar geleden waren het er nog slechts 
46, met daarnaast 8 zogenaamde « beurs
kranten ». 

De allerjongste fuzies in het Belgisch 
perswezen liggen nog vers in ieders ge
heugen. De ketting De Launoit (« Mtii 
se », « Lanterne » en onrechtstreeks 
« Métropole » en <( Matin ») werd op
geslokt door de « Soir ». En de oude 
« Gazette de Liège » is overgenomen 
door de « Libre Belgique ». 

We zijn thans reeds /over, dat de vraag 
naar het aantal nog verschijnende kran
tentitels eigenlijk van ondergeschikt be
lang is oeworden. Veel belangrijker is 
de optelling van de krantenkettingen, 
waaraan heel wat dagbladen mef ou<l 
eerbiedwaaidige namen in de jongste 
jaren weiden vastgelegd.' 

Cocktail De Standaarr" 
Mardi 7 Juin 1966, 18 neures 

De heer 
op da voorvermelde receptie. 

Monsleur^toi;.!-. 
è la reception orécltée. 

Sail* du Constll d'Admlnlstration 
FEDERATION DES INDUSTRIES BELGES 
4, rua Rav«ri«t«ln 
BRUXELLES 

Cocktail De Standaard 
Dinsdag 7 Juni 1966, 18 uur 

n AHN.iiifi'ii r>rtii 

Ziial van d« Raad van Bahrai 
VERBOND OER BELGISCHE NUVFRHE'D 
Rav<in«t«in»traAt 4 
BRUSSEL 

Parking» ; Stulv*r«*tro»t \0 - -Parking da» BttMM«Art«> • 10, rua da» Sola 
Juatltlaplaln *6 - «Parking Albartina» • Plaoa d« la Juatica 

Tweetaligheid... omwille van de adverteerder... 

ZES G R O E P E N 

De Vlaamse krantenmarkt wordt vol
komen beheerst door niet meer dan zes 
groepen. 

Er zijn vier groepen van C.V.P.-kleur. 
De belangrijkste daarvan is de « Stan
daard ))-groep, die in de loop der ja ren 
heel wat titels « gevreten » heeft : (( He t 
Nieuwsblad », « Het Nieuws van de 
Dag », « 't Vrije Volksblad », « Het 
Handelsblad », « De Gentenaar - De 
Landmacht ». Er is dan « Het Volk n, 
orgaan van de kristen-demokraten, met 
als <( bij-uitgave voor intellektuclen » de 

'« Niejuwe Gids », die de jongste jaren 
zowat de spreekbuis van T h e o Letèvre 
en zijn aanhangers was. Daarnaast is er 
de « Gazet van Antwerpen » en als bui
tenbeentje een sterke provinciekrant. 

T I E 
« Het Belang van Limburg », waarvan 
« He t Volk » vroeger herhaaldelijk be
weerde dat hij sterk onder de invloed 
stond van de Société Générale. 

Aan P.V.V.-zijde is er « Het Laatste 
Nieuws », dat thans ook « De I^ieuwe 
Gazet » kontroleert. 

Bij de Vlaamse B.S.P.-opinie is q,r 
Van Eynde's niet bloeiende « Volks
gazet » en de steeds meer kwijnende 
Gentse « Vooruit ». Er gaan voortdurend 
stemmen op om een fuzie van beide 
kranten te bepleiten. 

De veelheid van krantentitels kan niet 
verbergen dat de koncentratie in de 
Vlaamse {>ers reeds zeer ver gevorderd 
is. 

DE B E D R E I G I N G 

Waarom verdwijnen er zo veel kran
ten, waarom laten er zich zoveel opslor
pen door een groep en waarom ver
schijnt er praktisch nooit eens een nieuw 
dagblad op de markt ? 

Het antwoord op deze drie vragen is 
steeds hetzellde. De vooruitgang op het 
gebied van het drukken en van de hele 
nieuwstechniek heeft in een versneld 
tempo meegebracht dat de kosten voor 
het uitgeven van een krant niet meer 
gedekt worden door de ontvangsten aan 
abonnementsgelden en uit de losse ver
koop. Oin hun begroting in evenwicht 
te houden, zijn de kranten aangewezen 
ofwel op publiciteit ofwel op de steun 
van een belangrijke (en onzichtbare) fi
nanciële macht die bereid is, geld te 
verlic/en in ruil voor het beïnvloeden 
van de publieke opinie. Dat deze laatste 
manier om het hoofd boven water te 
houden een sterke liedreiging vormt 
voor een open en demokiatische beiiclu-
geving, vergt wel geen betoog. 

In de wereld van de « haute finance » 
doet men doorgaans niet aan liefdadig
heid en men is niet bereid, geld te ver
liezen zonder daarvoor iets in ruil te 
krijgen. De dagbladpers die steunt op 
de grote financiële groepen, kan onmo
gelijk vrij zijn ! Zij schrijft wat haar 
broodheren wensen. 

Maar ook de andere bladen, zij die 
aangewezen zijn op publiciteit om uit 
h u n bedrukt papier klinkende munt te 
slaan, zijn nauwelijks vrij te noemen. 

O N D E R DE KOSTPRIJS 

Een krantenlezer die zich 's zaterdags 
voor luttele drie frank e€h dagblad 
« van een halve kilo » koopt, geeft er 
zich doorgaans geen rekenschap van dat 
die krant aan papier en druk alleen véél 
meer heeft gekost dan drie fiank en dat 
het verlies plus de winst van de uitge
ver bijgepast worden door de adverteer
ders. Nu zou het onzinnig zijn te bewe
ren dat iedereen die ooit wel eens re-
klame maakt via een krant, meteen de 
inhoud van die krant kan beïnvloeden. 
Maar even onzinnig is de bewering dat 
een dagblad géén invloed vanwege de 
adverterende wereld zou ondergaan : de 
belangen van de grote zakenwereld en 
van de grote dagbladfabrieken zijn on
betwistbaar gelijklopend. 

Met andere woorden : alhoewel er for
meel persvrijheid is, wordt deze pers
vrijheid in de praktijk voorbehouden 
aan wie er miljoenen kan tegenaan 
gooien. En aan diens belangen ! 

De energie die wij aan ons weekblad 
besteden, is allerminst venpild aan 
een weliswaar siinboliKh-belang)i]'ke 
maar voor het overige Jiopeloze zaak. 
Wij kunnen met dit gioeiend weekblad 
(groeiend dank zij de veienigde inspan
ningen van hen die het maken en hen 
die het lezen en tegelijk piopngeien) zéér 
belangiijke rezultalen boeken : eenmaal 
per week is onze berichtgeving en o..j 
kommentaar op wat de dagbladpers 
schrijft een tegengewicht voor wat de 
kraiitenlezer de overige vijf dagen leest. 
Als wij er in slagen dit weekblad steeds 
te verbeteren en tevens in grotere kring 
te verspreiden, dan is die éne dag in de 
week van beslissende betekenis. 

Wanneer wij dit jaar ingaan met 6.000 
nieuwe abonnenten (het mooiste ge-
schenk'^Üat wij^ns vanwege onze propa
gandisten konden dromen) dan betekent 
zulks, dat in acht winterweken tijds het 
nodige werk werd verzet om in 1967 een 
regelmatig en beslissend kontakt te on
derhouden met minsterrs 20.000 nieuwe 
lezers in Vlaanderen. 

We bewijzen daarmee onszelf ee>x 
dienst. We bewijzen daarmee — naar 
we eerlijk menen — Vlaanderen een 
dienst. En niet in de laatste plaats he-
n'ijzen we daar me de demokratie een 
lieel grote dienst. 

Want hoe dan ook. s^oed of minder 
S,oed : in de 24 blndzifden van deze 
wekelijkse « Wi] » heeft geen enkele 
ni'i'hl oflti/'r dr sdiftmen ook miiar een 
half wooid te vei/errri. 

Toon van Overstiaeten. 
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AUTO IN SCHIJVEN 
Een auto-industrieel heeft volgend idee gehad : hij aanvaardt huweli jks-
lijsten, waa rop familieleden en vr ienden van aans taande paar t jes kun
nen inschrijven voor onderdelen van een wagen. De ene betaal t een s tel 
banden, de andere het s tuurwiel , een derde een stel schokbrekers , een 
vierde twee zi tkussens enz. Wanneer de inschri jvers talr i jk of vrijgevig 
genoeg zijn, kunnen ze he t jonge p a a r een komplete au to kado doen. 
Word t er geen komplete au to bijeen ingeschreven, dan hoeft het jonge 
p a a r slechts de res t in maandel i jkse (u i te raard l ichte) afbetalingen bij 
te kopen. En zo heel t het pdar t je meteen « s tanding » 1 

GYMNAPRAMA 
Virginie Girard lanceerde de g>'mnaprama, die het midden houdt tussen 
yoga en klassieke danks . In Frankr i jk heeft ze al een klem net van 
kursussen . Thans heeft ze een nieuwe formule gelanceerd : zowel kinde
ren als ouders worden aanvaard . Terwijl de k m d e r e n hun oefeningen 
doen, zijn ook de moeders aktief in deze « kuns t der ontspanning en 
zenuwbeheers ing ». Prijs per m a a n d voor wekeli jkse kursus van 1 u u r ; 
500 fr. 

M O D E - R U Z I E 

Dit zou, althans volgens het agentschap D.P.A. dat de foto verspreidde, het 
* mooiste meisje ter wereld» moeten zijn : Raquel Welch uit de Verenigde 

Staten. Natuurlijk aan de film. En natuurlijk in bont. 

De Franse , modewere ld ligt me t zich zelf overhoop. Grote coutur iers zo
als Cardin, Esterell , Féraud, Lapidus, Heim, Scher re r zijn ofwel ontslag
n e m e n d of geschrapt als lid van de sindikale beroepskamer . Reden : ze 
willen zich niet houden aan de sindikale regels, die een zekere per iode 
voorzien vooraleer publici tei t voor de nieuwe mode mag gemaakt wor
den. Ze s taan op het s tandpunt , da t ze als massa-producenten met de 
rek lame zo vlug mogelijk moe ten s ta r ten . Andere, meer exkluzieve cou
tur ie rs zien slechts heil in het tegenovergestelde. Een der ach te rgronden 
van he t geschil zou echter zijn, da t de « tuchtloze » coutur iers zich t e 
veel laten beïnvloeden door de « indecen te » mini-mode, die uit Londen 
is overgewaaid. Wat volgens de « tuchtvoUe » coutur iers niet overeen
s temt me t de « Franse goede smaak »... 

TROUW UEfST N[AAR GEEN GENIE 
Geniën zijn uiterst dun gezaaid en daarom is het aan te nemen dat er onder de da
mes die deze bladzijde lezen, weinig of geen zijn die hun dagen slijten aan de zijde 
van een geniale echtgenoot. En het is maar goed ook dat uw gemaal een gewone 
man is Want het blijkt een hele kanvei te zijn om te moeten leven met een ge
nie. Heel grote mannen hebben namelijk doorgaans heel giote gebreken, eigen
aardigheden en grillen. 

U gelooft het niet ? Dan zullen we u 
beleren door hieronder een reeks hebbe
lijkheden van grote geniën voor U op te 
sommen. 

De Russische schrijver Dostojevski, 
•wiens werk u stellig niet onbekend is, 
was dag en nacht zozeer in zijn letter
kundig werk verdiept dat hij zijn hele 
omgeving daarbij doodeenvoudig ver
gat. Toen hij op zekeie keer op reis 
was, vroegen bewonderaars hem naar de 
naam en de gezondheidstoestand vau 

zijn vrouw. Hij moest het antwoord op 
beide vragen schuldig blijven... 

Als u de Engelse dichter Oscar Wilde 
had gehuwd, had u het stellig geen drie 
maanden bij hem volgehouden. Hij be
keek zich voortdurend in de spiegel en 
was gelnkkig als hij zichzelf hoorde spie
ken. Hij was zo vreselijk ijdel dat hij 
zichzelf een « overrompelende mens » 
noemde. Bij feestelijke gelegenheden 
droeg hij steeds handschoenen met 
daarop zware ringen. 

OE BETOVERGROOTTIJD 
Spaarzaamheid was in de tijd van betovergi ootmoeder wel een van 

de belangrijkste eigenschappen van de huisvrouw. Alhoewel er op ker-
misdagen en teerfeesten geschranst werd op een wijze zoals dat nu wel 
helemaal heeft afgedaan, heerste op de overige dagen van het jaar 
schraalhans mee in de keuken. Betovergrootmoeder was heel wat han
diger dan haar achter achter-achter-klemdochters in het verwerken van 
allerlei restjes en overschotten. De kookboeken van de achttiende eeuw 
waren goeddeels gewijd aan recepten om van keukenkliekjes terug een 
behooihjke maaltijd te maken. 

Ook vandaag nog is het in veel gezinnen traditie dat oudbakken 
brood met zo maar weggeruimd of voor de vogels gegooid wordt, maar 
herwerkt tot « verloren brood ». En de moderne pasteibakker verwerkt 
zqn overschotten in zware, lillende maar goedkope « poddink » 

Betovergrootmoeder verwerkte haar broodoverschotten als volgt : 
« Neemt twee oudbacken halve Stuyvers Wittebrooden overdwars in 
Stticken gesneden; of neemt zo gy wilt halve Beschuyten. Neemt dan een 
Kommetje soete Melck met wat Siivcker en Rozewa'Bter daer onder ge-
daen. Legt dan de Sneeden Brood of halve Beschuyten in een platte 
aerde Schotel en ghiet die bereyde Melck daerover henen en laet het so 
een half Uertje staen weecken. Doet gedurig met een Lepel de doorge
zakte Melck 'er over henen tot dat het wel doorgeweeckt ts; klopt dan 
twee Eyeren heel kleyn; dan leght men het geweeckte brood in de Koe-
ckepan om met wat Booter te backen en men doet 'er de Eyeren over 
henen Is heel goet ». 

De filozoof Emanuel Kant uit Königs-
berg was in de praktische dingen van 
het leven zo hulpeloos als een kind. Hij 
was, naar het getuigenis van zijn tijd
genoten, zelfs niet in staat om een uur
werk op te winden. 

Charles Darwin, de vader van het dar
winisme, sprak voortdurend over de 
dood. Hij had een lugubere passie voor 
dode wezens. Ti jdens zijn leven reeds 
liet hij zich een prachtige zerk timme
ien; nadien vergat hij echter, waai hij 
ze had gezet. 

Heel wat grote mannen waren ver
slaafd aan alkohol en verdovende mid
delen. E.T.A. Hoffmann was een ge
zworen zuiper, die niet kon werken zon
der grote hoeveelheden wijn gedronken 
te hebben. Ook Byron en Lil ientron 
dronken veel. Jean Paul d ionk reeds 's 
morgens bij het ontbij t de eerste van 
een hele reeks flessen die hij iedere dag 
leegmaakte. 

Gebreken die op het eerste zicht ta
melijk onschuldig lijken, maakten het 
leven naast geniale mannen vaak tot een 
hel. Ibsen had een panische angst van 
losgeraakte knopen aan zijn kleding, 
ledere morgen sloot hij zich op om 
knoop voor knoop minut ieus te onder
zoeken en alles wat tegen zijn onderzoek 
niet bestand bleek, terug aan te naaien. 
Tolstoi telde zorgvuldig het aantal .tee-
bladercn telkens hij zich tee liet zetten. 

Dat Schiller niet kon werken zonder 
dat hij omgeven was door de reuk van 
bijna-rotte appelen, hebben we reeds tij
dens de Duitse les op school geleeid. 
Rousseau had een minder onschuldige 
passie : hij kon niet nalaten, steeds weer 
zilveren lepels en vorken te stelen in 
hotels en bij zijn gastheren. 

Zoals u ziet is het niet steeds een pret
je ora met een genie te leven. Nu is 
het echter wel zo, dat niet iedere lastig-
aard een genie is. In ieder geval : in
dien uw naan heel grote en onaange
name hebbelijkheden mocht hebben, 
dan kan het u wellicht toch een troost 
zijn te vrronderstellen dat u, mét het 
huwelijk, het groot lot hebt getrokken ; 
een geniale echtgenoot. 

Veimits de mode door de mannen 
gemaakt wordt, is het maar billijk 
dat tn du vrouwelijk heiligdom van 
WIJ af en toe een man aan hel 
woord komt. Wat mij speciaal op de 
lever ligt, is de vraag : welk soort 
man wensen de vrouwen.' Een ja 
knikker of een neen-zegger? 

