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REGERINGSPOKER 
We hopen dat de heren in de Wetstraat deze week niet het ge
voel hadden, dat ze met het Kamerdebat over het financieel re
geringsbeleid in het middenpunt van 's lands belangstelling 
stonden. Dat zou niet alleen een vergissing, maar tevens een 
aanmatiging zijn! De doorsnee burger had weinig of geen be
langstelling voor de partij poker die achter en voor de scher
men van de Wetstraat werd gespeeld. Het ijdel woordenspel 
over de verantwoordelijkheden interesseerde hem slechts 
matig; hij beseft immers maar al te goed dat het onveranderlijk 
refrein toch weer hetzelfde zal zijn : betalen. En hij weet bo
vendien zeer duidelijk, dat het huidig faljiet het gevolg is van 
het geknoei van een reeks opeenvolgende regeringen waarvoor 
om beurten de drie «nationale» partijen verantwoordelijk te-
kenden. De man in de straat Stelt vast dat de pot de ketel ver
wijt en hij maakt zich heus niet druk om uit te maken, wie na 
eigenlijk de ketel en wie de pot is. 

Het onvermogen van de 
kleurpartijen om geldige op
lossingen te vinden en afdoen
de maatregelen te treffen, 
steekt de ogen uit. De door
snee burger wordt steeds op
nieuw de machteloze getuige 
van de wijze waarop men hem 
berooft van zijn spaarcenten 
en van de vrucht van zijn ar
beid. 

Mr Van der Eist heeft in de 
Kamer op treffende wijze de 
infernale miljardendans met 
cijfers geïllustreerd en hij 
heeft er op gewezen dat ieder
een — dus ook de kleurpartij
en — de middelen kent om er 
een einde aan te stellen. Maar 
dat daartoe de moed en de 
ernst ontbreken ! 

Einde 1965 werden door de 
heer Eyskens de belastingen 

ken geleden publiek moest er
kennen dat zij het land had 
bedrogen, had zij reeds voor 
vier en half miljard verkapte 
belastingen onder de vorm van 
tariefverhogingen binnenge
rijfd. En thans legt zij de 
laatste hand aan de maatrege
len die opnieuw zes tot acht 
miljard in de staatskas moe
ten binnenbrengen. 

Besparingen ? Men zaagt er 
ons sinds jaren de oren mee 
van de kop. Maar geen enkele 
regering en geen enkele kleur-
partij heeft tot nu toe de moed 
gehad om het mes te zetten 
waar kan en moet gesnoeid 
worden. Mr Van der Eist,heeft 
het lijstje in de Kamer eens 
overlopen. 

Besparingen in de Z.I.V. ? 
Iedereen weet dat die sektor 

m-

KRIZIS VAN HET REGIME 
aanzienlijk verhoogd, zodat er 
in 1966 circa 13 miljard meer 
ontvangsten waren. Nadat al
dus de belastingsvijb weer was 
aangedraaid, kon het niet an
ders of er moest een adem
pauze komen. De doorsnee 
burger heeft gehoopt en gere
kend op die adempauze en dus 
was liij geneigd om, tegen alle 
slechte ervaringen in en on
danks de waarschuwingen, kre
diet te schenken aan een rege
ring die voortdurend verklaar
de dat /ij het /onder nieuwe 
belastingen /ou doen en dat 
zij een evenwichtige begroting 
had opgesteld. 

Bitter ontwaken uit de il-
luzie ! Alvorens de regering 
Van den Boeynants twee we-

rot is van schandalige mis
bruiken. Ook de huidige rege
ring durft het probleem niet 
aan en tracht alleen maar, met 
allerlei lapmiddeltjes, tijd te 
winnen. Intussen rot de zaak 
rustig verder. 

Besparingen op het school-
pakt ? De grote partijen heb
ben het onderwijsvraagstuk 
op de rug van de staat — juis
ter gezegd van de belastingbe
taler — geregeld. Niemand 
durft de/e heilige koe slachten. 
Het geld wordt door de deu
ren en ramen van alle scholen 
buitengegooid... 

De benoemingen ? De « be
sparingskampioenen » van de 
P.V.V. hebben een groot deel 
van hun tijd (en van onze cen

ten) sinds maanden gewijd 
aan het volstoppen van de ad
ministratie en van de parasta-
talen met duizenden partij
vriendjes. 

Hier spreekt men van bezui
nigen, elders wordt bewezen 
dat het mogelijk is. De West-
duitse regering kampt op dit 
ogenblik met even grote schat-
kistmoeilijkheden als de Bel
gische. Maar Bonn zal geen 
cent nieuwe belastingen hef
fen : het tekort van 58 miljard 
wordt er volkomen gedekt 
door bezuinigingen. 

Wat belet de huidige Belgi
sche regering, wat belette de 
vorige Belgische regeringen om 
de woordenvloed over bezui
nigingen in daden om te zet

ten ? Niets anders dan het 
platste elektoralisme. Welke 
Belgische minister heeft bij
voorbeeld de moed om het 
mes te zetten in de subsidies 
voor het vervoer van leerlin
gen ? Of om een einde te stel
len aan de waanzin die — om 
maar één voorbeeld te noemen 
— de kleine gemeente Erpe bij 
Aalst « gezegend » heeft met 5 
lagere scholen ? 

De regering en de kleurpartij
en weten heel goed, op welke 
posten werkelijk zou kunnen 
bezuinigd worden. Desondanks 
doen zij het niet, omdat de 
kleurpolitiek in België ver
worden is tot een « commer
ce », omdat de kiezer gekocht 
moet worden met de vele klei

ne voordelen en profijtjes die 
een gezond beleid totaal onmo
gelijk maken. « Mijnheer den 
deputee » van de kleurpartii-
en is een handelsreiziger in be
noemingen en pleziertjes, mijn
heer de minister de eerste elek-
torale agent van zijn partij. Zij 
die zich politici en staatslui 
noemen zijn slechts de achter-
nahollers van « hun » kiezer; 
die kiezer vleien, verwennen 
en vasthouden is het alfa en 
het omega van de nationale 
staatsmanswijsheid. 

Na de grootsprakerige bluf 
en de ijdele eden van de P W 
is het faljiet van de huidige re
gering gekomen. Opnieuw zijn 
«sterke mannen» slechts 
mooipraters en vlotte jongens 
gebleken. Opnieuw is een stel 
politici tot op de draad ver
sleten, gereed om uitgeran
geerd te worden. En opnieuw 
is er maar één enkele bekom
mernis : al wat ge wilt, maar 
géén elektorale potten breken. 

(vervolgt op blz. 3 in kader) 
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BRASSER 

Vind het jammer dat u nog 
geen onderscheid maakt tussen 
€ Vlaams » en « Nederlands » als 
taal. « Vlaams » als algemene 
taal bestaat immers niet. Voor 
velen is dit nog niet klaar. Is het 
teveel van « WIJ », te verwach
ten dat ook zij helpt deze ver
warring een eind te doen nemen? 

Verder veel gelukwensen voor 
uw rake en prettige tekeningen. 

EJD..B., St Slichiels. 

EKONOMISCH ARGUMENT 

Vandaag heb ik op de postre
kening 1711.39 van «WIJ Vlaams
nationaal > te Brussel 1, de som 
gestort voor een jaarabonne
ment. 

Deze partij wens ik in de na
bije toekomst een zeer grote 
vooruitgang, aangezien dit de 
enige partij is, waar wij als Vla
mingen vertrouwen kunnen in 
stellen. De Vol'kscmie telt reedis 
veel aanhangers en zal er onge
twijfeld nog zeer veel bijkrijgen. 
Doch het is ongelooflijk hoeveel 
mensen (vooral jonge mensen) 
nog onverschillig en zelfs vijan
dig tegenover de Volksunie staan. 
Wat zeer jammer is, vooral we
gens onvoldoende objektieve 
voorlichting. 

Ik zou de heren van de Vlaams-
nationale partij willen vragen, 
eens speciaal aandacht te schen
ken aan een zeer interessante 
lez-ersbrief, die in een der jongste 
nummers van het weekblad' is 
verschenen. Namelijk « Ekono-
misch argument ». Dit vind ik 
(en zeer veel van mijn vrienden 
die dit artikel eveneens hebben 
gelezen) een buitengewoon in
teressant schrijven vanwege de 
heerHHi.V. uit Wilrijk. Een artikel 
da* de volle aandacht van de 
verantwoordelijken der Volksu
nie zou moeten wegdragen. 

V.W., Antwerpen. 

DE OOSTKAHTOHS 

De taalwetten vall«n niet enkel 
in het nadeel der Vlamingen uit 
(zie jongste uitvoeringsbesluiten 
met betrekking tot Brussel en 
Leuven, ook aan de Voerstreek 
wordt geknaagd). 

De Oostkantons (Eup«n en 
Sankt Vith) zijn er niet beter aan 
toe. Er is, in dit gezegend land, 
een aaneenschakeling van feiten, 
die nog steeds doen denken aan 
het schrijven van Ch. Rogier 
(1830) : « Tous nos efforts ten-
dcont a. exterminer la langue fla-
mande >. En thans mag er wor
den bijgevoegd : « ... et la langue 
nllemalide ». In Grenz-Echo 
(duitstalig) van 28.11.G6 ver
scheen een lezersbrief over toe-

en gij 
standen in de Oostkantons, die 
op een ontstellende manier be
paalde feiten aanklaagt. 

In het licht van onze ervaring 
en onze strijd voor het Neder
lands, beklagen we de kleine 
minderheid Duitsers, tegen wil 
en dank Belg geworden, en di« 
stelselmatig zullen verfranst 
•worden. God geve dat ze, zoals 
de Vlamingen, de nodige taaiheid 
opbrengen om hun moedertaal te 
verdedigen 1 

D.D., St Kruis. 

PENSWENSEN 

Mag ik even aanhaken op het 
< dokument » in « WIJ » van 7 
januari : de penswensen van 
onze eerste Paul ? Niets schok
kends ! Want wat doen onze 
heren ministers het jaa.r door ? 
Goede betrekkingen verzorgen : 
familie- en andere leden, vrien
den en kenni«i.en bedenken bij 
een « gebeurtenis » (huwelijk, 
verloving, overlijden, gelukwen
sen met een « verdienste », be
noeming, enz.). Passend ! En 
bilLLjk ! Maar hoe ? Eenvoudig : 
een telegram met gelukwensen 
(in ons Belgisch regie-taalfj'e : 
een luxetelegram), een staatstele-
gram, op kosten van het minis
terie, eufemisme voor allen die 
van betalende wil zijn. Een tele
gram in nieuwe ministeriële 
stijl : een vloed van klisjeewoor-
den om het kiesvee te sussen. En 
sommige ministers schijnen een 
uitgebreide kudde te bezitten ! 

F.G., Zedelgem. 

V.U. EN KORFBAL 

Met vertraging wens ik even 
terug te komen op een artikel dat 
op uw sportpagina verscheen on
der de titel « Korfbal ». Met ge
noegen stel ik vast dat men ook 
in onze middens de neus niet 
meer ophaalt \oor deze gemeng
de sport, waaraan ik mijn hart 
verpand heb. Het tegengestelde 
zou wel zeer onrechtvaardig zijn. 
Voor wie de korfbalbeweging 
kent, i« het immers opvallend 
welk idealisme en entoeziasme er 
in die rangen heerst ; een atmos
feer die, alle verhoudingen in 
acht genomen, kan vergeleken 
•worden met deze welke ik ook 
aantref in de nog kleine en strijd
bare V.U. 

Ik hoop dat U op de ingesla
gen weg zult verder gaan en aan 
de kleine sporten steeds de ver
diende aandacht zult blijven 
schenken. 

Mag ik nu even wijzen op een 
storende fout, welke in uw sym-
patiek artikel binnensloop ? 

U spreekt namelijk over een 
iets groter veld dan voor voetbal. 
Gelukkig is dat niet het geval. 
De maximale afmetingen bedra
gen 90 op 40 m. 

Voldoen uw remmen 
en schokdempers? 

En •wanneer men spreekt van 
de essentie van korfbal, geloof ik 
dat het een vergetelheid is, de 
leek er niet op te wijzen dat in 
korfbal de worp naar doel 
slechts toegelaten is nadat men 
zich volledig Aan zijn tegenstre
ver vrijgespeeld heeft. Een be
langrijk gevolg is dat daar waar 
bv. in basket-ball een lange spe
ler onder de korf volledig baas 
is, dit in korfbal niet steeds het 
geval is. 

Mocht U van tijd tot tijd iets 
meer over korfbal willen verne
men, dan ben ik steeds bereid U 
daarover te schrijven. 

R.W., Antwerpen. 

voor deze spreekbuizen van het 
francofone establishment vol
doende reden, om kreten als van 
geslachte varkens te slaken. Dat 
het verslag 't Kint in Vlaams op
zicht zeker van minimalistische 
neigingen blijk geeft en uiterst 
gematigd is, heeft voor de troe
telkinderen van het unitaire Bel
gië niet het minste belang. Dat 
er nooit een franstalig kind in 
een Vlaamse school zal verzeild 
raken, wil er bij hen niet in. 

Maar de franstaligen willen 
wel medebeslissen wat voor on
derwijs Vlaamse kinderen moe
ten genieten. Wat zijn wij, Vla
mingen, toch maar beklagens
waardige wezens, dat wij ons van 
een zo vernederend juk niet ont
maken. Welke onmetelijke ver
antwoordelijkheid dragen de Vla
mingen uit de unitaire partijen 
wel niet, zij die het mogelijk ma
ken dat wij nog steeds niet als 
gelijken behandeld worden, wan
neer wij een overdonderende 
meerderheid vertegeawoordigen. 

H. B., Erembodegem. 

A.B.N. 

BRUSSEL 

, Het vftFslag 't Kint is maar pas 
bekend gemaakt of « Libre » en 
« Pourquoi-Pas > zitten er reeds 
bovenarms op. Het eenstemmig 
geluid van d«ze twee kranten is 
kenschetsend voor het gebrek 
aan begrip, de mentaliteit van 
« Belgique-de-papa », het impe
rialisme van de franstaligen. 

Dat er in de Brusselse agglo
meratie gedurende de komende 
jaren 342 klassen van het lager 
onderwijs en 227 van het kleu
teronderwijs moeten opgericht 
worden ten behoeve, van de 
Vlaamse kinderen, is natuurlijk 

Het is niet mijn bedoeling om 
m«t de heer A.M., Brussel, een 
boom op te zetten over een al of 
niet suksesvolle aktie ter bevor
dering van het Algemeen Be-
schaad Nederlands want door 
een van de wekelijkse briefjes 
van de redaktie weet ik dat de/e 
gebruik maakt van haar recht om 
lezersbrieven al of niet te publi
ceren ofwel om ze samen te vat
ten. Samenvatten is toch wat an
ders dan kortwieken ; dit laatste 
brengt heel gauw mee dat een 
tekst heel wat anders doet ver
onderstellen dan wat de schrij
ver ernie« bedoeld heeft. Dit is 
dan ook de oorzaak geweest 
waarom de heer A.M., Brussel, 
mij voor een onverbeterlijke op
timist kon aanzien. Met pessi
misme komt men trouwens ook 

nergens, omdat een pessimist 
zich niet zal inspannen voor iets 
waarin hij niet gelooft. 

Ik wil van de gastvrijheid van 
onze « WIJ » geen misbruik ma
ken. Alleen zou ik de heer A.M., 
Brussel, sterkte willen toewen
sen om zijn teleurstelling te 
boven te komen en om te kunnen 
voort ijveren voor een zaak 
waarvoor die inspanning ruim de 
moeite waard is. In die vrome 
wens betrek ik graag alle «WIJ»-
lezers. Meer inlichtingen worden 
graag verstrekt door V.B.O.-Brus-
sel. Rich. Neyberghlaan 203, 
Brussel 2. 

A.D.J., Laken. 

OPENBARE WERKEN 

Als Vlaams aannemer te Brus
sel voel ik mij ten zeer.ste getrof
fen door het verschijnen van de 
begroting openbare werken 1967. 

Ik stel vast dat alleen de auto
's-eg van Wallonië meer miljoe
nen opstrijkt dan gans Vlaande
ren, Limburg, Antwerpen ea 
Vlaams. Brabant samen. 

Waar blijven onze zogezegde 
Vlaamse kranten, om deze begro
ting voor hun lezers met de no>-
dige uitleg te publiceren, ea 
•waarom vragen zij geen aalmoes 
bij de duizenden mensen die 
overstroomd zijn dank zij onze 
voortreffelijke dijken, om die 
autoweg van Wallonië uit te 
bouwen tot iets enigs ? 

G.E., Anderlecht. 

De redaktie draagt geen veraiit> 
woordelijkheid voor de Inhoud der 
gepubliceerde leier»brleven. Ze be. 
hAudt lich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de lexer»-
rubriek wordt geen briefwisteUng 
gevoerd. 

van de redaktie 

Brussel , 26 j anuar i 1967» 
Be t r . ï s lecht l i n t . 

l e ze r J .N, t e Brussel-^ schreef ons, "vooru i t 
lopend op de op in iepe i l ing die ge zu l t v e r r i c h 
t e n " , op 21 dezer een l e ze r sb r i e f met enkele 
sugges t ies (verzoek caa regelmatige publ ika t ie 
van c i j f e rma te r i a a l over de a c h t e r s t e l l i n g van 
Vlaanderen, verzoek om. p laa ts ing van een k r u i s 
woordraadsel, e n z . ) . 
Zijn b r ie f bevat te ook een passus, waarin ons 
even de ves t gekeerd wordt : "De wekelijkse 
b r i e f van de redakt ie geeft de indruk, g e t i j p t 
t e z i jn met een b.evuil,<3e machine of een v e r s l e 
ten l i n t " . 
Op heterdaad betrapt^ kunnen wil n i e t anders 
dan bekennen : deze (wekeli jkse; b r i e f gééft 
n i e t a l l een de indruk g e t i j p t t e z i jn met een 

13 daadwerkelijk ook ge -
muzfïumstukken d ie onze 

bevuilde machine, h i j 
t i j p t op één der twee 
redakt ie r i j k i s . 
Verzachtende omstandigheid : we t i j pen hem met 
oneindig veel voorzorgen, er op wakend dat de 
e, de o en de a vooraf ontdaan worden van a l l e 
zwarte narigheden d ie de h o l l e t j e s doen vol t i j 
pen. Eens om de d r ie maand wordt het l i n t (kon-
t r a k t u e e l ) vervangen. Dat i s zopas gebeurd en de 
b r i e f za l e r dan ook - naar we hopen - ietwat 
f l e u r i g e r u i t z i e n . Wordt het l i n t binnenkort 
weer wat ouder, dan gebruiken we n i e t het . o r i g i 
neel maar "de zoveel zwarter (doch vager) door
s l a g , ü moet begrijpen : in de loop der t i j den 
z i j n we erg veel gaan houden van onze s ch r i j f -
nsèichine d i^ we doorgaans (lugtyb**"̂  en on-Vlaam.<= 
"de c o r b i l l a r d " noemen... lAlu 
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Er wordt toch weer gepraat. 

het akkoord 
te 
teuven 

7red.) De overeenkomst die tussen de Vere-
ni-^ng van de Vlaamse Professoren en de 
onlangs tot stand gekomen Communauté 
de la section fran^aise de Louvain afgeslo
ten werd, is ongetwijfeld een nieuw ele
ment in het dossier Leuven. Maar om de 
indruk te geven dat het hek nu van de 
dam is, zoals de C.V.P.-pers doet, is op zijn 
minst voorbarig. Het volstaat de reaktie te 
lezen van « La Libre Belgique > om te 
weten, dat deze overeenkomst tamelijk be
trekkelijk is. Zij noemt de mannen van de 
Communauté enz. « enkele vrijschutters > 
en ze bloklettert dat onder een uitgebreid 
verslag over de plenaire zitting van de fran-
kofone verdedigingskomitees van de « Uni-
versité de Louvain > te Namen (w.o. ook 
afdelingen uit Vlaanderen 1), waar scherp 
stelling werd genomen tegen < les déména-
geurs >. We stellen vast. dat men beider
zijds de « gebeurtenissen > opschroeft ten 
eigen bate. Doch we stellen ook vast dat 
het frankotone blok, dat radikaal tegen de 
overheveling naar Wallonië gekant is, tot 
nader orde het machtigste is. En wie ge
niet de steun van de bisschoppen die nog 
steeds geen jota van hun beruchte verkla
ring van 13 mei 1966 teruggetrokken heb
ben? 

Dit voorbehoud gemaakt zijnde, zijn we 
het ermee eens dat één bakentje is verzet. 
Er zijn dus ten tweeden male frankoforie 
akademici die in groepsverband doch mits 
waarborgen de gegrondheid van de Vlaamse 
verhuis-eis erkennen en daarvoor pozitief 
willen ijveren. Deze verklaring wordt ech
ter al van meetaf enigszins ontkracht door 
het feit, dat ze alleen door prof. Maisin 
wordt ondertekend en niet door zijn mede
standers, over wier namen men trouwens 
geen zekerheid heeft. De bekende kanker
specialist kan dit doen, omdat hij reeds tot 
het emeritaat is toegetreden waardoor hij 
aan eventuele maatregelen vanwege de aka-
demische overheid ontsnapt. 

Tot de groep Communauté behoort ook 
het F.D.F.-parlementslid prof. Lagasse. 

Wat de « Libre > niet schrijft : Lagasse 
is zoveel als klaar om het F.D.F, te verla
ten en naar een Waalse federalistische par
tij over te stappen. 

De kern van de zaak is, dat de Universi
teit van Leuven aan het huidig immobilis
me kapot zal gaan en dat het akkoord tus
sen de reprezentatieve groep der Vlaamse 
profs en een fraktie van de frankofone aka-
demische opinie een poging is, om uit dit 
immobilisme te geraken. Dit immobilisme 
treft veel meer de frankofonen dan de 
Vlaamse gemeenschap. Daarom zijn ze zo 
zenuwachtig. Het akkoord sluit nauw aan 
bij de gemeenschappelijke verklaring van 
ld mei 1965 (drie dagen voor de fatale 
blunder der bisschoppen) van de Vlaamse 
en Waalse akademische vorsers. Het is de 
zoveelste duidelijke waarschuwing, maar 
het is nsg geen gebeurtenis van historische 
betekenis zoals een katoliek blad meent te 
mogen schrijven. Het heftig verzet van de 
Louvain-ultra's bewijst dat ze nog lang niet 
ontwapenen. Vlaamse waakzaamheid is dan 
ook meer dan ooit geboden. 

• Een jaar geleden... 

zwarte 
maandag 
te zwartberg 

(red.) Aanstaande dinsdag 31 januari is 
het een jaar geleden dat de Belgische gen-
darmeriestaat zijn grimmig gezicht toonde 
en met scherp liet schieten — bij voorkeur 
in de rug! — op stakende mijnwerkers. 

Ettelijke zwaargewonden en twee doden 
waren het rezuliaat van deze moordaanslag 
door het regime op het verzet van een be
drogen lamburgse arbeidsgemeenschap. Va
leer Sclep en Jan Latos rusten sinds een 
jaar in Limburgse bodem, de zwaargewon
den dragen in hun lichaam de zichtbare te
kens van de verdrukking en één van hen 
moet nog steeds in het ziekenhuis verzorgd 
worden-

Een jaar later heersen rust en rouw in 
de streek van Zwartberg, is de veroordeelde 
mijn praktisch gesloten en zijn heel wat 
mijnwerkers op de dool. De opvolgers van 
de toenmalige ministers hebben vandaag 
andere zorgen en de memorabele socialis-

kr\z\s van het regime 
(Vervolg van bh. 1) Voorthaspelen met gemakkelijkheidsoplossingen. 
Verder knoeien me t een bekrompen dagjespolitiek. Zolang mogelijk he t 
verdikt van de kiezer ontlopen. En iimiiddels t rachten, de polit ieke kon-
kur ren t — de medeplichtige van gisteren of van vandaag — in een on
gunstige elektorale pozitie Ie manoevreren. 

De onmach t van heel het sisteem zoals het gedragen word t beurtel ings 
door de verschillende kombinat ies der drie « grote » par t i jen , s teekt n u 
iedereen de ogen uit. De Vlamingen hebben nog een b i jkomende reden 
o m méér dan hun buik vol te hebben van he t geknoei : s teeds opnieuw 
w o r d e n de Waalse on rus t en ontevredenheid gesust me t miljardenge
schenken. De huidige regering maak t zich klaar om een groot deel van 
de nieuwe belast ingen te beleggen in de « rekonversie » van Waalse ge
westen. Van den Boeynants heeft uitvoerig verteld, hoeveel mil jarden 
daarvoor nodig zijn. Het k o m t er doodeenvoudig op neer, dat Wallonië 
belast ingen heft in Vlaanderen 1 

De doorsnee burger s taat machteloos tegen dit schouwspel van geknoei 
en onbekwaamheid en lafheid aan te kijken. Het valt h e m zelfs niet te 
binnen, nieuwe verkiezingen te eisen. Hij heeft er zich bij neergelegd 
« da t he t allemaal bedriegers zijn », da t he t vervangen van één der drie 
« groten » door een andere niets ui thaal t . 

Krizis van he t r e g i m e ! De fatale kringloop moet doorbroken worden. 
Ofwel leidt de krizis naar een versterking van de jonge krachten die de 
vermolmde s t ruk tu ren willen vernieuwen. Ofwel naar de begrafenis van 
de demokra t ie in ons land. 

De Volksimie, als e lement de r vernieuwing, wacht 'n belangrijke taak ! 

tische topministers Vrancx en Spinoy heb
ben hun zelfzekerheid en vooral zelfvol
daanheid herwonnen. 

A.C.V.-baas Cool denkt vandaag aan zijn 
pensioen; zijn A.B.V.V.-kollega koestert 
gelijke dromen. Er gaapt een jaar na het 
drama nog altijd eenzelfde afgrond tussen , 
de slachtoffers (zij die in hun dagelijks be
staan getroffen werden, van wie er enkelen 
met hun leven of gezondheid betaalden; de 
massa die de karikatuur van de rekonversie 
in Limburg moet ondergaan) en de anderen 
die in de politieke en sindikale struktuur 
de topplaatsen bezetten, koel-nuchter bere
kenen en zelfs niet in staat zijn gebleken 
tot een simpele uiting van spijt of berouw. 
Koning en prinsen heeft Zwartberg nog 
niet gezien... 

De tragedie is niet vergeten ! Nog steeds 
ligt Theo Van Hecke te bed, is Marcel Hey-
len uit Diest voor immer werkonbekwaam 
en zonder pensioen (de nieuwe stijl van de 
welvaartstaat 1), pendelen honderden naar 
Nederland en andere werkplaatsen en zijn 
vele anderen verplichf te gaan werken in 
bedrijven, waar hun omscholing uitmondt 
in werk tegen lager loon. Er is ook geen 
amnestie voor de betogers en de stakers ge
komen. Kamerlid Hugo Schiltz heeft zopas 
nog moeten aandringen opdat zijn wets

voorstel voor amnestie in behandeling zoa 
worden genomen... 