De meeste vrouwen dromen van 
een man, die hen met een zwaai van 
zijn machtige armen optilt en aan de 
biede borst dtukt. Waarop er des 
noods een zeemeermin getatoueerd 
staat. Met een diepe zucht geven ze 
hem hun lippen tn een hts, om voor 
altijd — a peil prés — de ogen ie 
sluiten, hun mond inbegrepen (dal 
ts nog het beste) en tn een zeven-
veerstigste hemel te zweven. Waar 
die hemel ten slotte op uitdiaait, 
hoef tk met te vertellen; er zijn im 
mers geen domme x/iouwn. Ik heb 

WELK SOORT MAN 
het ooit eens zél] geprobeeid, maar 
tk struikelde en we vielen alle twee 
op grond. Sindsdien heejl mijn vrouw 
nooit meer de zevenveertigste hemel 
bereikt (hoogstens de zevendeihgste 
en dat ts al veel, oordeelt uzelf maar) 
en bekijkt ze met een zekere minach 
ling mijn armen als ik 's morgens 
lichaamsoejeningen doe op de klan
ken van een radio-piano. Maak maar 
eens wijs, dat een sterk ontivihkelde 
geest te vet kiezen ts boven brute b-
chaamskracht. Daarmee kun je geen 
vrouwen het salon uitdragen. Het 
evenwicht weid enigszins hersteld 
toen ik enkele dagen later een spuit-
walerjles met een uiong openkreeg. 
Toen flitste uit haar ogen een straal 
van verwondering en bewondering. 
Net zoals toen we verloofd waren en 
ik zei, dat ik voortaan zélf mijn das
sen zou uitkiezen en dat we om de 
veeltien dagen naar MIJN film zou 
den gaan zien. Tot dan toe was ik 
overal braaf meegelopen, uit vrees 
haar te ontstemmen en te verhezen, 
ff komt er neigens mee, als je het mi) 
vraagt. 



EEN expozerend kunstenaar biedt vaak het beeld van een mens, « vreselijk 
alleen en vreerloze prooi der horden » die, gezeten aan een thans altijd 

1 ge tafel en achter een boek verschanst, de kritische of onbegrijpende toe-
chouwers langs zijn werk voelt schuiven. Dit beeld stond ons voor ogen toen 

we maandagnamiddag in de grote rotondezaal van de Galerij Campo op de 
Meir te Antwerpen de tentoonstelling binnenwandelden van Rachel Baes, en 
haar zagen zitten in haar luipaardmantel en het lange, blonde haar samenge-
houden door het enig kleurig lintje in het sober ensemble van haar kledij. 
Dat was ze dus, de sinds de nekrofobe Times-recensie van haar boek « Joris 
van Severen, une ame » in de zuidnederlandse aktualiteit gerukte piëteitsvolle 
lielsbiografe van een groot man. Die tevens schildert en dat doet op een zeer 
persoonlijke wijze, waarin de wrangheid van reminicenties om strijd worstelt 
met vaak ondeugende originaliteit of sprookjesachtige beeldenassociatie. We 
hebben in Rachel Baes opnieuw voor ons een Vlaamse kunstenaar, die zich 
sterk geestesverwant voelt met de Latijnse kuituur, doch die van haar eigen 
bodem niet losgeraakt. Goddank zouden we zeggen, zoals we het voor Ver
baeren, de Ghelderode, De Coster hebben gezegd. 

De neiging is steeds groot te gaan ver
gelijken. De sfeer van sommige doeken 
van Rachel Baes doet ons denken aan de 
Parijse Amerikaan Balthus, van wie vorig 
Jaar te Knokke een grote retrospektieve 
•werd gehouden. Doch dit werk is minder 
uitgesproken erotisch en is ook meer gees-
telijk-literair georiënteerd. Maar er is een 
lelfde aanvoelen, er is een zelfde tegen
over mekaar stellen van geijkte en onwe-
lenlijke voorstellingen en op geestelijke 
be^rijding wijzende invallen. Er zijn er, 
die staande tegenover dit oeuvre vaag ge
dacht hebben aan Gustave Desmet, ons 
flitste een ogenblik Tytgat door de geest. 
Nooit denkt men aan haar vader, de por
tret- en naaktschilder Emile Baes, die 
ïich altijd over het schilderen van zijn 

1912 te Brussel is geboren als dochter van 
een Vlaams-Brusselse schilder, Emile 
Baes, « membre de l'institut » en van een 
Waalse moeder. Een zeer burgerlijk mi
lieu, waar men waarschijnlijk in die tijd 
weinig belang hechtte aan het feit dat de 
al vroeg schilderende dochter onder het 
dierenriemteken van de Leeuw (zon) ge
boren werd. Het blijkt nochtans dat een 
der kenmerken van deze groep een al-
begaafdheid is, waardoor vaak de keuze 
erg bemoeilijkt wordt. Blijkbaar werd 
Rachel Baes toch niet gekweld door een 
Hamlet-kompleks en heeft ze van kinds
been af geschilderd (13) om reeds op 17-
jarige leeftijd te Parijs te expozeren. Het 
waren de gewone onderwerpen : stil
levens, bloemen, marines, portretten. Wat 

Welke wereld is dan deze van Rachel 
Baes ? Deze der bizarre anekdote ? De 
Unheimlichkeit van een meisjeswereld, 
•waarin kleine heksen of boosaardige « on
schuldigen » rondtollen en ronddwalen, 
op zoek naar een onmogelijk te vinden 
geluk, naar de onbestaande droomprins, 
gekweld door levensangst of door de vol
wassenen, die hun wereld niet begrijpen 
(Het Eksamen) ? We hebben de indruk 
dat het werk van Rachel Baes sferisch 
één geheel uitmaakt, deze van de metafi-
ziek, van de ziel dus, een poging is om 
het onbewuste met pikturale middelen be
wust te maken ; een kunst, die zich te 
weer stelt tegen de buitenwereld. En die 
daarom vlucht in de ruimte van de bin
nenwereld (waarvan Het Onweder op de 
huidige tentoonstelling een der best ge
slaagde werken is, zo plastisch, uls kolo-
ristisch, als suggestief). Dat gebeurt niet 
altijd met even grote ernst, zeer dikwijls 
komt er een goedlachse spot bij te pas, 
of een typisch vrouwelijke « wreedheid », 
die dan weer overslaat in het poëtische of 
het sprookjesachtige, of beide met of zon
der andere elementen. We hebben de in
druk, dat Rachel Baes zich in haar 
ontwikkeling via een bepaalde tematiek 
van haar overpeinzingen bevrijdt. Nu eens 
is het de verloren kinderwereld, waar
door haar « peinture mémoriale » ont
staat, zoals de Ghelderode het zo treffend 
in een opstel formuleert. Dan weer is het 
Mai-ie Antoinette, de Franse koningin, 
slachtoffer van een revolutie, die een 
einde maakte aan een wereld waarnaar 
Rachel Baes blijkbaar een niet te onder
drukken heimwee heeft. Een sociologische 
« solidariteit », die tevens haar kontakt 
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R a c h e l Baes p "̂  
metafiziek 

dochter heeft verbaasd. En die familie 
was van Jan Frans Willems... 

ANTECEDENTEN 
liet is geplogenheid, het incognito van 

een « onbekende » te pogen op te heffen 
door te vertellen, waar en wanneer hij 
geboren is, uit welk milieu hij stamt en 
met wie hij omgaat. Daarmee weet nog 
niemand, met wie hij in werkelijkheid te 
doen heeft. Doch vermits de gewoonte het 
lo wil, noteren we dat Rachel Baes in 

BELANGSTELLEN IN.. . 
• roodgardisten van de kunst te Parijs : 

onschuldiger dan de lawine in China. 
In het muzeum voor Moderne Kunst 
verschenen vier jonge kunstenaars (sic), 
leeftijd vai lerend lussen 22 en 30 jaar, 
gewapend met hun matei taal. Want ze 
kwanieii expozeren doch moesten het te 
expozeren werk nog maken : ettelijke 
doeken op raam, veif, borstels, trakten, 
een magnetofoon. Ze togen aan het werk 
ondel het oog van het publiek, om « het 
dwaaste schilderij ter weield » te ver
vaardigen. Intussen weerklonk voortdu
rend door een luidspreker de zeljde 
slagzin .- « Buren, Mosset, Parmentier 
(tiens, zou dat een Vlaming zijn ?) en 
Toroni geven U de goede raad, verstan
dig te zijn ». In drie talen. De cirkels, 
driehoeken, banden, lijnen, punten ver
schenen op de doeken van deze t équi
pe >. Getrouw aan haar opvattingen nam 
de « équipe » na de opening van de 
tentoonstelling haar « oeuvre » mee 
naar huis. Want schilderkunst is een 
kwestie van moraal, met bedoeld al^ 
muuulekoialie... 

• « L'Eglise catholiqne en France sous 
l'occupation n door Jacques Duquesne, 
480 paginas, 240 jr. Uitgave Grasset. 
Kardinaal Suhard was Pétainist (zoals 
ca 60 t. h. Fransen) en mocht in 1944 
met in de Notre Dame zijn, toen de 
< kalohek » de Gaulle daar kwam bid
den, na de bevrijding der hoofdstad. 
Over de verdeeldheid onder de Franse 
klerus licht U dit boek objektiej in en 
vnj van passie. 

ligt dat al ver achter de rug. Rachel Baes 
was de wanhoop van de schoolzuster die 
tekenonderricht gaf, liep geen enkele aka-
demie af, is dus een autodidakte, een 
dromerig aangelegde vrouw die de een
zaamheid zoekt en die al schilderend ge
leidelijk de bekoring heeft ontdekt van 
de... tekenkunst. Deze geslotenheid en 
wereldvreemdheid heeft niet belet, dat 
Rachel Baes vriendschap sloot — mis
schien juist daarom — met figuren als 
Michel de Ghelderode, Paul Eluard, Char
les Bernard, Norge, Franz Hellens, Paul 
Léautaud, Jean Cocteau, Leo Van Puyvel-
de, Paul Collinet, Carlos de Radzitzky... 
grote namen uit de franstalige kultuur-
wereld. Wat dan weer niet belette, dat ze 
van zeer nabij Joris Van Severen heeft 
gekend en via hem geplaatst werd tegen
over de verschillende vormen en evoluties 
van de Vlaamse Beweging die voor haar 
hoofdzakelijk neerkwam op een kennis
making met haar eigen oorsprong. Dat is 
dan geworden een kurieuze mengeling 
van burgerlijke opvattingen, volks dina-
misme, een latijns-germaanse spanning 
overkoepeld door een sterk estetisch besef 
en een even sterk artistiek penetratiever
mogen. 1 

FOLTERKAMER 
DER ZIEL 

Als schilder in de zin van plastisch vir
tuoos of van koloristische \ ervoering, of 
nog in de zin van Vlaamse schilderkun
dige traditie is Rachel Baes niet tot de 
topfiguren te rekenen. Haar pigment is 
aan de schrale kant, de tekening is vaak 
onhandig, het palet is zeer beperkt, de 
materie doet droog en soms etsachtig aan, 
de opvatting is soms affiche-achtig, kort
om er is een wanverhouding tussen de 
techniek en de idee, die haai kunst len 
volle beheerst en omwille van haar door
dringend vermogen het hoge peil ervan 
verklaart. Het is doordacht werk. Men kan 
va" Baes zeggen dat een schilderij reeds 
gemaakt is, vooraleer de eerste borstel
streek op doek is gezet. Vandaar nergens 
herhalingen of overschildering, een ze^r 
pure materialiteit (die haar weerslag op 
het geestelijk klimaat heeft en omge
keerd), en zeer vaak het meespelen van 
het blote doek in de plastische en kolo
ristische konceptie. 

met de leider van het Verdinaso zou ver
klaren, in diens opvattingen over de maat-
schappeliike orde, de prins e.d.m. Daar
mee is niet gezegd, dat dit oeuvre een 
soort pikturale transkriptie zou zijn van 

de dietse solidariteitsbeweging, zelfs nie' 
gedeeltelijk. Doch op een verre achter
grond is het besef ervan, onder een heel 
andere gedaante, aanwezig. In feite 
een burgerlijke en voorbijgestreefde 
wereld. 

Het is vooral de sfeer die ons treft, 
geen blijde sfeer. Dat komt al door de 
blauw-zwarte, soms gele, elders blauw-
groen-rode dominanten in het palet ; door 
de starende uitdrukking van de persona
ges, meestal in een statische houding (die 
beide introspektie suggereren) ; de me
taalachtige glans van de kleren, in een 
bijna steeds stereotipieke plooienval die 
maniëristisch aandoet ; de spitsvondige 
tegenstellingen tussen het onderwerp en 
de titel (« Het bal » : een doek dat een 
meisje op weg naar het « feest » voorstelt, 
op krukken en met houten benen ; de lek-
tuur zonder boek, de geboorte zonder kind 
enz.) soms te s i s t e m a t i s c h ; de 
dwarse schaduw val, die at en toe de kom-
pozitie indeelt ; en dan allerlei vond-^ten, 
zoals het Brugse Belfort in kant (Brugge 
speelt de laatste tijd een grote rol in 
Baes' oeuvre, doch dan als sinteze en als 
aanvoelen) of nog de Brugse Metten, een 
duel door witte kanten figuren. De Iceing 
van de titels in de katalogus is op zich 
zelf een buiteling in het zonderlinge : half 
ironie, half filozofisch, de vermoeide glim
lach van een tot wijsheid gerijpte en ge
louterde vrouw, die echter plots haar 
vitaal temperame.it verraadt, wanneer de 
Times-recensie over haar Van Severen-
boek ter sprake komt. Wie zich aan een 
ander type had verwacht, voortgaande op 
dit boek en op dit merkwaardige schd-
dersleven en oeuvre, komt bedrogen uit ; 
Rachel Baes blijft ook bij nadere kennis
making een raadselachtig iemand, zoals 
haar werk, dat tot een geestelijke inspan, 
ning noopt en oms eer geestelijke ont
spanning is. Innerlijk en normaal gegroeid 
surrealisme, dat volkomen beantwoordt 
aan een zielsgesteldheid en dus echt is, 
geen mode. De pikturale en geestelijke 
ontspanningen en het soms te ver gezochte 
moet men er op de koop toe bijnemen. Ik 
besluit met de vaststelling : personage en 
oeuvre van Rachel Baes zijn beide een 
ontmoeting die verrijkt, intrigeert en tot ' 
nadenken stemt, uiteindelijk los van tech
nische vragen. Dat is veel, zoniet alles. 

K.V.B. 

.ï«p .,Li''~-"mMffc 

« Levenwreitgde » of een frivole en ondeugende interpretatie van het drama van 
Marie Antoinette, aan welke figtiiir en het levemlot waarvan Rachel Baes een 
reeks schilderijen heeft gewijd, waarin de tragiek zich veinienst met een levens-
afstandelijk besef. Hier is de dreiging van de guillotine nog spel het zal spoedig 
bloedige ernst worden. Een « literair onderwerp » zo men wil maar dan toch ge

tuigend van een zeer persoonlijk aanvoelen. 

http://temperame.it
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KAMIEL HUYSMANS 
De politicus Huysmans hoeven wij niet voor te stellen. Dat men hem de jongste 
tijd niet meer zo erg au serieux nam, is niet zozeer uit oneerbiedigheid voor zijn 
ouderdom dan wel voor een bij het ouder worden toegespitst paradoxisme van 
bijna onlogische afmetingen. In zijn politieke glansperiode gaf hem deze para-
doxaliteit een bepaald aureool van integriteit en objektiviteit; nu deze periode 
voorbij is, wordt zij wel eens aan de ouderdom geweten en als een soort geheu
genverlies beschouwd. Wie dit echter meent, kent Husymans niet : de ogenschijn
lijke tegenstrijdigheden die wel eens op pose lijken, liggen nu eenmaal in zijn 
manier van optreden en in zijn karakter. Republikein en monarchist, revolution-
nair met op Vlaams en volks gebied sterk-konservatieve en zelfs reaktionnaire 
tweetaligsheidsideeën, belgicist die als vlag dient voor federalistische marxisten, 
demokraat die het rood fascisme van Ulbricht verkiest boven de demokratische 
Bondsiepubliek; anti-militarist die opriep voor gewapende strijd in Spanje; het 
waren en zijn soms slechts schijnbare tegenstrijdigheden die aan zijn naam een 
eigen klank, aan zijn figuur een typisch uitzicht hebben gegeven. 

In hf-i boekje < Vier Kerels » bundelt 
Kaniiel Hii)smans enkele \oordKichlen, die 
in 1934 en 1935 gehoiiden en die m 1937 
reeds in het Frans uitgegeven werden. Het 
feit dat wi] zo lang op de Nederlandse ver 
sie hebben moeten wachten, heeit zek^r 
geen zware gevolgen gehad voor onze lite-
ratiuir : wél leren wij iii deze voordrach
ten de geiinanist en de man van eruditie 
kennen, die Huysmans is. Dat wi} het daar 
bij niet helemaal — dikwijls helemaal niet 
— met hem eens zijn. doet er niet loe. De 
twee « kerels » die hij in het eerste of>siel 
naast en tegenover elkaai plaatst zijn Rei-
naert en Ulenspiegel. Volgens Huv<imans 
zijn zij de meesteiwerken respektievelijk 
van het ncderlatKlstalige en het ftanstalige 
België. Deze tamelijk simplistische voor
stelling — Huvsmans beschouwt De Coster 
ook als Waal 1 — druist wel enigszins in 
tegen de idgemcne literatuurhistorie, die de 
essentieel-Nederlandse kenmerken van de 
Ulenspiegel, spijts de taal waarin het boek 
gesfhieven werd. beklemtoont. D P Ulen
spiegel is geen Waals epos. maar het is het 
epos der Nederlandse eenheid, door een 
Vlaming in het Frans geschreven. Het is 
ieders goed recht uit bet boek dat te ha
len, wat hem aanstaat of wat hij erin vindt. 
Wanneer Huysmans van Ulenspiegel ech
ter een belgicist m.i.\ki een voorvechter 
van een soort Benelux avant la lettre, dan 
past hij hem een Belgisch narrenpak aan, 
dai Ulenspiegel (voorvechter der vrijheid 
tegen Alva en Filips) zich zeker niet zou 
laten welgevallen hebben van de nu rege 
rende Filipsen en Alva's. 