Hoe staan we vandaag tegenover dit dra
ma? Vervuld van wraaklust? In grimmig 
herdenken? Bewogen door medelijden? 
Machteloos? Gelaten en braaf? Piëteits
vol? Vergeten de sussende verklaringen, de 
begripsloze houding van een uit de lucht 
gevallen Spinoy, het spreken van een socia
listisch minister alleen via de loop van 
stenguns, de afwezigheid der gevestigde 
sindikaten, him verbaal < revolutioniiane > 
en hun laffe vlucht achteraf, het schijn
heilig vertoon van de grote bonzen? Het 
zullen wel dergelijke gevoelens en gedach
ten zijn, die om strijd in ons In Memoriam 
rondspoken in deze dagen. Wij menen dat 
we Zwartberg het passendst herdenken met 
de hernieuwing van onze strijdwil tot be
vrijding van Limburg uit de klerikaal-poli
tieke diktatuur en uit de gewetenloze aflei-
dingsmaneuvers. Door de uitbouw van on« 
ze beweging, die een einde zal maken aan 
de Brussel zo welgevallige Limburgse « min
zaamheid en gelatenheid » en deze zal om
zetten in een pozitieve en doelgerichte 
kracht. Door de trouw aan de sociale op
dracht van ons volksnationalisme. Dat is 31 
januari 1967 het enig passende antwoord op 
31 januari 1966. 

Om dit wekelijks overzichtje 
niet in te zetten met het « Klaag
lied om Agnes Fiskus 9 doch met 
een aanverwant geval, dat ondanks 
de zoete inhoud een zure bijsmaak 
heeft : weet U dat de chokolade-
reep een kwartje duurder wordt ? 
Dat is al zeker en we mogen ons 
nog aan volgende prijsstijgingen 
verwachten : vleeskonserven (3 a 
10 % ) , wasserijtarieven (5 %) en 
koekjes (8 % ) . Behalve de vlees
konserven zijn dat allemaal luxe-
dinges, tenzij U het normaal zou 
vinden dat Moeder de Vrouw best 
opnieuw aan de waskuip gaat 
staan. Ik hoor Annie van Haar 
Eigen Wijsje al protesteren. Deze 
opmerkingen bevestigen wat mr. 
Frans Vander Eist — door de Gazet 
van Antwerpen van woensdag, sa
men met Simonet van Anderlccht, 
beste deelnemer qua kwaliteit van 
argumentatie in het debat na de 
interpellatie Collard genoemd — 
in zijn tussenkomst in de Kamer na 
de Collard - dagbladknipseltirade 
zei : dat de regering geen prijzen
politiek heeft. Wat is er inderdaad 
van de met zoveel Barnumgeluiden 
aangekondigde prijzenstop overge
bleven ? Nog niet eens het effekt 
van een aspirine ! De berekenings
wijze van het indekscijfer is nog 
steeds niet genormalizeerd (en 
daarover zal Spinoy beslist niet 
interpelleren want hij is een even 
grote vervalser van dit indekscijfer 
als zijn opvolger. Van Offelen) en 
de prijzen stijgen maar. Ze stijgen 
zoals de werkloosheid. In één 
maand tijds (van november tot 
december 1966) steeg het aantal 
volledige werklozen met 7.260 een
heden op een totaal van 49.398, het 
aantal gedeeltelijke en toevallige 
werklozen met 36.739 op een totaal 
van 70.037, hetzij een totale stijging 
van 44.368 op li9.435 en tegenover 

beroepshalve bekeken 
december van 1965 : een stijging 
van 15.100. 

MONTAGNE RUSSE 
We zijn dan toch aangeland waar 

we onvermijdelijk moesten landen : 
de begroting, waarvan niemand 
kan zeggen, hoeveel ze nu eigen
lijk bedraagt. Na één jaar nieuwe 
stijl zijn we even ver als op het 
einde'van het Harmelbewind : ner
gens. Geen mens kan zeggen, hoe
veel zelfs bij benadering het begro
tingstekort bedraagt. Alleen de 
naam van de ongeluksprofeet is 
veranderd : in plaats van Eyskens 
heet hij nu Henrion. Voor de rest 
is alles bij het oude gebleven ; men 
slaat er eenvoudig naar. Er is een 
ongehoorde verwarring aan de 
gang. Fier als een gieter meent de 
Standaard het neusje van de zalm 
gevonden te hebben met de bena
ming « koepelwet » voor de nieuwe 
« eenheidswet a. Dat vindt de 
Maatschappelijke beter Nederlands. 
Wij vinden dat ook, maar niet toe
passelijk, want de regering zal haar 
eenheidswet onder minstens 25 ver
schillende gedaanten aan het par
lement opdissen, zodat niemand 
zelfs maar een schijn van koepel 
zal ontwaren. Hoogstens 25 soorten 
minaretten, pagoden, ui-torens enz. 
Nu we toch met die ui-torens in 
Rusland beland zijn kunnen we on
ze titel verklaren : met de Bel
gische begrotingen en ramingen is 
het als met een « montagne russe » 
gesteld : ze gaan op en neer met de 
regelmaat van een klok. De groot
ste financiële experten worden 

regelmatig op leugens betrapt en 
wekken de indruk, dat ze al hun 
deskundigheid ten spijt, evenzeer 
in den blinde tasten als U en ik. 
Vorig jaar was er sprake van, een 
instelling in het leven te roepen, 
die de kontrole op de openbare 
financies terzelfdertijd zou verze
keren, een soort lopende inventaris. 
Het Rekenhof werd een ouderwetse 
instelling genoemd, die het Parle
ment slechts kan inlichten over de 
voorbije begrotingen. Men stelde 
zelfs voor, deze kontrole toe te 
vertrouwen aan een groot accoun
tantskantoor. We zijn een jaar ver
der en er is niets gebeurd. Er werd 
zelfs geen poging gedaan, om het 
beter, vlotter en vooral rechtzinni
ger te doen. De Belgische financies 
zijn voor als na een onderwerp ge
bleven voor een okkulte roman, 
waarvan d'; schrijvers de kulturele 
bagage missen, om boeiende lezers-
kost op te dissen. Ze schrijven 
gewoon kreupelige voddetekst bij
een. 

KERN VAN HET MINISTERIE 
We laten Van Eynde in zijn krant 

minuskule ontledingen doen van 
mini-begrotingen van een mini-re
gering (het was bij deze parlemen
taire kasseigooier anders vroeger 
niet de gewoonte, subtiel procedu
re-onderscheid te maken in de zin 
van « een interpellatie moet over 
regeringsdaden gaan en niet over 
regeringsinzichten » e.d.m.) wij 
stellen vast, dat Collard als inter-
pellant niets is en dat zijn partij 

hem een week te vroeg op het po
dium heeft geduwd. De taktiek van 
de opzettelijke vaagheid wordt 
bewust voortgezet, omdat de twee 
regeringspartijen nog niet met zich 
zelf in het reine zijn gekomen en 
doodsbang voor een regeringskrizis 
zijn. 

Daarom lopen niet alleen de CVP 
en de PVV op de toppen van de 
tenen doch kan het best dat.de BSP 
bewust een taktische flater heeft 
begaan. (Jeen van de drie kleurpar-
tijen wenst thans de val van de 
regering, want geen van de drie is 
klaar voor een kiesstrijd en is één 
genoeg, om een strijd in te gaan, 
waarvan de achtergrond neerkomt 
op een grondige wijziging van de 
staatsstruktuur. Hoe is anders de 
CVP-gelatenheid, de ingehouden 
PVV-vechtlust en de BSP-strategie-
flatei^ te verklaren ? Daarom ook 
mag deze regering zich nu eens let
terlijk alles permitteren : verkrach
ting van de parlementaire demo
kratie, leugens en bedrog, drieste 
en zegezekere verklaringen en hou
dingen, op korte termijn afgewis
seld met het luiden van de alarm
klok. In het debat van deze week 
heeft één man in één zin heel de 
toestand samengevat : Périn, toen 
hij zei, dat niet alleen de regering 
« verdeeld, verzwakt en in uitstel 
van exekutie was, doch gans het 
regime ». Dat was de nagel op de 
kop : deze week zagen we in het 
Parlement hoe impotent het regime 
is geworden. Alleen het feit, dat 
men een ekonomische teruggang 
wil te lijf gaan met het heffen van 
nieuwe belastingen, die precies het 
tegengestelde effekt zullen hebben 
en dat het ganse land zich tegen 
deze belastingen verzet, toont de 
graad van verwarring in de geesten 
aan. 
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Sindikale verkiezingen. 

geen 
wereldnieuws 
te verwachten 

'(Red.) 1967 is het jaar van de sindikale 
verkiezingen. Opnieuw zullen de arbeiders 
in de ondernemingen met mees dan 50 jnan 
personeel ter stembus trekken, om hun af
gevaardigden in de ondernemingsraden te 
kiezen. Na de jarenlange flirtpartij tussen 
A.C.V. en A.B.V.V. staan beide vakbonden 
voor het eerst opnieuw als konkurrenten 
tegeno\er mekaar. De vorige verkiezin
gen vertoonden een achteruitgang van het 
A.B.V.V. ten voordele van het A.C.V. Blijk
baar leek het programma van het A'.C.V. 
aantrekkelijker. Na de grote staking en de 
toepassing van de eenheidswet door de kat.-
soc. regering Lefè\Te was de ontgoocheling 
bij de linkse arbeiders te groot om nog 
warm te lopen voor het sindikaat van Louis 
Major. Nu dreigt de situatie zich andersom 
voor te doen : het A.C.V. zit met de schrik 
op het lijf, omdat de C.V.P.-P.V.V.-regering 
niets doet inzake prijsbeleid en bovendien 
met een politiek van sociale afbraak is be
gonnen, zonder van verhoogde direkte be
lastingen te spreken en van de geniepige 
politiek van stijging der indirekte belastin
gen, die vooral de verbruikersmassa, d.i. de 
arbeider treft. Vermits de B.S.P. — en dat 
is het A.B.V.V. — in de oppositie staat, 
vertrekt de vakbond van Afajor bij een 
blijvende politieke verhouding en een niet 
te verwachten ommekeer in sociaal verband 
met een lengte voorsprong. Het zou dus 
best kunnen gebeuren dat het A.C.V. de 
winst verspeelt, die het bij de vorige ver
kiezingen op het A.B.V.V. behaalde. Ten
ware de kristen-demokratische vleugel van 
de C.V.P. zou weigeren, het < soberheids-
progTamma » van Paul Van den Boeynants 
goed te keuren. Met zijn gekende schaap
mentaliteit moet men dat echter niet ver
wachten, althans niet wat de zgn. al dan 
niet noodzakelijkheid betreft. Hoogstens 
protesteert het A.C.V. tegen de omvang 
van de belastingen. 

Nu proberen de sindikaten het belang 
van de verkiezingen voor de ondernemings 
raden op te blazen. Het is hen eigenlijk 
meer om vertegenwoordiging te doen, met 
elektorale bijbedoelingen, dan om de kern 
van de zaak. Het sindikalisme van beider
lei kleur in ons land is meer en meer een 
gelijke marsrichting opgegaan, die van lie
verlede tegen een wandehitme verloopt. 
Men gaat met mondjesmaat te werk. Zo is 
het met de ondernemingsraden gegaan : 
een werkelijk medezeggenschap hebben 
deze niet. Onze beschouwing gaat niet over 
het principe, al is ekonomische demokratie 
want anders dan wat men er in België 
blijkbaar onder verstaat. De bedoeling is 
alleen, het betrekkelijk belang van deze 
verkiezingen in het bedrijfsleven aan de 
tonen : de sindikale leidingen, die ten 
nauwste verbonden zijn met de partijpoli
tiek ën al de verplichtingen die daaruit 
voortvloeien, beschouwen de sociale verkie
zingen in eerste instantie nog in funktie 
van de paitijpolitiek, niet in funktie van 
het sindikalisme en van < grote verwezen
lijkingen ». Vandaar het betrekkelijk be
lang en het voze karakter der vele beschou
wingen, die rond dit tema thans in de sin
dikale pers op de gekende opgeschroefde 
toon worden geweven. 

• Tegen de kleinen en de kopstemmen. 

Wijzigingen 
aan de 
kieswet ? 

buik, een dikke buik vanzelfsprekend) heeft 
een wetsvoorstel ingediend, dat ook de 
handtekening draagt van zijn gewezen par
tijgenoten, de C.V.P.-ers H. Moreau de Me
len en De Winter, om zekere bepalingen 
van de vigerende kieswetgeving te wijzigen. 
Het voorstel bevat o.m. de verhoging ^an 
het aantal peters die een lijst moeten voor
dragen. Het is bedoeld, om het aantal klei
ne lijsten drastisch te verminderen. Bij de 
laatste verkiezingen is gebleken dat de kies-
brieven te Brussel het aspekt aannamen van 
een vouwblad, zoveel verschillende lijsten 
dongen er om de gunst van de kiezer. Dit 
P.V.V.-voorstel is rechtstreeks gericht tegen 
het Front des Francophones, al menen we 
dat dit partijtje van Brusselse ultra's nog 
altijd 1000 peters zal vinden (voorgesteld 
cijfer) om zijn lijsten te patroneren. We 
•weten ook, dat C.V.P. en P.V.V. met plan
nen rondlopen, om het door een andere 
kieswetwijziging een partij als bij vb. de 
Volksunie lastiger te maken in haar elekto
rale expansie. De Volksunie moet nl. per 
gekozene nog steeds meer stemmen beha
len dan de grote partijen. Dat zal echter 
veranderen vermits de Volksunie flink op 
weg is, om tot een grote partij uit te gi-oei-
en. Tien jaar geleden nog zou een voorstel 
als dat van Snyers in bepaalde gemeenten 
voor de V.U. een belemmering geweest zijn 
om een voldoende aantal peters bijeen te 
krijgen. Maar de partij is dit stadium al 

deze week in het land 
C.V.P.- en P.V.V.-ministers slaagden er in, zich akkoord te stellen over een 
programma van fiskale maatregelen en bezuinigingen. Het is echter nog 
steeds niet duidelijk, of de parlementsleden van de meerderheidspartijen 
dit programma zonder meer zullen aanvaarden. 

In de Kafner v^erd de regering geïnterpelleerd over haar financieel beleid, 
Simonet en Van der Eist beheersten het debat. 

Te Leuven werd tussen de Vlaamse professoren en een deel der franstalige 

professoren een beginselakkoord over de overheveling onderschreven. 

Te Gent illustreren nieuwe afdankingen in de spinnerijen de krizis in de 
tekstielsektor. 

Op een perskonferentie legt P.V.V.-voorzitter Vanaudenhove de verant
woordelijkheid voor de financiële impasse mede op de C.V.P. 

Verhoging van de prijs der telegrammen. 

lang ontgroeid en dus zullen wij van deze 
eventuele wijziging geen hinder ondervin
den. 

Een ander element in dit blauw
gele voorstel is de vermindering van de be
langrijkheid van de kopstem. Er zijn drie 
stellingen : volledige afschaffing, behoud 
en wijziging. Het huidig sisteem maakt dat 
de kiezers, die een bepaalde voorkeur tot 
uiting brengen, het voorwerp van hun voor-

(red.) De gewezen C.V.P.-er, thans P.V.V.-
er Snyers d'Attenhoven (de blauwe en gele 
konservatieven zijn twee handexr op één 

van steenbergen 
Het stond ergens geschreven dat, ondanks het afscheid van de Grote aan 

de meierwereld, ons land geen Van Steenbergenloze toekomst in zou gaan. En 
inderdaad; daar daagt reeds een nieuwe Van Steenbergen op, wiens naam we 
van nu af aan steeds vaker in de kranten zullen zien staan. Niet Rik, maar Hono-
ré; niet Gepluimd, maar Van Steenbergen. 

Hadt gij al ooit van Honoré Van Steenbergen gehoord ? Eerlijk zijn : waar
schijnlijk niet. Tot voor kort was hij ergens in het Gentse een slechts in eigen 
kring bekende apparatschik van het kristen sindikaat. Binnenkort zal hij, door 
de wil van Gust Gooi, voorzitter worden van het Algemeen Christelijk Vakver
bond. Een hele meneer in spe : het voorzitterschap heeft, dank zij de nieuwe 
pozitie van het modern sindikalisme, de ruime dimensie van het « sociaal part
nerschap > gekregen. De nationale voorzitter van een groot sindikaat is niet 
meer de man die met gebalde vuisten en vlammende ogen van de ene staking 
naar de andere schiet. Al lang niet meer! Hij is een gewichtig personage, dat 
kalm-burgerlijk mee aan tafel zit met de groten uit den lande en dat telkens 
zijn belangrijk woordje mee te spreken heeft wanneer ergens een ekonomische, 
sociale of politieke optie moet worden genomen. 

André Renard was luellicht de laatste grote sindikalist « van de oude stijl >. 
Of althans : zijn ongeduld en temperament dreven hem nog één keer in die rol, 
toen hij — tegen alles en iedereen in — de grote staking van 1960-1961 organi-
zeeide. Gust Cool en Louis Major begonnen hun loopbaan < in oude stijl >, 
maar tijdens hun bewind hebben zij de taak en het wezen van het sindikalisme 
geleidelijk zien veranderen en zij zijn mee geëvolueerd. Dat heeft dan, in de 
persoon van Louis Major bijvoorbeeld, geleid tot die groteske mengeling van 
plebejische onbeschaafdheid én nieuwe rijkementaliteit inkluzief peperduur ple-
zieryacht. Wanneer Cool en Major binnenkort uit het aktieve leven verdwijnen, 
is meteen een periode afgesloten. De nieuwe tijd van het sindikalisme heeft dan 
al duidelijk een gelaat gekregen : de vakbeweging heeft zich in het sisteem geïn
stalleerd. De verbeterde levensomstandigheden, de socale verwezenlijkingen van 
de jongste decennia hebben het solidariteitsgevoel en het agressieve klassebewust-
zijn bij de arbeiders steeds meer afgestompt. Om de sindikaten toe te laten, met 
gezag hun nieuwe taken in de industriële ondernemingen en sektoren aan te 
kunnen, moesten andere en afdoender argumenten gebruikt worden dan het ou
de eisenarsenaal; de arbeiders bleken immers meer en meer allergisch te worden 
tegenover de vakbond. Zo zijn we sinds enkele tijd de weg opgegaan naar het 
verplicht sindikalisme ; het lidmaatschap niet meer uit overtuiging of solidari
teit, maar in ruil voor nauwkeurig bepaalde materiële voordelen die er op neer
komen dat de gesindikeerde zijn lidgeld door zijn bedrijf terugbetaald krijgt 
plus wat zakgeld. 

Zoals gezegd : de evolutie is al volop aan de gang en het is niet sinds giste
ren dat de sindikalisten zich komfortabel in de macht en bij de prebenden in
stalleerden; een P.W. Segers is daar, om er ons aan te herinneren. Maar het is 
de eerste keer dat een nieuwe voorzitters-era begint in het teken van de gewij
zigde omstandigheden. Een derde of vierde week verlof, de verhoging der pen
sioenen, het stopzetten van de immigratie van buitenlandse arbeidskrachten 
kunnen stuk voor stuk eerbiedwaardige dingen zijn; er gaat echter niet meer de 
grote adem over die een Cool en een Major nog gekend hebben — héél lang 
geleden en bijna vergeten — toen zij piepjong begonnen in het sindikalisme. 

Van Honoré Van Steenbergen weten we zeer weinig. Hij heeft tot nog toe 
de gebi uikeUjke carrière gemaakt. Vorming aan de Sociale School te Heverlee 
die ook de Segers, de Cools, de Behognes en een heel stel anderen klaargestoomd 
heeft. Een rustige weg naar omhoog over de verschillende trappen van de sin
dikale hiërarchie. Een stevige bazis — naar het schijnt — bij de arleidets van 
lijn Gentse federatie. Absoluut geen last van overdreven Vlaamsgezindheid. Een 
vasthoudend Gentenaar en nuchtere geest, volgens degenen die hem kennen. 
Wait and see ! 

Er is aan dat^kandtdaat-voorzittetschap een kurieus aspekt dat door de dag
bladpers stilzivijgend we>d voorbijgegaan. De aanduiding van Van Steenbergen 
ts autoiitair, van boven uit, geschied. 

De bazis heeft er geen woord in te vertellen geliad. Gust Cool heeft zijn dau
phin aangeduid en de bekrachtiging van die keuze door de Raad van het A.C.V. 
is slechts een formaliteit. Het is alleszins merkioaardig dat in/één der belang
rijkste reuze-organen van onze demohalie de aanduiding van het voorzitterschap 
een cenakel-kwestie is... 

dio Genes. 

keur niet altijd verkozen zien, omdat de 
kopstemmen degressief en uitsluitend ten 
voordele uitvallen van de door de beperkte 
partijkomitees in volgorde aangeduide kan
didaten. Aldus komen zeer vaak kandida
ten met veel voorkeurstemmen niet in het 
parlement en andere, die meer de gunst 
van de partijkomitees genieten, meï veel 
minder stemmen wél. Het voorstel Snyers 
wil nu de verdeling van de kopstemmen 
prioritair doen toekennen aan de kandida
ten met het meeste aantal voorkeurstem
men, ongeacht hun plaats in de rangorde. 

Daardoor zou de kiezer beslissen wie naar 
het parlement gaat en niet langer het par» 
tijkomifee. 

• Weinig of geen kans. 

bestemd 
voor publiek 
applaus 

(red.) Tevens stelt Snyers voor, de plaats* 
vervangers af te schaffen. Volgens zijn voor
stel zou plaatsvervanger worden hij, die als 
niet-gekozene na het aantal gekozenen het 
meest aantal voorkeurstemmen heeft be
haald. Nogmaals wordt daardoor de invloed 
van de « petits comités > uitgeschakeld. 

We zijn benieuwd hoeveel kans dit wets
voorstel zal maken. De meerderheid van het 
Parlement bestaat precies uit favorieten van 
de partijkomitees en niet uit personen, die 
het meest aantal voorkeurstemmen behaal
den. Een recent en flagrant voorbeeld : te 
Brugge werd burgemeester Vandamme met 
17.000 stemmen op de C.V.P.-senaatslijst be
dacht (meestal van middenstanders). Maar 
hij stond achter senator Simoens op de lijst, 
die met enkele duizenden stemmen werd 
verkozen. Vandamme had slechts als stem-
trekker gediend. En de middenstand uit het 
Brugse is aldus door een... A.C.V.-er in de 
Senaat vertegenwoordigd ! 

De meeste parlementsleden zetelen zelf in 
de partijkomitees of trekken aan de touw
tjes achter de schermen. Ze hebben er dus 
geen belang bij, dat het stelsel zou veran
deren. Nu er kans bestaat, dat het parle
mentair mandaat in 1968 met een vergoe
ding van een half miljoen zal bedacht wor
den, zullen de heren nog minder geneigd 
zijn, zich in verkiezingen te meten met po
pulaire kandidaten, die slechts op de lijsten 
geplaatst worden om stemmen aan te trek
ken. Al gehoord, dat een voorstel werd in
gediend (laat staan goedgekeurd) om bvb. 
de kumul tussen gemeentelijke en parle
mentaire mandaten af te schaffen ? 

Het krioelt van burgemeesters en schepe
nen in Kamer en Senaat. Al gehoord van 
oprichting der grote agglomeraties ? Geen 
sprake van, want dan zouden er zoveel par
lementsleden hun gemeentelijke < bijver
dienste » verliezen. Daarom geven we het 
voorstel Snyers weinig kans. Het is blijk
baar alleen bedoe'd om nog eens te ze^;en 
tot het publiek : ziet U wel hoe bezorgd 
wij P.V.V.-ers en C.V.P.-ers zijn om de vrij
heid en de demokratie. Met andere woor
den, het voorstel tot demokratizering van 
de elektorale wet is een liberaal... elekto-
raal maneuver. Het is in wezen gezond, 
doch het beeft geen kans. 
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SOLIDARITEIT 

We vestigen eens heel spe
ciaal de aandach t van onze le
gers — vooral die ui t he t Ant
werpse — op het feit da t h e t 
Volksunie solidanLeitsfonds m 
de K'.N.S. een speciale opvoe
ring ingericht van Hooft 's 
«Warenar », op dinsdag 7 fe
bruari. De prak t i sche gegevens 
daarover zijn op onze bladzij
den « Bewegingswijzer » te vin
den. 

Onze Antwerpse vr ienden 
hebben méér dan h u n w e r k 
om het geld b innen te schooien 
dat moet uitgegeven worden 
aan boeten en gerechtsonkos-
ten al lerhande, onder meer als 
gevolg van de verkiezingskam
panje 1965. 

U bent een avondje u i t e n 
U steunt een hoognodig soli
dariteitsfonds : is da t geen 
ideale kombina t ie ? 

K A D E R S C H O O L 

Reeds in ons b lad van ver
leden week w e r d aangekon
digd dat op 18 februar i begon-
aen word t m e t de kursussen 
van he t «Pol i t iek Vormings
instituut Lodewijk Dosfel». 

Het ere-voorzit terschap van 

dit Vormingsins t i tuut w e r d 
aangeboden aan mevrouw we
duwe L. Dosfel. We zijn ver
heugd t e kunnen meedelen, 
da t mevrouw Dosfel deze t aak 
aanvaard heeft. 

J O N G E K I E Z E R S 

In de Kamerkommiss i e voor 
herziening van de grondwet 
w e r d deze week gehandeld 
over he t eventueel toekennen 
van kiesrecht yanaf de leeftijd 
van 18 jaar . Oud-minister Gil-
son en onze voorzit ter mr . F . 
Van der Eist verdedigden deze 
hervorming, die t rouwens aan
sluit bij een wetsvoorste l da t 
de V.U. reeds j a ren geleden 
heeft ingediend. 

E e n aanta l he ren waren e r 
echter gloeiend tegen. Zo on
de rmeer Kiebooms en Verro
ken, en de socialisten me t a a n 
h u n hoofd Jos Van Eynde . De 
ver tegenwoordigers van de 
« oude » par t i j en vrezen, d a t 
de ver lening van s t emrech t 
a a n 18-jarige 'n verdere door
b r a a k van de jeugd, en d u s 
van de federale gedachte en 
van de Volksunie zou meebren
gen ! Volgens hen is m e n op 
18-jarige leeftijd wel r i jp o m in 
voorkomend geval te sneuve-

# ' 

* 

De « vedetten » van de miljariendans in hun weinig glorieuze rol.„ 

len voor he t vader land, niet 
echter o m te kiezen. 

Alhoewel over deze kvwestie 
i n d e kommiss ie nog niet 
w e r d gestemd, ziet he t e r n a a r 
u i t da t de huidige leeftijds
grens — 21 j aa r — zal gehand
haafd blijven. Waarschi jnl i jk 
zul len d e « ouderl ingen » h e t 
ech te r n i e t aandurven , de 
teks t van de g rondwet terzake 

3 FEBRUARI 
Niet enkel de Brusselse politie schijnt 

bet normaal te vinden dat de vaderlandse 
FDF-propaganda tegen geldig goedge
keurde Belgische wetten onwettig wondt 
aangeplakt, maar ook de firma's die pu-
bliciteitsborden huurden vinden dat 
blijkbaar goed. Er werd ten minste nog 
geen enkele klacht of proces gesignaleerd. 
Op baar nieuwste en niet goedkope plak-
brief klaagt bet FDF de overheersing 
aan van de Vlamingen, de tirannie van 
de taalwetten. Daarom moet er nü ge
handeld worden en dat handelen begint 
dan met een massameeting op 3 februari 
in de Madeleine-^aai en op het R-ogiw-
plein. 