Het opstel is echter, afgezien van deze 
vooistellingen waarin de politicus de hand 
van de gennantst leidt, wél interessant om 
sommige uitweidingen die wel eens ver van 
het onderwerp afdwalen maar die. in een 
aan Huvsmans eigen apodictische manier 
vooigebracht, zo niet nieuwigheden ver
kondigen dan toch aanleiding geven tot een 
« nou, daar heb ik nooit aan gedachte.! ». 

Het opstel over demon en duivel toont 
aan hoe Huvsmans met het onderwerp be
gaan is en toont ons tevens zijn belezen

heid en eruchtie. De uitwerking v ei toont 
het gebiek van het vorige opstel, dal tevens 
zipi charme is : een vertellend uitweiden, 
met soms tamelijk-vcire afwijkingen en 
zijwegen, een over tie oppervlakte glijden 
en verwijlen bij het boeiende en venassen-
de Het is een heenglijden over de demo-
nologie zonder er echter op in te gaan. ea 
een gedeeltelijk historisch overzicht van het 
beksengelool en de haksenprocessen, zonder 
algemeen te zijn : daarvoor zou trouwens 
een veel uitgebreider studie nodig zijn dan 
dit korte opstel. 

Het boekje leest vlot, is geschreven in de 
— reeds vermelde — afwisseling van apo
dictische uitspraken en gemakkelijke ver
teltrant en kan daarom een aangename 
verpozing betekenen voor wie van het on
derwerp houdt. 

C. Hvysmans — « Vier Kerels > — Stan
daard Boekhandel, 110 bh.; 95 fr. geb. 

HANS HENNY JAHNN 
Na Döblins dood is, met het overlijden 

van Hans Henny Jalinn nu zeven jaar ge
leden, de laatste der grote prozaisten uit 
het expressionisme heengegaan. 

Kramer-Bodoni zei bij zijn overlijden 
< Nu is de man dood wiens naam iedereen, 
wiens werk niemand kent. >. Maar ook de 
bekendheid van de naam Jahnn was zeer 
relatief : slechts kort voor en na zijn dood 
namen studies en artikels over zijn werk 
in omvang en aantal toe, kreeg hij bekend
heid in 't buitenland, verschenen vertalin
gen (in « Randstad > een stuk uit < Per-
rudja >, bij Seuil een vertaling van < Die 
Nacht aus Blei >) en bloemlezingen, o.m. 
van Rolf Italiaander. v-in Walter Muschg, 
van Werner Helwig. 

Muschg noemt Jahnn « zonder twijfel de 
grootste Duitse prozaïst van deze tijd >. 

Hans Henny Jahnn schreef echter niet 
alleen proza : zijn diama's vei-wekten heel 
wat beroering in de twintiger jaren. In fei
te was hij echter meer prozaist dan drama
turg : in het proza, in het breeduitgespon-
nen epische werk kon hij zijn weikelijke 
dichterlijke kracht en woordgeweld uitle
ven. Hoe breed en lijvig ook, het bleef 
nochtans een « Fluss ohne Ufer », een on
voltooide symfonie van hemel- en aarde-
bestoimende, geweldige vitaliteit; een vita
lisme dat losbrak in expressionistisch beeld
en wooidgeweld. 

« Perrudja > verscheen in 1929 bij de 
Lichtwark-Stiftung in Hamburg, in een op
lage van 1020 exemplaren. De auteur wilde 
een tweede loman hierbij doen aansluiten : 
de omstandigheden beletten het hem. Het 
boek is naar H.H. Jahnns verklaring, de 
levensgeschiedenis van een man die veel 
sterke eigenschappen bezit die de mensen 
kunnen eigen zijn, doch één enkele niet 
heeft : een held te zijn... 

De heruitgave van deze roman was no 
dig, omdat van de eerste uitgave slechts 
bibliofielen een exemplaar bezaten. 

De uitgave in pocket bij de Fischer-Bü-
cherei brengt nu ook het werk van een der 
grootste Duitse prozaisten in het bereik van 
iedereen. 

RENE J . SE6HERS 
De Vlaamse auteur René J. Seghers, ge

boren in 1904, is minder bekend dan de 
meeste zijner tijdgenoten-auteurs, en dit 
ten onrechte. Men kan dit wijten aan het 
feit dat sedert « Waterval », in 1943 ver
schenen, een romangeneratie aan het woord 
kwam die met haar proditktie én haar al 
dan niet gerechtvaardigde beruchte be
roemdheid, van Lampo en Walravens tot 
Claus en de jongeren, de bescheidener en 
rustiger auteurs in de stilte van het onbe
kendzijn — of althans minder-bekend zijn 
— dreef. 

Maar het kan ook gedeeltelijk liggen aan 
de aard van Seghers werk. Sedert zijn eerste 
boek verschenen er van hem een vijftal ro
mans en verhalen : zij dragen allen het 
merkteken van een fantastische, bijna sur
realistische vizie op mensen en dingen. Het 
werkelijke, de dagelijkse wereld der dood
gewone dingen wordt doorkruist met het 
exceptionele, met het fantastische, met het 
buiten- of bovenwerkelijke. 

De roman < De zingende kat > die door 
de Wereldbiblioteek werd uitgegeven in 
de Telstar-pockets (160 blz. - 85 fr.) is 
eveneens een vreemd boek; het doet in zijn 
grillige fantasie denken aan Daisne. Het 
afstand nemen van realisme en naturalisme 
gebeurt echter meer door het ongelooflijke 
en onwaarschijnlijke van het gebeuren dan 
door de uitwerking, die in 't algemeen mi-
nutieus-realistisch is en zelfs naturalistisch 
in zijn detailschildering. Maar het verhaal 
neemt afstand van realisme en naturalisme 
door de hele atmosfeer waarin het ademt 
en ontstaat. Een goochelaar, die een twin
tig jaar jongere mooie vrouw heeft ge
huwd, treedt met haar elke avond op in 
een nummer : de zingende kat. Zijn vrouw 
legt zich naakt in een kist, hij tovert haar 
om in een kat en zo treedt ze op. Na het 
optieden gebeurt de metamorfose omge
keerd. Een akrobaal die in dezelfde show 
optreedt toont echter te veel belangstelling 
voor de vrouw, zodat de goochelaar eerst 
ontstemd, daarna jaloers wordt. Een klein 
voorval geeft zijn jaloersheid nog meer 
voedsel. Hij besluit zich te wreken op de 
minnaar van zijn vrouw, om haar - terug 
aan hem te binden : hij metamorfozeert 
de akrobaat om in een konijn, dat hij daar
na wegschenkt aan vrienden. Uiterlijk lijkt 
het gevaar voor een weggaan der vrouw 
nu geweken, maar langzamerhand begint 
zij te beseffen wet er gebeurd is... 

Dit bevreemdende en fantastische ver
haal van het egoisme der liefde en haar 
macht in 't goede zowel als in 't kwade ver
toont een realistische struktuur en uitwer
king • zowel wat gegeven als atmosfeer en 
uitv\eiking betreft doet het wel eens, alle 
veihoudingen in acht nemend, denken aan 
Kafka's « Gedaanteverwisseling >, hoezeer 
ook wat dp grondidee betreft van dit ver 
haal verschillend. 

René f. Seghers : « De zingende kat » — 
Weieldbiblioteek, Ten Eekhovelei 243, 
Deurne — 85 fr. 

FONOPLATEN 
EEN AVOND 

MET HAENDEL 
Voor enkele weken hebben we de 

aandacht van onze lezers gevestigd 
op de intekenaklte van de Deutsche 
Giammophon Gesellschaft, waarbij 
men tegen uiteist vooidelige voor
waarden kon intekenen op een der 
vier uitgaven : de Missa Solemnis 
van Beethoven, de volledige piano
sonates van dezelfde komponist, 
Wagner's Tristan und Isolde en ten 
slotte de volledige orgelkoncerten 
van G.F. Haendel. 

Deze aktie werd door een zgn. pro-
motieplaat bekend gemaakt, die we 
vooraf warm willen aanbevelen : 
voor slechts 90 fr. kan men een grote 
30 cm plaat kopen, ditmaal niet met 
uittreksels, doch met volledige wer
ken. Aan de ene zijde twee concerti 
giossi van Haendel (geen eigenlijke 
orgelconcerten), nl. de bekende nrs. 
6 enerzijds uit opus 3, anderzijds uit 
opus 6. Dit gedeelte wordt door Ar-
chiv verzorgd met de Schola Canto-
mm Basiliensis onder leiding van 
Wenzinger en brengt prachtige mu
ziek die iedereen kan aanspreken, op 
feilloze wijze vertolkt. De keerzijde 
bevat enkele kleinere pianowerkjes 
van Beethoven, vertolkt door de spe
cialist Wilhelm Kempff. Spijtig is de
ze zijde, door DGG uitgegeven, niet 
Vlij van geruis. 

De liefhebbers doen best niet te 
wachten, daar de oplage van deze 
propagandaplaat beperkt is. 

De volledige uitgave van de Orgel
concerten (5 platen Archiv nrs. 104.-
917 - 104.921 in cassette met album) 
die in het raam van de intekenaktie 
aangevat werd, is een juweel te noe
men. Weer werd uiterste zorg besteed 
door de ploeg van Archiv om de oor
spronkelijke muziekteksten, die dik
wijls moeilijk te achterhalen waren, 
op de juiste instrumenten uit te voe
ren. Tekenend is bv. dat een volle
dig nieuw pozitief-orgel werd ge
bouwd voor deze opname, omdat 
geen enkel beschikbaar instrument 
aan de gestelde hoge eisen voldeed! 

Het IS niet mogelijk alle 16 kon-
certen te bespreken (waarvan een in 
twee varianten). De Schola Cantorum 
Basiliensis heeft zich helemaal gege
ven in deze moeilijke opgave, terwijl 
de orgelsolist Eduard Muller een 
prestatie leverde die slechts weinigen 
hem zullen nadoen. 

Door Haendel merden de orgelkon
certen als kamermuziek bedoeld, als 
tussenspelen bij zi]n oratorium-uit
voeringen waardoor hi] in gans En
geland beroemdheid had verworven. 
De meester zat dan zelf aan het klei
ne pozitief-orgel en improvizeerde 
zijn wonde) mooie stukken. Juist die 
improvizatie bracht zulke giote moei
lijkheden met zich bij de realisatie 
in 1966 ! Als tegenspelers van het or
gel komen alle instrumenten aan de 
beurt, naast de violen ook de fagot
ten, hobo's en zelfs blokfluiten en 
harp (in het beroemde harpconcerto 
opus nr. 6). 

Hoogtepunten zijn o.i. wet : het 
opus 4 nr. 1, waar de violen een over
wegende rol spelen, opus 7 nr. 1 als 
enig orgelconcerto waarbij een groot 
orgel (der Tituskerk van Bazel) de 
plaats van het pozitief inneemt en 
er dan ook een majesteitelijke glans 
aan geeft, en ten slotte het fijne pit
tige duel tussen koekoek en nachte
gaal (de 2de beweging van het can
cel to in F groot). 

Haendel's macht en pracht komen 
in deze orgelkoncerten getemperd tot 
uiting, maar ze zijn aanwezig. Zoda
nig dal de eerste beweging van opus 
7, nr. 6 « Pomposo » heet. En dat is 
Georg Friediith te voeten uit! 

Stef 
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het middelpunt 
der aarde 

Deze exploraiiefilm van 
Pieire Bartoli en Yvon Collet 
is een aflevering uit de Franse 
dokumentaire reeks « La gran
de a \enture » is aai in het avon
tuur in zijn ^ele ui t ingen ge
bundeld werd aan de hand \ a n 
filmbeelden o\ei piiinitieve vol
keren, ontdekkingsreizen, we
tenschappelijke expedities in 
alle weieldhoeken en /elfs, wat 
vana\ond duideli)k wordt, in 
de schoot van de aarde. Wij er
varen de buitengewone sfeer die 
heerst tussen een groep speleo-
lo"cn die 400 meter onder de 
gioiid hun \\etenschappelijk 
werk \errichten. 

(Zondag 22 januari - 15 uur 
25 - Brussel Ned.). 

zoutleeuw 
Dit mooie stadje ivas in de 

15de eeuw een belangrijk cen
trum, waar een stuk roem\olle 
Bïabantse geschiedenis werd 
geschre\en. Ook nu nog bezit 
Zoutleeuw veel kunstschatten 
ui t zijn groots veileden, waar
van de H . Leonaiduskeik aan 
de grote markt een stille getuige 
is. Maar zoals de weiktitel « Sic 
transit » het reeds liet vermoe
den, is het roeraiijke verleden 
niet het enige facet dat in deze 
dokumentaire zal belicht \\ or
den. 

(Maandag 21 januari • 20 uur 
50 - Biusseï Ncd.). 

loco-motion 
In 1966 heeft de Finse televi

sie een reeks \ an vier amuse-
mentspiogramma's gepiodu-
ceerd, opgenomen in allerlei 
fabrieken en werkhuizen, gele
gen in alle streken van Finland. 
He t programma « Loco-Mo-
tion », de laaUte van de serie, 
werd opgenomen te Tampere , 
een grote Finse mdusliicstad. 
Tijdens de opnamen weid er 
gewoon doorgewerkt, ofschoon 
het personeel wel enigszins weid 
gestoord door de filmploeg en 
de vedetten die aan dit Mon-
treux-programma meeweikten. 
Met deze uitzending beoogden 
de regisseurs Jukka Virianen, 
Aarre Elo en Matt i Kuusla 
slechts een aangenaam amuse
mentsprogramma te maken, op
genomen in een realistisch de
cor. 

(Dinsdag 24 januari - 20 uu r 
25 - Brussel Ned.). 

vreemde wereld 
Dinsdagavond kun t u kijken 

naar het spel « Vreemde we
reld » van de Engelse schrijver 
Giles Cooper, dat onder de re
gie van Hu ib de Vries wordt 
uitgezonden. 

De in 1018 geboren Giles 
Cooper hanteert niet alleen in 
« Vreemde wereld » maar ook 
in andere spelen van zijn hand 
vaak zijn geliefkoosde thema : 
de verbaasde burgerman die 
ontdekt dat achter zijn keurige 
tuintje een onbekende en niet 
vermoede wereld ligt. De alle
daagse werkelijkheid biedt plot
seling geen houvast meer en 
verbijsterd ontdekt de hoofd
persoon dat het leven onbeken
de dimensies heeft. 

(Dinsdag 24 januar i - 20 uur 
65 - Biussel Ned ). 

pater dam^iaan 
T e r gelegenheid van de We

relddag van de Melaatsheid op 
25 januar i zendt de Vlaamse 
tv v\'oensdag een film uit over 
deze Vlaamse priester, die te 
Tremelo geboren w^erd in 1840 
en stierf op Molokai in 1889. 
De figuur van Jozef Damiaan 
Deveuster weid door de Ant
werpse cineast Jos Jacobs op
geroepen aan de hand van his
torische filmbeelden, foto's en 
dokumenlen. 

O p de Hawaii eilanden wordt 
pater Damiaan nog altijd be
schouwd als één der meest voor
aanstaande persoonlijkheden. 
Voor de National Statuary Hal l 
te Washington VN̂ aar rond het 
beeld van Abraham Lincoln de 
beelden staan van twee promi
nenten uit elke Amerikaanse 
staat, werd de beeltenis van Da
miaan verko/en door het Ha-
waiaanse parlement om deze 
jonge Amerikaanse staat te ver
te genwoord igen. 

(Woensdag 25 januari - 20 
uu r 25 - Biussel Ned.). 

de 
woeste hoogte 

Dit tv-spel gebaseerd op het 
beroemde gelijknamige verhaal 
van Emily Bronté werd voor de 
B.B.C, gerealiseerd door Ru
dolph Caitier, met in de ster
rollen Claire Bloom als de on
besuisde, temperamentvolle, 
grillige Catherine Earnshaw en 
Keith Mitchell als de sombere, 
piekerende Healhcliff. 

In de tv-bewerking is het lij
vig boek tot zijn essentiële blad-

«Te voet door Vlaanderen» : ontivoeting met een schaapher
der. Brussel Ned. woensdag 25 jebniaii. 

zijden herleid : de gepassioneer
de, ongeoorloofde liefdesge
schiedenis tussen Cat ' iei ine 
Larnshaw en Heathcliff, de 
(1 zigeuner, vondeling » die uit
eindelijk meester wordt op 
Wuiher ing Heights. Alhoewel 
het spel een periode van meer 
dan twintig jaar overspant is 
het verhalend element bewaard 
gebleven. 

Onze 
selectie 

Z A T E R D A G 21 J A N U A R I 
19 u .•?0 Brussel Ned. 
Speurtocht door de Venen 
(Vijfde van een serie natuur
en dierenfihns van Theo Ku-
biak en Dr. Besch - Program
ma \an de N.D.R.-Hamburg). 
20 u 25 Brusse l Ned. 
Spelevaren (Een spelprogi ani
ma waarin quiz en variété el
kaar afwisselen). 
21 u 40 Brussel Ned. 
Echo. 