Bij vorige gelegenheden is gebleken dat 
zaal-vergaderingen voor oudere heertjes 
en dametjes wel aantrekkelijk zijn. Ver
gaderingen en optochten in open lucht, 
vooral als het weer niet al te goed is, 
hebben minder bijval. Het vaderland mag 
wel alles vragen, maar dat toch niet I 
En zo is het dan gebeurd (het verslag 
van de allervaderlandste « Libre Belgi-
que •» geldt als onaanvechtbaar getuige
nis) dat een FDF-optocht zozeer ia alle 
opzichten in bet water viel dat alle be
togers zonder veel moeite in enkele 
personenwagens beschutting konden zoe-
ien tegen de schaamte en tegen de re^en. 

Al hebben alle Vlaamse kranten bij een 
of andere gelegenheid de zware opdracht 
vervuld, aan de vlaamsgezinden duidelijk 
te maken dat zelfs heel geslaagde beto-* 
gingen van Vlamingen te Brussel eigen
lijk toch niet goed zijn, het enige gevaar 
van een betoging is niet dat de tegenstan
der er ontevreden over is, maar wel dat 
ze mislukt. Daarom wordt ook nooit 
meer gesproken over de reusachtige, on
overtroffen nationaal-Belgische Non-
Neen-betoging. Zij is immers glorieus 
mislukt. 

Daarom moet ook de scherpe aandacht 
van het gehele land gericht zijn op de 
bijeenkomst en de betoging van het FDF 
van 3 februari. Want zij zal mislukken. 
De vergadering in de zaal zal wel geest
driftig en stormachtig zijn, de zaal over-

\ol wfidlicht — maar wat is een zaal I 
Zelfs indien, als een ondenkbaar wonder, 
tienduizend Brusselaars zouden deelne
men aan het inzetten van dit anti-Vlaam
se offensief, dan nog zou dit een misluk
king zijn 1 Dat zou betekenen dat minder 
dan 1 % van de Brusselse bevolking sim-
patizeert met het FDF. En het zou toch 
al te gek zijn dit land te laten domineren 
ia -de echte zin van het woord door l /S 
van de bevolking en dit 1/9 dan weer te 
laten domineren door 1 % van dit 
« rijksgebied ». Misschien kunnen de 
tegenstanders van een dergelijke demo-
kratie dan nog als fascisten worden uit
gemaakt ! 

Maar ook op zichzelf beschouwd is het 
FDF en elk van haar aktiviteiten een 
heel goede zaak. Hoe barder, hoe harts-
tocTitelijker, hoe mtzinniger onze tegen
standers -scflrreeuwen, hoe meer indruk 
hun fanatisme maken zal op de zachtzin
nigste Vlamingen. Want de beer-kneclit-
verhoiading is -voor -goed voorbij. Dat 
neemt geen enkele "Vlaming meer. En dat 
is, juist voor deze FDF-beren de normale 
verh'oiadïng ; zij bewijzen ons een reuze-
dienst met tüt oAer de daken uit te 
schreeuwen. Als onze kranten het voor 
de zoveelste keer maar nirt verzwijgen 1 

De grootse kampanje voor nalionale 
eenheid van onze nationale Omer, de 
onverzadigbare beul, komt maar niet van 
de grond. Het is goed dat het FDF zijn 
rol overneemt. Daardoor worden de ver
houdingen zoveel duidelijker. Niet enkel 
voor wat de kern van de zaak betreft, 
maar e\enzeer voor wat de échte poli
tieke machtsverhoudingen aangaat : wij 
hebben niet de vlugge haat en het weel
derige woord en het onweerstaanbaar 
élan van de Franse infanterie van voor 
1914, maar wij hebben een onuitputte
lijke taaiheid, wij hebben eindelijk een 
diepere greep op bet gehele volk gekre
gen. Op 3 februari zal bhjken dat zelfs 
het keurkorps innerlijk vertwijfeld is : 
niet enkel i e t België « de papa », maar 
ook het Brussel « de Laken > is dood, 

NEMROD. 

te handhaven. Het zal wellicht 
u i tdraa ien op een oplossing, 
waarb i j voor taan he t kiesrecht 
op 18 j a a r kan verleend wor
den n a goeds temmen van een 
desbetreffende wet me t twee-
derdemeerderheid . 

Een kluit je in h e t r ie t ifais l 

K E R S T V R E D E I 

Tijdens he t Kerstverlof 
w e r d — stilletjes o m geen sla
pende honden wakker te ma
ken ! — de preses van de Leu
vense K. V. H. V. - Verbonds-
wach t , de Westvlaming I d e s 
Rambour , door m g r Maer tens 
er van in kennis gesteld da t 
hij aan de universi tei t ge
schors t was tot 1 februari . Als 
r eden werden een aan ta l din
gen opgegeven die kan t noch 
wal raak ten : Ides R a m b o u r 
zou haant je de voorste geweest 
zijn bij die en die rel of bi j 
da t en een ander s tudenten-
initiatief. Nu is het wel zo d a t 
een Verbondswacht-preses 
doorgaans niet in een zak rond
loopt; Ides R a m b o u r behoor t 
te Leuven stellig tot de studen
ten die — om l ^ t m e t een 
schone baard-flamingantische 
u i td rukk ing te zeggen — « h u n 
s teke g a a n » . Mgr Maer tens 
bleek ech te r zéér slecht inge
licht : de dingen die hij Ides 
R a m b o u r t en las te legde, raak
ten kan t noch w a l ! 

Deze week is Mjgr Maer tens 
b l i jkbaar bezocht geworden 
door de H . Geest : hi j heeft de-
schorsing van Ides R a m b o u r 
met... dr ie dagen verkor t . Wel 
een zéér kleine a f l aa t ! 

V E R D A C H T E S T I L T E 

Wijzelf hebben niet vroeger 
over deze zaak geschreven om
da t we meenden da t er een 
kans bes tond da t de Verbonds
wacht-preses van een gro tere 
« aflaat » zou kunnen genieten. 
E n (voora l ! ) omdat we — in 
he t l icht van de kans op die 
« aflaat » — de stilzwijgend
heid niet vrilden verbreken die 
t e Leuven rond deze zaak hing. 
He t was niet aan ons als par
t i jpoli t iek orgaan o m de ka t 
de bel aan te b inden. 

De sti l te in de Leuvense stu-
dentenmiddens heeft ons ech
te r (onaangenaam) verras t . 
Over de schorsing van de dr ie 
s tudentenle iders , in verband 
met, de s taking vlak voor he t 
Kerstverlof, is er heel wa t te 

doen geweest. Over d e Eiak 
R a m b o u r zweeg •men... ook in 
« Ons Leven ». Is da t misscMea 
'omdsLt de preses van de Ver-
•bondswacht een na t iona l ly is 
en geen hards t ikke links ge-
Tal ? 

Eigenaardige studentensoli-
da r i t e i t i n progressist isch pers -
pek t i e f ! 

N I E T W A K K E R 

De (onze lezers welbekende) 
heer Roosens, advokaat van 
he t weekblad « De Nieuswe », 
heeft ons schriftelijk laten we
ten da t zijn kliënt ons in ge
ding zal dagvaarden omda t wij 
zouden geweigerd hebben, de 
door h e m geëiste «veront 
schuldigingen » aan te Tjieden 
n a a r aanleiding van de pole
miek over de bespreking van 
een Van Severen-boek in de 
« Times ». 

We liggen er j i iet waHcer 
v a n ! E n we houden onze le
zers op de hoogte van h e t spek
takel , da t e r op berekend 
schijnt om e e n zieltogende o p 
lage terug wa t op te peppen. 
Wat een verkeerde %erekemng 
zal bl i jken te zijn 1 

D i S K R I M I N A T I E 

Enkele dagen geleden ging 
er in West-Vlaanderen een ver
gadering door van de West-
vlaamse par lements leden die 
zich l iebben be raden over de 
fuzie van een aanta l gemeerateiL 
in de provincie. 

De vergadering werd bijge
woond door H e r m a n Vander 
Poor ten, P.V.V.-minister van 
Binnenlandse Zaken. 

Alleen de heren van de dr ie 
«na t iona le » pa r t i j en b l ^ e n 
een uitnodiging t e hébben -ont
vangen. De drie Volksunie
volksvertegenwoordigers wer
den doodeenvoudig genegeerd 
en voorbijgegaan. Dat is fla
grant in tegenspraak met de 
toezegging van de minister in 
K a m e r en Senaat, volgens de
welke de fuzies zouden bespro
ken worden « m e t de parle
menta i ren van de provincie >. 

Deze onbeschoftheid is des 
te ergelijker, omdat in West-
Vlaanderen niet de P.V.V., 
m a a r de Volksunie de derde 
s terks te par t i j is : de VU haal
de inderdaad bij de jongste 
verkiezingen in de kustprovin
cie meer s temmen dan de 
P.V.V. 
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D E F E 

Deze week was het twintig 
j a a r geleden dat Felix Timmer
m a n s gestorven is, uitgeluid 
door zijn dichtbundel «Ada
gio » die in het geheel van zijn 
w e r k een voorname plaa ts 
heeft ingenomen. 

E r mag en moet aan herin
ne rd worden dat deze man ge
storven is als slachtoffer van 
de repressie : jaren te vroeg 
in het graf, doodgehetzt door 
h e t handvol ba rbaren dat in 
die tijd de lakens mocht uitde
len en dat zijn eigen pietluttig
heid op de grootheid van Tim
m e r m a n s wou wreken. 

Toen T immermans twintig 
j a a r geleden begraven werd — 
slechts enkele getrouwen en 
vr ienden stonden rond het 
graf — werd het hek van het 
kerkhof bewaakt door lui die 
zich weers tanders noemden. 
He t was in die tijd gebruik en 
vader landse plicht, de doden 
tot in hun graf te achtervol
gen. . . 

E r is over T immermans heel 
w a t meer te zeggen dan deze 
b i t t e re bedenkingen over zijn 
t e vroege dood en de eenzaam
heid daar rond. We zullen bin
nenkor t op onze li teraire pagi
n a een uitvoerig art ikel wij
den aan de man, wiens werk 
twint ig j aa r na zijn dood niet 
alleen verder leeft, maar een 
n ieuwe appreciat ie tegemoet 
gaat . 

UNITAIR 

OF FEDERAAU ? 

In h e t V.E.V. - weekblad 
« Tijd » verscheen veertien da
gen geleden onder bovenstaan
de titel een art ikel van « Tijd »-
medewerker dr Guido Naets . 
De heer Naets bean twoordde 
de door hemzelf gestelde vraag 
m e t een kategoriek neen aan 
he t federalisme : « Neen, fede
ral isme in België is een voor
bijgestreefde slogan ». De re
dener ing van de « Tijd »-redak-

teur hebben we al vaker ont
moet en al even vaak weerlegd: 
« in een tijd dat Europa aan 
het groeien is, ware het onzin
nig België in onderdelen ui teen 
te halen. . . ». 

Het is te be t reuren da t 
« T i j d » de indruk heeft ge
wekt alsof het V.E.V. het eens 
is met deze politieke optie, die 
tenslot te toch boven en bu i ten 
het vlak van het Verbond valt. 
De V.E.V. schijnt dat inmiddels 
zelf te beseffen : in het num
m e r van vorige week deelde de 
« Tijd »-redaktie mee dat he t 
ar t ikel «zoals te verwachten 
was, reakt ies van lezers heeft 
uitgelokt. Een open gesprek 
in opbouwende zin kan de be
grippen alleen m a a r verduide
lijken... ». Het w e e k b l a d 
bracht dan ook een (eerste ?) 
bi jdrage waar in de tezis Nae ts 
werd bestreden. 

Zo hebben we het liever. 
Een open gesprek : ja ! Een 
verkapte uni ta i re p ropaganda 
via het V.E.V. : neen ! 

DUUR BETAALD 

In visserskringen is men nog 
lang niet over de on t s t emming 
heen die gewekt werd door de 
aankondiging van het afschaf
fen der kerkel i jke vleesder-
ving. Men wil het probleem 
wel vanuit een gematigd stand
pun t benaderen en men eist 
hoegenaamd niet, dat alleen 
omwille van de vissers een lo
gische ontwikkeling in de 
Kerk zou stopgezet worden. 
Maar men is er niet over te 
spreken dat tussen de aankon
diging en het van kracht wor
den der bisschoppelijke beslis
sing er geen tijd overbleef 
voor bijvoorbeeld een kam
panje voor méér visverbruik. 
Men wacht n u op een daad
werkeli jke inspanning van de 
kusts teden, de provincie en de 
s taa t om een dergelijke kam
panje te laten s tar ten. 

Inmiddels wordt de vis nog 
alti jd duur betaald. Verleden 

Een protest dat aan duidelijkheid niets te wensen laat op de gevangenismuur aan de Antwerpse 
Begijnenstraat... 

week verdronk in de IJsland-
se wa te ren de jonge s tuu rman 
van de 0.318 « Belgian Sailor ». 
Drie van zijn scheepsmaats — 
waaronde r ook de schipper-
reder van de 0.318 — werden 
door dezelfde grondzee even
eens overboord gesmeten, doch 
konden op het n ipper t je gered 
worden. 

D E KRIZIS IN 

D E LEERLOOIERIJ 

Onlangs sneden we dit t ema 
aan op onze pagina drie. Uit 
nade r ingewonnen informaties 
blijkt dat he t niet zozeer de 
onbeperk te invoer is van Ita
liaans leder dan wel de onbe
pe rk te invoer van afgewerkte 
I ta l iaanse lederprodukten 
(waaronder vooral schoenen) 
die onze eigen leder nijverheid 
de duivel aandoet . Indien het 
aanta l werknemers in deze nij
verheid betrekkel i jk klein is, 
dan mag m e n niet uit het oog 

verliezen dat er een niet te on
derschat ten aanta l kleine on
dernemingen als nevenbedrij-
ven van de leerlooierij hun be
s taansrecht v-inden en dat uit
eindelijk het aanta l arbeiders 
in deze nevenbedri jven even
min te onderscha t ten is. Des
ondanks blijft de regering doof 
voor de dr ingende smeekbe
den van de leerlooiers en leder
bewerkers en gaat de invoer 
van bui tenlandse schoenen en 
lederprodukten onverminderd 
voort . 

JANUS VAN ACKER 
« Ten Huize van «-kampioen 

Achille Van Acker is altijd een 
voors tander van een s terke po
litiek geweest. Hij heeft trou
wens een reputa t ie op dit 
vlak verdiend door stakingen 
te breken, bladen in beslag te 
laten nemen, een schoolstr i jd 
tegen de helft van het land te 
voeren enzoverder. Toen hij 
vorig j a a r zijn informatieop

dracht eigenmachtig in e^n 
formatie-opdracht veranderde , 
plei t te hij voor een polit iek be
leid bij volmacht . Dat heeft 
hij onlangs bij zijn installatie 
als lid van he t Kapitel de r 
« Anysetiers du Roi » nogmaals 
gedaan. Hij p red ik t dus als 
s t aa t sman en als Kamervoor
zi t ter een politiek, die s t raks 
door zijn eigen par t i j heftig 
zal aangevallen worden als so
ciale a fbraakpol i t iek! Is da t 
soms de pr i js geweest voor 
zijn herverkiezing tot Kamer
voorzit ter , me t ins temming 
van de liberalen ? In diezelfde 
toespraak meende de Kamer
voorzit ter ook het nationali
te i tenvraagstuk te moeten mi-
nimalizeren : « kuns tmat ig 
p roduk t van een handvol men
sen ». En met de verslechte
r ing van de financieel-ekono-
mische toes tand opnieuw een 
« vals probleem » Tja, om het 
Vanacker iaans te besluiten : 
wat ba ten kaa r s en bril als 
den uit niet zien en wil . . . 

WIE VERDIENT AAN 
DE ELEKTRICITEIT ? 

In een vorige bijdrage hebben wij, aan 
de hand van gegevens die door « Tebt-
Aankoop » bekend gemaakt zijn, de ge
plande verhoging der elektriciteitstarie\ en 
besproken. Thans willen we even dieper 
ingaan op het probleem van de energie-
sektor in België. 

Want weinige verbruikers beseffen, dat 
deze « dienst \oor algemeen nut » in feite 
volledig in handen is van de welbekende 
trusts en holdings, die ons land in het 
buitenland als een schoolvoorbeeld van 
familiaal kapitalisme doen doorgaan. 

Voor een vijftiental jaren was orde en 
koördinatie in de elektriciteitssektor ver 
te zoeken. In 1057 besloot het Beheers-
komitee van deze sektor dan ook dras
tische maatregelen door te voeren, ten 
einde een rationalisatie en een koncentra-
tie te hcreiken die ten slotte aan iedereen 
zou ten goede komen. Het spreekt dat dit 
ook inderdaad het geval was, maar daar
naast zagen de eeuwige vertegenwoordi
gers van de « grandes families » de kans 
schoon om hun machtspozitie Ie verste
vigen. 

Hoe ziet deze sektor er nu uit ? Na de 
hergroepering bleven volgende centrales : 
voor het Vlaamse land de EBES ; voor 
het grootste deel \an Wallonië, Aalst en 
Uedteltelijk Schelle : Intercom ; voor 

Brussel en Brabant : Interbrabant ; voor 
een kleiner deel van Wallonië : Esmalux. 

Wie zit nu achter deze mooie fantazie-
naampjes ? Laat ons even kijken : voor 
Ebes vinden we de Société Générale en 
Electrobel ; voor Intercom nog eens Elec-
trobel en de groep Empain ; voor Inter
brabant nog eens Empain en de Engelse 
groep Cantibel ; en ten slotte voor Esma
lux de beruchte internationale holding 
Sofina ! 

Deze financiële groepen beschikken dus 
over het wel en wee van de bazisscktor 
bij uitstek voor onze ganse handel en 
nijverheid en ook voor de bevolking. 

Er is, zal men zeggen, toch een Kon-
trolekomitee ! En ja : in 1964 werd het 
Kontrolekomilee voor elektrititeit en gas 
opgericht. In dat komitee zetelen naast 
het voormelde Beheerskoi.iitee der l-llek-
triciteitsondernemingen ook vertegen
woordigers van hel Verbond der Belgische 
Nijverheid, van de drie « kleur »-\akbon-
den en van Figaz die transport en distri
butie van het gas koördineert. Dus zullen 
de vakbondsafgevaardigden wel nauwlet
tend toekijken of de belangen der gemeen
schap wel primeren op deze van de finan
ciers ? 

De \raag stellen is ze beantwoorden • 
het is ook hier weer een tjpisch Belgische 

toestand, waarbij de vakbonden in de 
« kaas » worden toegelaten en zo goed 
als geneutraliseerd blijven. 

Het spreekt toch vanzelf dat dit kon
trolekomilee enkel een zeer matige advi-
zerende macht heeft en hoegenaamd niet 
in staat is om de beslissingen van de hol
dings inzake tarieven of omschakeling op 
aardgas bv. te beïnvloeden ! 

Daar komt dan nog bij, dat de produ
centen-verdelers voor het grootste deel 
enorme winsten opstrijken via het Vlaam
se land. Terwijl de top natuurlijk door en 
door franskiljons is... Onlangs heeft 
volksvertegenwoordiger Schiltz trouwens 
in dit blad nog gewezen op het gevaar 
van een ver doorgedre\en rentralizatie in 
deze sektor, natuurlijk te Brussel. 

De eletriciteitssektor maakt een zeer 
goede beurt in de Belgische ekonomie 
wegens de voortdurende expansie. Waar 
de hoogspanning van 11 % toeneming in 
1964 op 6 % in 1965 terugviel, bleef de 
laagspanning regelmatig een aangroei van 
10 tot 11 % per jaar vertonen, wat zeer 
veel is. Het gevolg daar\an is o.m. een 
uiterst gunstig figuur op de beurs, wat 
toeliet de dividenden te handhaven of te 
verhogen in 1966, met rendementen die tot 
6 % bereiken ! 

Waar in alle Westeuropese landen de 
encrgiesektor wegens zijn monopoliepozi-
tie en zijn belang voor het algemeen wel
zijn onder overheidskontrole staat, blijft 
het hek 'in België aan de oude holding-
stijl hangen, met of zonder kontrolekomi
lee. 

Naast, het in ons vorig artikel geschetste 

prijsbeleid, waardoor de aangekondigde 
vermindering neerkomt op een verhoging 
van de gemiddelde prijs voor de verbrui
ker, willen we ten slotte nog even wijzen 
op een plannetje waardoor de distributie-
interkommunales op grootscheepse wijze 
de fiskus zullen ontduiken. 

In het kort komt het er op neer, dat de 
producent lid wordt van de interkommu 
nale ea de elektriciteit goedkoper levert. 
Hij boekt dus minder winst en betaalt 
minder belasting. Maai de interkommu-
nale vergoedt het verschil tussen de 
normale prijs en de gunstprijs, door dit 
onder vorm van dividend aan haar lid-
producent terug te geven. Hierbij profi
teert deze van het gunstig regime dat 
voorzien werd voor de dividenden der 
interkonmiunales en ontduikt aldus de be
lasting ! 

U ziet dat zelfs in een tijd dat op allen 
een toeroep ^̂  ordt gedaan om meer belas
tingen te l)etalen, de groten uit de finan
ciële v\ereld zich daaraan niet het mins! 
storen... Maar ja, de producenten hebben 
de centen hard nodig, want EBES alleen 
)j\. \er\\c7enli)kte in 1964 « slechts » 
554.806.448 fr. nettowinst ! 

De verbruikers in bet algemeen en de 
Volksunie in het bijzonder zullen deze 
zaak scherp moeten volgen. In dit ver
band vernamen we dat door volksverte
genwoordiger Goemans een parlementaire 
vraag werd gesteld nopens de plannen 
inzake tariefwijzigingen bij de elektrici
teit. Wij wachten gespannen op het ant
woord van de minister. 

ii. SLOSSE. 

file:///raag


HET VERSCHIL: 

Naar verluidt is he t j a a r 
1966 voor de K.L.M, uitzonder
lijk gunstig geweest. E inde 
van het boekjaar 65-66, in 
m a a r t van verleden jaar , be
droeg he t eigen vermogen 119 
miljoen gulden. In de zes 
daaropvolgende m a a n d e n liep 
da t , dank zij de winst , op to t 
208 miljoen gulden. 

« O n z e » Sabena boek t in 
lengte van j a ren niets ande r s 
dan verlies. Daarvoor mogen 
dan de belast ingbetalers in h u n 
zak schieten, wan t maa tschap
pi jen worden hier alleen m a a r 
« nat ionaal » als de verliezen 
moeten genationalizeerd wor
den. 

Hoe r i jmt men de gunst ige 
K L M . - rezultaten me t de 
eeuwige Sabena-verl iesposten 
samen ? 

M I L J A R D E N D A N S 

In he t voorbije j a a r werden 
in to taal 179 mil jard 400 mil
joen aan a l lerhande belastin
gen geheven. Dat was , zonder 
rekening te houden me t de 
verhoogde gemeentebelast in
gen, ru im 25 mil jard meer dan 
in 1965. De ontvangsten aan 
belast ingen lagen verleden 
j aa r 3 mil jard 700 miljoen ho
ger dan was voorzien. 

Desondanks is de echa+kist 
nog altijd even lee-; ?ls tevo
ren. En moeten c - een t iental 
mil jarden nieuwe belast ingen 
geheven worden.. . 

CNZIN 

De voorzit ter van de kom-
missie-Meyers (om niet zijn 
naam t» moeten noemen) , 
heeft in beperkte kr ing toege
geven dat het bes taan van de 
kommissie in de grond geen 
zin heeft, omda t n iemand nog 
gelooft aan de uni ta i re en hui
dige s t ruk tu ren . Men heeft het 
oude reeds afgeschreven en te
genover een nieuwe (federale) 
oplossing s taat men tot nog 
toe afwijzend, hetgeen tot vér
gaand immobil isme leidt. Het 
is dan ook de taak van de kom

missie, n a a r de eigen woorden 
van h a a r voorzit ter , « de zaak 
(d.i . he t afgeschreven uni ta i re 
België) nog zo lang mogeli jk 
te rekken. . ». 

Of de moed van waar staats
manschap ! 

« G E B R O K E N 

A R M E N E N B E N E N »: 

De « S t a n d a a r d » moffelt 
s teeds vaker sommige «on
aangename » ber ich ten ergens 
op een b inncnpagina weg. Ter
wijl « De G?7et » dinsdagmor
gen reea« i iuvoerig kommen-
taa r mtorzcht over he t ak
koord der Vlaamse profs van 
Leuven met de gemeenschap 
der franstalige akademici , 
b r a c h t de « S tandaa rd » daar
over alleeji informatie . De 
k o m m e n t a a r k w a m pas nada t 
de redaktjf gelezen had , wa t 
de ande re katol ieke Vlaamse 
b laden daarover geschreven 
hadden . Do moed van de ha-
zewind is cok deze van de 
schild - en zwaard - jongens. 
Hetzelfde deed zich voor me t 
de vr-rklaring van de Antwerp
se burgemees te rs over Brus
sel. De meeste Vlaamse b laden 
b rach ten deze gebeur tenis op 
een vedette-plaats; de « S t a n 
daard » moffelde ze weg ach
teraan, tussen de gebroken ar
men en benen. Pas een p a a r 
dagen later durfden de Smae-
le- en Piers jongens me t be
schouwingen voor de dag ko
men. Waar is der Sap-pige fier
he id nu gevaren ? 

G U N S T I G E KENTERING ? 

De burgemees ters van de 
Rupels t reek hebben zich aan
gesloten bij de Antwerpse bur
gemeesters . Tot spij t o.a. van 
« Germinal », he t socialistisch 
franstalige weekblad. Dit b lad 
vindt er gra ten in, dat Antwer
pen zich met Brussel bemoeit 
en stelt de vraag : wat zouden 
de Sinjoren denken, moesten 
de Brusselse burgemeesters 
zich met Antwerpse aangele
genheden bemoeien ? Het is 

tot « Germinal » b l i jkbaar nog 
niet doorgedrongen, da t niet 
Antwerpen m a a r Brussel de 
hoofdstad van een tweetalig 
land is en als dusdanig andere 
pl ichten heeft dan de metro
pool. 

O O K A N D E R E N I 
• 

Wij zeggen m a a r : laat de 
beweging der tegen Brussel in 
ops tand komende Vlaamse 
burgemees te rs ui tbreiding ne
men. Nu nog beschouwen de 
franskiljons en frankofonen 
het als de groots te daad van 
« incivisme», da t dest i jds 
meer dan 300 Vlaamse burge
mees te rs de talentellingsfor-
mul ie ren te rugs tuurden . Der
gelijk « incivisme » zal la ter 'n 
ereti tel voor deze burgemees
ters zijn. Dus burgemees te r s 
van Gent, Brugge en andere 
Vlaamse gemeenten : sluit a a n 
bij de verklaring van Antwer
pen ! En krabbel niet te rug ui t 
vrees voor minder ... k redie ten . 

Hoe sceptisch we ook tegen
over de karpersprongen van 
sommige burgemeesters-parle
ments leden s taan : een groot
se protestbeweging van de 
Vlaamse gemeenten tegen de 
rass is t ische Beulemansprakt i j -
ken van de Brusselse potenta
ten is een zaak van groot be
lang en zou een grote weerslag 
in het land hebben, niet in he t 
mins t te Brussel zelf. 

He t w o r d t tijd, da t de 
mach thebbe r s in he t Brussel
se bij de oren ge t rokken wor
den. Vermi ts de k leurpar t i jen 
daa r toe niet in s taat zijn, laat 
he t dan de Vlaamse burge
mees te r s doen. 

E E N S H A P E - S C H O O L 

De kinderen van he t Shape-
personeel zullen een school 
kri jgen die *100 miljoen zal 
kosten. Het is wellicht niet 
overbodig, er even aan te her
inneren da t 100 miljoen juis t 
he t bedrag is, dat sinds j aa r en 
dag vergeefs .gevraagd w o r d t 
als schadevergoeding voor de 
overs t romingen in de West
hoek. 

Een jaar geleden, op maandag 31 januari 1966, 
een hoogtepunt : in de steek gelaten door hun s 
de rijkswacht, bij de neus genomen in schijn-on 
in verzet. Toen ze een solidariteitsstaking te Wa 
botsten ze op wildgeworden gendarmen (het Ne 
te voldoen aan het bevel van hun kommandant, 
de twee levenslang verminkten en de vijf overig 

burg zéér we 

ging de dramatische spanning te Zwartberg naar 
indikaten, moegetergd en murw geranseld door 
derhandelingen, kwamen de arbeiders openlijk 
terschei en te Winterslag wilden uitlokken, 
derlands « Algemeen Dagblad » : « ...ze weigerden 
het vuren te staken .. ». Ondanks de twee doden, 

e gekwetsten werd sindsdien voor werk in Lim-
inig gedaan... 

INTERPELLATIE COPPIETERS 

\-iET DRAhAA 

VAN CHARLEROI 
'(tv o.) Verleden week donderdag weid door volksverlegenwoor* 
ciger Maurits Coppieters in de Kamer geinterpelleeid over de rit-
toiiw's, vetleend btj aankoop van geneesmiddelen. 

Te Biussel werd zowat een jaar geleden de maatschappii 
« Ent!aide sociale » opgericht. Alhoexuel de naam fraai sociaal 
klinkt, belieft het een loutei kommetciele onderneming die werkt 
op koopeiatieve bazis De maatschappij stelt zich als doel de ver^ 
hoop van farmaceutische produkten en van allerlei schoonheids' 
aiiikelen aan de leden van de koopeiatieve. 

Rond deze < Entiaide sociale » is van meet af aan een schan
daal losgebarsten. De Maatschappij beloofde haar klienten 25 t. h, 
koiting op alle artikelen, dus ook op de faimaceutische. Dat is 
regehecht in strijd met de wet, die uitdiukkelijk bepaalt dat de 
korting op farmaceutische piodukten hoogstens 10 l. h. mag bei 
dragen. 

Het pikante — of liever : het schandalige — van de zaak is 
nu dat de P.V.V.er Van Offelen, minister van Ekonomische Za,' 
ken, medestichter is van de « Entraide sociale >. Mam its Coppie^ 
teis had dus reden te over om te inteipelleren ; een minister, tot 
u'iens speciale bevoegdheid de zaak der ristorno's behoort, bltjki 
een deel van zijn inkomsten te betiekken uit een « bazaar > die 
tegen de wet in 25 t. h. korting op faimaceutische produkten 
geeft! 

Onze volksvertegenwoordiger wijdde ook uit over de kom" 
mercializatie van het apotekeisberoep dooi de zgn. « politieke 
apoteken ». In dit velband kwam — zeer terloops — het drama 
van hel Gailly-ziekenhuis te Chaileioi ter spiake. 

De socialisten zijn zeer ktttelorig wat die zaak betreft. De 
socialistische pers klaagt steen en been dat « andere bladen poli* 
tieke munt trachten te slaan uit de betieurenswaardige vergis
sing in een instelling te Chaileioi ». En inderdaad, indien het 
alleen een « betreurenswaardige vergissing » betrof zou het van 
tceuiig kiesheid getuigen, daaruit politieke argumenten te willen 
maken. Ei blijkt echter meer en meer dat er rond en naast die 
« betreurenswaardige vergissing » een aantal dingen zijn die 
volkomen rechtvaardigen dat men zich wat nader inlaat met de 
loeinig verkwikkelijke gang van zaken in het instituut Arthur 
Cailly. 

We hebben reeds in een vroeger artikel er op gewezen, dat 
deze kliniek stilletjesaan uitgegroeid was tot een familiale onder
neming, waarin alle dragers van de naam Gailly hartelijk welkom 
waien om er hun boterham te komen verdienen. De onlangs over
leden dochter van Aithur Gailly was « phaunacien superviseur > .' 
meer eietitel dan werk. De neef van Gailly is administratief direk-
teur; zijn dochter is een der twee apotekers die thans door het 
drama in opspraak zijn geraakt. Dergelijke voorbeelden van favo-
ritismj en clan-vorming dienen, ook zonder < betreurenswaar
dige vergissing >, terecht aangeklaagd te worden : de politieke 
vlag van de instelling moet dienen om een alleszins merkwaar
dige lading te dekken ! 

Er is echter méér. Sinds het bekend worden van het drama 
is een der afgedankte apotekers uit de biecht gaan praten. Wat 
zij wist te vertellen over de werkv oorwaar den in kliniek en apo-
teek, gaat het kader van de « betreurenswaardige vergissing > 
eveneens een heel eind te buiten. Laten we echter niet al te veel 
aandacht schenken aan haar — misschien rancuneuze — alge* 
mene verklaringen, om ons te beperken tot één enkele preciese : 
er werkten in de apoteek van de kliniek slechts twee apotekers. 
Alle verzoeken om een derde apoteker te doen aanstellen, werden 
eenvoudigweg afgewimpeld. Daarmee bevond de direktie zich vol
komen in de onwettelijkheid. Er is namelijk een wetsbepaling, die 
voorschrijft dat in iedere officina minstens één apoteker per drie 
hulpkrachten moet werken. Er xvaren te Charleroi officieel negen 
en in werkelijkheid waarschijnlijk zelfs vijftien hulphachten in 
de apoteek. Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, zou
den er dan ook van due tot vijf apotekers hebben moeten wer
ken. Tot dergelijke « luxe-uitgaven > ten bate van haar klienteel 
voelde de direktie zich echter allei minst verplicht. 

Het is merkwaaidig dat de Inspeklie der Apoteken nooit iets 
gemerkt heeft van deze onwettelijke toestand, die nochtans al ja-
len duurde. 

We hebben er reeds op gewezen : een der belangrijkste elei 
meriten in het < dossier > van het instituut Gailly ts de lange 
tijdsduur die verliep tussen de levering van het verkeerde ge
neesmiddel en het uitbarsten van het schandaal. In maart 1965 
werd het fatale flesje geleverd. Kort daarop begon het gebruik 
ervan. Tengevolge daaivan stierven een aantal mensen aan een 
plotse haitaanval, wat voor bejaarde prostaatlijdeis toch wel ver
dacht kon worden genoemd. Toch duurde het tot maart 1966 
vooraleer de geneesheren de piaktische zekerheid hadden dat het 
toegediende geneesmiddel de ooizaak was der plotse overlijdens. 
En nóg duurde het bijna een jaai,vooialeer het instituut Gailly en 
de P.C.B, (leverancier van het veikeerde geneesmiddel) met de 
zaak op de proppen kwamen. Nochtans bestond geduiende die 
twee jaar voortdurend de mogelijkheid dat nog elders in andere 
officina's digitalme met het etiket oestradiol terechtgekomen was; 
een brief van de P.C.B., gedateerd op 6 januari 1967 en gericht 
aan alle apotekers van het land, bewijst dat die mogelijkheid 
geenszins mag uitgesloten worden. 

Is het dan werkelijk onkies en overtollig, de vraag te stellen 
of niet geprobeerd weid de zaak tn de doofpot te stoppen, zelfs 
op gevaar af dat er elders nog andere slachtoffers van de < be
treurenswaardige vergissing > zouden gevallen zijn f 
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t>ARLENENTAIRE KRABBELS 
IN DE KAMER 

j- Bij de start van de regering Van den 
teoeynants-DecIercq werd in de rege
ringsverklaring, in de gebruikelijke 
; plechtig dreunende kanselarij taal, ge
zegd dat het onmogelijk was de begro-
jting sluitend te maken.^ Dat kon niet, 
'daarvoor was de geërfde toestand te 
jberooid. De nieuwe bewindslieden zou
den echter de sanering aanpakken en 
jna drie jaar zouden de heren voor een 
[begroting in evenwicht zorgen. Hierop 
kreeg de regering het vertrouwen van 
haar meerderheid. 

Tot verrassing van die meerderheid 
en van de openbare mening beurden 
de eerste minister en de P.VV-ministers 
Declercq en Henrion enige maanden na
dien, het land op met 'n 1ste zegebulle-
tijn. De begroting zou niet in '69, zoals 
de nieuwe excellenties zich tot taak had
den gesteld, maar reeds in 1967 in even
wicht zijn. De radioluisteraar, de T.V.-
kijker en de krantenlezer werden van 
deze heuglijke prestatie door de drie 
wonderdoeners zelf, met nauwelijks-
verholen maar rechtmatige trots, op de 
hoogte gebracht. Vooral de P.V.V. en 
haar voorzitter, sterk beslagen in de 
barnumreklame, produceerden schal
lende verklaringen en artikels. Bijzon
der de ministeriële P.V.V.-cracks wer
den kwistig met bloemen bedacht : zij 
deden • het nogal eens anders dan de 
beunhazen uit de vorige regeringen. 
Het land werd herhaaldelijk een roze 
horizont voorgeschilderd en de minis
ters, met Van den Boeynants voorop, 
verdrongen zich voor radiomicro's en 
T.V.-kamera's om de goegemeente kond 
te doen van hun optimistische ver
wachtingen. Dat duurde zo tot 5 janua
ri, toen P.V.V.-vice-eerste-minister De
clercq er nog met een breed gebaar op 
wees, dat de sanering zich onder onze 
ogen voltrok. 

Enige dagen nadien, in een nieuw
jaarsboodschap die na al die opwek

kende mededelingen plotse ongerust
heid verwekte, verklaarde de eerste 
minister dat de ekonomische toestand 
verslechterd was, en hij liet duidelijk 
doorschemeren dat nieuwe belastingen 
te verwachten waren, alsmede drasti
sche besnoeiingen. 

Dat na de kalmerende middeltjes 
plots een schokbehandeling werd inge
steld, was ten hoogste verdacht. 

Het was duidelijk dat de regering 'n 
misleidende begroting had ingediend, 
om een goede beurt te maken. Nu 
moest de plots verslechterde ekonomi
sche toestand als alibi dienen om het 
werkelijk begrotingstekort met nieuwe 
belastingsopbrengsten te dekken. De 
cracks waren gewone kwakzalvers ! 

Toen begon de touwtrekkerij tussen 
de regeringspartijen. De kristendemo-
kraten vreesden de weerslag bij hun 
kiezerskliënteel wanneer aan de socia
le voorzieningen werd geraakt; de 
P.V.V. kon geen nieuwe belastingen 
toestaan, als zij de kiezers had gelijmd 
met de slogan « geen nieuwe belastin
gen ». 

De regering, net als de troepen, was 
verdeeld. Dit ogenblik leek B.S.P.-voor-
zitter Collard geschikt om de verdeelde 
regering met een onverhoedse interpel
latie in de nek te springen. Hij ,eiste 
de hoogdringenheid, daarbij gesteund 
met veel lawaai en beroep op het re
glement door Van Eynde en andere 
partijgenoten. Van den Boej'nants, die 
zich juist een pijp had aangeschaft om 
er nog mannelijker-beslister uit te zien, 
ging tot ontsteltenis van de B.S.P. on
middellijk op het interpellatieverzoek 
in. 

Collard, in een goede dag, hield qua 
vorm een voortreffelijke oppositierede. 
Beurtelings sarkastisch en humoris
tisch, maar steeds voornaam, probeer
de hij de eerste-minister tegen de vice-
eerste minister, de C.V.P. tegen de 

P.V.V. op te jagen. Zijn repliek (met 
de hem eigen techniek van rustige, bij
na apatieke betoogtrant, afgewisseld 
met heftig oplopende klemtonen) was 
bepaald sterk. 

Van den Boeynants vermeed handig 
de groijd van het debat door er op te 
wijzen dat de ontwerpen van de even
tuele nieuwe belastingen en besnoeiin
gen nog niet klaar waren. Hij zei met 
lef dat de begroting in evenwicht is, 
maar dat de ekonomische vooruitzich
ten in december beneden de verwachte 
stijging bleven, die door de deskundi' 
gen bij het opmaken van de begroting 
in uitzicht werd gesteld. Hij dreef de 
brani zover, er zich over te beklagen 
dat men een regering interpclleert om-
cĵ t zij vooruitziend is. 

Frans van der Eist maakte in een 
scherp rekwisitorium het proces van 
de regering. Hij rekende af met het 
sprookje van de sluitende begroting en 
betoogde dat de adempauze die was in
getreden, het gevolg was van de poli
tiek van Eyskens. Hij betoogde dat de 
regering zwaar in gebreke bleef wat de 
saneringen betreft en de prijzenstop 
een volslagen mislukking was. Hij 
kwam tot de kern der zaak waar hij 
de verspillingen aankloeg, o.a. in het 
onderwijsvraagstuk. Deze regering zal 
stranden, zo besloot hij, het is daarom 
beter dat zij de plaats ruimt voor an
deren. 

Het was geen groot debat waaraan 
vei-der de socialisten Simonet, een tik
keltje pedant, Pierson te cerebraal, 
Spinoy te heftig en Van Eynde te plat 
en onder daverend gelach herhaalde
lijk van de kook gebracht, nog deel na
men. 

De interpellatie-CoIlard heeft haar 
doel gemist, doordat de ontwerpen 
waarop onenigheid bestaat tussen de 
beide regeringspartijen, door een han
digheid van de eerste minister niet ter 
beschikking waren. Het respijt dat hij 
zich op die manier heeft bezorgd, zal 
hij gebruiken om de scheuren in dé re-
geringskoalitie dicht te pleisteren. 

NIK CLAES. 

IN DE SENAAT 

Vorige week donderdag werd in de 
'senaat andermaal de rust verstoord 
door een neuw taaidebat. Senator Jo-
rissen zou zijn stempel op dit debat 
drukken. 

Vooreerst waren er de inoverweging-
nemingen. Hoewel het ongebruikelijk 
is het woord te nemen bij de inoverwe-
gingnemingen, had senator Jorissen 
zich laten inschrijven om de huichela
rij aan te klagen van de P.V.V.-ers, die 
aan de ene kant de taalvrede inriepen 
om de wetsontwerpen Van Cauwelaert-
Sledsens en Elaut te verwerpen en die 
anderzijds zelf zonder nieuwe verkla
ring over hun gewijzigde houding een 
wetsvoorstel over een 'taaionderwerp 
indienen. Senator Jorissen deed de 
Brusselse P.V.V. andermaal steigeren 
toen hij frontaal aanviel met het gezeg
de dat soortgelijke extremistische 
•wetsvoorstellen van de P.V.V. regel
recht leiden naar de ondergang van 
dit land. 

Senator Jorissen verklaarde dat de 
V.U.-senatoren, die principieel voor el
ke inoverwegingneming zijn, thans uit 
protest tegen de P.V.V.-dubbelzinnig
heid zich zouden onthouden. 

Na hem zou de fraktieleider van de 
B.S.P., de heer Rolin, verklaren dat om 
dezelfde redenen zijn fraktie zich even
eens zou onthouden. 

\ Daarna werd het wetsvoorstel van 
de V.U.-fraktie over de afschaffing van 
de konimissie Meyers, waarvan de sar-
kastische toelichting van de hand van 

(senator Jorissen de volledige oppozitie 

veel pret bezorgd had en de grote be
wondering van humorist Terfve had 
opgewekt, in overweging genomen. 

Hier probeerde de P.V.V.-senator no
taris Snyers d'Attenhoven, Jorissen 
met dezelfde munt te betalen, door de 
stemming te vragen. Hij had echter zijn 
maneuver slecht voorbereid, zodat 
niet eens tien P.V.V.-ers gevonden wer
den om de elektrische stemming te 
vragen. Ten slotte stonden slechts ze
ven P.V.V.-ers recht om tegen te stem
men. 

Senator Rolin liad toen al humoris
tisch gevraagd of voorzitter Struye dit 
wetsvoorstel eveneens naar de kom
missie Meyers zou sturen en senator 
Jorissen protesteerde al schijnbaar 
ernstig, doch voorzitter Struye besliste 
in zijn hoge wijsheid het voorstel naar 
de kommissie van Binnenlandse Zaken 
te sturen. 

Kwam dan de interpellatie van de 
socialist Wiard Uit Eisene over de af
schaffing van een Franse school te 
Wemmei, interpellatie vooral bestemd 
om de PVV te vervelen vermits Groot
jans die school afschafte. De interpel
latie eindigde met een Vlaams tegen
offensief dat de franstaligen lelijk deed 
achteruitkrabbelen bij zoverre dat in-
terpellant Wiard en F.D.F.-er Lagasse 
verklaarden, dat ze akkoord gingen met 
meer Nederlandse scholen te Brussel. 
Minister Grootjans kon dan ook rustig 
vaststellen dat, zo hij anders gehan
deld had, hij veel erger interpellaties 
zou gekregen hebben, wat door de se
natoren Jorissen en Sledsens beaamd 
werd. 

Het was weer seriator Jorissen die 
het tegenoffensief inluidde en de frans-
talige senatoren woest maakte toen hij 
zei dat de Walen dinamiet zouden ste
ken onder een Vlaamse school in Wal
lonië en dat ze dus dienden op te hou
den met him tweematenstelsel, omdat 
Vlaanderen het kultuurimperialisme en 
het taalracisme van de franstaligen 
(dat gelijk te stellen is met het Duits 
kultuurracisme van onder de jongste 
oorlog) nu eens aartszat en kotsbeu 
was. Na hem kwam C.V.P.-senator 
Sledsens met grof geschut boven tegen 
de F.D.F.-er Lagasse en de F.D.F.-men-
taliteit te Brussel. Hij werd gesteimd 
door de socialist Dore Smets en de 
C.V.P.-ondervoorzitter Van de Kerck-
hove. Een onvoorbereide La'gasse pro
beerde de slagen te ontwijken, maar 
slaagde er niet in. De Vlaamse senato
ren in één front over alle partijen heen 
— zelfs de P.V.V .-er Poma kwam steu
nen — hadden het offensief van de 
franstaligen Wiard - Machtens - Lagas
se schitterend afgeslagen. 

Voegen we er nog aan toe dat ,de 
V.U.-senaatsfraktie diezelfde namiddag 
twee nieuwe wetsvoorstellen i)uliende : 
één van de hand van Dr. De Paep over 
de vervanging van de kredietverdeling 
50-50 voor de BRT-RTB door die van 
60-40 ten voordele van de BRT en een 
van de hand van Dr. Ballet tot instel
ling van een taalkonnnissaris in elk 
van de gemeenten van Hoofdstad-Brus-
sel om de burgemeesters op de vingers 
te kijken wat betreft de toepassing van 
de taalwetten. Van tegenoffensief ge
sproken ! 

Deze week dinsdag en woensdag was 
er geen senaüt omdat voorzitter Struye 
in het buitenland was en dit ondanks 
een zware agenda. 

De senaat heeft toch ondervoorzit
ters en zonder Struye gaat het toch 
ook ? 

I Onze partijvoorzitter, volksvcr-
tegeuwoortliger Frans Van der 
Eist, nam namens de V.U.-ka-
merfraktie het woord in het de
bat dat volgde op de interpella
tie Collard. Hij ging hierbij als 
spreker de socialist Simonet 
vooraf. Beider tussenkomsten 
werden door de katolieke Gazet 
van Antwerpen « de meest Uon-
struktieve » van gans de gedach-
tenwisBeling genoemd. Mr. Van
der Eist zei dat premier VDB 
een pleidooi pro domo had ge
houden en handigheid belang
rijker acht dan ernst. 
Bij de inoverwegingneming van 
het wetsvoorstel Vanaudenhove 
(wijziging van taalwetgeving in 
bestuurs- en onderwijszaken) 
deelde senator Jori^'-en mede, 
dat de V.U.-fraktie zich zou ont
houden als protest tegen de in-
konsekwentie en huichelarij \ au 
de I>.V.V. 

In het begrotingsdebat Buiten
landse Zaken drong senator Bal
let bij min. Harmei nogmaals 
aan op verwezenlijking van het 
taalevenwicht in zijn departe
ment, nota bene niet a la Spaak! 
Harmei zei, dat de wet A an 1963 
volledig op de gestelde datum 
zou toegepast zijn. 
De interpellatie Wiard over de 
kwestie van de afschaffing van 
een franstalige school te Wem-
mel en de vertraging van de op
richting van een gelijkaardige 
school te Linkebeek lokte een 
scherpe tussenkomst van sena
tor Jorissen uit. 

onze mannen 
in het parlement 
• Volksvertegenwoordiger Mik Ba

byion kwam tussen inzake de 
heersende verwarring tussen de 
geneesheren en de kommissies 
van Openbare Onderstand qua 
betalingen en al dan niet recht 
tot ontslaan van geneesheren, 
die de richtlijnen van de Orde 
der Geneesheren volgen en niet 
het reglement van inwendige 
orde der K.O.O. 

• Volksvertegenwoordiger Van der 
Eist drong nogmaals aan op 
definitieve oprichting der kul-
tuurraden, tot heden alleen in 
de Senaat goedgekeurd. 

• Volksvertegenwoordiger M. Cop-
pieters hield een interpellatie, 
gericht tot 3 ministers, doch 
protesteerde tegen de afwezig
heid van 2 ervan. Hij kloeg de 
kommercializering van de apo-
teken en het stelsel van de ris-
torno's aan, wat een groeiende 
bedreiging van de volksgezond
heid uitmaakt. In dit verband 
stelde hij de minister van Eko
nomische Zaken als mede-op
richter van « Entraide Sociale » 
verantwoordelijk voor deze 
kommercializering. Tegen de 
minister van Volksgezondheid 
bracht de interpellant vooral 
het feit in, dat de kristelijke or-
ganizaties ,zich niet houden aan 
de overeengekomen ristorno's 
van 10 % en stelde de vraag of 
de minister als gewezen A.C.W.-
voorzitter zou durven optreden 
tegen een koöperatie. waarin het 
A.C.V. aandelen heeft. 

• In het debat over de begroting 
van .Justitie waren drie belang
rijke V.U.-tussenkomsten te no
teren. Mr. Van der Eist wees op 
de gevaarlijke en onduldbare 
tendens bij het gerecht, poli
tieke motieven of voorkeuren te 
latt?n meespelen. Hij kloeg het 
toenemend misbruik der voor
hechtenis en van do huiszoekin

gen aan, de opzettelijke keuze 
van antivlaamse magistraten te
gen Vlaamse delinkwenten , en 
dergelijke meer. 

• Volksvertegenwoordiger I. e .v s 
kloeg de ongelijke behandeling 
der gerechtelijke diensten in 
Vlaanderen en Wallonië aan in
zake personeelsbezetting, met 
een groeiende vertraging in de 
afhandeling der rechtszaken tot 
gevolg. Om deze e.a. redenen zou 
de V.U.-fraktie de begroting van 
Justitie niet goedkeuren. 

• ï o t slot kwam in dit debat 
volksvertegenwoordiger Cop pi e-
ters tussenbeide met een uiteen
zetting over de repressie en 
pleitte hij voor amnestie, na de 
strafverzwaring van 1964 aan de 
kaak te hebben gesteld. 

• Schriftelijke vragen werden ge
steld door volksvertegenwoordi
gers Babyion, Leys, Lootens, 
Mattheyssens, Aneiaux, Coppie-
(ers en door senator Jorissen. 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
WATERBEVUILING 

Uit het antwoord van de mi
nister van Volksgezondheid op 
vraag van dr Goemans blijkt, 
dat een amendement werd in
gediend op het wetsontwerp 
ter bescherming van de opper
vlaktewateren tegen veront
reiniging. In afwachting van 
goedkeuring voert het departe
ment besprekingen met de be
roepsgroepering der fabrikan
ten van sintetische detergen-
ten. Deze hebben de verbinte
nis aangegaan, geen biologisch 
niet-afbouwbare detergenten 
meer te fabriceren van 1 juli 
1968 af. We gaan stilaan voor
uit, doch niettemin stinken 
nog heel wat grote en kleine 
Belgische wateren. Omdat er 
o.a. nog geen akkoord met 
Frankrijk werd afgesloten, 
waar de verontreiniging van 
heel wat onzer waterlopen ont
staat, niet tegen te gaan bij ge
brek aan een voldoende aan
tal zuiveringsstations. 

ONDERWIJS 
Volksvertegenwoordiger Cop-

pieters wou weten, waarom een 
logopedist, verbonden aan een 
buitengewone lager-onderwijs 
afdeling als onderwijzer bezol
digd wordt wanneer hij in 'n 
gesubsidieerde school fun
geert en de wedde van een 
fröbelonderwijzeres krijgt als 
hij in een rijksschool fungeert. 
Minister Grootjans deelde me
de, dat de kwestie dezer di
ploma's en de opgeworpen 
kwestie der bezoldiging nog 
ter studie is. In afwachting 
van een regeling besliste hij 
echter dat aan de betrokkenen 
voortaan zonder onderscheid 
de wedde van onderwijzer zou 
toegekend worden. Waaruit 
ook blijkt, dat de gesubsidi
eerde scholen in ons land vre
selijk «verdrukt» worden... 

ANTIVUAAMS 
DIREKTEUR 

Drs Coppieters stelde in het 
Bulletin van Vragen en Ant
woorden volgend kras staaltje 
van diskriminatie in een school 
aan de kaak. Het betreft het 
Rijkshoger Instituut voor 
Scheikunde en Voedingsbe
drijven te Geht. Daar wordt 
een franstalige afdeling ge
handhaafd, ten behoeve van 
een nauwelijks dertig samen-
geronselde buitenlanders, ter
wijl de nederlandstalige af de 
ling niet minder dan 400 leer
lingen telt. Niettemin wordt de 
franstalige afdeling qua loka
len, labo's en in examens be
voorrecht behandeld. Het ka
merlid vroeg de minister ver
der, of hij het passend vond, 
dat een rijksinstituut in Vlaan
deren wordt geteisterd door 'n 
franstalige oudleerlingenbond 
met franstalige bijeenkomsten 
en dito .tijdschriften en of hij 
ervan op de hoogte was, dat 
de direkteur van dit instituut 
zich herhaaldelijk in het open
baar anti-vlaams aanstelt en 
vlaamsgezinde studenten met 
doorzending bedreigt. De mi
nister bleek van dit laatste 
niet op de hoogte te zijn en 
beriep zich voor de instand
houding van de franstalige af
deling op een uitzondering in 
de vigerende taalwetgeving 
(de zoveelste uitzondering dan, 
altijd in enige richting, de an-
ti-vlaamse). De schoolbevol
king der franstalige afdeling 
blijkt nog kleiner te zijn dan 
de h. Coppietrs dacht : 16 bui

tenlanders en 5 Belgen, of 2 1 ! 
Wat de oudleerlingenbond be
treft verschool de h. Groot
jans zich achter het feit, dat 
het om een privé-vereniging 
gaat, die aan de bevoegdheid 
van de minister ontsnapt. Toch 
vragen we ons af, of het toe
laatbaar is, dat in onderhavig 
geval de franskiljonse oudleer
lingenbond, die onrechtstreeks 
tegen de bloeiende nederlands
talige afdeling stookt schoollo-
kalen en de schoolbenaming 
onrechtstreeks mag gebruiken. 
Het geheel is weer een typisch 
voorbeeld van « Belgische toe
standen ». 