Z O N D A G 2 2 J A N U A R I 
20 u 40 Brussel Ned. 
Music Maestro please (VU) 
(Schlagers uit de periode 1930-
1960 gezongen door Yvonne 
Lex, Nathalie, Josje Esselman, 
Rina Pia, Noëlle Huart, Lize 
Marke, Jacques Raymond, Will 
Ferdy, Jean Walter, Henk Van 
Montfoort en Frank Van der 
Auwera - Muzikale begeleidïiig 

Vlaamse T. V. 

Z A T E R D A G 21 J A N U A R I 

12 55 to t 14 00 : Skien Rechtstreekse 
reportage van de afdel ing voor heren in 
de Hahnenkammrennen, gehouden te 
K i tzbuhel — 16 00 • Volksuniversitei t — 
18 55 : Z a n d m a n n e t j e — 19 00 Luceot, 
katho l iek - godsdienstige ui tzending — 
19 30 . Speurtocht door de Venen — 
19 55 • Hier spreekt men Nederlands — 
20 00 TV-nieuws — 20 25 : Spelevaren 
— 21 40 : Echo — 22 10 : De man van 
U N C L E 26e af l : De meisjes van 
Trush — 23 00 : TV-nieuws 

Z O N D A G 2 2 J A N U A R I 

10 25 • Skien Slalom voor heren te K i tz 
buhel — 12 55 Skien Slalom voor 
heren (tweede reeks) te Kitzbuhel — 
15 00 : De Flintstones — 1 5 25 • Het 
flrote avontuur • Het middelpunt der 
aarde Explorat ief i im — 15 50 . Rugby 
Reportage van de tweede hel f t van de 
wedstr i jd Frankri jk - Groot -Bnt tan ine — 
16 45 to t 17 25 : Hip Amusementspro-
flromma met Rene Franck, Truly Smith, 
The Incrowd en de Beatgiris — 18 25 : 
Klein, k le in k leutert je — 18 45 : Het 
geheim von de 17 Avonturenf i lm voor 
de jeugd — 20 00 • TV-nieuws — 20 1 5 * 
Sportweekend — 20 40 : Music Maestro 
Diease ( V i n , met Yvonne Lex. Rino Pia. 

Lize Marke, Jacques Raymond. Wi l l 
Ferdy, e a •— 21 40 Premiere Maga
zine — 22 30 : TV nieuws 

M A A N D A G 2 3 J A N U A R I 

14 05 : Schooltelevisie — 18 25 : Tele-
toal les • Frans — 18 55 : Zandmannet je 
— 19 00 : De Goudkreek 4e episode ' 
De geheimzinnige vreemdeling — 19 18 • 
Tienerklanken — 19 43 • Openbaar kunst
bezi t « Myst iek huweli jk » door Hans 
Meml ing (1433-1494) — 19 55 : De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Mensen in wanhoop, een nieuw 
pol i t ieverhaal Eerste episode — 20 50 : 
Van toen to t nu 70 jaar k le inkunst in 
Vlaanderen en Nederland (Hoofdstuk l i l ) 
— 21 30 : Zoutleeuw, een documentaire 
over het mooie Brabantse stadje •— 
22 05 : Gastprogramma De kathol ieke 
gedachte en actie — 22 35 : TV-nieuws 

D I N S D A G 2 4 J A N U A R I 

14 05 : Schooltelevisie — 18 55 ' Zand 
mannet je —' 19 00 : Flipper 36e a f l : 
De paardendieven — 19 25 : Jeugd zon
der grenzen — 19 40 : Kwart-Eefje — 
19 55 : Hier spreekt men Nederlands — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 " Loco-Mo-
t ion (Variété tn de fabr iek) , var iétépro-
gramma van Jukka Vi r tanen — 20 55 : 
Vreemde wereld, tv-spel door Giles Cooper 
•—• 21 45 • Het toneel in Nederland — 
22 15 : TV-nieuws 

W O E N S D A G 2 5 J A N U A R I 

15 00 to t 17 00 : Jeugdtelevisie — 
18 25 : Schooltelevisie — 18 55 : Z o n d -

mannet je — 19 00 • Wie weet, wint , spel-
programma voor de jeugd — 19 30 Te 
voet Vandaag . Water oo - Ni jve! -
Ronquieres - Villers la Vil ie — 19 55 ' 
De Weerman — 20 00 TV nieuws — 
20 25 : Poter Damiaan, een f i lm van Jos 
Jacobs over de f iguur van Jozef Damiaan 
Deveuster, de Vader der meloatsen — 
21 15 : Speelfi lm : Een honigsmaak, psy
chologische f i lm van Toay Richardson, 
met Rita Tushingham en Murray Melvm 
— 22 50 . TV nieuws 

D O N D E R D A G 2 6 J A N . 

14 05 : Schooltelevisie — 18 25 Tele-
taallos ; Frons — 18 55 . Zandmannet je 
— 19 00 • Hobo, de kleine zwerver (10e 
c f l ) — 19 25 : T ienerk 'onken — 19 55 
Hier spreekt men Nederlands — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 " De Dick van Dyke-
show 31 e af l : Sally's verjaardag — 
20 50 : De prehistorie Van de eerste 
mens to t nu .. — 21 25 : Premiere — 
21 55 : Vergeet met te lezen — 22 25 ' 
TV-nieuws 

V R I J D A G 2 7 J A N U A R I 

18 25 : Schooltelevisie — 18 55 • Zond-
mannet ie — 19 00 ' Filmmuseum van de 
schaterlach Een voorbeeldig echtqenoot 
— 19 15 : Wirvtervogels in Stockholm, 
f i lm — 19 44 : Zoekl icht — 19 55 
De Weerman — 20 00 TV nieuws — 
20 25 • Wuther ing Heights (De woeste 
hoogte), tv-spel gebaseerd o p j i e t gel i jk
namige verhaal van Emily Bronte — 
22 05 : TV-nieuws — 22 10 to t 23 00 : 
Nocht van de Radio en de Televisie 
Rechtstreekse ui tzending van een gedeelte 
van het )aarli|kse Radio- en TV-bal met 
o m. de ut t re ik ing von de « Oscars 

De bewerkers hebben ook het 
stramien van de roman behou
den waarin de geschiedenis \ a n 
dl ie echtparen en hun kinderen 
verweven worden met als hoofd
thema de onmogelijke liefde 
van Heathcliff %oor Catherine, 
en 7ijn wraak tegenover al de
genen die zijn liefde in de weg 
staan. (Vrijdag 27 j anuau - 20 
uur 25 - Brussel Ned.). 

door het T.V.-orkest onder lei
ding van Fancis Bay). 
21 u 30 Brussel Fr . , 
La Chine, puissance mondiale 
(Documentaire - Film van Joa
chim Heldt en Rolf Gilhausen). 

M A A N D A G 2 3 J A N U A R I 
20 u 50 Brussel Ned 
Zoutleeuw (Een dokumentaire 
van Lieven Gijpen en Germai-
ne Dtjckhoff over het mooie 
Brabantse stadje dat in de 15e 
eeuw een belangrijk centrum 
is geweest). 
21 u 30 Brussel Ned. 
Van toen en nu (70 jaar klein
kunst in Vlaanderen en Ne
derland (Hoofdstuk III) Een 
reeks uitzendingen van Wim 
lbo en Rik Gylen met mede
werking van kabaret-artiesten 
uit Noord en Zuid). 

D I N S D A G 2 4 J A N U A R I 
20 u 55 Brussel Ned. 
Vreemde wereld ( \ w icked 
world) - (T.V.-spel door Giles 
Cooper - Vertaling : L. Rutgers 
- Programma van de N.T.S.-
VP R.O.). 

W O E N S D A G 2 5 J A N U A R I 
20 u 25 Brussel Ned. 
Pater Damiaan (Een film van 
Jos Jacobs waarin de figuur 
van Jozef Damiaan Deveuster 
(Tremelo 1840 - Molokai 1889), 
de Vader der melaatsen, wordt 
opgeroepen met gebruikma
king van authentieke doku
menlen, foto's, tekeningen en 
voorwerpen). 
21 u 15 Brussel Ned. 
Een honigsmaak (film) - (.A 
taste of honey) - Voor volwas
senen ) . 

D O N D E R D A G 2 6 J A N . 
21 u 20 Neder l and I 
Vallend puin (T V.-^pel). 

V R I J D A G 2 7 J A N U A R I 
20 u 25 Brussel Ned. 
Wuthering Heights (De woeste 
hoogte) - (T.V.-spel gebaseerd 
op het gelijknamig verhaal van 
Emily Bronte met Claire 
Bloom, Jean Anderson, Keith 
Michell, Ronald Howard e.a. -
Regie : Rudolph Cartier - Pro-
granvna van de Britse -T.V.-
B B.C.). 

Toneel te 

Brussel 

K V S. 

Mel « Stoim over Fuetice » 
van Luc Vdsen (Aljom I'an 
Impe) wotdt anaeimaal een 
iiieiiiü Vlaams weik m de 
K.i .S. gekieeeid. 

Deze auteur kwam in 1963 
leeds aan de beuit met « De 
genaamde Greco ». 

Dtt nieuw werk is slechts ge
deeltelijk geslaagd. De auteur 
heeft een uilgespioken voor-
keui voor een gegeven wuann 
godsdienst en politiek zich ver-
mengen en tegen elkaai inchui-
sen. De u<e)eld van Savonatola, 
de moiimk die, volgens de 
schiijve), aan zijn fanatisme 
ten onder gaat, Machiavelli, 
paus Alexander VI, Cesare 
Boigia, e.a. leent zich hiei xcel 
toe. De figuur van Savonatola 
loerd tiouwens reeds vioeger 
behandeld en kan van vil ver-
ichiUende oogpunten bekeken 
worden. De schrijver moet in 
zijn opzet vanzelfsprekend be-
peikl blijven, gezien het uit
zonde] lijke van deze figuur uit 
de zeer bewogen Renaissance-
tijd. 

Hel kontiast — bij Savona-
lola : waie godsdtenstzin, sti en
ge zedelijkheid, onweei staan-
bare diang naar opheffing van 
de gebleken (en schandalen) 
tn Keik en Staat die zwolgen 
in weelde, lichtzinnigheid en 
onzedelijkheid; tegenover de 
andeien, met paus Alexander 
VI als hoofd van een verdoiven 
weield en a.h.w. de eksponent 
van een losbandige tijd die 
alle waaidigheid door het slijk 
slew de — ts een zeei dankbaar 
ondetwei p voor Item die het 
ondei de knie hijgt. 

Cynel Verschaevc is er voor 
lei uggeschi okken, denkelijk 
wel als piiester om morele en 
kei keiljke ledenen, en Luc Vil-
sen IS er aan tekort gescltoten. 

Het eeiste gedeelte kan ge
slaagd lieten; het is diamatisrh 
geladen, goed uitgestippeld, 
met een vinnige, som.s iets te 
zeer uitgesponnen dialoog, de 
peisonnages treffend getekend; 
de tweede helft is de schaduw 
niet meer van de eeiste, het 
woidt eenioudtg melodrama . 
de tafel elen m de gevangenis, 
het al Ie zeer onderslieepte 
luiidvoihlig optreden van de 
4 slechten » en het belachelijke 
slottafeteel op de brandstapel 
zoigcn voor een anliklimaks, 
unai men onlluitsl naai zit Ie 
kijken. Ook het hei haalde in
lassen van de vroegefe vei loof
de ijan Savonarola (thans ge
nezen minnaies van de paus 
en... andeien) is een verkeeide 
aanwending van een zeer goed-
hoop middel dat het geheel <«« 
het peil van een keukenmei-
dniiomannetje veilaagl {met 
cite lespekl vooi de kookpiin-
sessen). Hel is niet omdat Sa-
vonaiola in zijn jeugd een te-
leuigestelde liefde heeft ge-
kerM dat men dil hier moei te 
jas biengen, daar het met het 
opzet van hel stuk geen uit
staans heeft Dit peisoiiage mag 
geiust gesfhiapt woiden. Hst 
weid dooi Yvonne Lex vlak en 
kleuiloos weergegeven. Dom 
De Giiiytet, als gast, is Pater 
Savonaiola met hart en ziel : 
zeer mai kante mieiprelatie. 

Veidei onderscheiden zich : 
('go Piinsen als Pater Dome-
iiico, zijn trouwe volgeling Leo 
Beyets als bewuste Machiavelli, 
Rik Andiies als een dooi tas
tende en nijdige Cesare Bor
gia alhoewel niet genoeg ge-
schakeeid, en Alex Cassieis als 
patei Malalesta, als veipeisoon-
hjking X an de afvalligen. 
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De strijd om «het doelpunt 
van de eeuw » is de jongste da
gen weer hoog opgelaaid, vooral 
in West-Duitsland en Engeland. 
Eigenlijk is de storm nooit hele
maal gaan liggen sinds het ogen
blik dat de Zwitserse scheidsrech
ter Gottfried Dienst in de slot
wedstrijd van de jongste Wereld
beker het omstreden doelpunt 
toekende aan het Britse tefim. 

De Duitsers waren danig in hun 
wiek geschoten. «Das dritte Tor» 
was maandenlang het klassieke 
eindtema van alle toogdiskussies 
in de Bondsrepubliek. De West-
duitse pers wijdde er ware ver-
volgromans aan, waarin het 
woord verleend werd aan exper-
ten in de ballistiek zowel als aan 
deskundigen uit de hoiUverwer-
kende nijverheid en de leerlooie
rijen. Algemeen Duits slotak
koord, zowel van deskundigen 
als van baliekluivers : de derde 
goal kon onmogelijk goal geweest 
zijn. Een bal die op een ronde 
dwarslat botst, kan nooit ofte 
nmzmer achter de doellijn ko
men. Om deze teorie te staven, 
werd beroep gedaan op alle mo
gelijke en vooral onmogelijke 
voorbeelden en vergelijkingen. 

Toen eindelijk na maanden de 
diskussie een beetje afflauwde, 
werd haar nieuw leven ingeblazen 
door het verschijnen van de film 
« Goal » op de linnen schermen 
eerst in Zwitserland en sinds de
cember ook elders in West Euio-

pa. Tijdens de slotmatch van de 
wereldbeker - kompetitie werkten 
niet minder dan 17 kameras voor 
het team dat « Goal » verwezen
lijkte. Geen enkele dezer kameras 
bracht voldoende duidelijke beel
den om definitief tut te maken 
of het al dan niet goal was ge
weest. Bij de wereldpremière in 
Zurich beperkte FIFA-voorzitter 
sir Stanley Rous zich dan ook tot 

GOAL 
een stereotiep « no comment », 
toen joernalisten na de vertoning 
naar zijn mening over het beslis
send doelpunt informeerden. In 
eenzelfde voorzichtig stilzwijgen 
hulden zich de andere groten uit • 
de voetbalwereld. Behalve de 
Zwitserse scheidsrechter Dienst, 
die het doelpunt had gefloten en 
die in de film een staving van 
zijn beslissing zag : « De film be
vestigt mij in mijn overtuiging^ 
dat de bal aan de binnenkant van 
de zagemeelhjn batsie «v^ ' -•'*""«** 

Koningin Elisabeth begroette de Britse Wereldbeker ploeg. Als eerste 
man : kapitein Bobby Mooie. 

Scheidsrechter Dienst heeft 
niet lang kunnen nagenieten van 
zijn kaiegorieke verklaring. Want 
imniddels is er — eindelijk! — 
wél een overtuigend bewijs gege
ven, dat duidelijk de beslissende 
spelfaze in beeld brengt. De Duit
se voetbalinstanties lieten name
lijk te Londen « met paedagogi-
sche doeleinden » een film van de 
slotmatch vervaardigen. Bij het 
monteren van de film in septem
ber van verleden jaar bleek onte
gensprekelijk dat de bal botste 
op enkele centimeter vóór de 
Dtdtse doellijn. Het was géén 
goal geweest! De Duitse voetbal
bond hield de zaak echter stil, 
om twee redenen. Ten eerste 
bleef in ieder geval de scheids-
rechterlijke beslissing en dus ook 
de uitslag van de match onher
roepelijk; ieder protest zou dus 
hoogsten een « morele » betekenis 
gehad hebben. En ten tweede 
wilden de Dtdtse voetbalgroten te 
allen prijze vermijden dat men 
in de wereld zou gaan denken 
dat zij onsportief waren en zich 
niet konden neerleggen bij een 
nederlaag. 

Het bestaan van het filmisch 
bewijs geraakte echter toch be
kend. Tijdens een jaaroverzicht 
van de sportsektie van de Duitse 
T.V. kwamen de filmbeelden op 
het kleine scherm en sindsdien 
deden ze — van het nodig half-
jubelend, half-nijdig kommentaar 
voorzien — de ronde van de hele 
Westduitse pers. Ook elders in de 
wereld was « de » goal plots weer 
het tema van de dag. Dit zal dan 
wel de laatste grootscheepse op
flakkering van het debat geweest 
zijn. De Duitsers zullen natuur
lijk in lengte van jaren hun on
verdiende nederlaag blijven me
moreren, maar daarmee is de 
kous af. 