EEN WAAL GELIJK AAN 

DRIE VLAMINGEN 

In een parlementaire vraag 
stelde volksvertegenwoordiger 
dr Anciaux het optreden van 
de Leuvense gemeentelijke 
overheid en van de rijkswacht 
aan de kaak tegenover de 
Vlaamse studenten, terwijl die
zelfde overheid en diezelfde 
«broeders van liefde» de 
Sinterklaasstoet van de Waal
se studenten én in het stads
centrum liet betogen (want 
dat was geen feeststoet maar 
een uitdagende, anti-vlaamse 
betoging !) én de Vlaamse stu
denten verjoeg, terwijl de 
Waalse op vertoon van hun 
identiteitskaart werden door
gelaten. Al wat de minister 
van Binnenlandse Zaken op de
ze vraag, treffende illustratie 
van diskriminatie tussen alle-

Belgen-zijn-gelijk-voor-de-wet 
(wat een mop!) weet te ant
woorden is, dat de handha
ving der orde zaak van de ge-
meente-overheid is en dat de
ze dan ook verantwoordelijk 
is voor de W a a l s e Sinter-
klaasbaldadigheden en het po
litioneel federalisme van de 
rijkswacht. Van maatregelen 
tegen de slechte discipels van 
Kristus (Weidt alleen mijn 
(Waalse) schapen) is geen 
sprake. Meteen weten we, wat 
voor een mannetje Leuvens 
burgemeester is ! 

laatst gezien hebben. Het « de-
korum » van de « place Dail-
ly » is er des te mooier om. 
Daar wacht men ook geen 
twee jaar, om een laag verf en 
een nieuw dak te leggen... 

HAAST EN SPOED 

Is zelden goed. Vandaar dat 
onze senator prof. dr Elaut 
verplicht is, in het bulletin van 
vragen en antwoorden de mi
nister van Buitenlandse Zaken 
dd. 27 december jl. te herinne
ren aan zijn vraag van... 19 
april 1966, waarop tot nog toe 
geen antwoord kwam. Pater 
Harmei heeft het nu eenmaal 
erg druk met biecht te horen... 

ONDERWIJS 

TWEEDE TAAL 

Volksvertegenwoordiger Cop
pieters wou weten in welke 
van tijdens de laatste jaren op
gerichte rijkslagere scholen in 
het Vlaamse en Waalse land 
het Nederlands respektievelijk 
het Frans gedurende drie uren 

MILITAIR LIJKENHUIS 

Dr Vic Anciaux is uiteraard 
nog meer in zijn rol, wanneer 
hij niet alleen als kamerlid 
doch ook als medikus bepaal
de schandalen aan de kaak 
stelt. Het blijkt dat het « do-
denhuis » van het militair zie
kenhuis te Brussel in een er
gerlijke toestand verkeert, wat 
gebleken is naar aanleiding 
van het tragisch overlijden van 
soldaat-dienstplichtige F.V.D.B. 
die er op 23 november jl. over
leed na een doplelijk ongeval. 
Uit het antwoord van onze 
«Poolse» parachutist nr. 1 
Poswick blijkt, dat volgens 
hem de rouwkapel in goede 
staat (sic) is en woi'dt ge
bruikt bij alle sterfgevallen, 
doch dat de zaal voor lijk
schouwing dateert van... 1886 
maar nietemin - « reglementair 
in orde is ». Twee jaar geleden 
werd een ontwerp opgemaakt 
voor een nieuw lijkhuisje en 
een nieuwe lijkschouwings
zaal. Er is blijkbaar echter 
geen geld, om dit oubakken 
gebouwtje door een nieuw te 
vervangen. De show zou im
mers in het gedrang kunnen 
komen. 

De juiste omstandigheden 
van het ongeval voornoemd 
zijn nog in onderzoek. Zoveel 
is echter zeker, dat de ouders 
en de famiUe van de veronge
lukte soldaat weinig te spre
ken zijn over het « dekorum » 
waarin ze hun jongen voor het 

per week in het 5e en 6e leer
jaar wordt onderwezen. Minis
ter Grootjans had het te druk 
met het vieren van het eerste 
P.V.V .-lustrum om tijdig te 
antwoorden. We zijn eens be
nieuwd, of er tussen beide 
landsgedeelten in dit verband 
evenwicht zal bestaan. Wedden 
van niet ?... 

BRABANTS 
ViCE-GOEVERNEUR 
NIET OPPORTUUN 

Uit een antwoord van de mi
nister van Binnenlandse Za
ken, de He(i)rman van de 
laatste blauwe mohikanen in 
Vlaanderen, op vraag van dr 
Anciaux, blijkt, dat 1. het raad
plegen van vice-goeverneur 
Cappuyns nopens de uitvoe
ringsbesluiten van de wet van 
2.8.63 niet opportuun was vol
gens dit ministerieel heer
schap. Wij stellen de vraag : 
waarvoor dient dan eigenlijk 
de h. Cappuyns, als hij niet 
welkom is als adviseur in za
ken waarvoor hij speciaal be
noemd werd ? De advokaat 
Vander Poorten zal hier hele

maal niet kunnen antwoorden 
als de minister Vander Poor
ten. 2. dat de h. Cappuyns nog 
door de kommissie voor het 
onderzoeken v a n tweetalig-
heidspremies moet gehoord 
worden. Hij dient dan toch 
voor iets ! 3. dat het departe
ment van Buitenlandse Zaken 
geen formulieren voor het ojv 
maken van gemeentebegrotin
gen verstrekt. De gebruikte be-
grotingsmodellen voorzien 
evenwel (zoals door dr Anciaux 
gesuggereerd) geen splitsing 
van de kredieten voor Franse 
respektievelijk Nederlandse 
kuituur en onderwijs, « omdat 
het mij niet gepast voorkomt 
dergelijke splitsing van over
heidswege op te leggen ». De 
fransdolle politieke bazen van 
«den» Herman zouden immers 
desgevallend tot het besluit 
moeten komen, dat hij een ra
biate extremist is en zouden 
derhalve aan zijn ministeri
ele loopbaan een einde kunnen 
stellen. Het ministeriële ant
woord weerspiegelt geheel de 
geijkte Belgische warhoofd
mentaliteit en opzettelijke 
dooreenhaspeling. Deze keer 
boven de handtekening van de 
zoveelste renegaat in Belgische 
lakeiendienst. 
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Niet al te eerbiedig opge
dragen aan Antwerpens bur
gemeester, B.S.P.-volksver-
tegenwoordiger Lode Craey-
beckx. Terwijl de goede 
man vergezeld door enkele 
van zijn ambtsbroeders uit 
de Antwerpse agglomeratie, 
gaan vechten is op het Brus

sels front, wordt hij in de 
rug geschoten door zijn 
dierbare partijgenoten in 
West-Vlaanderen. Blijkens 
het hierboven afgedrukte 
dokument is men in de 
M.J.A.-club van Staden (zo
als trouwens in heel het 
Westvlaams socialistisch 

mutualiteitswezen) nog aan 
tweetalige brief hoof dingen 
toe! Craeybeckx heeft de 
handen vol als hij het goed 
wil doen : naast zijn Brus
selse moet hij ook zijn 
Westvlaamse partij vrienden 
vasthouden. Een hele taak, 
als U het ons vraagt... 
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de wereld 
BoevgKarno, ook genoemdSoekarno, schijnt nu toch wel zijn laatste weken 
als staatshoofd van Indonezië te beleven. Steeds meer groepen gaan zijn 
aftreden eisen en zelfs de legerleiding, die Soekarno als uithangbord wou 
behouden, omdat hij voor nog zeer velen op Java c< de vader des vader
lands mvas gebleven en het leger behoefte had aan steun of een sim-
bool in zijn stnjd tegen de machtsvorming van sommige partijen, die het 
met een militaire diktatuur al evenmin kunnen stellen als met Soekariio's 
oudeiwets, sentimenteel en vooral onefficiënt feodalisme. De jongste be
richten uit Djakarta wijzen er op dat we het laatste bedrijf van het Soe-
karno-diame in Indonezië ingaan. De zopas gevatte voottvluchtige ex-gene
raal Soepjaido zou nl. « vrijwel alle misleries die nog bestonden met be
trekking tot de staatsgreep van 1 oktober 1965- hebben opgelost ». Het 
velkskongies zou m maart a.s. over het lot van Soekarno beslissen. 

BOENG BOEM... 
WELKE MISTERIES? 

Het was lot voor kort niet duidelijk, 
of Soekarno in oktober 1965 door een 
pro kommunistische staatsgreep werd 
veiidst en instinktief de zijde koos van 
hen, van wie hij veronderstelde dat ze 
het pleit gewonnen hadden ofwel of hij 
met \oorbedachte rade deze staatsgreep 
had gcïïteund en gebillijkt, op vooiwaar-
de dat hij aan de macht zou blijven. 
Zelfs indien de onthull ingen van Soep-
jardo van die aard zijn dat de tweede 
stelling nu zou bewezen zijn, dan nog 
zal er twijfel bestaan, gezien Soekarno's 
persoonlijkheid zelf. Hij is een irratio
nele en emotionele figuur, die het met 
ideologie niet nauw neemt en van wie 
men zelfs nauwelijks kan zeggen dat hij 
links of rechts is, begrippen die in Azië 
zeer relatief zijn. Hij is Soekarno, pun t 
andere lijn en vereenzeh igde de Indone-
zische republiek met zich zelf. 

Deze opvatting was er oorzaak van dat 
onder Soekarno's beleid de korruptie en 
de onbekwaamheid schering en inslag 
waren, dat een zo rijk land als de « gor
del van smaragd » aan het ekonomisch 
faillissement toe is en dat er in deze 
hoofdzakelijk op landbouw drijvende 
staat nog niet eens een werkelijke belas-
tinasinning mogelijk is. 

Toen de kommunistische staatsgreep 
mislukte door het ingrijpen van het le
ger kwam er aan de absolute heersers-
poziiie van Soekarno een einde. Gelei
delijk heeft men hem in een vergulde 
kooi gestopt en kwam er een zekere 
vorm van demokratie : het door de le
gerleiding gedulde en gebruikte Volks-
kongies Dit dwong van Soekarno de be
lofte af, opheldering te brengen over de 
rol die hij in de bewogen dagen van 
oktober 1065 heeft gespeeld. Soekarno is 
deze belofte niet nagekomen, omdat hij 
telkens opnieuw heeft gepoogd, door 
uitspraken in zijn oude stijl te beklem
tonen dat hij en niemand anders het nog 
steeds voor het zeggen had. 

Tndien hij inlichtingen over het ver
loop van de mislukte oktoberrevolutie 
en ovei zijn beleid heeft verschaft, dan 
heelt hi) heel eenvoudig de rollen om-
gediaaid en anderen, w.o. de legerlei
ding, verantwoordelijk gesteld voor de 
slechte gang van zaken ! Hij heeft ei op 
gewe/en, dat hij als « grote leider van 
de revolutie » deze revolutie moest be
stendigen en dat er zich in oktober 1965 
een tegenrevolutie voordeed, waarop hij 
niet onmiddellijk kon reageren, omdat 
hij op zeker ogenblik moest vaststellen 
da t hij zich te midden van de samen-
zweeiders l)evond. Vandaar zijn vlucht 
naai Bogor (Buitenzorg) in plaats van 
zich naar Djakarta te begeven waar 
de opstandelingen hem wilden heen-
voeien. Dit leidt tot de konkluzie, dat 
Soekaino zich dan in dezelfde pozitie 
van machteloosheid zou bevonden heb
ben als de/e waarin hij zich nu bevindt! 

Deze uitleg heeft niemand bevredigd 
en vermits het nieuwe regime alle oud-
medewcrkeis en medestanders van Soe
karno likwideert ligt het voor de hand, 
dat ook hij uiteindelijk aan de beurt 
zal komen. Het is dus mogelijk, dat Soe
karno voor een rechtbank zal gedaagd 
worden of dat hij gelegenheid zal krij
gen, uit te wijken. Dit laatste ware voor 

de legerleiding nog de beste oplossing 
want de huidige toestand kan niet blij
ven duren, vooral niet omdat de finan
ciële, ekonomische en sociale toestand 
een totale opheldering van de politieke 
gezagsverhoudingen eist. 

IN HET NEDERLANDS 
DENKENDE NABOB 

Hoe nationalistisch Soekarno ook was, 
hij kon zijn Nederlandse opvoeding niet 
loochenen. Dat blijkt uit zijn perfekte 

Opnieuw betogen Indonezië's studenten te Djakarta voor het aftreden van 
Soekarno en eisen zij, dat hij voor een rechtbank ter verantwoording zou ge
roepen worden. Ook de legerkranten en de mohammedaanse opinie eisen thans 

dit aftreden. Soekarno's dagen (in macht en weelde) zijn geteld... 

beheersing van onze taal, en uit zijn 
bemerking « dat hij m het Nederlands 
dacht en in het Javaans handelde ». 
Lange tijd is trouwens de Nederlandse 
taal in de hogere kringen te Djakarta 
de omgangstaal gebleven, als blijk van 

standing der hogere kringen tegenover 
de later aan de macht gekomen van 
lagere komaf stammende revolutionai
ren en lagere ambtenaren. Voor één 
keer heeft het Nederlands hier de rol ge
speeld van het . . Frans in België. 

EUROPA DER FINANCIEN 
West-Euiopa heeft vandaag de dag zorgen om de gevolgen van de welvaart en 
ziet steeds ongeduldiger uit naar de volgende faze van de Europese integratie. Om 
het populair te zeggen : men heeft in de euforie van de ekonomische hoogkon-
junktuur geen appeltje tegen de dorst gespaand. Dat geldt voor de openbare fi
nanciën. Zo zien we dat bij de eerste tekenen van een stilstand m de ekonomische 
opgang haast alle Westewopese regeringen gekonfronteerd worden met begro
tingstekorten, die bijna overal dezelfde vormen aannemen doch in geen enkel 
land op dezelfde wijze bestreden worden. Er is kort gezegd nog geen financiële 
gedragslijn op Europees niveau. Wel zijn er steeds meer bijeenkomsten van de 
ministers van Financiën van de Zes, welke bijeenkomsten doorgaans aan de aan 
dacht van het publiek ontsnappen, omdat er zo weinig over gezegd en geschre
ven woidt En nochtans... 

VAiN DEN HAAG NAAR 

C H E Q U I E R S 

In deze herbezinning, in dit verlan
gen om orde op zaken te stellen en ge
zamenlijk overleg te plegen, hoe men 
min of meer in gelijke mate de begro-
tingsmoeilijkheden kan oplossen en ter-
zelfdertijd de bazis leggen om tot een 
nieuwe impuls in de ekonomische expan 
sie te komen, spelen deze bijeenkomsten 
van de Europese geldbazen een steeds 
grotere rol. Kort geleden kwamen de 
EEG-minister van Financiën te Den 
Haag bijeen ora er een geheim rapport 
te bespreken van leidende Europese 
bankiers en ekonomisten. Dit rapport 
bepleit het volgende : 1. totale afliraak 
van de wettelijke en administratieve be-
lemmeiingen van het kapiiaalsveikeer 
in West-Duitsland, Italië, Frankiijk en 
Benelux. 2. eenmaking van het verzekc 
ringswezen. 3. een Europees kontrole-
orgaan ten einde de individuele kapi
taalsbeleggingen te beschermen. 4. een 
gemeenschappelijk fonds op Europese 
schaal ten einde in alle EEG-landen 
aankopen en verkopen op de kapitaals-
en goedel enmarkt te prikkelen en te 
steunen. De bedoeling van dit plan is 
ten slotte de iniereuropese kapitaals-
markt onafhankelijker te maken van de 
Amerikaanse invloed, door de Europese 
spaaiders en kapitaalsbezillers vertrou
wen te schenken in Europese investerin
gen in plaats van zoals nu een kapitaals-
vlucht buiten Europa te moeten dulden 
en zelfs in hand te werken. Het is in
derdaad geen typisch Belgisch verschijn
sel, dat Belgische kapitaalsbezitters de 
voorkeur geven aan doorgaans Ameri
kaanse fondsdeelnamen dan aan een 
thans uiteraard meer riziko dragende in
vestering in eigen land of in West-Eu
ropa. Dat ze daardoor ook de Ameri
kaanse oorlog in Vietnam helpen finan
cieren (wat in het Europese bankwezen 
doelbewust gebeurt!) is een bijkomend 

aspekt van deze slechte financiële poli 
tiek 1 

Een ander vraagstuk dat deze keer de 
ministers van West-Duitsland, Engeland, 
Frankrijk en Italië op een bijeenkomst 
te Chequiers, het officiële buitengoed 
van de Britse premiers, bezig hield was 
de mogelijkheid om de rentevoet te doen 
dalen. Daardoor zou het kredietaanbod 
stijgen en zou men investeringen in ei
gen gebied in de hand werken. Men 
moet deze financiële konferentie in En
geland ook zien ten rande van Wilsons 
politiek, om Engeland lid te maken van 
de EEG. In Nederland was men vorig 
weekend gebelgd, dat de Beneluxlanden 
op deze bijeenkomst niet uitgenodigd 
waren, niet alleen omdat ook zij met een 
te hoge rentevoet af te rekenen hebben 
doch omdat het gevoel was ontstaan, dat 
Nederland en België wel goed genoeg 
zijn om het pond, wanneer het in moei
lijkheden verkeert, uit het slop te helpen 
maar net niet goed genoeg om over fi
nanciële vraagstukken van gedachten te 
wisselen ! O p het ogenblik dat Wilson-
Brown door hun Europese rondreis 
good-will pogen te verkrijgen voor En-
gelands toetreding in de Europese markt 
was deze « vergetelheid » inderdaad, een 
taktische fout. 

Over het algemeen is men echter in 
financiële klingen van mening dat men 
naar een daling der rentevoeten zal gaan 
en dat aldus een vTijer en hoger kapi
taal saanbod zal ontstaan. Dit is geen 
kwestie van wensdromen of van seizoen

verschijnselen doch de konkluzie van de 
studie der simptomen der laatste weken. 

De vraag heeft zich trouwens gesteld 
— en daarin volgt men de GauUe — : 
waarom moeten wij in Europa onze toe
vlucht nemen tot zoveel viecmde midde
len, wanneer we die zelf zouden kunnen 
in het leven roepen. Een typisch voor
beeld daarvan is de Amerikaanse travel-
Ier check, die in snel toenemende mate 
door alle Europese toeristen in Europa 
gebruikt wordt. Zou het dan werkelijk 
onmogelijk zijn een Europese traveller 
check in het leven roepen, die even kre 
dietvast is als de Amerikaanse ? Dit ene 
voorbeeld maakt duidelijk wat men te 
Den Haag en in Engeland van plan is 

Het probleem van de Europese finan-
cies houdt nauw verband met de on-
dei mijn ing van de Europese ekonomie 
door de USA. Het heeft geen zin, door 
het behoud van allerlei barrières die het 
intereuropees kapi taa lverkeer belemme
ren en waardoor in de onderscheiden 
landen de expansie van de ekonomie ge 
remd wordt ingevolge kapitaalsgebrek 
(of liever : kapitaalsiemmen want er is 
kapitaal) de kapitaalsbezitters aan te 
zetten buiten Europa en vooral in Ame
rika te gaan investeren, waai door Ame
rika nog beter in staat is, om op de Eu
ropese investeringsmarkt de giote kon-
kurrent uit te hangen. Het is werkelijk 
onzinnig Europees geld via Amerika in 
Europa te komen investeren zonder dat 
men uileraard nog zelf zeggenschap 
heeft over zijn eigen geld, terwijl men 
daauloor de eigen ekonomie in handen 
speelt van een niet-europese ekonomi
sche en politieke macht. Daarom is deze 
Europese financiële bezinning meer dan 
nodig en zouden de EEG-landen zo 
spoedig mogelijk met konkiete maatre
gelen voor de dag moeten komen. Dat 
moet ook Fiankrijk beseffen en meer 
dan men denkt zal waarschijnlijk dit 
besef de politiek van Frankrijk tegen
over Engelands intrede in de EEG hel
pen bepalen. 

(leze week in de wereld 
Ho Sji Minh nodigt prezident Johnson uit naar Hanoi,, om er over de vre
de te onderhandelen. Washington reageert voorzichtig. 
Mao Tse Toeng poogt zijn tegenstanders te verspreiden en dreigt met 
inzet van het leger tegen de « rebellen ». 
Wilson bepleit voor Europees Parlement te Straatsburg de intrede van 
Engeland in de E.E.G. 
Russische prezident Podgorny te Rome. Audiëntie bij Paulus VI voor
zien. 
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I 
ZES PROCENT 

i- De Amerikanen zullen dit 
•jaar 6 % meer belastingen be
lastingen moeten betalen. Dat 
is het gevolg van de oorlog in 
Vietnam en de vertraging in 
het groeiritme van de Ameri
kaanse ekonomie. Feit is, dat 
de Vietnamese oorlog de uit
werking heeft belet van John
sons plannen inzake rassenge-
lijkschakeling op sociaal-eko-
nomisch vlak, waarbij hij veel 
verder ging dan wijlen Ken
nedy. Daarover wordt de 
laatste tijd door de al te grote 
bewonderaars van de vermoor
de prezident niets gezegd. In 
hun verlangen om «bewezen 
te zien », dat Johnson de hand 
zou gehad hebben in een kom
plot tegen zijn voorganger, kan 
de man van Texas niets goed 
meer doen. Hij is geen heilige, 
maar hij heeft ook gaven. Net 
zomin als Kennedy een heiUge 
was. Het is thans algemeen be
kend, dat hij met de indeling 
van Berlijn en de afgrendeling 
van Oost-Berlijn door een 
muur instemde. Wat hem niet 
belette, om propaganda-rede-
nen later te Berlijn na een be-

«Le repos du guerrier» in het teken van de Frans-Duitse toenadering, ergens in Hessen.. 

zoek aan de muur uit te roe- ner». Wat feitelijk neerkwam 
pen «Auch ich bin ein Berli- op een misselijke komedie. 

ERICH HONECKER 
Kort voordat Kroestsjev van het wereld

toneel verdween, had zijn schoonzoon Ad-
sjoebei tijdens een bezoek aan West-Dmts-
land een verklaring afgelegd die opschud
ding verwekte : hij vertelde dat de Oost-
dnilse pariijleider Ulbricht kanker had en 
niet lang meer zou leven. Daar zijn nu al 
weer een paar jaren over heen gegaan en 
Ulbricht verwijlt nog altijd — zo op het 
oog althans — kerngezond op dit onder
maanse. 

In ieder geval is de « Saksische Lenin > 
(men is jn de DJ).R. niet verlegen om 
een < kleine » overdrijving '.) niet meer van 
de jongsten. Hij schijnt dat zelf te besef
fen, want sinds enkele jaren heeft hij een 
man naur de spits gebracht die thans offi
cieus doorgaat ab zijn kroonprins : Erich 
Honecker. 

Deze naam is in het Westen voorlopig al
leen bekend bij hen, die de internationale 
politiek met meer dan gewoyie belangstel
ling volgen. In feite bekleedt de 54-jarige 
Erich Honecker geen enkel officieel ambt 
in de D.D.R. Hij is een zuivere partijman, 
maar hij houdt zoveel touwtjes in de hand 
dat hij geldt als de sterkste man achter 
Ulbricht Hij is de gevolmachtigde van 
het S.E.D.-politbureau in veiligheids- en 
personeelszaken; lijn macht strekt ach over 
de partijgrenzen heen uit tot hel leger, de 
staatsveiligheid en het politieapparaat. Dat 
is in een diktatuur zo ongeveer alles wat 
van belang is om vroeg of laat veilig de 
macht te kunnen overnemen. 

Erich Honecker werd geboren in 
het Saargebied, als derde kind in het kroost
rijk gezin van de socialistische mijmver-
ker Wilhelm Honecker. Zijn vader trad na 
de eerste wereldoorlog — tijdens de Aa-
den- en Spartakistentijd — tot de kommu-
nislisclie partij toe en zetelde in de ge
meenteraad van Neunkirchen, dal door een 
kommunistische 'meerderheid bestuurd 
werd. 

De jonge Erich heeft van kindsbeen af 
niets anders gekend dan parlijwerk. Als 
twaalfjarige ventte hij de kommunistiscjie 
« Arbeiter-Zeitung ». Twee jaar later werd 
hij lid van de rode kinderbond en in 1926, 
toen hij leerling-schaliedekker was, stapte 
hij over naar de kommtinistische Jeugd en 
even later naar de partij zelf. Zijn ijver 
bleef niet onopgemerkt : spoedig werd hij 
sekretaris van de Saarlandse kommunisti
sche Jeugd en in 1934 zetelde hij reeds in 
het Centrml Komitee van de jeugdbewe
ging. 

Inmiddels was Hitler aan de macht geko
men — tnede door de onbegrijpelijke mak
heid van de KP die geloofde dat hei « fas-
nstisch •» regime na een paar weken van-
•Ht zou ineenstorten. Toen dat niet ge

beurde, begaf Honecker zich op het pad van 
een nogal amateuristisch verzet dat hem in 
1936 deed belanden eerst in een Gestapo-
kerker en later in de gevangenis van Bran
denburg. Toen de oorlog gedaan was, zal 
hij daar no~ Inmiddels waren twee broers 
van hem gesneuveld. Hijzelf overleefde de 
oorlogsjaren als dakdekker in een ploeg ge
vangenen die méér dan de handen vol had 
met rejMratiewerk in het « ausgebomble > 
Berlijn. In tegenstelling tot zoveel D.D.R.-
bonzen en tot Ulbricht zelf behoort hij dus 
niet tot de emigrantengroep die de Hiiler-
jaren in Rusland sleet. 

In de jaren na de oorlog dook zijn naam 
regelmatig op ook in de Westerse pers. 
K.D.P.-chef Wilhelm Pieck had hein de lei
ding toevertrouwd van de Freie Deutsche 
Juge7id; de F.D.J. maakte het destijds nog
al bont met allerlei betogingen en vecht
partijen ook en vooral in West-Berlijn. In
middels was hij in 1946 getrouwd met een 
drie jaar oudere sociaal-demokrate, die hij 
echter een paar jaar later in de steek zou 
laten voor een van zijn F.D.J.-medewerk
sters, de leidster der Jonge Pionieren Mar-
got Feist die thans minister voor volksop
leiding in de D.D.R. is. 

Tien jaar lang leidde Honecker de 
F.D.J. en bouwde ze uit lot een strak geor-
ganizeerde en alles kontrolerende eenheids-
jeugdhexceging in de « eerste Duitse arbei
ders- en boerenstaal ». In 1950 werd hij lid 
van het Centraal Komitee der S.E.D. en 
kandidaat van het Politbureau. Inmiddels 
was uit de « apparatschik « met het lange 
haar en de eeuwige Schillerkraag een man 
gegroeid die de maat van zijn macht besef
te en die opgemerkt werd door Ulbricht. 
'Erich Honecker ging voor twee jaar naar 
Moskou en keerde terug als een volleerde 
kandidaat-1 staatsman >. Kort na zijn te
rugkeer uit Moskou speelde hij de hoofd
rol in de grote zuivering, die de oud-kom-
miinist Wollweber trof. Wollweber was de 
man van het veiligheidsapparaat geweest; 
Honecker zuiverde hem uit en volgde hem 
jop. Sindsdien heeft hij sistematisch zijn po-
zilie verstevigd en beveiligd. Als verant
woordelijke voor personeelszaken is hij op 
de hoogte van heel wat duistere plekken 
en gevaarlijke episodes uit hel leven van 
het stel avonturiers dal nog altijd in de 
D.D.R. aan de macht is. Deze kennis blijkt 
zijn belangrijkste steun op de weg naar om
hoog geweest te zijn. 

Inmiddels is de mijnwerkerszoon een ti-
pisch verlengenwoordiger van de « derde 
klasse > geworden : grote villa, rijke jacht
partijen, eigen motorboot en huispersoneel. 
Een man aan de voet van de laatste trede 
naar omhoog... 

A.N. Tovano. 

Tot wat een bericht over 6 % 
belastingsverhoging al niet 
leidt! 

NOODTOESTAND 

OP KERKHOVEN 

In West-Duitsland heerst 
momenteel woningschaarste op 
de... kerkhoven. Ingevolge een 
zeer uiteenlopende reglemen
tering kan men in het ene land 
gemakkelijk aan een graf stede 
geraken, doch in het andere, 
waar « eeuwige vergunningen » 
nog van kracht zijn, niet. Zo 
werden te Frankfurt de be
graafplaatsen zo schaars, dat 
het stadsbestuur maatregelen 
heeft moeten treffen om aan 
deze eigenaardige woning-
schaarste een einde te stellen. 
Meteen moest worden overge
gaan tot de afschaffing der 
eeuwige vergunningen en komt 
er nu langzamerhand plaats 
vrij op de kerkhoven. Dat be
let niet, dat konservatieve 
Duitsers dergelijke regelingen 

— I I 
r. een vergrijp tegen de goede 
zeden vinden ». We vragen ons 
af hoe ze dan de likwidatie-
metodes in het Derde Rijk 
noemen... 

ZUiD-TiROL 

EN ROOSEVELT 

Dat Roosevelt een uitgekook
te slimmerd zonder enige ge
wetensbezwaren was, wetea 
we al lang. Hij blijkt bv. voor
af- op de hoogte te zijn ge
weest van de onverhoedse Ja
panse aanval op Pearl Har
bour doch trof geen enkele 
voorzorgmaatregel, omdat hij 
daarin de gedroomde kans 
zag, de USA in de tweede we
reldoorlog als belligerent te 
betrekken. 

Uit zopas aan de openbaar
heid prijsgegeven dokumenten 
,van het Amerikaans Ministerie 
van Buitenlandse Zaken blijkt, 
dat Roosevelt destijds door 
verscheidene raadgevers aan
gezocht werd, Zuid-Tirol (dat 
na de eerste wereldoorlog van 
Oostenrijk naar Italië werd 
overgeheveld en thans om zijn 
autonomie vecht) opnieuw bij 
Oostenrijk te voegen. Roose
velt ging daarop niet in en nu 
raadt U nooit, waarom niet. 
Omdat Roosevelt in deze kwes
tie zich uitsluitend liet leiden 
door de overweging, dat de 
stemmen van de Italiaanse in-
wij kelingen in Amerika hem 
kostbaarder waren dan de 
rechtmatige aanspraken van 
Oostenrijk op het Duitse Zuid-
Tirol. Waarmee nog eens be
wezen is, welk een belangrijke 
invloed elektorale berekenin
gen hebben op het bepalen van 
de buitenlandse politiek bij 'n 
gewetenloos machtspolitieker. 
De Zuidtirolers weten nu, dat 
de partijgenoot van de kam
pioen van het zelfbeschik
kingsrecht der volkeren (Wil
son) diens opvattingen feeste
lijk aan zijn laars lapte. Wat 
hem niet belette met tremelo's 
doorspekte redevoeringen over 
dit volkenrecht te houden. 

JhvJif 

Als wij de aktualiteitsfoto's van de persagentschappen doorkij
ken, stuiten wij iedere dag weer op kiekjes zoals dat hierboven. 
Vietnam : de «meest gefotografeerde oorlog in de geschiede
nis ». Er is iets huiveringswekkends aan deze nooit-aflatende 
reeks van beelden uit een wereld die zo ver en zo nabij is.... 
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Nu deilig jaar geleden verscheen de eerste druk van Armand. de Lattin^ « Door
heen Oud Antwerpen ». Het lijvige boek (420 blz.) droeg als ondertitel : gids en in
ventaris van het hedendaags oud Antwerpen. In dit encyklopedisch-vulgarizeiend wetk 
\reurt de schrijver over de leeds onmetelijke architekturale schatten die in de loop der 
eeuwen veiloren gingen, maar met liefde en fierheid tekent hij op wat toevallig of 
bewust bewaard bleef En dat is heel wat. Entoeziast brengt hij verslag uit ran \ijn 
tpeurtochten doorheen de oudste wijken van zijn stad, deze tussen de leien en de 
Schelde, tussen de nooider en de zui dei dokken. Stiaat per straat, huis per huis 
heeft hij afgekeken en onderzocht... gevels, gangen, bmnenkoertjes, dakgebinten, 
tot zelfs de kelders. 

Wie nu 30 jaar later deze inventaris nog eens doorneemt zal met droeve veuassing 
vaststellen, hoeveel er in amper 3 decennia alweer verloren ging. Een levende, zich 
ontwikkelende stad moet zich aanpassen aan de veieisten van het moderne leven, van 
de moderne welvaartsbetrachtingen. En al moet daaitoe wel eens met pijn tn het ha)t 
de slopeishamer gehanteeid worden, wij geloven dat elk Antwerpenaar met enig ge
voel voor de waaiden van het verleden zich ontsteld en beschaamd zal voelen voor de 
kultuwmoorden die in naam van de vooruitgang op zijn stad gepleegd weiden en 
gepleegd worden. Zingt de Antwerpse volkszanger Wannes Van de Velde in zijn bal
lade van de Neus (van' de Poeije) niet : « Schoon dinges breken z'af, nen bollewinkel 
van geel steentjes in de plaats, da's straf ». We gaan hier niet met stenen smijten naar 
hen die Wannes noemt (( die van 't stadhuis », we gaan hier wél hulde brengen aan 
een Antwerpenaar die met veel liefde en eigen middelen bewezen heeft dat het an
ders ook kan. 

^->m -

\L Q 
Een van de mooiste Antwerpse sirj.! 

ten IS ongetwijfeld de Venusstraat 1 
De naamgeving van deze straat vornij 

een typisch sinjooise anekdote. 1 
In het begin van de 16de eeuw la»l 

de plaats reeds b innen de muren \aJ 
de stad, maar vertoonde desondanks noJ 
een landelijk karakter omdat zij mg l̂ 
nomen werd door de raamhoven (bleek 1 
en droogvelden ons bekend vanop oudel 

wel en wee van een antwerpse patriciërswonin9\ 

I 

schilderijen en gravures) van de rijkt 
lakenwever Pauwei Elout. De eerste 
huizen werden er gebouwd door Andries 
de Venys. De straat die al vlug uitgroei 
de tot een aristokratische koopmanv 
straat, werd dan ook Venysstraat, latet 
Vennisstraat geheten. Achter het aan 
palende Hotel van Liere (nu de St 
Ignatius Handelshogeschool) lag en ligt 
echter de Grote Kauwcnberg, die 3 tot 
4 eeuwen geleden bekendheid genoot 
omwille van het plezier « bij wijntje en 
Tr i jn t je n dat men er voor enkele du 
katen kopen kon De uit de biecht pra 
tende volksmond veranderde de naam 
Vennisstraat alras tot Venusstraat Dit 
gewoonterecht werd later een admin\&-' 
tratieve werkelijkheid. 

Haa r architekturale schoonheid dankt 
de Venusstraaat aan haar onpare zijde 
en dan vooral aan het nummer 15 (een ^ 
renaissance gebouw dat vroeger de " Jd i W 
Oom » of « Berg van BarnihartigKeiö i> 
was, nu het Stadsarchief) en het pa i 
gevormd door de nummers 17 tot 29 

De eerste twee huizen ervan behoifii 
aan de familie Warmenbol , de andere 
aan de fotogravure De Schutter waar 
van de direkteuren ze niet alleen als 
bedrijfsruimte inrichtten, maar ze cA 
voortreffelijk restaureerden. 

Het pand van de familie De Schuner 
zal trouwens verlengd worden met een 
nieuw gebouw waarvan (mede op aan 
vraag van het stadsbestuur) de brede 
voorgevel zal opgetrokken worden m 
Franse steen en volgens oorspronkelijke 
17de eeuwse plannen Voor het behou 
den van de architekturale homogem 
teit van de straat verdient de familie 
De Schutter dan ook alle lof. maar het 
eresaluut gaat toch naar de heer Enule 
Warmenbol die in zijn gebouwen een 
voorbeeldig werk verrichtte waar we nu 
even van meer nabij op /uilen inga in 

De bezittingen van de familie War 
menbol beslaan de huizen nummers 17 
en 19-die na de dood van de 19de eeuw 
se eigenaar, de komponist en geschied 
kundige Léon de Burbure, samena;e 
voegd werden Het huis nummer 19 
(van Spaanse oorsprong, maar met 
prachtige kamers en zalen in oud 
Vlaamse stijl) werd in l^Sl geboii^vd 
door Cornelius Ysebouts 

De rijkste geschiedenis betreft echiei 
het huis nummer 17 dat, in 1552 aan 
gevangen door de historicus Jan SeiM-
lius Cnape, pas in 1561 voltooid werd 
door de toenmalige stadssekletaris jan 
van ^sseliers Amper 16 jaar later maak 
te het reeds geschiedenis door zijn ge
welddadige bezetting door de kolonel 
van het Spaanse huiirlingenleger Kaïl / 
l ugge r 

De burgemeester, notabelen en bur
gers kwamen daar met de kolonel on
derhandelen over het bedrag dat (1« 
Spanjaarden als brandschatting van de 
stad eisten De Antweipenaars weis^er-
den op alle voorwaaiden in te gaan en 
Fiigger gaf zijn soldenieis het bevel om 
de stad te plunderen Deze Spaanse • L1' 
rie ontaarde in een slachtpartij die inee'' 
dan 7 000 mensen het leven kostte 

Hoewel het huis nu in de volksmoiw 
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nderen 

eerder bekend staat als het « Venushof » 
(naar de drankgelegenheid die er kor
telings nog in het tuinpaviljoen geves
tigd was), is zijn ooispronkelijke naam 
« De Siechel » (sikkel). De heer War
menbol liet onlangs op het dak dan ook 
een kunstig gesmede windwijzer in de 
vorm van een sikkel plaatsen, wat een 
van de leden van de American Belgian 
Association (die op het gelijkvloers haar 
klub heeft) de ironische opmerking ont
lokte « of hij er misschien ook nog een 
hamer aan zou toevoegen ». 

In 1586 weid het huis door de fami
lie Asseliers « ter vrijdagmerckt dezer 
stad » te koop gesteld. In de helft van 
de 17de eeuw kwam het in het bezit 
van de rijke familie Lunden waarvan 
een van de dochters geportretteerd werd 
door Rubens . Dit bekende schilderij 
« Het strooien hoedje » bleef lange tijd 
in het huis, maar kwam uiteindelijk in 
Londen terecht waar het nu de muren 
van de Ta t e Gallery siert. De eigenaars 
volgden elkaar op. Eerst de families 
Stiers en van Havre (nazaten van Ru
bens), in 1895 de hogergenoemde Léon 
de Burbure en in 1902 de familie Ster-
ling-Elsen. De heer Sterling-Elsen liet 
de eerste restauratiewerken uitvoeren en 
bracht in het huis een rijke kollektie ju
welen en wapens samen (wat met de 
Berg van Barmhartigheid naast de deur 
niet zo heel moeilijk was). 

In het begin van deze eeuw nog ver
trokken vanuit de b innentu in luister
rijke jachtstoeten naar de wildrijke bos
sen \ a n Brasschaat en omgeving. 

de uiterlijkheden. Zijn interesse gaat 
verder, naar de materialen, naar oude 
balken, stenen, struktuurelementen, te
gels... en hoe ze het vroeger deden. 

Geen wonder dus dat zo iemands huis 
•wel een paleisje moet worden waarin 
de luister en de bouwkul tuur van de 
vorige eeuwen weer tot inspirerend le
ven gebracht worden. 

Als welstellend koopman situeert 
Emile Warmenbol het begin van elk 
van zijn verhalen in de tijd, toen de 
kooplui van Antwerpen het wereldcen
t rum bij uitstek maakten. In de 16de 
eeuw was Antwerpen onmiddellijk ach
ter Parijs de tweede grootste stad ter 
wereld, maar absoluut de rijkste. 

T o e n werd de Venusstraat gebouwd 
en nog wel door hen die zich het meest 
veroorloven konden. Het was echter ook 
eeiï tijd ' ^ n enorme risiko's, van ge
weldige spekulaties : een expeditie kost
te fortuinen en hoe dikwijls gebeurde 
het niet dat hele vloten niet ter bestem
ming geraakten of tijdens de soms maan
denlange terugreis de dieperik ingingen 
of gewoon gekaapt werden. Vandaar dat 
zelfs de huizen van de meest welstellen
de families meer van eigenaar verander
den dan voor h u n architekturale homo
geniteit goed was. 

Na de val van Antwerpen en de slui
t ing van de Schelde begon het verval 
voorgoed; de intelligentsia en een deel 
van de gefortuneerden trokken naar het 
noorden, de kapitalen verdwenen, de 
handel stikte. Kortom, de bloeitijd was 
voorbij en een grondig verval \ a n de 
eens zo majestatische stad was onont
koombaar. T o e n Antwerpen in de vo
rige eeuw weer aan bod kon komen, was 
het meeste kwaad reeds geschied. Maar 
het nieuwe geld en de dubieuze smaak 
van de 19de eeuw draarden het mes in 
de wonden nog eens om en om. Heer
lijke gebouwen werden architekturaal 
hopeloos verminkt of, erger nog, met 
een skrupuleloos funktionalisme omge
bouwd tot archaïsche kantoorruimten. 
Ook de huizen van de Venusstraat wer
den niet geheel gespaaid. « De Siechel » 

11»" '1' 'miT'i'iiiii'- 'i!|rpiii!ipiinif'iliiiiliil!||| 

inspanning om beetje bij beetje te her-
kreeien wat teloor ging. 

Het verhaal is dan een wandeling ge
worden. Je staat in een gang en kijkt 
naar de gewelfde zoldering, op de prach
tige tegelvloer let je niet eens. Hij ech
ter heeft er jarenlang tegels voor ge
spaaid en dan ruzie gemaakt met de 
vloerleggei omdat deze de wijze van in-
letTffen die van hem geëist werd te « mid-
deleeuws » vond Dan sta je plots in een 
hoge oveikoepelde binnentuin . Tussen 
de planten zie je een oude koets, een 
arreslede en beeldhouwweik. 

De eigenlijke tuin zelf doet je in een 
andere eeuw belanden : een renaissance 
achtergevel, een galerij van lage appel
bomen, een sierlijk wagenhuis, een fri
vool fin de siècle prieel en de prachtig 
begroeide muur van de Berg van Barm
hartigheid (17de eeuw). De eigenaar 
trekt je zwijgend even aan je mouw en 
wijst je enkele details, de massief loden 

gen. Tijdens het ontmantelen ontdek je 
de oorspronkelijke werkwijze en dan kan 
je opnieuw aan het werk ». Hij wijst je 
op enkele massie\e balken. « Ze zijn 
nog goed en levend als nieuw, onaange
tast. Dat komt door die loden bescher
ming op de plaatsen waar ze ingebouwd 
werden. Die details ontdek je pas tij
dens het afbreken en stellen je in slaat 
het weer net zo goed te doen als \ ioe-
ger )). En hij doet het. 

Hij kan nog urenlang praten. 0 \ e r 
wat hij nog vs il doen en moet doen . en 
dat het zo jammer is dat zo weinigen het 
doen. Hij vertelt o\er die mooie, am
bachtelijk uitgekapte, ecu\\enoude zer
ken die hij heeft. Het lijken unieke 
kollektiestukken. In ieder oud huis. 7egt 
hij , liggen ze in de kelders op de \ oe-
gere waterputten, er liggen er nog hon
derden in Antwerpen. En daar komt het 
op aan. Er zijn in Antwerpen en in alle 
steden met een veileden nog honderden 

DE LIEFDE DER KOOPMANNEN 
In 1952 kwamen de huizen ten slotte 

in het bezit van de familie Warmenbol . 
En meteen komt dan Emile Warmen

bol aan het woord. Hij is een gezellige, 
boeiende prater die, wanneer het over 
zijn stokpaardeje « oude, waardevolle 
gebouwen » gaat, gewoon niet meer te 
stuiten is. Er zijn wellicht weinig men
sen die Antwerpen kennen zoals hij . In 
elke straat kent hij elk geveltje, in elk 
steegje vindt hij de voor een ongeoe
fend lekenoog nauwelijks merkbare 
poortjes die prachtige, in hun onwezen
lijkheid soms middeleeuws aandoende 
binnenstadjes ontsluiten Dat zijn dan 

werd verbonden met het buurhuis zodat 
beider inwendige s t ruktuur gedeeltelijk 
verloren ging. 

En hier begint het tweede deel van 
elk verhaal. De heer Warmenbol ver
telt niet van zijn bewogenheid, van zijn 
roeping als het ware, om de oude luis
ter te herstellen. Die proef je wel uit de 
toon van zijn woorden, die voel je in de 
hele atmosfeer die er heerst in de gan
gen, de zalen, de tuin... die zie je in wat 
er reeds gepresteerd werd. En wat ge
presteerd werd is geen groots, monu
mentaal werk, het is een bescheiden ge
tuigenis, een volhoudende en liefdevolle 

regenpijpen b.v. met op de knooppun
ten vreemde, in het lood ingewerkte, 
dekoratieve gezichten. Hij heeft die af
voerpijpen zelf laten maken, naar ei
gen tekeningen die hij in de tuin van 
het Rubenshuis zelf gekopieerd heeft. 
Ook de gevel van het achterin gebouw
de appartementsgebouw tekende hij 
zelf teneinde hem in de atmosfeer van 
de omgeving te houden. 

Rechtsboven de lage bomen zie je een 
grijsmooie rococo gevel oprijzen, door 
de lege ramen zie je lucht en vragend 
kijk je naar de gids die niet zonder trots 
vertelt : « Ik heb hem steen voor steen 
laten heropbouwen om de achterbouw 
van de De Schutterfabriek te verhullen. 
Het IS de achtergevel van het onlangs 
afgebroken paleisje aan de Keizerstraat. 
Het hotel dateerde uit 1527 maar werd 
in 1764 herbouwd naar planqen van de 
gekende bouwmeester van Baurscheit. 
Vandaar heette het « Baurscheit-paleis ». 
Je herinnert je dan de persrei rond deze 
wrede sloping en je vind het fijn dat 
er toch iemand gevonden werd die geld 
en interesse kon opbiengen om dit 
piachtwerk uit het puin te redden. 

Vanuit de rustieke tuin kom je met
een in de keldergewelven. Mijn spreker 
vertelt van geheime gangen en streelt 
het ronde metselwerk, wijst op de span
ningen, de lijnen, de aebogen struktuur. 
« Hoe deden ze het ? « zegt hij en dan 
plots " kom mee. want daar komt het 
op aan Hoe ze het deden. Restaureren 
is niet een dekoratieve franje aanbien-
gen. 'niet herstellen. Je moet herbou
wen en precies zoals ze het vroeger de 
den anders heeft het geen zin " 

To klimt langs de statige tiapzaal 
mee naar boven, naar een prachti<>e zol
der waar men aan het weik is De heer 
Wannenbol veiwiilt er daoeliiks • <• om 
de manier van wciken te heiontdekkt n. 
moet je de resiauiatie op de voet vol

kansen om de glans van dat veileden te 
behouden, te herscheppen. Hoeveel van 
die kansen worden te baat genomen ? 

Wi] zijn de heer Warmenbol dank
baar dat hl] tenminste enkele van die 
kansen gebruikt, dat hi] toch tets redt. 
En dan niet vanuit een mentaliteit van 
steriel verzamelen o/ sentimenteel bewa
ren. In zijn huizen wonen en wei ken 
mensen, zijn er kantonen, is ei een bar, 
een piivé club. Dit heedijke lestauia-
tie-werk is een hedendaag'se realiteit, 
past in het leven van nu. Het veiujkt 
het heden met het veileden, en oinge-

Tekst : NIC VAN BRUGGEN. 
Foto's : B R U N O STEVENS. 

BIJ DE FOTO'S 

Pag. 12 : in deze wintertuin 
waant men zich in het verle
den, toen barok- en rococomu-
ziek het « rijke » leven luister 
bijzetten. Daarboven in kader; 
de trotse windwijzer van hut-
Z9 « De Siechel », simbool van 
arbeid en wereldwijde onder
nemingsgeest die Antwerpen 
eens tot de rijkste stad ter 
wereld maakte. Pag. 13 boven: 
vanuit dit jacht paviljoen ver
trokken in het begin van deze 
eeuw nog grootse jachtpartij
en naar de bossen van Bras 
schaat Pag. 13 beneden . onze 
medewerker m gesprek met de 
Nederlandse schilder ontwer
per Wil van Roos ma'en, die m 
een van de bovenapparle,nen 
ten een geslaagd hnwe'ijk tus
sen iiiodeine en an icLe inte 
tieui kunst tut '^tand hiacht 
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Het kleintje zal nooit die hoeveelheid fopspenen kunnen verslijten zegt U ? Nee 
moesten het fopspenen zijn. Maar vermits al onze lezeressen over een scherpe 
want ondervindingrijke blik beschikken, hebben ze direkt in de gaten dat het 
metsje een taartrol in de hand heeft. Hopelijk is dat geen aansporing om later 
wanneer het getrouwd is, dit werktuig ook te gebruiken als argument tegen 
manhef wanneer die eens aangeschoten en overtijd thuis komt. Zelfs wanneer 
htj als wettige reden van afwezigheid zou zeggen, dat de vergadering van het 

bestuur of van de V.U.-afdeling zo lang heeft geduurd 

HANDKUS DOET NIEUWE INTREDE 
Naar aanleiding van de 50ste verjaring van de Oktoberrevolut ie hebben 
de Sovjets he t ...savoir-vivre ontdekt . Verscheidene toonaangevende 
Sovjet-j£ugdbladen pred iken thans een vade-mecum van goede man ie ren : 
niet meer geeuwen in he t publ iek tenzij diskreet achter de hand, n i e t 
dansen met een sigaret in de mond, niet aan openbare t andens toker i j 
doen, enz. Ondanks de gelijkheid der geslachten is het aanbevelenswaar
dig, de hand te kussen van een v rouw in p laa ts van haa r p ro le ta r i sch 
een klap op de billen te geven en te roepen « hoe gaat het kameraad ? »j 
De Russen waren vóór de revolutie bekend om h u n courtoisie. Nu kno
pen ze m e t een oude verovering van de beschaving opnieuw aan. M a a r 
w a t zal Mao daarvan zeggen ? Of liever : wa t zal Mao's v rouw daa rvan 
zeggen ? T' 

DEFINITIES 
Volgens een bekend I ta l iaans joernal is t zijn de kenmerken van de vrou
wen volgens h u n nat ionali tei t de volgende : de Frangaise is verleideli jk 
doch m a a k t van haa r m a n een. . . indus t r ie : zij neemt h e m alles ui t d e 
hand . De Engelse is een volmaakte ontgoocheling, al is ze be te r dan ze 
e r uit ziet of slechter. De Spaanse vrouw speelt d ramat i sch toneel overal 
en altijd en heeft veel minde r t empe ramen t dan h a a r reputa t ie . De 
Amerikaanse is business en schijnheilig en ze draagt de broek; wie o p 
s t raa t drie keer naa r een vrouw kijkt , kan opgeleid worden. De I tal iaan
se is na tuur l i jk de beste volgens deze waarnemer . Ze heeft alle deugden. 
Ze kan zelfs haa r echtgenoot bedriegen zonder het te weten. Ook over 
de Vlaamse vrouwen gaf deze schrijvelaar zijn mening ten beste . Ze wa
ren volgens h e m te dik en te groot . Naar onze bescheiden mening zijn 
wij ie twat te klein en te mager . Al s taan we in Vlaamse betogingen flink 
onze man . Vraag he t m a a r aan de poHtie. 

TEA FOR TWO 
Wie zijn de teedr inkers in de wereld ? De Engelsen natuur l i jk m a a r ze 
hebben he t met van de Indiërs geleerd doch van de Neder landers die 
a ls eers ten m Europa tee boven koffie verkozen. Tee heet een rustig'-ma-
kende d r f c k te zijn, doch hij bevat evenals koffie kaffeïne. Met m a t e 
gedronken ka lmeer t hij de zenuwen, in te grote m a t e is hij een gif 
l o e n ik nog jong was, gaf ik de voorkeur aan Indische tee boven Chinese, 
omda t de Ind ië rs mij s impat ieker waren . Tot ik ve rnam en proefde d a t 
Chinese tee de beste ter were ld is. U hoeft dus in deze voorkeur geen 
s te lhngname p r o Mac te zien. Die n a a r he t schijnt, ondanks zijn allergie 
voor al wa t Russisch is, liever tee op zijn.. . Russisch dr ink t 

VAN KLANTEN EN SLECHTE K O N I N G E N . . . 
Ik stel me voor dat bij lessen in verkoopstechniek wel een aparte kursus « psy
chologie van de klant» thuishoort. Voor aspirant-verkopers een harde noot om 
kraken. Wel te verstaan een hardere in de praktijk dan op papier, als je rekent 
hoe onmogelijk de doorsnee klant zich gedraagt... 

Ik bedoel niet de knusse onderonsjes bij je allereigenste slager, bakker, enz., 
de vaste leveranciers die zowat bij je huishouding horen en dus recht hebben 
op reserves of overschotjes van hartelijkheid. Zelfs de lastigste klant kan zich 
daar nog een vriendelijk masker aanmeten als het moet. 

Iets anders wordt het waa r je niet 
dagelijks koopt en dus veilig verscho
len blijft in je anonimitei t . Pas dan 
kun je naar har te lus t jezelf zijn : wie 
maakt er zich immers d ruk om hoe 
een wildvreemde over je denkt . Bo
vendien ben je klant, dus koning, en is 
het personeel er om je te dienen. Zo
iets geeft je al dadelijk het recht in een 
aureool van superiori tei t te kiezen en 
te kopen. Oppassen blijft daarbi j de 

boodschap, om je kooplus t niet te la
ten beïnvloeden door bemoeiziek, mis
leidend personeel . Heb ik het m i s , of 
denkt u er als klant precies zo over ? 

En toch, je moet eens de keerzijde 
van de medaille beschouwen, letter
lijk : aan de andere kant van de toon
bank staan. Zelf m a a k ik me soms nut
tig met verkopen in de winkel van een 
vriendin. Zo een « b o u t i q u e » van 
snuisteri jen en opschik-t ierelanti jnen. 