Vit de film « Goal» — die on
danks de n kameras het bewijs 
niet kon brengen — is inmiddels 
terug gebleken dat, hoezeer het 
beslissend doelpunt ook een dub
beltje op één kant was, de Britse 
ploeg tijdens de slotmatch inder
daad beter was dan de Westduit
se en dat één goal verschil deze 
superioriteit geenszins overdre
ven demonstreerde. 

Inmiddels is deze film om an
dere redenen merkwaardig te 
noemen. Hij is een sterk « docu
ment humain » dat nu eens niet 
blindweg de sport verheerlijkt, 
maar dat ook de minder blinken 
de keerzijde van de medaille laat 
zien. Hi] illustieert treffend het 
bekende woord van George Or 
well : «internationale sport is 
identiek met haat, nijd, pralerij 
miskenning van alle regels en het 
sadistisch genot om geweld tt 
plegen » De kamera van hejt fil 
mende team bespaart ons niets 
van de minder fraaie dingen op 
en rond het voetbalveld : de ko 
medie van voetbalvedetten, de 
vechtpartijen onder de neus van 
machteloze scheidsrechters, de 
knalharde meppen onder en bo
ven de gordel, de kompi omisloze 
uitschakeling van de grote Pélé. 
Daartegenover zijn er echter on
vergetelijke beelden van echte 
sportiviteit en sportieve inspan
ning : Pélé, Eusebio, Uwe Seeler, 
Lev Jashin of Bobby Moore op 
hun best. Hqe hard en ongenadig 
vaak ook, in zijn geheel blijft de 
film toch pozitief voor « Koning 
Voetbal ». 

T.F. en sport 
De belofte die indertijd door Wim de 

Gruyter gedaan werd om in « Arena », 
de T.V.-sport-magazine, ook minder be
kende sporten voor te stellen, schijnt 
maar een loos gezegde te zijn geweest. 
In de T.V. is er enkel plaats voor uit
zendingen over atletiek, wielrennen en 
voetbal, maar dan in mineur. Want in 
rollerhockey of in schermen is er nie
mand die Van Looy of Puis heet. 

Brabo heeft zijn 
Roemeen 

We schreven reeds dat Brabo Volley-
ballklub AntVk^erpen beschikt over de 
Roemeense internationaal Horatio Ni-
colau. Deze speler wordt trainer voor 
de Antwerpse klub. Wat ons echter 
minder bevalt is het feit dat aan de 
pers kond werd gedaan van het feit 
dat hij les zal gaan geven (in de ge
meente Deurne) in lichamelijke opvoe
ding ! Of hij nu licenciaat is of niet, 
gaat ons niet aan... Wat echter zeer 
ergerlijk is in deze zaak, is dat deze 
Nicolau gebrekkig Frans spreekt en 
geen woord Nederlands en dit in een 
vlaamstalige gemeente! Punt twee, 
door het aannemen van een vreemde
ling tot leraar, zijn er verschillende 
jonge gediplomeerden die zonder werk 
blijven. Waar is de logica, vroede va
deren van Deurne, gebleven ? 

Do-Re-Mi-Fa 
lawaai 

In de radio is de zondagse sport-
uitzending, onder de ietwat mysterieuze 
titel Ro Re Mi Fa Sport, geen hoog
vlieger geworden. De uitzending doet 
sympatiek aan, maar daarmee is dan 
ook alles gezegd. De prezentators doen 
hun uiterste best, maar de uitzendingen 
lopen stroef. Deze mensen hebben 
weinig zin voor humor en- geen radde 
tong als Jos Baudewijns. Ook hier 
heeft de rubriekleider het geweer van 
schouder veranderd en schijnt hij mo
menteel op zondag-namiddag alleen 
maar belangstelling te hebben voor 
voetbal, al moest men er vierde afde
ling bijhalen (Puurs-Waaslandia!). 
Maar voor manifestaties die het waard 
zijn (schermtornooi Cyrano, jumping 
in het Sportpaleis te Antwerpen, rol
lerhockey, microkorfbal en dies meer) 
schijnt bij de radio-mensen en T.V.-pro-
grammators weinig of geen belangstel
ling te zijn. Ze ijveren « voor de gezon
de sport », zeggen ze. Wij merken er 
alleszins niet veel van 1 

En maar 
maatregelen 
treffen 

De Kon. Belgische Voetbalbond 
neemt in geval van slechte weersom
standigheden gewoonlijk halve maat
regelen. Van sommige wedstrijden 
word aangekondigd dat ze uitgesteld 
zijn; voor de andere beslist de scheids
rechter. Wat wil zeggen dat de ploegen 
een dikwijls lange en moeilijke ver
plaatsing mogen maken om dan maar 
lijdzaam de dikwijls . diktatoriale 
sclieidsrechterlijke beslissingen af te 
wachten Als die vent nu absoluut niet 
wil laten spelen kunt ge naar huis en 
de toeschouwers ook. En zeggen dat 
de thuisploeg dan alle ticketten mag 
terugbetalen. Dat alles omdat de Kon. 
Belg. Voetbalbond geen verantwoorde
lijkheid durft nemen. 

Hoe het niet moet... 
Toen we voor een Amerikaans blad 

enkele inlichtingen dienden te beko
men over de weinige amateurboksers 
die we in ons land hebben, schreven 
we de sekretaris van de Kon. Belgische 
Boksbond aan. We wachten reeds lan
ger dan een maand op het antwoord 
van de heer Philippe de Backer ! Als 
men dat propaganda en public rela
tions noemt l 
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M * | f Vereniging voor Arbeids-
A I H veiliglieid door Techniek 
m 1 1 en Kontrole. - Erkend bij 
v.z.w. M.B. V. 22 /2 /62 . 

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

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

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

Agenten over GANS VLAANDEREN, 

PARFUM 
C rnlVt traaf parfum, meld om 
nw leUcfkoosde bloemenfenr. en 
O ontvangt fratla een «taalflcsje 
(adres niet Tergeten). MILAUY, 
Poitbni 40S. Antwerpen L 

MEER INKOMEN floor TTlJe Ter-
Itoop aan partlkuUeren, rrlenden 
en kennissen Toor leder gescliikt 
Vast dienstverband of als bljvei^ 
dienste. Schrijven: KOSMETIKA, 
Boerenleser 31 — Edejem. 

GlAZEN en MONTUREU, y 
GrAtti voor vefieVefden. . 
Hefllellin9«" '" «'S»" '•t'^'""'» 

Walter ROLAND 
•— Gediplomeerd Opliettf —» 
Kerkslraet. 58 — Ailwerpen 
{ U t é.U b. op *>et huiiniatirne' !J 

Telefoon : 3S 8i 62 
i 0 9 i lort>r9 op vertoon dei«r. 

Speelgoed! SPEELGOED! S P E E L G O E D ! 
EEN ONUITPUTTELIJKE VOORRAADSCHUUR SPEELGOED ALLER
HANDE VAN MINIATUURTREIN TOT TRAPAUTO EN T U l N T ü E -
STEL VAN PLUCHE BEER TOT MANNEQUINPOP EN POPPEWAGEN. 
VAN MODELBOUW TOT BAK- EN SCHAAKSPEL l 

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

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

WIJ VERZENDEN DOOR GANS VLAANDEREN I 

DORTMUNDER THIER 6RAU 
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 plaatsen. 
— 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 voorhand inschrijven. 

LET 

S. De Lie, 
Ook de 
zoekertjes 

WEL 

f Papenhoeb ». 

kunnen naar 

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

Berendrecht Tel (03)73.66.59 

dit adres gezonden worden. 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

DORTMUNDER THIER BRAU 
UMPORT A B T 8 

Tlensesteenweg 128, Korbcek-Ix». 
TeL I (016) 463.11. 

Voortverkopers worden gevraagd TOor t 
— Dortmunder Thler. 
— Tonlsteiner SprudeL , . . „ „ „ . 
— Rijnwijnen St JACOBS-KELLER EI 

Gau-AIgesheim. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt 
land. 

— bouwt en huurt cafés in gans het 
— Medewerkers worden gevraagd 

SCHUIMlU UUEKMATHASSEN 
met 
üebreveteerde 
bedekkingslagen 

R E S S O m MA I UASSE.N 
(Brevet 52U768) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

HERMES 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

„STAK' 
(Brevet D127'I71 

FE IELE (O. Vl^) 
ÜEWAPl KEliDh BEI)SPUEIE.\ 
WOLLEN UKKKNS 
leL (052) M641 en 44642 

Indien V geen verkopei 
in uw jmtreb kent stuur 
ons een kaartje en we 
renden l Del adres van 
de l ic t i ts rnigelegen ver
koper Stai Zele. 

54 Zuidlaai) 

211 M Lemonnierlaan 
Tel. n .00 .3a 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKHETARIAAT-
KUUSL'S IN 2 JAAR. 

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

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

Beter en voordeliger. 

I O O O - F R . bij 

a a n k o o p v a n e e n 
WENTELPOORT 

type ALUGA 

VOOR ALlf ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN EN BUITENLAND 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 
AN ï W E R P EN 
Telefoon 03/38.91.24 

Standaarduitvoering R R F \ / E T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D n t v i - i 
in gephosfateerde staalplaat 2 3 0 9 8 
Zeer lichte bediening. 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen 

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

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 
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PERSSPIEGEL 
'c AU *t vet van de soep is, ïs *t uit met de 

liefde ». Wat waar was in de stevige huis
houdens 'waar onze voorouders die volkswijs
heid opraapten, is het zeker in het Brussels 
konkubinaat ^vaar Vlaamse CVP-ers van het 
Volk samenhokken met Brusselse grootban
kiers. 

Polle Pensj is het beu liet hij zich ontval
len, maar dan zouden de zondebokken van 
het mislukte Belgische huishouden toch el
ders moeten gezocht dan bij die... van de 
Volksunie, die moeten eruit. 

HET VOLK 

De wittebroodsweken zijn reeds ver, ver. 
Hoewel de nieuwe grote liefde van miss Bel-
gique play-boy PVV nu eens de indruk gat 
dat hij het eens ging regelen. De valse wim
pers en de sieraden afgelegd is het maar een 
mager beestje dat rest. 

« Een konfiater, die de regering geen 
kwaad hart toedraagt, titelde gisteren « Ein
de van de euforie ». Zo is het. Wat wij bele
ven is inderdaad het einde van een roes. Maar 
het is te^ens het einde van een zekere P.V.V.-
bluf. De mirakeldoeners hebben getaald. Dat 
is dan de derde « Operatie-Waarheid i>. 

Verre van ons, alle schuld op de regering 
te willen afwentelen ! Zij worstelt ongetwij
feld met een internationale ekonomische re
cessie, die zij onbekwaam is af te sluiten of 
te beheersen, hoewel ze tijdig werd hersteld. 
Het aantal werklozen stijgt op onriLstwekken-
ie wijze en dit is niet uitsluitend aan het 
gure winterweer te wijten. 

Om kort te gaan, de Begrotlng-1967 beant
woordt al niet meer aan de werkelijkheid, 
i\ is het jaar pas begonnen. Het P.V.V.-mira-
kel heeft zich niet voorgedaan. De in de Be
groting voorziene inkomsten zullen dus zeker 
niet volstaan en, volgens de redakteur van de 
liberale « Soir » is het zeker dat de gebeur-
lijke volmachten gebruikt zullen worden om 
nieuwe belastingen te heffen. » 

VOLKSGAZET 

De rooie rakkers die vroeger miss Belgique 
CK>k hebben opgevrijd hebben er geen woord 
meer voor over. 

« Kort voor de opening van het nieuw par
lementair jaar hebben niet minder dan drie 
ministeriële pochhanzen micro's en televisie
camera's misbruikt \oor enkele nummertjes 
grootspraak over de rijksbegroting. 

Het waren de eerste-minister. Van den 
Roeynants, de minister van Financiën, Hen-
rion, en de vice-eerste-niinister en minister 
van Begroting, De Clercq. 

Een C.V.P.-er en twee P.V.V.-ers! 
Zij kondigden zich aan als Belgische bud

gettaire Stakhanovisten, ware niirakelknapen 
van onze politiek. 

Hun driejarenplan was in één enkel jaar 
verwezenlijkt I... 

De parlementaire meerderheid van C.V.P.-
ers en P.V.V.-ers, christen-democraten inbe
grepen, stemden blindelings de rijksbegioting, 
sloegen alle socialistische kritiek o\er over
schatte inkomsten en onderschatte uitgaven 
in de wind en vlochten lauwerkransen om het 
hoofd van de gouvernementele miiakelrid-
ders. 

Dat was 071 24 november 19fi6. 
Met de uitvoering van de budgetten is aan

gevangen op 1 januari 1967 veertien dagen 
geleden. 

Op 9 januari kwam de eerste-minister op
nieuw voor de mikios en t.v.-caniera's. 

Men moest slechts zijn gezicht bezien en 
zijn aarzelende taal horen, om te beseffen 
dat hij, zoal niet aan het einde van zijn La
tijn, dan toch aan dit van zijn snocNerij was 
gekomen. 

Hij kondigde « onpopulaire maatregelen » 
aan. 

Sommigen doen alsof zij niet weten wat 
hij daarmee bedoelde. 

Het is nochtans duidelijk. Het staat thans 
trouwens ook te lezen in de meeste regerings
gezinde kranten, die hun ontnuchtering, hun 
ontgoocheling (en sommigen hun ongerust
heid) niet verbergen. 

DE WEERGALOZE REGERING V.\N' DE 
NIEUWE ST1.1L ZIT NU REEDS, ENKELE 
DAGEN NA NIEUWJAAR. OP DE BODEM 
VAN HAAR SCHATKIST! » 

LE MATIN 
Zelfs deze liberale tante uit Antwerpen, die 

nochtans fel mee gekoppeld heeft'"in de nieu
we <i liaison s kan haar ontgoocheling niet 
bedivingen. 

« Men zegt ons dat de P.V'.V. die haar kies
campagne tegen nieuwe belastingen heeft ge
voerd, erg verveeld is. Men begrijpt het. Maar 
men zou nog beter begrepen hebben dat ze 
eist dat de speciale machten waar\an spra
ke veeleer zouden dienen om de welbekende 
Augiasstallen te kuisen waaraan geen enkele 
regering durft raken. » 

LA METROPOLS 

Als andere makelaarster van het C.V.P.-
P.V.V.-huwelijk zijn deze « kalolieke » frans
kiljons al even ontgoocheld maar toch (het 
petersprookje) a Courage, Paul ». 

« In de grond weid de Belgische burger 
eens te meer bij de neus geleid. Hij zal zich 
evenwel niet lang meer laten bedriegen, want 
hij weet nu best dat de regering lolletjes ver
telde toen /.ij beweerde dat de saneringen op 

goede weg waren; dat de P.V.V. haar verbin
tenissen niet heeft nagekomen en dat de CVP 
steeds vrije teugel laat aan sommige van 
haar drukkingsgroepen. 

Wij moeten evenwel blijk ge\en van rea
lisme. Het is alom geweten dat er geen al
ternatief is voor de regering Van den Boey-
nants. Het is een onverhoopte troef in het 
spel van de eerste-minister; dat hij hem niet 
\erspele. Zijn ge/ag en onze waakzaamheid 
zullen het o\erige doen. » 

LE SOIR 

Met die « courage j van Paul is hel onder
tussen niet te best gesteld. Zelfs een lichte 
jongen als hij moet zenuwziek worden vati 
de onberekenbaarheden van miss Belgique. 

« Ik walg van mijn bureel, mijn dossiers 
en mijn papieren ». Met deze woorden be
gon een intervieuw dat M. Van den Boey-
nants toestond aan de R.T.B. Zou de eerste 
minister reeds versleten zijn door het bewind
voeren ? Het is zeldzaam in elk geval een 
regeringschef zulke bittere woorden te horen 
spreken. » 

COMBAT 
Dat slecht humeur zouden de heren van 

het mislukkende CVP-PW-huishouden dan 
elders willen gaan afreageren. Al wie zegt dat 
het slecht gaat moet eruit. Te beginnen met 
de Volksunie. Waarom niet gaan peuteren 
aan de kieswet. Alle fascisten doen dat. Vol
machten, beroepsleger, franskiljons klassege
recht, kieswet vervormen het ligt allemaal 
in de neo-nazilijn van diktator Van Auden-
hove. 

« De politieke voorspellers spreken over de 
rnogelijkheid van speciale volmachten. Maar 
dit is niet alles. De traditionele partijen zijn 
dodelijk ongerust over het zakken van hun 
populariteit. Zij vrezen als de pest een ver
schijnen voor het kiezerskorps, wat in de 
huidige omstandigheden tot een geharrewar 
zou leiden. Wat te doen ? Heel eenvoudig, 
naar het voorbeeld van V.D.B, en tutti quan-
li, de hindernissen wegwerken. 

Vandaar dan heel eenvoudig de idee om 
het kieskworum te gaan vervormen om de 
lastigaards te verhinderen te verschijnen in 
het parlementaire halfrond. Hebben de poli-
tiekers echter goed nagedacht over het gevolg 
dat dit kleine berekenen zou kunnen hebben? 
Beseffen zij de on\erhoopte publiciteit die zij 
zouden bezorgen aan konkurrerende groepen 
die zich terecht door deze maneuvers^' zou
den gekwetst voelen ? 