DE BETOVERGROOTTIJD 
Toen wij als kleine hummels doorgaans een lang gezicht trokken als 

er gestoofd witloof op de tafel kwam, porde moeder ons tot eten aan 
met de spreuk « bitter in de mond maakt het hart gezond ». 

In de tijd van betovergrootmoeder waren er nog heel wat méér be
rijmde voedings- én gezoMheidsregels Ze golden in die tijd niet alleen 
als troost voor kindeten die met lange tanden aan tafel zaten, maar ze 
werden heel strikt genomen en vormden een vast richtsnoer bij het 
samenstellen van het menu. Betovergrootmoeder gebruikte zo weinig 
mogelijk zout en azijn, want «Sotit en Suur krenkt de Natuur». Van een 

Ijskast zou ze niet willen weten hebben : « Wagt u van Kou, van Suur, 
van Sout; dat is u goed, gesond, behoud ». Ook de zuinigheid aan tafel 
werd aangeprezen in rijm; als er kaas op de boterham was, hoefde er 
geen boter op gesmeerd te zijn want « Zuyvel op Zuyvel ist Werck van 
de Duyvel». 

Met de vrijheid om op vrijdag vlees te mogen eten zou betovergroot
moeder zeer tevreden geweest zijn, want zij geloofde vast dat « Vis te 
veel Traen en Slym by sig heeft, die onse Lighamen seer nadeehg is ». 

Heel gezond vond ze echter « de Kaneel en de Cassia lignea oft 
kleyne Kaneel, welke des selfs vlugge Deelen seer gesond is in allerly 
Spysen gebruykt daar het pas geeft, of anders somswyls gekauwt, en 
het lieffelyke Sap daar uyt gesogen ». 

Ideaal tes t te r re in o m aan psychologie 
van de klant te doen. Veel raden k o m t 
daarbi j niet te pas , mees ta l me rk j e 
dadeli jk wat voor vlees je in de kuip 
hebt . Vind u die u i td rukk ing niet van 
eerbied voor de k lant getuigen ? Wach
ten m a a r tot ik he t r i j t je heb afge
werk t en ki jken of u uzelf niet her
kent bij de minde r vleiende por t r e t t en . 

Beneden peil is he t soort dat alle 
rekords van i j skoude verwaandheid en 
brutal i te i t slaat . Met . een dreigende 
blik van « w a a r durf t ze zich mee be
moeien » meteen elk verkoop-initiatief 
in de kiem smoren . Vervolgens alles be
vingeren, keuren en terug neerkwak-
ken op de plaats waa r het niet thuis
hoor t . Tenslot te niet kopen en woor
deloos bui tenwandelen, neus in de 
wind. Om j e af te vragen of zulke lui 
ooit ergens kopen. Op zulke ogenblik
ken verschrompel j e in je hoekje r amp
zalig tot de bekende aa rdworm. Ben j e 
ne t zomin mens als de vazen op he t 
rek. . . 

Ook erg zi jn de fatalisten, die bin
nenkomen in de overtuiging dat je toch 
niet hebt wat ze zoeken, snel de inven
taris van de winkelboel maken en 
tr iomfanteli jk «z ie je w e l » roepen. 
Verwij tend informeren naa r het waar
om van zo een leemte en j e achterla
ten m e t een schuldkompleks . 

Al te eerlijke lui zijn ook niet pret
tig. Het soort da t enkel kijken wil en 
dat rondui t toegeeft. Een klant behoor t 
mins tens de gebruikeli jke smoesjes te 
verzinnen, de hele gamma van uitvluch
ten op te dissen. Je s taat ervan te kij
ken hoe vlot (hoewel doorzichtig) die 
lui wel liegen kunnen. 

E r valt een boel meer te vertellen 
over lastige-klant-zijn, m a a r laat ik 
mild blijven. Liever wat opwekkends 
schrijven over goede klanten. Zeldza
me vogels, m a a r ze bes taan . Mijn in-
stant-simpatie gaat uit naa r de schuch
tere en nederige lui. Naar de echte 
vriendehjken, die har te l i jk blijven. 
Hun lof wil ik even uitgebreid bezin
gen. Later. 

Annie. 

Met die neen-zegger van vorige 
week als MAN is het ook niet alles. 

Of de geniale schrijver dezer schut-
ne lijnen (ivaaimee ik met beweer dat 
hij een schuin kaïakter heeft) zich nu 
voorstelt dat alle vrouwen graag door 
een kamer, over een drempel, op een 
trap en zelfs op straat rondgezwierd 
•willen worden, al dan niet vergezeld 
met vervoerende kussen, weet ik niet. 
Die zevenveertigste of zevendertigste 
hemel is ook maar beeldspraak zeker, 
want nuchter uitgerekend « zweven > 
wij dan hoogstens anderhalve meter 
boven de giond. Wat heb je aan zo'n 
man, als ie alleen dat kan doen en 
voor de rest overal zijn dingen laat 
rondslingeren, de as van sigaret, si
gaar of pijp morst op pas geboende 
vloeren en gestofzuigde tapijten, lui 
in de zetel hangt of met vuile schoe
nen vol modder m de leefkamer bin
nenstormt om te vernemen of het 
eten al klaar is. 

NOU NOU 
Romarttiek al goed en wel, maar 

dan op tijd en stond. Wtj van het 
edele en schone gild der vrouwen 
wensen dat onze nee-zegger ook 
eens op tijd en stond ja zegt, m 
woord en doen. 

Dat hij ook eens naar ONZE film 
gaal kijken en er dan niet bijzit als 
een verongelijkte mopshond. Dat htj 
ook eens bij uitzondering een boter
ham zal snijden als we volop doende 
xiijnde, eem van zijn lievelingsgerech
ten klaar te maken. En het — als
maar duw der — brood niet verminkt 
tot een kasieelruïne Dat hij ons geen 
rvgbieuk laat riskeren als hij gezeten 
met pijp en krant ons ziet voorbij-
zeulen met de vuilbak. (En asjeblief 
niet c^staan en zeggen « waarom 
laat je mij dat met doen T> als we 
met de handen in de heupen terug 
keren, na die loodzware vuilbak — ik 
zei haast de Begroting 1967... — hut-
tengezet te 'hebhen!). Kortom, lieve 
heien van de schepping, wij v)ouwen 
hebben liever een neen-zegger dte ja-
doel! Snapt U? 
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Boven een florissante bloemenhandel die 
hij samen met zijn broer drijft, heeft de 
Antwerpse kunstschilder Oscar Aertsens een 
atelier, in twee verdiepingen : een voor de 
zomer en een voor de winter. Het zomer-
atelier is nu dicht en de plooibare ladder, 
waarlangs hij 's zomers zijn heiligdom be
reikt, zit netjes « opgedoekt » in het plafond. 
Het schilderen zit de Aertsens in het bloed 
en tot zijn voorvaders rekent onze gastheer 
tot zijn niet geringe trots de bekende 17e 
eeuwse schilder Pieter Aertsens, die ook 
« Lange Pier » werd genoemd, omdat hij in 
zijn werk meestal met hoog uit de kluiten 
gewassen figuren uitpakte. 

Oscar Aertsens is een hard werker, die 
naast zijn handel al zijn tijd aan het schil
deren besteedt. Een indrukwekkend aantal 
doeken staat in de «rezerve» terwijl in 
Campo op de Meir, niet ver vandaan, een 
grote en een kleine zaal een hele tentoon
stelling herbergen onder het motto « De Sy-
billen ». Hij koos dit tema, naar hij ons zelf 
zegt «omdat het hem voorkwam dat zijn 

vrouwelijke figuren, over het algemeen een 
dromerige en meestal raadselachtige uit
drukking hadden. En vermits onze lieve ge
zellinnen vaak uit intuïtie de mannen op 
zwakheden betrappen denk ik, dat het woord 
« Sybillen » op hen toepasselijk is ». 

De Sybillen dan schijnen in zijn laatste 
werken van de zwaartekracht ontheven te 
zijn en te zweven in een ruimte. Aertsens 
wijkt hier ook af van het traditioneel pers-
pektief. De leer van het traditionele perspek-
tief dateert van de Rennaissance, toen de 
onveranderlijk geachte wereld alleen een 
schouwspel bood en de plaats was van de 
menselijke bedrijvigheid. Nu is het univer
sum het «veld » geworden van ontelbare 
krachten en wil de mensheid ter kennis
verovering ervan uitgaan. Daarom wil Aert
sens zijn doeken opvatten als een open 
ruimte, in tegenstelling met het gesloten 
« universum » der Rennaissance, mede door 
een gloedvol koloriet, «erfenis» van zijn 
verblijf in de bloemenwereld. 

oscar aertsens 
SFINKS, veredeld exemplaar na de reeks bioskoop- en 
nachtmeisjesfiguren utt een vroegere ontwikkelingsfaze. 

af Stommeling van "lange pieter yy 

VAN LANDSCHAP 

NAAR BEWOONDE RUIMTE 

Dat is zowat een omschrijving van 
de wereldvizie van deze kunstenaar, 
die al in Parijs, Brussel en elders ex-
pozeerde en waarbij men zich afvraagt, 
waar hij de tijd haalt om het allemaal 
te doen. Aanvankelijk was het de 
Schelde, de haven en het landschap 
a ie hem aan t rokken en vi/aarin hij 'n bij 
uitstek plastisch kunstenaar blijkt te 
zijn, een kunstschilder die met brede 
vlakken werkt, in kleurenharmonie ge
vangen zat en bij welke toets men di-
rekt de «Antwerpse school» erkent. 
Van dit post-impressionisme, dat bij
wijlen door extreme vervaging van 
kleuren en vlakken abstraherend be
gon te werken, is hij nu overgestapt 
naar zijn zwaartekrachtloze dionizische 
wereld, die ons veel meer doet den
ken aan de Griekse klassieke oudheid 
dan aan het ruimtetijdvak, waarvan 
we — d.w. de geleerden en de kosmo
nauten — de drempel hebben over
schreden. Stilistisch gezien evolueert 
Aertsens daarbij van 'n louter kleuren-
impressionisme naar een lichtvoetig en 
met witte « schaduwen » doorstraald 
expressionisme. De ruimtevrouw is de 
haven, de geweldige luchten, de sche
pen, de stroom als tema opgevolgd. 

Aertsens is een onvermoeibaar, be
wonderend en verwonderd waarnemer 
van al wat leeft en beweegt. Het vol
staat trouwens, hem in het gezicht te 
kijken : een zenuwachtige, nog steeds 
aan plankenkoorts lijdende expozant, 
van een zuiders type met zwarte, be
weeglijke ogen, ravezwart van haar en 
een fizionomie, die Spaans aandoet 
(Wij denken aan bepaalde type-koppen 
van Velazquez, met hun «tragisch» 
aandoende wenkbrouwkurve). 

Het gevaar is niet denkbeeldig, dat 
Aertsens met deze evolutie in het de-
koratieve terecht komt. We stellen ons 
voor, dat hij een uitstekend fresko-
schilder zou zijn en hij bekende ons 
trouwens, dat zijn specifieke leef- en 
werkruimte hem te eng is geworden 
voor het steeds groeiende formaat van 
zijn werken. 

SPANNING EN NACHTTUCHT 

Deze inwendige giote spanningen en 
nervoziteit beletten niet, dat Aertsens 
een sistematische werker is, zoals bv. 
ook Rik Slabbinck, die elke dag zijn 
aantal uren werkt en als artistiek 
pendelaar zijn scheppend werk ver

deelt tussen Brugge, Brussel en Ant
werpen. Ook Aertsens is een regelma
tig werker, vooral 's avonds en 's 
nachts, wanneer de Keyserlei van ru
moerige autostroom tot een stiller ave
nue afdaalt, zodat geen geluiden meer 
opstijgen tot de eenzame nachtelijke 
worstelaar met plastische problemen. 

Onze kennismaking met deze simpa-
tieke Sinjoor was te kort om een uit
voeriger bijdrage aan hem te wijden. 
Wij willen niet tot het ras der « krlti-
ci» behoren, die pretenderen alles in 
één oogopslag te vatten en zeker niet 
tot hen, die de staf breken over ten
toonstellingen die ze niet gezien hebben. 
Laat staan over kunstenaars, met wie 
ze met eens een woord hebben gewis

seld! .. Maar zoveel weten we toch 
over Oscar Aertsens, dat hi] een man 
van poëzie en harmonie is, met een 
uitermate sterk pikturaal instinkt be
gaafd en dank zij hard en regelmatig 
werken over een stevige techniek be
schikkend. De Vlaamse sensualiteit 
van dit oeuvre sluit aan bij de grote 
Vlaamse schildertraditie, in een recen
te faze doorkruist met een worp naar 
ver-ijling en ver-ruiming, waarvan we 
nog niet kunnen zeggen, of ze zal sla
gen. We zouden kunnen besluiten met 
de vaststelling, dat Aertsens een lyri-
kus is en als zodanig een verblijdender 
kunstenaar dan wel een, die intiigeert. 
Wie zou daar bezwaar kunnen tegen 
hebben in een tijd, waarin men ogen

schijnlijk alleen « in » is wanneer men 
om ter zwartgalligst doet ? Tot bewer
ker van het herstel van een teloor ge
gaan evenwicht tussen « wit en zwart » 
als levensvizie opteert Oscar Aertsens 
met een knappe techniek, een ulttage-
voelig kleurenoog en een zeer grote 
rechtzinnigheid voor de levensvreugde 
en de in deze wereld zo bedreigde dio
nizische euforie. In de verscheidenheid 
ligt de boeiende kracht van de mens. 
Niet iedereen hoeft persé aan de mo-
de-zwartgalligheid mee te doen. Als 
pertinente aanspraakmaker op zijn 
persoonlijke vrijheid als kunstenaar 
blijkt Aertsens uiteindelijk ook een 
soevereine Sinjoor te zijn! 

R.C. 

BELANGSTELLEN IN... 
• DE TWEEJAARLIJKSE PRIJS VOOR 

VLAAMSE HUMOR. 

Bi] de opennig van het zeer geslaagde 
zevende Salon van de Vlaamse Humor, 
te Gent, hermneiüe de vootziltervan de 
Vlaamse Toeustenbond ei aan, dat ztjn 
veiemgmg een tweejaailijkse piijs voor 
Vlaamse Humor heeft ingesteld, te> aan-
moedigtng van een volwaan dige kunst. 
De wedsUijd zal steeds plaats hebben 
in het jaai dat volgt op een der even
eens twee]aa)h]k%e Salons, dus in 1968, 
1970 enz. 

Alle Vlamingen waar ze ook wonen, 
kunnen aan de wedstrijd deelnemen 
met een onbepeikt aantal inzendingen 
Geviaagd worden < cai Icons », humo
ristische tekeningen, spotpienlen, zon-
dei veiklaiende tekst. 
Voor de tweede wedslujd mogen due 
ondel welpen behandeld woiden . piijs 
van de Roze Humor . ticneis; piij% van 
de zivaite Humor bciotpsinm oi innig 
en pnjs van de gianwe Humor . de 
< vreugden » xian het toe) isme. 
Voor elk van de due ieek<:en eeiste 
piijs 3 000 fr, 2de van 2 000 jt , samen 
dus 15 000 fr. 
De bekioonde mzendeis behouden het 
eigendomsrecht van hun weik, maar 
laten aan de V.T.B, lepioduklie toe in 
zijn tijdschriften « De Toeiisl » en « De 
Autotoerist s». 
De goed veizoigde inzendingen moeien 
tenminste 30 cm. op 40 cm. gioot zijn. 
Alles moet voor 16 devember 1967, be
hoorlijk verpakt, gezonden luoiden naar 
het bondsgebouw van de V.T B, Siiil-

Jakobsmnikt 45, Antwerpen, of mag 
voor 10 december afgegeven tooiden in 
een van de tien V 1 B haiiloirn tn 
Vlaanderen en Brussel 
Uitspraak voor zateidag 6 januari 1968, 
openingsdag van de expositie m de Hen
drik de Braekeleerstudio van de V.T B., 
Smt-Jakobsmarkt 45, Antwerpen, 
hilichtingen (mits poüzcgel voor ant
woord) door de VI B, Sint JaKobs-
tnarkt 45, Antwerpen. 

• IN DE 7ENl OOhSTELLlMG in 

het Pal'gis voor Schone Kunsten 
te Brussel « Kunslu erken verwor
ven door de Slaat » icaten twee 
afdelingen te zien de aankopen 

door hei bestuur van Schone Kunsten 
en de aanwinsten van de drie njks-
muzea van Brussel, Manemont en Ant
werpen De aankopen van het muzeum 
van Manemont staan over hel algemeen 
boven kritiek. Doch op de andere aan
kopen werd nogal scheipe kritiek uit-
gebint lit 
Toi luee jaar geleden uaieri de lili Das-
no\ en flninnn leirlinck mei de selek-
tie belast en ze deden dat blijkbaar 
doorgaans tot ieders voldoening. Ze wer
den dan dooi twee kommissies veivan
gen, een pei taairegime, bestaande uit 
telkens zes personen 
Dit jaar hebben deze heren zich vooral 
lalf n in\j>ne)en dooi het originele of de 
zucht daaitoe. In hoever Pop Art en 
Neo Realnme reeds « meesterwerken > 
hebhen opgeleverd, waai dig bevonden, 
om in een muzeum tentoongesteld te 
wolden liittn we in het midden. We 
kunnen ons troosten met de iredaclite, 
dat het Rijk en deRijKsmuzea wei kriiist-
weiken aankopen, doch geen plaats heb 
ben om deze aanwinsten ten toon te 
stellen. 

Weshalve we van de aanblik van som
mige dezer < aanwinsten > verschoond 
zullen blijven... 

DAGEN VAN HET VLAAMSE UED 
van 12 tot 26 februari, waarover nadere 
inlichtingen bij « Ti efpunt van de 
Vlaamse Volkskunstbeweging», Markgra-
vestr. 17, Antwerpen 1, tel. 03-33.07.67. 
In 1966 telde de eerste week van het 
Vlaamse lied 238 zangmanifestaties en 
39.600 deelnemers. 

RUIMTE VOOR DE MENS, motto van 
drie weekends van de Lod. De Raet-
stichting tn het Nationaal Bouwcentrum 
te Antwerpen, Jan Rijswijklaan 191, za
terdagen 11, 19 en 25 februari telkens 
van 14 uur 30 tot 21 uur en zondagen 
12, 19 en 28 febr. telkens van 10 tot 13 
uur. Het eerste weekend behandelt 
< Hoe ver staan we met de ruimtelijke 
ordening? >, het tweede « De huisves
ting » en het derde « De woonkultuur >. 
Bi]diage : 100 fr. per weekend. In
schrijven voor einde januari, prk 833.14, 
Stichting L. de Raet Kanselarijstr. 4, 
Brussel 1. 

KIJKEN N A A R . . . 
• HLGO HEYENS die grafiek, tempera 

en keramiek tentoonstelt van 28 januari 
tot 9 febiuan m Sludio Rik Wouters, 
VI B, E. Jacqrnainlaan 126, 1ste verdie
ping te Brussel. Voor opening zaterdag 
28 januari om 16 uur. 

• PIET BOELENS, kunstschilder, die van 
4 tot 19 febinari tentoonstelt in de ge
meentelijke feestzaal van Borgerhout. 
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bij het overlijden van 

HEIMITO VON DODERER 
Heimito von Doderer is gestorven : in Wenen, de stad waarin hij leefde en waar-
m de meeste van zijn romans zich afspelen. Het is het Wenen dat doorheen alle 
politieke wisselvalligheden, regime-veranderingen, revoluties en oorlogen nog 
steeds een deel van zijn oude glorie bewaaid heeft, getuigend voor een grote tra
ditie : het Wenen dal steeds een eigenaardige en eigen plaats innam in de Duitse 
kultuuiwereld, met zijn barokke muzikaliteit en zijn musisch karakter. 
Von Doderer was de veitegenivoordiger van een bepaald aspekt van Wenen, even
als Musil, Weinheber e.a. elk hun Wenen voor ons opriepen. Wat hen en alle 
Zuidduilse dichters en schri]veis echter verbond — en de Weners onder hen in de 
eeiste plaats — was dit batokke, muzikalische, met lichte zelfspot en humor door-
wevene, dat zoniet een uitsluitende eigenschap, dan toch een kenmerk was dat 
hen van het zwaanleie, ernstiger Noorden onderscheidde. 

Zonder aan het sipiplistische katalo-
geren te doen dat zulke geografische ty
pologie al te exklusief neemt, mogen 
wij een auteur als von Dodeier wél in 
het licht van de Weens-Oostenrijkse tra
ditie zien, en dan in dubbele zin. Voor
eerst in de rij der auteurs die — als 
Kafka, Musil en Broch — de maatschap
pij in ontbinding en de bedreigde in 
dividualiteit hebben geanal)seeid met 
literair-technische middelen die bij Joy
ce en Proust aansluiten, en in een geest 
die eveneens verwant is met het Joyci-
aanse tragische c)nisme, beheerst door 
de tweespalt tussen vormwil en vorm-
\emiel ing. traditie-bevestiging en nihi
lisme, ziel en techniek, waarheid en 
twi]tcl. Doderers grote werken (« Die 
Strudlhofstiege » en « Die Damonen ») 
sluiten in hun ondei-gangs- en dekaden-
t i eanahse o.m. ook aan bij Thomas 
Manns « Doktor Faustiis », zelfs wat de 
taal betreft met haar ironizerende on 
dertoon Von Doderer heeft echter — 
en hier komen wij aan het tweede as 
pekt van zijn Oostenrijkse traditie ver 
bondenheid — de tijdskritische en psv 
chanaliserende tendenzen. de naturalis 
tische techniek en de impressionistische 
stijl doen <;amenvloeien en samengroeien 

in een soms overweldigende taaikracht, 
doorkruid met austricismen en archaïs
men, met kanselarij taal en specifiek 
Weense uitdrukkingen. 

Ook teoretisch bevestigde hij zijn lo-
gocentrische opvattingen van de roman: 
niet de inhoud maar de taal maakt het 
kunstwerk. Deze taalbeklemtoning be
hoort eveneens tot een Oostenrijkse — 
en in feite hoofdzakelijk Weense — tra
ditie, waarbij o.m. Karl Kraus vooral 
theoretisch en Weinheber met zijn ly
riek aansluiten. 

Von Doderer werd pas een tiental ja
ren geleden bekend, na het verschijnen 
van zijn hoofdwerk << Die Damonen », 
waaraan hij sedert 1931 had gewerkt. 

Tevoren had hij nochtans reeds ver
scheidene romans gepubliceerd. In 1957 
bekwam hij de grote Oostenrijke Staats
prijs voor literatuur. 

Geboren te Weidlingau bij Wenen op 
5 september 1896 als zoon van een ar-
chitekt (wij hebben vorig jaar bij zijn 
zeventigste verjaardag een kort artikel 
aan zijn werk gewijd) bracht hij zijn 
jeugd door in Wenen, werd soldaat in 
de eerste wereldoorlog en kwam in 
krijgsgevangenschap in Siberië. Zelf 

zegt hij over die tijd : « Met 23 hout
hakker diep in het Siberische oerwoud, 
met 24 drukker, met 25 de Kirgiezen-
steppen te voet doortrekkend en nog 
hetzelfde jaar student in de historie en 
hulpwetenschappen aan de Universiteit 
te Wenen. Met 29 lag dat allemaal ach
ter de rug, ook het verschijnen van de 
eerste boeken... »>. 

Van zijn laatste roman, « Roman, nr 
7 », verscheen het eerste deel « Die 
Wasserfall von Slunj » — dat ook in 
ons blad besproken werd. In hoeverre de 
aangekondigde drie andere delen ont-
woipen en voltooid zijn, zal uit zijn li
teraire nalatenschap moeten blijken . 
een nalatenschap waarvan de publikatie 
door al wie met Von Doderers werk ver
trouwd is, met belangstelling wordt ver
wacht... 

Met Von Doderer is een der belang
rijkste figuren uit de moderne Duitse 
literatuur, en na Musil en Broch mis
schien de belangrijkste romanschrijver, 
heengegaan. 

Bij de Arbeiderspers, Brussel verschenen 
in de Reinaert-uitgaven volgende Cotit^ 
cience-romans : 

< De Leeuw van Vlaanderen > - 9de druk 
• bewerkt door J. M. De Vol, 224 blz. 

< Jacob van Artevelde > - bewerkt doae 
G. Van Caster - 524 blz. 175 fr. 

< De Kerels van Vlaanderen > - 2de druk 
' 448 blz. 95 fr. 

< De Boerenkrijg > - 2de druk - 448 blx. 
• ^^ ƒ'•• (geïllustreerd met foto's uit de film 
• Brigands vooi Outer en Heerd >. 

RÜSSELL BRADDON 

H. CONSCIENCE 

Poolse volkskunst : een mijnwerker beeldt het leven onder de grond uil door 
figuren uit koolbnketten te snijden. Zijn werken gaan naar het plaatselijk 

muzeum. 

Heihaaldelijk werd de vraag gesteld of 
Conscience aan de huidige generatie nog 
iets te zeggen had en of zijn historisch ro
mantisme de jeugd in een — zogezegd on-
romantische — tijd als deze nog kon aan
spreken. Tegelijk werd dan ook de vraag 
gesteld naar het blijvende in dit werk, bij
aldien dit er in zou aanwezig zijn. In feite 
betekende die vraag : mogen wij Conscien
ce wel als een letterkundige, als een kun
stenaar aanvaarden naar de normen van 
deze tijd? Het antwoord daarop geven de 
feiten zelf. Nog altijd wordt Conscience ge
lezen en wel in zulke mate dat men er wel 
eens n verwonderd staat, wanneer men ge
woon geraakt is aan de kortstondigheid van 
de roem van veel « artistieker s> literatoren. 
Conscience wordt nog altijd gelezen, ook 
in het buitenland waar hij nog steeds een 
onzer meest vertaalde auteurs is. Vanaf 1849, 
'toen de bisschop van Breslau verhalen van 
Conscience vertaalde in < Flamisches Stil-
leben », tot op heden is een onafgebroken 
reeks vertalingen van Consciences werk ver
schenen. Jaren geleden ontdekten wij op 
een verlaten hoeve bij de Masurische me
ren, in Oostpruisen, in de biblioteek van 
de boer (die slechts uit enkele tientallen 
boeken bestond) tot onze verwondering 
twee boeken, die wij daar nooit zouden 
vermoed hebben : « De Leeuw van Vlaan
deren » van Conscience en < De legende 
van Uilenspiegel > van De Coster. 

In eigen land kenden de uitgaven van 
Conscience evenzeer een onverminderd suk 
ses. Sedeit het verschijnen van de Reinaert-
uitgave van < De Leeuw van'Vlaanderen > 
werd dit boek ieder jaar herdrukt en ook 
de andere — vooral de historische — ro
mans kenden een verbazend sukses. De mo
derne versie maakt de lektuur ook voor de 
hedendaagse lezer en voor de jeugd aange 
naam Vooral de jeugd zal er een aan haar 
wezen beantwoordende, gezonde nationale 
romantiek in vinden, bazis voor elke na
tionale opvoeding en voor elk werkelijk 
nationaal — hiermede bedoelen wij natuur
lijk Vlaams-nationaal — gevoel. 