Het beste middel om een stoomketel te 
doen ont])Ioffen is al zijn uitlaapkleppen af
stoppen. Als men dat wil... Het is trouwens 
toch te laat om de Volksunie weg te vegen, 
zij is te sterk geworden. Het enige effekt van 
die trukken zou kunnen zijn de Waalse en 
francofone lijsten uit te schakelen, de Volks
unie zelf, die in volle opgang is zou zelfs pro
fiteren van de schikkingen die duidelijk te
gen haar bedoeld zijn. 

Laat ze maar komen. De Volksunie vreest 
die slagen onder de gordel niet meer. Wij 
zijn die gewoon geraakt van alle kanten. Het 
heeft onze groei niet belet. 

HET STRUDERSBLAD 
Dit Waals-Brussels N.S.B, blad van geest, 

verschijnend met de lidgelden van een hoop 
brave Vlaamse a members » laat herrezen 
spoken over zijn ganse voorpagina dwalen. 
Waals-Brussels want overal waar in Europa 
Germaanse volksgroepen voor hun behoud 
strijden krijgen ze het nazi-etiket op de neus 
geplakt door deze Brusselse racisten. 

a De expeiten hebben vastgesteld dat het 
geweld in Opper-Adige, dat een misdadige 
aanslag op de Rechten van de Mens bete
kent, sedert enkele tijd vormen heeft aange
nomen die het kader van plaatselijke terro
risme o\erschrijden en die rechtstreeks aan
sluiten bij de neo-nazistische bewegingen in 
Eiuopa en meer bepaald in Duitsland en in 
Oostenrijk. 

Zij klagen de leiders aan die bij de Vlaam
se jeugd, in de Volksunie en in andere krin
gen, soms met de passieve medeplichtigheid 
of de inschikkelijkheid van als demokratiscli 
beschouwde organisaties of personaliteiten, 
in België EEN KLIMAAT van ONVER
DRAAGZAAMHEID EN VAN GEWELD 
TRACHTEN TE SCHEPPEN. 

Zij stellen vast dat tal van deze leiders sa
menspannen met het nazisme, het neo-nazis-
me en het nationalisme. Om de Belgische 
staat te ondermijnen, trachten zij onder
meer het geestelijk erfdeel van de Weerstand 
te vernietigen, met als een der niidilelen 
daarvan : amnestie ^oor de kollaboratie met 
de na/is. « 

Dat zou voor Polle Pensj en Omer Eich-
mann nog eens een gedroomde gelegenheid 
zijn. Eenvoudig de Volksunie buiten de wet 
stellen op basis van een reeks inkwisitiewet-
ten. 

DE STANDAARD 
En waar ze dan wel binnenmogen (de ko-

missie Meyers, al is 't voor een half uur 
maar) willen ze dan weer niet gaan volgens 
de brief van hun voorzitter. Manu Ruys vindt 
de Volksuniereaktie heel begrijpelijk. 

« Toch pleiten in dit geval wel goede rede
nen xoor het absenteïsme van de Volksunie. 
In zijn brief aan de h. Meyers voert de V.U.-
voor/itler aan dat de delegatie slechts over 

VAN DE V.U.-lEIDiNG 
DE KADERSCHOOL START 

Er werd beslist een Politiek Vormingsinstituut LodewijK 
Dosfel op te richten, waarvan het erevoorzitterschap zal aange
boden worden aan mevrouw weduwe DosfeL 

Volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters werd als dlrek-
teur van het instituut aangesteld en Etienne Slosse, voorzitter 
van de Studiedienst, als sekretaris. 

Het instituut staat open voor kaderleden van de V.U., leden 
van de Vlaams-Nationale Studentenunie en van de V.U.-jongeren 
(minstens 18 jaar). ^ _ 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 300 fr. voor de ganse cyclus, 
L50 fr. voor VNSU en VUJO, te storten op PR. 4147.47 van E. 
Slosse, Schoten, niet vermelding : « Kaderscholing ». 

De reiskosten zullen vergoed worden volgens een konipen-
satiestelsel. 

Schrijf nu reeds in ! 

VOORJAARSCYCLÜS 1967 
Op 18 februari zal te Brussel de plechtige openingszittlng 

plaats vinden te 14 uur 30. Behalve de openingsrede door de di-
rekteur van het Instituut, zal door mr. F. Van der Eist de eerste 
les worden gegeven « Nationalisme als maatschappelijke vizie 
en als politieke stroming ». 

Daarna zullen volgende lessen gegeven worden; op zater
dagen te 14 uur te Leuven, en op zondagen te 14 uur de herha
ling te Gent, telkens met een eigen leidersteam. 

25 en 26 februari, 2de les : « Geschiedenis en betekenis van 
de politieke Vlaamse beweging na Wereldoorlog I ». 

3de les : « De Belgische grondwet en haar onaangepastheid ». 
4de les : « Schets van een federale struktuur voor België ». 
4 en 5 maart. 5de les : « Historisch overzicht van de ekono

mische en sociale stelsels ». 
6de les : « De sociale voorziening in België (beginselen en 

struktuur) ». 
11 en 12 maart. 7de les : « Volkshuishoudkunde : de midde

len van de Staat ». 
8ste les : « De streek als menselijke en ekonomische ruimte ». 
18 en 19 maart. 9de les : « Vlaanderen in de Heelnederlandse 

en Europese ruimte ». 
10de les : « Kultuurautonomie en kultuurbeleld ». 
Op 9 april zal op de slotvergadering van het Partijkongres te 

Brussel, aan alle kursisten-partijleden die alle lessen gevolgd heb
ben, een brevet worden uitgereikt. 

Nadere inlichtingen volgen. 

KADERBLAD 
In de loop van januari verschijnt het tweede nummer Tan 

het Vade-Mecumkaderblad. Dan zullen ook de eerste nummers 
verzonden worden aan de geabonneerden. Dit kon niet eerder 
gebeuren wegens het drukke werk op het algemeen sekretariaat 
met de abonnementenslag. 

De kaften worden door de arr. besturen verdeeld. 

een half uur zou beschikken voor haar uit
eenzetting. Indien dat waar is, lijken die 
ff hearings » niet zeer ernstig te zijn. Verder 
is het zo, dat de V.U. bij de samenstelling 
van de kommissie geweerd werd, ofschoon zij 
12 t. h. van de Vlaamse kiezers vertegenwoor
digt. Terwijl de V.U. geen enkele zetel in de 
kommissie kreeg (ondanks haar 346.000 kie
zers), mochten de drie nationale partijen, die 
in het arr. Brussel 660.000 kiezers telden, niet 
minder dan twaalf leden in de kommissie 
afvaardigen. Dat Is ongetwijfeld een discri
minatie. De h. Van der Eist wijst er ook op, 
dat de 2,2 miljoen kiezers die In Vlaanderen 
voor de drie traditionele partijen stemden, in 
de kommissie slechts even\eel vertegenwoor
digen hebben als de 660 duizend Brusselse 
kiezers van deze grote partijen. De h. Van 
der Eist heeft het verder nog over de wijze 
waarop de regering de konimissIe-Me\ers ge
bruikt om de Vlaams-Waalse problemen 
voorlopig aan het Parlement te onttrekken. 
Dit laatste argument raakt de interpretatie 
van het taaibestand en is uiteraard vatbaar 
voor diskussie. Maar de overige argumenten 
bevatten zeker een grond van waarheid. Van 
bij de aanvang hebben wij op de gebrekkige 
struktuur van de kommlssie-Meyers gewezen. 
Het is begrijpehjk dat een politieke partij als 
de Volksunie, die door de radlkale anti-
Vlaamse elementen van de P.V.V. al^ ̂ extre
mistisch wordt gedoodverfd, weigert te ver

schijnen voor een kommissie, waarin dïe 
P.V.V. een abnoi maal grote plaats toegewe
zen kreeg. » 

DE GAZET VAN ANTWERPEN 

Het Antwerpse blad ook leest de Vlaamse 
C.V.P. de levieten. Hopen we op veel i vol
wassen kiezers » in Vlaanderen om dit niet 
te vergeten. De Volksunie zal het ondertus
sen met alle felheid doen. Ons blad voor
spelde het reeds enkele weken geleden en 
ook Wim Jorissen kloeg bij zijn tussenkomst 
op 14 december in de senaat die eenzijdig
heid in alle heftigheid aan. 

« Maar ook de C.V.P. moet aan haar ver-
ant%voordelijkheden gaan denken. Zeker als 
de regering te slaafs naar de liberalen luis
tert, zijn verkiezingen niet ver meer af. En 
zelfs al blijven die nog wat uit, dan nog zal 
het regeringsbeleid van thans een direkte 
weerslag hebben op de verkiezingen van la
ter. 

Belastingen verhogen, en in ruime mate 
van vrij geringe inkomsten af (250.000 fr. per 
jaar Is geen fortuin meer), bezuinigen op so
ciale voordelen en tot slot met dat geld een 
beleid van ekonomische heropleving voeren 
ten voordele van Wallonië, zijn dingen, die 
een volwassen kiezer niet vergeet. »> 

W. LUVTEN. 

1 K W A L I T E I T S B E N Z I N E EN -GASOLIE TANKT U OOK NU NOG BiJ 

Hebt U er reeds ( 
over te maken op 

BECO 
TEGEN VERMINDERDE PRIJS! 
Steeds en a l t i j d 
B E C O : K w a l i t e i t ! 

jan gedacht uw bestelling voor gas en stookolie van nu af 
ons adres : 

p.v.b.a. B E C O , Krijgsbaan 236, Zwijndrecht. 
T e l . : 03/52.81.73 - 32.0210 
DOE HET NU ! 
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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-sohdari-
teitsfonds van het arr. Antwerpen, 
,van P.C. Hooft's « War rena r » 

Prijzen der plaatsen : IW), 13". 
«30, 100, 75, 50 en 20 fr. 
STEUN 

Om het tempo van onze vooruit-
Rang 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 I, of 
onder omslag af te geven op het 
sekretar iaat 
SEKRETARIAAT 

Nieuw adres : « Scheldehof », 
Oude Koornmarkt 28. 

Toegangsuren : alle dagen van 
12 uur 30 tot 16 uur 30, donderdag 
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 
185 t. h. van haar streefcijfer. 

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

Steenweg 165, alle werkdagen van 
19 tot 21 uur. Lijst met winnende 
nummers ter inzage op het zelfde 
adres. 

Ekeren 
KOLPORTAGE 
Op zondag 22 januari 1967 kolpor-

teren we met ons w e e k b l ^ « Wij » 
te St. Mariabuig (Ekeren). 

Bijeenkomst stipt aan café « Prins 
Albert », Kai>elsesteenweg 617, St. 
Mariaburg. Allen op post voor de 
eerste kolportage van het jaar •1%7. 

BRABANT 

Berlaar 
FEEST OM lOOSTE LID 

Als bekroning van de arr. abon-
mentenslag zetten we met het kader 
de bloemetjes eens buiten voor le
dereen en overhandigen tevens de 
bloemen aan wie ze verdienden in 
deze werfkampagne. Daartoe nodi
gen we U uit met uw familie en 
vrienden 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 
meegemaakt. 

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

Borgerhout 
KOORDINATIEKOMITEE 
« LEUVEN VLAAMS » 

Het Borgerhouts Koördinatieko-
niitee Leuven-Vlaams roept alle 
simpatisanten op tot het bijwonen 
van de vergadering op 1 februari 
in de zaal « Pax », Sterlingerstraat, 
om 20 uur. Hierop zullen de laat
ste schikkingen worden getroffen 
voor de organisatie van een auto
karavaan op 11 februari en van een 
betoging op 18 februari. 

Allen die zich daadwerkelijk wil-
inzetten worden vriendelijk len 

Edegem 
KULTURELE KRING 

O p vrijdag 27 januari 1%7 te 20 
uur spreekt voor onze kring profes
sor doctor Karèl Van Isacker, do
cent aan de Sint Ignatius Handels
hogeschool te Antwerpen, over : 
€ Het Daensisme ». . 

Zaal (C.B.A.), Sportterrein, P rms 
Boudewijnlaan 311. 

Herenthout 
NAAR 100 LEDEN 

Het bestuur van de afdeling stelt 
er prijs op al zijn t rouwe leden e^n 
voorspoedig en vooral strijdvaardig 
nieuwjaar toe te wensen. Moge door 
trouwe samenwerking weldra ons 
honderdste lid ingeschakeld wor
den. 
LEDENVERGADERING 

O p 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 beeld ge
bracht worden, c a . de jaariijkse 
plechtigheid in de IJzervlakte. Te
vens zal een gekend spreker de po
litieke aktualiteit belichten. 

Anderlecht 
V.U.-KONTAKTAVOND 

Woensdag 15 februari te Sint-
Martens-Bodegem eerste geweste
lijke V.U.-kontaktavond 1967. Alle 
bestuursleden van de afdelingen 
van het kanton Anderlecht worden 
er ten stelligste verwacht, samen 
met de leden, abonnees en V.U.-
sympathisanten van het gewest. Dr. 
Anciaux zal er een overzicht geven 
van de politieke toestand. Nadien 
vragen stellen en debat. 

Vilvoorde 
FAR WEST-SUKSES 

O p zondag 15.1.67 verschenen 6 
militanten op het appel voor de 
eerste kantonnale kolportageploeg. 
De ploeg vatte in Vilvoorde de 
meest ondankbare wijk, nl. de « Far 
West » aan, en slaagde erin 80 
nummers te verzetten. 

Het sukses van deze eerste kol
portage ligt zeker niet in het aan
tal nummers maa r wel in het feit 
dat een initiatief, dat vroeger on
mogelijk uit te voeren scheen, thans 
doorgevoerd werd, en, wat meer is. 
de 6 kloeke deelnemers hebben be
loofd volgende maand opnieuw 
van de partij te zijn. 

Een hartelijk bravo naar onze 
oudste deelneemster. Mevrouw 
Claeys, die, 68 jaar jong, nog van 
deur tot deur, blijk geeft van on
tembare werklust. 

St Jans-Moienbeek 
LEDENVERGADERING 

O p zondag 29 dezer houdt het 
kanton St. Jans-Molenbeek zijn al
gemene vergadering van leden en 
simpatisanten te 15 uur in de zaai 
« Por t de Mer », I^opold II laan te 
St. Jans-Molenbeek en dit ter gele
genheid van het S-jarig bestaan van 
de Volksunie-afdeling. 

Wij verwachten de arrondisse
mentsbestuursleden, al onze V.U.'-
vri tnden van het arrondissement, 
van het kanton en van de afdeling. 

OOST-YLAANDEREN 

venavond en deze gewijd aan Zuid-
Afrika, zal in de maand februari 
een Voerstreek- en Overmaasverga-
dering beleggen. Op het vlak der 
Kulturele werking spant de V.O.S. 
alhier de kroon. J ammer dat de-
plaatselijke notabelen zulks niet 
willen inzien. V.O.S.-Merelbeke 
kreeg spijts zijn herhaald verzoek 
nog geen uitnodiging om tot de ge
meentelijke kultuurraad toe te tre
den. Kleine mensen, de gemeente
lijke bestuurders alhier ! De V.U.-
afdeling Merelbeke zegt nu reeds 
haar steun aan de V.O.S., zoals 
trouwens aan alle Vlaamse vereni
gingen, toe. 

St Amandsberg 

Hofstade-bij-Mecheien 
2de V.U.-BAL 

Op zaterdag 4 februari 1967 houdt 
onze afdeling haar tweede Volks
unie-bal, vanaf 20 uur in de zaal 
€ Pallieter », Tervurensteenweg., 
Het orkest Stan Nice staat in voor 
een gezellige avond. 

Wij verwachten onze simpatisan
ten uit Hofstade en uit de afdelin
gen van het arrondissement Brus
sel, Leuven en Mechelen. 

doch dringend verzocht door hun 
aanwezigheid d^ geplande mani
festaties het beoogde sukses te be
zorgen. Voornamelijk op de aan
wezigheid van d e leiders van jeugd
bewegingen en van andere jonge
renorganisaties wordt gerekend. 
Gans Borgerhout moet bewijzen dat 
het solidair is met de aktie van de 
Leuvense studenten ! 

Personen, die aktief mee willen 
^•erken, kunnen zich steeds aan
melden in de Weversfabriekstraat 
38 en 40. 

Berchem 
LEDEN- EN SYMPATISANTEN-
VERGADERING 

Dinsdag 24 januari 1967 te 20 uur 
30 in de feestzaal « Rubens », Sta
tiestraat te Berchem. 

Spreker : H. Wagenians. 
ABONNEMENTENSLAG 

Onze afdeling sloot de abonne-
nientenslag af met 32 nieuwe abon
nementen. De opgelegde norm was 
20. zodat wij 160 t. h. behaalden. 
y 'j danken alle medewerkers en 
m bet bijzonder onze vriend M. 
Kubis die het grootste deel voor 
zijn rekening nam. 

Hartelijk welkom aan de nieuwe 
abonnees in onze gemeente. 
TOMBOLA 
S^ OARITEITSBAL 

- prijzen kunnen nog afgehaald 
Worden tot 31 januari 1%7, Grote 

Klein Brabant 
MARATON-VOORDRACHT 

Onlangs greep een studievergade
ring plaats van de Vlaamse Kring 
ten huize van H. Peeters met als 
onderwerp oc Het groeiproces van 
het Vlaams - nationalisme », inge
leid door Ward Hermans. Het 
werd een buitengewoon sukses. Be
houdens drie oud-gedienden uit de 
beweging bestond het publiek voor
al uit jongeren (meer dan 50) uit 
alle middens, maar in hoofdzaak 
studenten, o.w. t«I van universitai-
ren. 

Dat de vergadering die om 20 
uur begon om 1 uur 30 noodge
dwongen diende afgebroken getuigt 
én voor spreker én voor publiek ! 

GROTE 
VOLKSVERGADERING 

Dinsdag, 24 jan. om 20 uur 
spreekt volksvertegenwoordiger 
Maurits Coppleters over « Vlaande
ren en de vrije Universiteit » in ca
fé Sint-Amand, Antwerpsesteenweg 
(center). 

St Niklaas 
V.U.-BAL 

Zaterdag 21 jan. om 21 uur Volks-
imiebal met orkest Willy Frank, in 
Hotel Serwir, Astridlaan. 

Algemene inkom : 75 fr. 
V.U.-DANSFEEST 

De V.U.-afd. St Niklaas houdt 
naar jaarlijkse gewoonte een schit
terend bal dit jaar in « Hotel Ser-
vair » op zaterdag 21 januari om 21 
uur. Orkest Willy Franck (12 uit» 
voerders). Gezien het beperkt aan
tal plaatsen (min of meer 500) is 
het geraden tijdig aanwezig te zijn. 
Kaarten nog te verkrijgen aan de 

RÊKORDKOLPORTAGE! 
Zondag 15 jan. was de arrondis-

sementele ploeg met zes mikrowa-
gens aan het werk te Lokeren. Niet
tegenstaande hier een aanwinst van 
88 abonnementen was genoteerd 
werden alle rekords in Lokeren ge
broken : 640 verkochte nummers. 
De ploegen van Lokeren beten de 
spits af met 164. 

De Scheldekant klopte de ploeg 
van St Niklaas zeer nipt voor de 
tweede plaats met 144 tegen 143. 
Ook Melsele-Zwijndrecht en het ge-
handikapte Beveren verdedigden 
zich zeer behoorlijk. Een prachtig 
rezuUaat! 

Mariekerke 
WAFELENBAK 

V.U.-Klein Brabant organiseert 
voor heel het kanton zijn jaarlijkse 
wafelenbak, waarvan de kwaliteit 
reeds « over 't woetere » is doorge
drongen. Want aoals vorjjg jaar zal 
nu ook weer Amedee Verbruggen, 
de « Vlaamse kasseier » aanwezig 
zijn, gedroomde gelegenheid om de 
80-jarige Amedee in de bloemen te 
zetten. Livinus Peeters zal het hui
dewoord uitspreken. 

Lokaal Sport, Ommegangstraat, 
Mariekerke, zaterdag 28 januari om 
19 uur. 

Mechelen 
KARNAVALBAL 

Karnavalbal Vlaamse klub zater
dag 4 februari om 21 uur in de 
Stadsfeestzaal, De Merodestraat, 
Mechelen. Orkest Franky Moreno. 

Plaatsbespreking bij de bestuurs
leden, op tel .nr 015-12942, lokaal 
Salamander of boekhandel Vanix, 
Adegemstraat 38. Bijzondere prij
zen aan verklede groejien en pa
ren. 

Destelbergen 
H O E KLIM IK IN MIJN 
STAMBOOM ? 

De Vlaamse Vriendenkring Des
telbergen nodigt uit tot een weten
schappelijke voordracht met humor 
doorspekt door de h. Mispelon za
terdag 28 januari 1967 om 20 uur 
in de gemeentelijke feestzaal over 

« Hoe klim ik in mijn stam
boom ». 

Gent 
V.N.S.U. 

V.N.S.U.-Kultuur zal op 24 januari 
1967 om 20 uur in de K.N.S.-Gent 
een show-avond organizeren. 

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

Kaarten aan 90 fr. (burgers eerste 
rang), 75 (burgers tweede rang), 60 
fr. (studenten) en 50 fr. Oeden 
V.N.S.U.), kunnen verkregen wor
den op volgende adressen : VNSU-
Kultuur, p.a. Fagot Walter, Mulnk-
kaai 30; sekretariaat V.N.S.U.-Gent, 
Korie Kruisstraat 3, Gent. 

Lokeren 
V.U.-BAL 

Zaterdag 28 jan. a.s. om 20 uur 
tweede V.U.-bal in de zaal Variétés, 
Zand. 

Orkest De Romeo's uit Beveren. 
Inkom 40 fr. (studenten en tieriers 
.̂ 0 fr.). Grootse tombola ! 

Nevele 
BAL 

Volksvertegenvvooidiger Dr. 1. 
Wannijii nodijjt alle sinii)alis:mlc;n 
uit op het bal in de /:i;il « Nosy u 
te Nevele, zondag, 19 februari om 
19 uur. 

Orkest Paul Rulijci-. Kaarten ('M) 
fr.) bij de bestuursleden. X'oorbe-
houden plaatsen op aanvraag. 

Merelbeke 
Zondag 22.1.67 : kolportage Merel-

beke-Statie. Verzamelen om 9 uur 
M) in het lokaal « Kantientje » bij 
Stefaan. 
V.O.S. 

De plaatselijke afdeling van de 
Vlaamse oudstrijders na haar Leu-

WEST-VLAANDEREN 

Ledegem - Dadizele 
WENSEN 

De Volksunie-afdeling Ledegem-
Dadizele wenst al haar leden, sim-
patizanten en trouwe lezers, van ons 
weekblad « W4j » een voorspoedig 
en gelukkig nieuwjaar. 

Menen 
SCHOKAKTIE 

De afdeling Menen begroet 30 
nieuwe abonnees. Lang drager van 
de rode lantaarn in het klassement 
klom zij op naar de 6de plaats (op 
10) in het eindklassement. Boven
dien is een grensstad moeilijk te be
werken, hetgeen de verdiensten der 
propagandisten verdubbelt. 
DANSAVOND 

V.T.B.-V.A.B.-Davidsfonds nodi
gen uit naar hun 2de dansavond, 
op zaterdag 11 februari om 20 uur 
30 in de zaal « Royal », Schoolstr. 
20. Orkest : de Falado's. 
DIENSTBETOON 

Dhr A. Deprez is steeds ten uwen 
dienste. Raadpleeg hem bij sociale, 
fiskale e.a. moeilijkheden. Adres : 
Schansstr. 24. Tel. 52456. 

ZOEKERTJES 
Ik ben 32 jaar, sportlef en dyna

misch, wens huwelijk met jonge 
heer ol' \\-eduwnaar. Schrijven bur. 
blad onder T. 11.3. 

(n'\i-aaj>il vi'or drukkerij te Brus
sel : halve .ifast, vrij van legerdienst, 
'.;>en speciale kennissen vereist, liefst 
>2 2.') iaai-; lialsc t\|iograaf, mogelijk-
lu-iil om liiu)t\i)isl te worden, vrij 
san lejierdiensl. 

(ïoed lo(m, \aste betrekking. Schr 
hiircil blad onder letter T. 111. 

\ l aa ins gezin, vier personen, 
/ofUt te huren tegen 1 juli 1967, 
moderne wonin.g, bevattende : grote 
living, 3 slaapkamers, badkamer, 
garage, tuintje. Zo mo,neIijk met 
centrale verwarming. Ligging : 
Deiu-ne, Merksem, Schoten, Borger-
liout, enz. Goede verbinding met 
Boudevvijnsnelweg. 

Aanb. schrift bur. blad onder 
letters f. 112. 

Hoofd redak teu r : 
T . van Over s t r ae t en . 
Alle br iefwisse l ing voor 
r edak t i e n a a r 
Rota typ , Sylv. Dupuis l . , 
110 Brus . 7. - Te l . 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice L e m o n n i e r l . 82 
Brussel 1. - Te l . : 11.82.16 
Alle k l ach ten voor n ie t 
on tvangen van b lad op d i t 
adres.! 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F . 
Half jaarl i jks : 160 F . 
Dr iemaande l i jks : 90 F . 
Abonnemen t bu i t en 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 : 
17113i) « 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 te r : J a n Brugiuans . 

Geniet van de l ekke re 
koffie « De Olifant > 

in het Vlaams Huis 
« P E T E R 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 F E N T I E K 

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

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

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

J. LEEMANS, Deurne z. 
Van Havre le i 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Goene - Kor t r i jk 

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

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

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

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 . 

« Vlaams Huis » Knokke 
K a m e r s - vol pension 

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor groepen. 
E l i sabe th l . 105. Tel . 632.70. 

Breydelhof - BRUGGE 
Jozef Suvees t raa t 2 

Gelagzaal - 120 p laa tsen . 
Tel . : 030/350.67 

UURWERK - JUWEUEN 

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

Dewin te r s t r . 11 - Oudergem 
V. iti^'M T e i m i n u s tr . 35. 
10 % kor t ing v. leden V.U. 

D E S I G N S H O P 
Geschenken 

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

Tel. : 02/18.62.62 

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 tape lbakken voor 
pekel , d iepvr ies , verpakking , 
s tocker ing . 
Polye thyleen : zakken, vel
len en folie op ro l . 

RAADPLEEG ONS. 
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IN LIMBURG 
NOGMAALS ZWARTBERG 

Naar aanleiding van zijn Jongste 
statutair kongres heeft het A.C.V.-Lim-
burg een vrij omvangrijke brochure 
uitgegeven : « De mens eerst». Deze 
pubUkatie wijdt een gans hoofdstuk 
aan de bloedige incidenten, die vorig 
jaar in het Genkse plaats vonden. In 
dit verband worden volgende stellingen 
vooropgezet. » 
1. Het A.C.V. heeft alles gedaan wat 

mogelijk was om de belangen van 
het bedreigde mijnpersoneel te be
schermen (blz. 78-79). 

2. De staking die op donderdag 27 ja
nuari uitbrak, werd mgezet en geor-
ganizeerd door de vakbondsafgevaar
digden (blz. 79). 

3. Buitenstaanders zijn verantwoorde
lijk voor de bloedige incidenten van 
maandag 31 januari (blz. 80). 

4. Niet de revolte van de mijnwerkers, 
maar de aktie van de vakbonden 
dwong de regering er toe op haar 
eerste beslissing terug te komea 
(blz. 80-81). 
De Volksunie heeft reeds meerdere 

keren onweerlegbaar de onjuistheid 
van dit alles beu'ezen. Zowel in dit blad 
als io de door haar uitgegeven brochu
res «Witboek over Zwartberg» en 
« Limburg, let op uw zaak ! ». Voor het 
A.C.V. volstaat dit blijkbaar niet. 

In het jongste Nieuwjaarsnummra-
der Vlaamse kranten werd uiteraard 
nog eens over de incidenten van Zwart
berg gehandeld. Werd de A.C.V.-vizie 
terzake onderschreven ? Volgende ci
taten uit drie... C.V.P.-kranten ^ v e n 
een ondubbelzinnig antwoord op deze 
vraag. 

« Lankmoedigheid \'an vakbonden en 
regering werkten in de zwarte driehoek 
tragische incidenten in de tend » («Ga
zet van Antwerpen »). 

« De mijnwerker van Zwartberg was 
gefrustreerd na de zo onpsychologisch 
mogelijk aangekondigde sluiting en het 
verzet kreeg gestalte toen ap donder
dag 27 januari de ochtendploeg tot een 
wilde zitstaking overging, waarvan en
kele uren later de leiding werd overge
nomen door de vakbonden » (« Het Be
lang van Limburg »). 

«De aangekondigde sluiting van 
Zwartberg bracht het mijnpersoneel in 
paniek, dat in staking ging om verda-

AMNESTIE 
ZWARTBERG 
Volksvcnc'iienwoord. H. Schiltz 

heeft een wetsvoorstel neergelegd 
tot het verlenen van amnestie 
voor feiten voorgevallen in de 
mijnstreek van. Zwartberg, naar 
aanleiding van de sociale beroe
ring aldaar ontstaan bij de aan
kondiging van de niijnsluiting. 

In de toelichting wordt gezegd 
dat vrijwel iedereen het erover 
eens is dat de wijze waarop de 
sluiting van de mijn Zwartberg 
werd aangekondigd en het ont
breken van konkrete vooruitzich
ten tot herplaatsing van de mijn
werkers de vo<arnaainst£ oorzor 
ken zijn geweest van de felle 
reakties die zich bij de bevolking 
hebben voorgedaan. Ook wordt 
verwezen naar het optreden van 
de rijkswachters. 

Trouwens, in het verleden is 
het herhaaldelijk gebeurd dat 
amnestie werd verleend na woe
lige en tragische gebeurtenissen. 

Dit wetsvoorstel zal zeker zeer 
gtmstlg onthaald worden, vooral 
bij de Limburgse bevolking. Wij 
danken volksvertegenwoordiger 
H. Schiltz voor dit initiatief en 
wachten af welk lot dit wets
voorstel beschoren wordt. 

ging der sluiting enrekonversiemaatre-
gelen te bekomen» («Gazet van Ant
werpen »). 

« In de Limburgse mijnstreek zou in 
de loop van januari de onrust scherp 
aangewakkerd worden door syndikale 
(vooral liberale) agenten, die soms 
brandstichtende taal spraken » (« Het 
Nieuwsblad »). 

«De uitbarsting leverde nochtans 
rezultaat op : de regering kondigde op 
2 februari aan, dat de sluiting van alle 
mijnen voortaan afhankelijk zou wor
den gemaakt van de tewerkstelhng van 
het afgedankte personeel» («Het 
Nieuwsblad »). 

Mogen wij nu verwachten dat het 
A.C.V. zal ophouden met onwaarheden 
i.v.m. de incidenten van Zwartberg te 
verspreiden ? Of zullen wij nogmaals 
moeten vaststellen dat van alle zoge
naamde christehjke organisaties het 
A.C-V. weeral een der minst christelij
ke is ? 

Evrard RASKIN 

PLAATSELIJK 
NIEUWS 

AANDACHT 
Zondag t2 maar t te Eisden in 
Hotel de Valk, provinciale ka-
derdag, van de Volksunie Has
selt en Tongeren-Maaseik. 
\ 'rijdag 7 april te Mechelen aan 
de Maas, provinciaal bal van 
Vriendenband-Limburg. 
Houdt deze data vr i j ! 

Beverio 
VLAAMS BAL 

22 januari e.k. om 19 uur Vlaams bal van 
kanton Beringen in zaal « Stella », Dorp, 
Beverio. Orkest : « Sky Rockers ». De op
brengst komt ten goede aan de Vlaamse 
werking. 

«izen 
V.T.B.-VA.B.-BAL 

Zaterdag 21 januari om 21 uur jaarlijks 
bal van de plaatselijke V.T.B.-V.A.B.-afde-
ling, in zaal « De Ster », Veemarkt, Bilzen. 
Orkest : « Al Houben ». Toegang : 50 fr. 
(studenten 25 fr.). Voorbehouden plaatsen : 
z.w.t. L. Wirix, Bruglaan 41, Bilzen (tel. 011-
1847.">). 

KANTONNALE VERGADERING 
Zaterdag 28 januari om 20 uur in café 

<r Moto-Cross » te Hoeselt, eerste werkver
gadering van de V.U., kanton Bilzen. Alle 
kaderleden op post ! 

Bree 
WERKVERGADERING 

De V.L'.-kaderleden van ons kanton verga
deren vrijdag 3 februari in café « Malta D 
te Bree. Deze samenkomst moet het ver
trekpunt worden van een vruchtbare Vlaams-
Nationale werking in ons kanton. Dat dit 
mogelijk is blijkt uit het sukses van de 
abonnementenslag in Bree en omgeving. 

VOLKS VE RGADERING 
Vrijdag 24 februari spreekt te Bree Walter 

Luyten, 2de algemeen-sekretaris van de 
Volksunie, in café « Malta », over a Leuven -
de Kerk en de Vlaamse strijd ». 

figenbtizen 
VLAAMS BAL 

0 \ e r het door de N'laamse Vriendenkring 
van Eigenbilzen 14 jamtari jl. ingericht bal, 
brengen \vV\ volgende week verslag uit. 

KIENAVOND 
Zondag 29 januari richt de VMaamse har

monie « Recht door Zee » een grote kien
avond in. Alle sympathisanten van « Recht 
door Zee » op post. 

BESTUURSVERGADERING 
Het afdelingsbestuur •\an de V.U. verga

dert zondag 29 januari om 11 uur in café 
« De Kroon ». 

Genk 
VLAAMS VOLKSKONCERT 

Het voorlaatste koncert van het seizoen 
66-fi7, ingericht door de genieentelijke koor
federatie van Genk had plaats jl. vrijdag 13 
januari in zaal Rembrandt . 

In tegenstelling met vroegere manifesta
ties werd di t een volledig nederlandstalig 
programma : .lef Van Hoof, Arthur Meule-
mans, August De Boeck, Prudens van Duysse 
en Eniiel HuUebroeck ! 

Het achtdelige programma werd samen
gesteld met geestelijke koorwerken, door ei
gen Kerstliederen, oud-Nederlandse liederen. 
Streek- eu volksliederen wisselden af met 
stoere geuzeliederen en stevige strijdliede
ren. Het koncert zette in niet oc Het vendel 
moet marsjeren » en slaat' in met 'de zeven 
meest gezongen Hullebroedi-liedeien, in een 
prachtige koorbewerking van de onvergete
lijke stichter en eerste dirigent van het be
roemde koor «c Het Vendel » uit Mechelen : 
Gaston Feremans, onder wiens bezielde lei
ding dit koor grote triomfen oogstte. 

Voorwaarden : prestatie tot maksimum 4 
nren : leden 60 fr., niet-leden 80 fr. Meer dam 
4 uren, zowel voor leden als niet-leden 9 
voor niiddernacht : 13 fr. per bijkomend uu^ 
na middernacht 25 fr. per bijkomend uur. 
Indien overnachting 70 fr. (van 22 uur tol 
7 uur). Zulke px-estatie is steeds voorafge, 
gaan van een normale prestatie. 

OVERLIJDEN 
O p 74-jarige leeftijd overleed alhier de K, 

Louis Sillen, echtgenoot \ a n Me\r. W. Ko-
nings. Aan de achtbare familie ons dien 
kristelijk medevoelen. 

OUDE TRAMWEG 
Het artikel dat verleden week in ons blad 

verscheen betreffende de laatste woelige ge. 
meenteraad, is niet zo bedoeld als vele van 
ons plaatselijke Vlaamse vrienden denken. 
De enige gelegenlieid, genomen door de op . 
positie en de gemeenteraad (P.V.V.) heeft 
geruhne tijd helemaal niets te maken met 
de heer Alfons .lackmaer, arrond. afgevaais 
digde en voorzitter van de plaatselijke Volts* 
unie. 

Wij vragen ons af, wat de oppositie zoa 
doen, indien zij de meerderheid had. Zou di» 
laatste het geval zijn dan zouden deze men
sen eerst een avondschool moeten inrichten 
om Nederlands te leren, dit dan voor d» 
Waalse madam in de oppositie. (Sinds 25 
jaar is madam in de gemeente en kan nog 
geen Maams, of wil zij het niet kennen?.») 

Smeermaas - Lanaken 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Maandag 23 januari van 20 tot 21 uur wv 
ciaal dienstbetoon in de parochiezaal. 

Hasselt 
LEDENVERGADERING 

O p vrijdag 27 jantiari eerste algemene le
denvergadering van 1967 voor afdeling Has
selt in lokaal Warson, Bampslaan, om 20 
uur. Bespreking van de abonnementenslag 
en van de \ e rdere akties. Wegens de uit
breiding van onze afdelisg mogen we over
gaan tot de verkiezing van twee nieuwe be
stuursleden. 

Kandidaten hier^-oor kunnen zich inelden 
tot voor de aanvang van de \ergadering. 

Iedereen is welkom. 

ARRONDISSEMENTELE RAAD 
De arrondissementele raad vergaderde de

ze « e e k en kreeg een volledig overzicht van 
het \erloop van de abonnementenslag, die 
ons arrondissement op de eerste plaats bracht 
van gans het Vlaamse land. Nogmaals een 
eregroet aan onze propagandisten. Mochten 
we bij de « eervolle vermeldingen », elders 
in hel blad, iemand vergeten hebben, dan 
willen we <Mt hier herstellen door al onze 
medewerkers samen onze ilank te betuigen. 

De kaderdag te Eisden op zondag 12 maar t 
werd eveneens druk besproken, e\enals de 
kaderschoHng, die in Leuven zal doorgaan 
voor Antwerpen, Brabant en Limburg. 

Hoeselt 
STIJGEND SUKSES VAN SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Het sociaal dienstbetoon dat door J. Hardy 
en E. Raskin in he tZuidOos ten van onze pro
vincie werd ingericht — en dat eerlang tot 
de Maasstreek zal worden uitgebreid — kent 
een steeds stijgend sukses. Reeds heel « a t 
mensen deden een beroep op onze hulp. Dit 
bewijst dat de sfeer van angst en terughou
dendheid, die zolang de doorbraak \ia\ de 
Volksunie in Limburg heeft verhinderd, met 
de dag afneemt. 

Het gi-ootste sukses viel het dienstbetoon 
tot hiertoe te beurt in Hoeselt. Daar hield 
onze vriend Joris Hardy in een tiental cafe's 
zitdagen aangaande de • ermindering op de 
grondbelasting. Ruim 80 mensen boden zich 
op deze zitdagen aan voor bijna 50 kon de 
heer Hardy in gunstige zin bij de diensten 
der belastingen tussenkomen. 

Maaseik 
BESTUURSVERGADERIIVIG 

Het uitgebreide bestuur van de plaatselijke 
V.U.-afdeling kwam samen dinsdag 17 ja
nuari in café Sniekers, Bosstraat. 

's 6raveiivoeren 
KARNAVAL 

De Karnavalsvereniging « De Waggelen* » 
en Pr ins Lanrentius I nodigen alle Limbup. 
gers uit deel te nemen aan de plechtige aai»-
steUing van de nieuwe Prins 1967, morden 
zondag in de « Kursaal », om W uur. 

Stokken 
VOLKSVERGADERING 

Zaterdag 25 februari te Stokkem in cafi 
P . Kenzeler, Rechtestraat 23, grote Vlaams-
Natinoale volksvergadering. Spreker : volks
vertegenwoordiger Dr. \ ' ic Anciaux. 

Tesseniferio 
BESTUURSVERKIEZING 

De eerste be.stuursverkie/.lng van de nieu
we afdeUng Tessenderlo-Kwaadniechelen-
Paal gaat door op vrijdag 3 februari om 20 
uur in de lokalen van Blendax, Industrie
park, in aanwezigheid van Jef Olaerts, arr , 
v<>orzitler en feestredenaar senator Wim Jo-
rissen. Alle leden worden hierop uitgeno
digd; kandidaten voor een bestuursfunktie 
gelieven zich tijdig te melden. 

Teuven 
. TOUVAIN r ! 

O p veertien dagen tijd werd dhr. Sloot* 
mackers, gemeenteraadslid, uitbater van d e 
Vlaamse camping « Bergzicht », verbod op
gelegd tot het houden van danspartijen ia 
zijn café. Een eerste maal (tijdens de jaar
wisseling) heeft het bomvol « Bergzicht » dit 
verbod beantwoord met een khnkend 
« nuts » ! 

Zondag en dinsdag vorige week, n.a.v. do 
SInt-Antoniusviering heeft de massa « Flup-
ke van Teuven » opnieuw eens flink in zijn 
hemd gezet en werd de « Verordnung » vei
lig In de ijskast opgeborgen. De kruik gaat 
zolang te water tot ze breekt ! 

Moellngen 
IS HET W A A R ? 

Het gemeentebestuur van Moelingen zou 
de som van 45.000 fr. hebbeu doen inschrij
ven in de begroting, bedoeld als .schadever
goeding aan de franskiljonse doeane-agent 
Vandormaal, wiens kantoor het erg te ver
duren had eiiule 1967 n.a.v. incidenten, uitge
lokt door M.P.W.-ers tijdens de eindejaars-
feesten. De franskiljoose burgemeester Is er 
vlug bii ona ziin cc vriendjes » te ccvergoeden» ! 

Munsterbilzen 
KINDEROPPASDIENST 

De plaatselijke afdeling van de Bond van gro
te en jonge ge/innen nam een zeer interes
sant initiatief : het oprichten van een Kin
deroppasdienst, waardoor iedereen samen 
ontspanning kan nemen of samen ergens 
heengaan. 

Men wende zich gewoon tot de talrijke be
stuursleden van de bond, en voor de rest 
komt alles in orde. Wij verwijzen naar de 
hh. Frans Siegers, Hoogstraat en Schoiiter-
den, Genkerbaan. 

Dat de dienst sukses heeft blijkt uit de 
vele aanvragen. 

Tongeren 
KANTONNALE VERGADERING 

De vierde kantonnale werk\ ergadering 
gaat door op vrijdag 3 lebniarl te Riemst. 

Tongeren - Maaseik 
DRUKKE V.U.-WERKING 

Het arr. bestuur vergadert samen met dit 
van Hasselt donderdag 9 februari in Hotel 
Warson te Hasselt. 

De arr. raad van Tongeren-Maa.seik wer-
gadcnle donderdag 12 januari in Hotel War
son te Hasselt. Besloten werd ook verder in 
de loop van het jaar de wer\ ing van abon
nementen op « \\ ' ij » vocrit te zetten. Ande
re beslissingen waren de aanstelling van d e 
h. Florent Stulens van Eisden tot arr. ver
antwoordelijke voor organisatie, het inrich
ten van een kaderdag op 12 maart in zaal 
de Valk te Eisden, deelname aan het pro
vinciaal bal van X'riendenband vrijdag 7 
april in zaal Florida te Mechelen aan de 
M:uis, de uitgave van een driemaandelijks 
mededelingsblad. Ook weid de begroting van 
Inkomsten en uitgaven voor het jaar 1967 
goedgekeurd. 

Volgende arr. raad : donderdag 9 februa
ri te Hasselt in Hotel Warson. 

Zelem 
ABONNEMENTENSLAG 

De abonnementenslag verliep hier zeei; 
goed. Het streefcijfer werd ver overtroffen. 
Wij heten onze lezers hartelijk welkom en 
zeggen hen dank. Mogen wij hen vragen hun 
blad na lezing door te geven aan vriend o* 
kennis. Adressen van belangstellenden wor
den graag aanvaard. (H. Verbael, Spoorweg
straat 2, Zelem). 

file:///erdere
file:///ergadering
file:///erloop


WIJ 
— 23 

' 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 veriiciiting. 

V O O R U W V I L L A 
percelen van 24m breedte, waarop U op een maximum breedte 
Uw villa-alleenwoonst kunt bouwen. • Bouwprijs vanaf 600.000.- Fr. 

Landelijk, klassiek of modern, groot of klein, steeds technisch 
bestudeerde uitvoering, naar uw eigen smaak en mogelijkheden. 

i 
S T A N D I N G V O L S T E OMGEVING 
B R A S S C H A A T - M A R I A B U R G 

vlak bij 't gekende Yriesdonk. 

Grondprijzen vanaf: 250.000,- Fr. 
straatkosten inbegrepen. 

Keuze tussen oriëntatie zuid. 

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

NOG SLECHTS ENKELE MOGELIJKHEDEN 
ter beschikking ; 
raadpleeg daarom onmiddellijk 

D E S P E C I A L I S T : 

Het Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
A N T W E R P E N G E N T G E N K HOLSBEEK (Leuven) 

MEIR 18 - Tel. 03/31.78.20 ONDERBERGEN 43 - Tel. 09/25.19.23 WINTERSLAGSTR. 20 - Tel. 011/544.42 ROTSELAARSEBAAN 37 - Tel. 016/459.28 

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

VAN DER PAAL - VOOBBRAECK EN C' 
Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N : 03/37.54.38. 

Ik 
ben 

ui^geslapen 
wanK.. 

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

Telefoon : 015/41198 - Bestuurder Jos Feyaerts 

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

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

TURHHOUTSEIAA^M.f02, iORGERHOÜr- TEl.. 35.17:»3 
• ' t ; «UHUiZIN : Di«Ml»rt»t i4 .»* , Apiw.-ï.l. ï l . O U f . _-_ 

' ••9lin*nsrrür 3»..«I, Aniw, lél. 33.47.24 . Gallif«rtl«i «O, D«ürnl, T.l.'3».»;32 

W I M M A ES 

DIANALAAN. IP 8ERCHEM - Antwerpen. • Te l . : (03) 39.69.34. 
— St-U «ijn kandidatuur bil alle Vlamingen in de 

provinciën Antwerpen Brabanl en Oost Vlaan
deren Toor alle »erzekerings\ormen : Brand • 
Leven Persoonlijke Familiale Auto W et • 
Bure Aan'-prakeliikheid 

me Romt op het eerste verzoek ïoor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen 
Nieuwe zaken bi] 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 Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 



V.d.B. terug in zijn « stiel ».. 

3msseR 

ziet 

de 
nieuwe 

belastingen 

:S> 

ongef • # • 

PREZIDENT VAN TOGO 
GAAT HEEN 
De druiven nog te Groenitz-' 
ky. 

GAAT RUSK AFTREDEN?, 
Naar een ruskige Qude dag. 

KANDIDEERT SENATOR 
MORSE IN 1968 ? 
« La Morse aux dents ». 

ZUIVERINGSOPERATIE 
VLOT NIET 
Amerikaanse g.i.'s Mekong-
tent. 

SPAANS DORP EIST... 
...dat V.S. hun PalomareS' 
ponsabiliteit opnemen. 

NEEMT BOENG 
ONTSLAG ? 
Malik si, Soekar no! 

• • • 

G.I.'S ONTRUIMEN 
BEN sue 
Ben Suckelaars verdreven, 

« DOOD VAN EEN 
PREZIDENT »... 
...is de ander zijn brood, 

BELASTINGSKONKLAAF 
OP... 
...regeringsval-Duchesse ? 

PREZIDENT FREI KREEG 
REISVERBOD 
« Die Frei-heit die wir mei-
nen ». 

OOK 
RICHARD DECLERCK 
GENIET... 
...une Bell fin de carrière. 

VOERSTREEK BIJ... 
...republikeins prinsbisdom? 

SOUSTELLE 
VERKIEZINGS
KANDIDAAT 
Dat de Gaulle op zijn Spus-
tellen passé ! 

« ...vlug, jantje, steek uw spaarvarken weg... ». • • • • reld 

DOKTER... 
Dokter H.J. Peek was een zenuw

achtig, dikbuikig mannetje' met een 
korte melk-en-koffie snor, grijze ha
ren en blozende wangetjes. 

Waar hij veel van hield dat wat en 
de bijna dagelijkse, late avondjes in 
kafee « De Gouden Welkom >... 
avondjes met boomke-wies, biljarten, 
opscheppen, stgaien en bier met 
wittekens. 

Het was koud en nat buiten. De 
wind wrong aan de in elkaar ge
groeide lindebomen en de telefoón-
diaden zwiepten zoals zij dat beho
ren te doen, akelig dus. Daarom had 
men in « De Gouden Welkom » de 
radio aangezet, een late Duitse post 
met idiote weemoedliedjes en altijd 
dezelfde afgezaagde zeemansgroelen 

aan Vati of Liebling. Ze stonden met 
z'n vieren nog lond de tapkast. 

« Zeg *, zei blonde Johan, de jong
ste, « drie dagen geleden is Herbert 
de aannemer begraven en jij was niet 
in de kerk. Hij was toch je vriend >, 

Vier jaar geleden was Herbert Ver
beek voor het eerst bij de dokter 
gekomen. Pijn in de rug, zei hij. 
Dokter Peek wist er niets op, maar 
siiggeieerde dat het de nieren konden 
zijn. Hij schreef piHen voor en een 
drankje dat hij zelf maakte. Enkele 
weken later voelde Hei bert pijn in 
fn rug én in z'n nieren. « Misschien 
lumbago •», zei H.J., « of in het bloed, 
voel je soms diaamissen? ». Het 
duurde geen maand of struise Her-
bert had diaainissen. H.J. schreef re
cepten en rekeningen. HerbeU ging 
dankbaar naar huis en kiuam weke
lijks. Want al werd hij slechter, de 
dokter was een zoigzame vriend. In 

de Gouden Welkom zei hij « zo'n 
dokter » en dan stak hij zijn duim 
omhoog. « Het kan het hart zijn, au-
xve jongen », Herbert kreeg spuitjes 
voor het hart. « Of iets in je iflerg > , ' 
Herbert voelde zijn knoken. « Doe 
wat goed voor me is, dokter >. 

Een week geleden was hij gestor
ven, dne dagen geleden begraven, er 
viel een zondag tussen. 

Aan de tapkast keken ze even zwij
gend voor zich uit. « Hij was een 
fijne kerel •», zei Johan, « aan wat 
leed hij eigenlijk? •». Dokter Peek 
keek onzeker door zijn troebele oog

jes, hij voelde plots elke druppel al-
kohol die hij gedronken had. Zijn 
benen tiilden wat. « Moeilijk te zeg
gen >, zei hij bijna fluisterend, 
« moeilijk te zeggenL. ». 

De dokter rekende af en ging naar 
de deur.Hij had moeite om zich hele
maal recht te houden. Buiten sloegen 

de wind en de regen hem in het ge
zicht. « Verdomme •», zei hij, « naar 
bed en vlug •». Hij klom het lage 
kei khofmuurtje over, viel bijna, liep 
wankelend de dubbele cipressenrij in. 

Op het graf stond nog geen zerk, 
alleen een zwait kruis met witte, al 
verregende letters : H. Verbeek. Hij 
zag het niet, liep er voorbij. Tot hij 
boven de wind vaag de stem hoorde, 
de stem van Herbert : « Dokter, dok
ter... > en dan nog eens. Hij viel met 
zijn rug in een cipres, de nattigheid 
liep over zijn gloeiend gezicht. 
« Nee... », stamelde hij, « nee Her-
bert •». Zonder het te weten viel zijn 
blik op de veis aangeschopte zand- , 
hoop. Uit het dooriveekte zand stak 
een hand, een grote, biuine, rot-
sappige hand die in de regen greep. 
En veel duidelijker hoorde hij het 
nu ; < Dokter, dokter... heb je niets 
tegen de wormen? ». 