Wij weten dat het niet steeds mogelijk 
is voor de ouders om een Vlaams-nationaal 
korrektief aan te brengen aan de officieele 
schoolse geschiedschrijving. Conscience kan 
op een voor de jeugd aangename wijze dit 
kotreklief — althans gedeeltelijk — aan
brengen. Menig oudere is door het lezen 
van « De Leeuw van Vlaanderen » flamin
gant geworden. De invloed ervan kan mis
schien verminderd zijn, maar hij is er nog 
steeds. 

Geef de jeugd Conscience in handen in
dien U haar gezonde nationale romantiek 
wil schenken. 

Russell Braddon is van Australische af
komst. Hij studeerde aan de universiteit 
te Sydney, waar hij ook zijn diploma be
haalde. Tijdens de oorlog geraakte hij ia 
Japanse krijgsgevangenschap. Na de oor
log studeerde hij rechten, maar gaf hel op 
in 1949 en trok naar Engeland. Daar werk
te hij een tijdlang als tekstschrijver en 
manager in de showbusiness en toen men 
hem vroeg een biografie te schrijven over 
de fameuze gedachtenlezers, de Piddington», 
begon hij eraan : het was zijn debuut in 
de literatuur. Voorlopig bleef het bij dat 
wat de Engelsen « non-fiction > noemen; 
over zijn krijgsgevangenschap, over het 
Franse verzet, over het leven van een pri
ma-donna, over de beroemde persmagnaat 
Thomson (wiens groep, naar de berichten 
melden, zopas de eerbiedwaardige c Ti 
mes » heeft opgekocht 1). 

Het werden een zevental boeken met al« 
titels « The Naked Island », « Nacy 
Wake >, « Cheshire V.V. >, « Roy Thom
son of Fleet Street 3- enz. 

Inmiddels begon hij echter ook aan ro
mans en het pas verschenen werk « Com-
mital Chamber > is het zesde boek in de 
reeks van fiktie-werken die hij schreef. 
« Committal > betekent « bijzetting van 
een lijk », en de plaats waar een groot ge
deelte van zijn jongste roman zich afspeelt 
IS een kreraatorium. Een lugubere achter
grond? Niet zozeer in deze achtergrond zit 
het lugubere, wél in de mensen zelf : in de 
drie personen die e r tcTverkgesteld zijn, 
Tony, Ivor en Edwin. Binnen het enge 
bereik van hun alleszins ongewoon werk-
milieu worden deze drie figuren ons voor
gesteld met hun onderscheidenlijke proble
men, met hun konflikten en hun animosi
teit. Mensen uit verschillende milieus, ou-
derdomsgroepen, karakter : konfliktstof ge
noeg dus. Maar deze konflikten en de pro
blematiek van ieder apart worden sterk be
heerst door de fysische konstituüe en, in 
engere zin, de sexualiteit van elk : de im 
potente Ivor, de met schizofrenie bedreig
de Tony, zoon van een medisch studente 
die in een gesticht voor zwakzinnigen zelf
moord pleegde, en tenslotte Edwin de bur
ger, de ontevredene in zijn huwelijk; tus
sen de antagonisten, de psychische en de 
fysisch-gehandikapte a.h.w. het oudere, be
zadigde, burgerlijke element vertegenwoor
digend. 

Deze konstellatie van < mensen met hun 
gebreken > leidt naar een uitbarsting en 
het boek groeit langzaam uit tot een sus
pense-verhaal, tot de geschiedenis van een 
verbijsterende maar onvoltooide misdaad. 

In « The Year of the angry rabbit > 
sthreef Braddon onder het uiterhjk van 
een sciencefiction verhaal een scherpe sa
tire op de huidige maatschappij, daarbij 
Australië als terrein nemend. In < Com
mittal Chamber » zijn een krematorium 
en zijn drie « bedienaars » aanleiding tot 
een spannend verhaal, een scherpe analyse 
van het konflikt tussen de generaties en 
een studie over psychische en fysische af
wijkingen en hun gevolgen. 

FIRENZE 
Wanneer de beroemde katedraal van Fi-

renze op Paaszondag opnieuw officieel ia 
gebiuik zal worden genomen, zal een ge
denkteken in de vloer, bij de ingang, her-
inneien aan het feit dat de restauratie 
mogelijk werd gemaakt dank zij de vrij» 
gevigheid van Zuidafrikaanse kunstmin-
naars. Dat zullen we natuuilijk niet in de 
linkse pers Jezen. 

file:///emieling
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'de hoodschap 
'der tihetanen 

Franse dokumenta i re van 
'Arnaud Desjardins. I tal ia-pri js 
1966 in de kategorie dokumen-
tflircs. 

I n 1964 en 1965 vertoefd 
r e p o r t e r en cineast Arnaud 
Desjardins , die al verschillendL, 
films heeft gedraaid over d 
yogi's, in India en Tibet. D 
film die hij van die reis heel t 
meegebrach t is een bui teng 
woon dokumen t over he t boe I 
dh i sme en he t geheimzinnii o 
leven in de Tibetaanse kloo 
te r s . 

Die onderneming was voci 
zeker verr i jkend en opwin
dend, wa t niet wegneemt da t 
ze quasi onoverkomehjke 
moei l i jkheden inhield. E e n 
hiervan als voorbeeld : o m 
door de Tibetanen en boed
dhis t ische hoogwaardigheids
bekleders in h u n midden t e 
worden toegelaten moes t hi j 
alleen zijn en, zoals Desjardins 
h e t u i t d ruk t « verantwoorde
lijk zijn voor zichzelf». Zo 
moes t hij in India zijn wagen 
e n zijn gezin achter la ten en de 
r e i s pe r muilezel verder zet
ten . Gedurende zeven maan
den deelde hij het s t renge en 
h a r d e leven der Tibetanen. 
(Maandag 30 j anuar i - 21 u 20 
- Brussel Ned. ) . 

dallas^ 
22 nov, 1963 

Op die bewus te dag gebeur
de er in Texas een d rama waar
van de deiningen nog lang niet 
zijn weggeëbd. Het w e r k dat 
Jean Francis heeft geschreven 
e n dat vanavond op het Vlaam
se scherm komt in de tv-be-
werking en de regie door Tone 
Brul in , is opgevat als een do
k u m e n t waarbi j twee joerna-
listen t rach ten te achterhalen 
hoe dit were ldschokkend feit 
zich werkel i jk voordeed. Hier
voor p laa ts t de au teur de twee 
joernal i s ten tegenover Wade, 

Onze 
selectie 

De liefhebbers van « pakerface » komen' op- we^sda^ 1 p&mm>ii tmlUmW (fMimsseH Mis-O.)) mlop 
aan hun trekken met « Bustei> Keaitan rides again ». 

de p rocu reu r van Dallas, en 
Warren , de voorzi t ter van de 
kommiss ie die he t fel bekri t i -
zeerde en aangevochten rap
po r t opstelde. In he t televisie
spel worden de bi jzonders te 
getuigen aan een kru isverhoor 
onderworpen waarbi j echter 
nooi t konkluzies worden ge
t rokken . De au teur heeft h ier 
niet een proces van he t Dallas
proces willen maken , doch 
eerder de sfeer en de omstan
digheden rond de moord op de 
prezident willen bel ichten. 
(Dinsdag 31 j anuar i - 20 u 25 -
Brussel Ned. ) . 

buster keaton 
rides again 

I n deze dokumenta i re van 
John Spot ton , geregisseerd 
voor The National Film Board 
of Canada, he rhaa l t de vorig 
j a a r overleden Bus te r Kea ton 
enkele van zijn be roemde gags. 

Z A T E R D A G 2 8 J A N U A R I 
20 u 30 Brussel F r a n s 
La vache et Ie pnsonnier (Film 
van Henri Verneuil, Henri 
Jeanson en Jean Manse, naar 
het verhaal van Jacques Antoi-
ne met Fernandel, René Ha-
vard, Albert Rémy, Igne Scho
ner, Franciska Kinz en Ellen 
Schwiers). 
22 u 20 Dui t s l and I 
O Cangaceiro (Film det Alber
to Ruchel, Marisa Prado, Mil
ton Ribeiro, e.a.). 

Z O N D A G 2 9 J A N U A R I 
20 u 40 Brussel Ned. 
Kiss me Kate (Musical van 
Cole Porter - Liederteksten : 
P.A. Schrooiten - Vertaling en 
TV-bewerking : Lode Hen-
drickx). 

M A A N D A G 3 0 J A N U A R I 
21 u 20 Brussel Ned. 
De boodschap van de Tibeta
nen (Een dokumentaire van 
Arnaud Desjardins over Tibe
taanse monniken en yogi's. Bij
drage van de Franse Televisie 
tot de Itahaprijs 1966 in de ka-
tegoi ie dokumeniaires). 
22 u 00 Nede r l and I 
Cabaret « Welvaart » (Satirisch 
programma over de ekonomie). 

DHMSDAG 31 J A N U A R I 
20 u 25 Brussel Ned. 
Dalles, 22 november 1963 (TV-

spel door Jean Francis - TV-
aanpassing : Tone Brulin). 

W O E N S D A G 1 F E B R U A R I 
20 u 30 Brussel F r a n s 
Neuf millions (Internationaal 
aktualiteiten-magazine door 
André Hagon en Georges -Ko
nen). 
21 u 00 Du i t s l and I 
Das Fernsehgericht tagt (van 
Wolf Citron - Ist^ aftevering). 
21 u 10 Brussel Ned. 
Hier is Buster Keaton weer 
(Buster Keaton rides again -
Een dokumentaire waarin het 
leven van de grote humorist 
van de filmklucht wordt ge-
evokeerd). 
22 u 15 Neder l and I 
Dokumentaire film over de 
Delta-werken van februari '66 
tot februari '61. 

D O N D E F ? D A G ^ F E B . 
20 u 30 Brussel F r a n s 
La Lance Brisée (Füm van Ed
ward Dmytryk met Spencer 
Tracy, Robert Wegner, Richard 
Widmark). 
20 u 15 : Dui t s l and I 
Das Fernsehgericht tagt (2de 
aflevering). 

V R I J D A G 3 F E B R U A R I 
20 u 25 Brussel Ned. 
De Generaal (The general-film 
van en met Buster Keaton). 
21 u 35 Brussel Ned. 
Strijd om een kroon (5de afle
vering : De nieuwe samenzwe
ring met de opvoering van to
nelen uit Hendrik de Vierde, 
tweede deel, eerste en tweede 
bedrijf). 

We zien de beroemde Ameri
kaanse f i lmkomiek me t he t 
u i tges t reken gelaat p ra ten met 
de maker s van de film over de 
manie r waarop de scènes moe
ten worden gedraaid. De film 
vormt tegelijkerti jd een infor
matieve beeldenreeks over de 
f i lmopvatt ingen zoals de grote 
komiek ze indert i jd ui tvoerde. 
Voor liefhebbers van het gen
re — en die zijn nog alti jd 
zeer talr i jk — een bui tenkans
je . (Woensdag 1 februari -
21 u 10 - Brussel Ned.) . 

de generaal 
«-The general » is een burles

ke film van en met Bus te r Kea
ton, de Amerikaanse fi lmster 
die vorig j aa r overleed. De film 
w e r d in 1926 gemaakt . E r 
w o rd t dus niet in gesproken 
en de nooit lachende komiek 
is er nog een jonge man in, die 
toch reeds als cineast de ko
mische pan tomine met mees
terschap beheers te en als regis
seur alle knepen van de film-
humor , de gags en vondsten 
kende. 

Het verhaal zelf is eenvou
dig : bij het begin van de se-
cessieoorlog r i jd t de mekani-
cien van een lokomotief, die 
men « Generaal » noemt , me t 
zijn trein heen en weer over de 
frontlijn dwars door de vijan
delijke stellingen. Hij vervult 
zijn opdracht zonder ooit me t 
enige hinderpaal rekening te 
houden. Hij doet he t ui t 
plichtsbesef m a a r ook om te 
schi t teren in de ogen van zijn 

Vlaamse T. V. 

Z A T E R D A G 2 8 J A N U A R I 

16 00 : Volksuniversi tei t — 18 55 : 
Zandmannat je — 19 00 • Mister Magoo 
6e at l • De drie musketiers ( I e deel) — 
19 25 • Au to rama — 19 55 • Hier spreekt 
men Nederlonds — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : GrindI, meid voor alle werk 9e 
a f l : Huis voor een avond — 20 50 : 
Canzonissima — 21 45 : Echo — 22 1 5 : 
De onkreukbaren 35e af l : Da k idnop-
persbende — 23 05 : TV-nieuws. 

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

11 00 : Eucharistiaviering — 15 00 • Voor 
boer en tuinder — 15 3 0 : Axel Nor t 
Herhal ing wan de 7e episode — 16 00 : 
Z iet u er wat in ' Overzicht van de t v -
programmo's to t 12 februari — 16 25 : 
I ta l iaans hediesfestival van San Remo 
Reportage wan het eerste deel van de 
f inale — 18 30 : Klein, k lem kleutert je 
— 18 50 : Disneylond : Stri jd om het be
staan — 19 35 : De Flintstones 160e 
en laatste o f l . : Grootvoders dagboek — 

geliefde. Het dubbe le t ra jekt 
is bezaaid met hindernissen al
lerhande, m a a r me t een nooit 
geziene koelbloedigheid biedt 
Bus te r Keaton he t hoofd aan 
alle vals t r ikken en gevaren, 
zonder dat zijn gelaat ooit he t 
mins te spoor van hilari teit 
ver raadt . (Vrijdag 3 februari -
20 u 25 - Brussel Ned.) . 

strijd om een 
kroon 

In deze vijfde B.B.C.-afleve-
r ing over de koningsdrama 's 
van Shakespeare ziet u de op
voering van tonelen uit Hen
dr ik de Vierde, tweede deel, 
eers te en tweede bedrijf in de 
regie door Michael Hayes. 

Vorige aflevering zag u in 
he t eerste deel uit Hendr ik de 
Vierde hoe de opstand, die uit
gelokt was door de Percy-fami-
lie tegen koning Hendr ik IV 
met geweld werd neergeslagen 
te Shrewsbury. De rebellen 
waren ontmoedigd door het 
uitblijven van de t roepen, door 
Nor thumber l and en Owen 
Glendower toegezegd en aan
zienlijk ui tgedund door het le
ger van de koning. Hun aan
voerder Ho t spu r werd gedood 
in een duel me t Prince Hall. 
Tegenstri jdige geruchten over 
de afloop van de s tr i jd dringen 
door tot Warkwor th in Nort
humber land , waa r de graaf 
me t spanning nieuws verwacht 
over het gevecht en over zijn 
zoon. (Vrijdag 3 februari - 21 
u 35 - Brussel Ned. ) . 

20 00 : TV nieuws — 20 15 : Sportweek
end — 20 40 Kiss me Kate, musical 
van Cole Porter — 22 30 : Poëzie in 525 
l i inen « Drie landschappen » — 22 50 : 
TV-nieuws 

M A A N D A G 3 0 J A N U A R I 

14 05 : Schooltelevisie — 18 25 • Tele-
taal les : Frans — 13 55 : Zandmannet ie 
— 19 00 De Goudkreek 5e episode : 
Achtervolging op zee — 19 15 : Tiener
k lanken — 19 55 De Weerman — 
20 00 • TV-nieuws — 20 25 • Mensen in 
wanhoop, pol i t ieverhaal van Francis Dur-
bridge Tweede episode — 20 50 : Speel 
een woord —• 21 20 : De boodschap van 
de Tibetanen, een documentaire van A r 
naud Desjardins over Tibetaanse monni 
ken en yogi s — 22 10 : Israel l t isch-
godsdienstige ui tzending — 22 40 : TV-
nieuws. 

D I N S D A G 31 J A N U A R I 

14 05 • Schooltelevisie — 18 25 • School
televisie — 18 55 • Zandmannet je — 
19 00 • Flipper 37e a f l : Flipper detec
t ive .—• 19 25 : Filmmuseum van de 
schaterloch Kwaiongensstreken — 19 40 : 
Kwart-Eefie ^ 19 55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 20 0 0 : TV-nieuws — 
20 25 : Dallas, 22 november 1963 t v -
spel door Jean Froncis — 22 05 : 
Medium — 22 35 : TV-nieuws — 22 40 : 
Basketboll Reportage von de tweede 
hel f t van de wedstri jd R C Mechelen -
Vi l leurbanne 

Toneel te 

Brussel 

KAMERTONfEL 
Met « De Huisbewaarder > 

heeft cle Engelse^ loneelschrtjper 
Pinter, tevens akteur en regis
seur, definitief naam gemaakt : 
het woidt als een meesteiweik 
van de hedendaagse taneelbte-
latuur aangezien, wat dan het 
absurde teater betreft. 

In de wedren naa,r het ab-
sui de — met lonesco en Be
ckett als hoofdfigwen — houdt 
Pinler hel bi] een meer aan-
vaardbaai plan : hij geeft ons 
meer mensen, naar het leven 
getekend, die hi] met een door
dringende blik en een giote 
mensenkennis ontleedt; onlle-
dvrvg die tot s€}uttgreiidie tafe^ 
lelen leidt, sarkastische, humo
ristische, maar ook gevoelige 
en pijnlijke. In dit werk ge
tuigt hij van gen verbluffend 
meesteischap, dat we nog ner
gens hebben geziert, over het 
« naast mekaar heen prahen », 
een gebiek dal onze lijd ken-
mei kt; er wordt in onze samert.-
leving veel gepraat maar zelderh 
geluisterd, zodat mvn onmoge
lijk mekaar kan begiijpen, 
noch eiüg afdoend rezultJUiL 
bei eiken : vooi beelden hiervan 
liggen op elk vlak voor het 
grijpen. 

« De H'iiisbewaatder > ts een 
zoeken naar de zin van leven. 

'• Pinter besluit dat dit zonder 
uitzicht zou zijn; niettegen
staande alles blijft het steeds 
bij het oude, wat zijn drie per
sonages belieft. Deze drie- per
sonages zijn echter dj ie an-
evenwichligen : een zwakzinni
ge, die niettegenstaande hulp 
en opeiatie zwakzinnig is ge
bleven; een opgejaagd zwerver, 
vol stieken en buien, die tel
kens opnieuw het zwei versie
ven ingesluuid wordt; en een 
primair die nergens houvast 
vindt. Ze pi aten meesterlijk 
naast mekaar heen, verrichten 
niets, blijven steeds dezelfde 
sukkelaais. Wil Pinter beslui
ten dat xve dit allen zijn T 

En bijgevolg dat alles zonden 
uitzicht IS ? Het is een knap be
toog met sterk neo-iealislische, 
zelfs neo-naluralistische inslag 
(wat een milieu en wat voor 
figuren!), waar we toch niet 
alles moeten van aannemen, al
le abswditeit ten spijl!— 

W. De Smedt, de « slinken
de > huisbewaarder, Johan 
Van der Biacht, de zwakzinni
ge, en Jos Houben, zijn broer, 
onder de regie van de jonge 
Enk Maes, zorgen voor een 
voorstelling die zeker een hoog
tepunt van dit seizoen zal blij
ven, i 

W O E N S D A G 1 FEBRUARI 

17 00 Televisum — 18 25 ' Schooltele
visie — 18 55 Zandmannet je — 19 00 : 
Jonger dan je denkt — 19 30 . Arena -— 
19 55 : De Weerman — 20 00 - TV-
nieuws — 20 25 : Hokus-pokus met 
Gi t fe en Rex, amusementsprogramma — 
21 10 • Hier is Buster Keaton weer, een 

J^iocumenMnre — 22 05 • Gastprogramrno. 
Het vri je woord Lekenmoraol en - f i l o 
sofie — 22 35 . TV-nieuws 

D O N D E R D A G 2 F E B . 

14 05 : Schooltelevisie — 18 25 : Tele-
toalles Frans — 18 55 • Zandmannet ie 

19 00 : Hobo, de kleine zwerver ( l i e 
a f l ) — 19 25 Tienerklanken — 19 55 : 
Hier spreekt men Nederlands — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 Bonanza — 21 15 : 
Panorama — 22 1 5 : Premiere Fragmeri-
ten uit de nieuwste f i lms — 22 45 : TV-
nieuws. 

V R I J D A G 3 FEBRUARI 

18 25 • Schooltelevisie — 18 55 : Zand 
mannetje — 19 00 • Vergrootglas op de 
postzegel — 19 14 • De wereld is klein. 
Woestiinreis — 19 40 : Zoekl icht — 
19 55 De Weerman — 20 00 . TV-
nieuws — 20 25 : Speelii lm : De gene
raal , burleske f i lm van en met Buster 
Keaton — 21 35 : Stri jd om een kroon 
(V) Vi j fde af l • De nieuwe samenzwe
ring — 22 40 : TV-nieuws. 
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Geen omkoperij.,: 
Het bevoegde komitee van de Belgi

sche Volleybal Federatie heeft Kort-
rijkse V.C. van de beschuldiging van 
beroepsspel vrijgesproken. Daar Brabo 
nu ook met een Roemeense speler op
treedt en Hoevoc met een Pool speelt, 
is alles «in kannen en kruiken». De 
weg naar de beroepssport in volleyball 
staat open... 

Oefenen 
zonder water.:. 

Het bestuur van de Kon. Antwerpse 
Zwemklub en de direktie van het 

zwembad hebben een inval gekregen : 
de springschool van de KAZC kreeg 
een verminderd aantal oefenuren. Er 
waren « reeds » drie oefenuren. En nu 
maar verminderen ! We raden oefen
meester Jos Sehmke en de Belgische 
kampioene Alida de Caluwé aan, in 
droog water te gaan oefenen. Dat is 
dan toch beter dan niets... 

En maar ronselen 
Verschillende bladen hebben reeds 

breedvoerig kommentaar geleverd op 
het feit dat Amerikaanse ronselaars 
voetballers zouden komen werven om 
in Amerika voor een niet aangesloten 
voetbalbond te gaan spelen en er dik 
geld te gaan verdienen (zie ons artikel 

In 116 lanrJen over de hele aard
bol is voetbal veitiit de belang
rijkste en populairste sport. In 
de Verenigde Staten echter — 
een der sportlanden bij uitstek 
— IS het over en weer schoppen 
van een ronde lederen bal tussen 
twee doelen dooi twee en-twintig 
man nooit ere, populair geworden. 
Wat in de States « football» ge
noemd woidt, heeft nietÉ te zien 
met het spel dat Real Madrid, In
ternationale Milano of Ander-
lecht naam en faam bezorgde. 
Wat wij voetbal noemen, wordt in 
de Veienigde Staten «soccer a 
geheten en soccer heeft altijd ge
golden als een on-Amerikaanse 
sport. 

Soccer werd tot nog toe vooral 
gespeeld door inwijkelingen. De 
namen van het handvol klubs te 
New-Yoik bijvoorbeeld zeggen in 
dat verband genoeg : de «Ger
man Americans », « Austria », de 
« Unkrainians » of de « Hunga

rians ». Enkele firma's die het in 
hun publiciteit moeten hebben 
van een Europees « image» — 
zoals de Rheingold-brouwerijen 
— belegden piofijtelijk een klein 
deel van hun rekla'nebudget in 
een kompetitie die echter in de 
pers nooit eerste pagina-titels 
krijgt. De lage standing van soc
cer blijkt uit het feit, dat de «ver
koopsom» voor topspelers in het 

op deze blz.). Dat zijn onsportieve 
praktijken, blokletterden die kranten. 
Maar is ons huidig voetbal dan ook zo 
amateuristisch om voor zulke praktij
ken te hoeven blozen ? We geloven van 
niet. Een sport waar alles op zuivere 
amateuristische leest geschoeid is, 
heeft nooit met zulke praktijken af te 
rekenen. 

Te koop... 
Wie wil er een Antwerpse paars-wit-

te voetbalklub (volledig maar zonder 
Smolders) kopen, samen met het ter-
tein van ruim 5,5 ha. Schrijven naar... 

Inderdaad : de beheerraad, of te-
minste de voorzitter ervan, heeft het 
in zijn hoofd gehaald om het voetbal
terrein van Beerschot te verkopen, de 
oude klub te ontbinden en er een nieu
we op te richten! Het terrein zou dan 
als mogelijk koper de Stad Antwerpen 
krijgen. Het bestuur van Beerschot 
verklaarde dat deze maatregelen nood
zakelijk waren om uit de financiële 
moeilijkheden te geraken. En als ge dat 
niet gelooft, zullen we... 

En maar uitstellen 
Reeds herhaalde malen werd er ver

gaderd door de leden van het waterpo-
lokomitee van de Zwembond, in de 
hoop dat er een gunstig gevolg zou kun
nen gegeven worden aan de voorstel
len van oefenmeester Marcel Heyninck 
betreffende de hervorming van de wa-
terpolokompetitie 1967. Er werd op 
aangedrongen dat de waterpolosport 
zou gevulgarizeerd worden in al de Bel
gische zwemklubs, dit vooral om het 
verlies van ouder wordende zwemmers 

te ondervangen. Het programma werd 
reeds geruime tijd door een bevoegd 
komitee volledig op punt gesteld (da 
heren John Heyninck, Robert Bernaert,j 
Jean Defrance, Roger Verloove en Lu-
cien van Halme). Doch steeds vinden 
de heren van het Centraal Komitee 'a 
reden om de voorstellen naar een late
re vergadering te verschuiven. Dit is ' t 
zoveelste geval van zuivere onkunde eu 
anti-waterpologezindheid die het Cen-
traal Komitee van de Bond op zijn ak-
tief mag schrijven. Deze mensen stel
len zich tot taak, over de zwemsport 
in ons land zoveel mogelijk te doen 
spreken, maar dan steeds in ongunsti
ge zin... 

Geschorsten,':: 
In de sportwereld werden onlangs 3| 

zeer belangrijke figuren geschorst. lu 
de atletieksport kreeg de Oostduitss 
loper en Europees kampioen Jurgea 
May de kous op de kop. Hij werd doot; 
de Oostduitse Atletiekfederatie levens
lang geschorst, zogezegd om van een 
Westduitse sportvriend een som geld 
ontvangen te hebben om zich in zijn 
sport te bekwamen en zich in de Vere
nigde Staten door een vakkundig oe^ 
fenmeester te laten leiden. Gevolg s 
Jurgen May werd van omkoperij be
schuldigd en ogenblikkelijk er uit ge
gooid. 

In eigen land werd de voormalige 
motocross-wereldkampioen Joël Robert 
door de Belgische Motorijders Bond 
geschorst voor drie maanden, wegens 
een administratieve nalatigheid. Maar 
gedurende die drie maanden zijn er 
verschillende proeven die tellen voor 
het kriterium van de wereldtitel. Is die 
straf niet wat overdreven ? 

sport. Het had hoogstens tot ge
volg dat er een nationaal militair 
elftal werd opgericht, met een 
Brits beroepsspeler als trainer. In 
de Bondsrepubliek spelen enkele 
militaire ploegen mee in de lief
hebberskompetitie; een dezer 
ploegen speelde zich trouwens in 
haar reeks {Augsburg B) naar de 
top. In de Verenigde Staten had 
dat nauwelijks weerklank. 

Het ziet er echter naar uit, dat 
er wellicht in de toekomst toch 
enige verandering zal komen in 
Uncle Sam's allergie voor voetbal. 
« Soccer » heeft namelijk enkele 
beslissende voordelen op « ameri-
can football ». Een spelersuitrus
ting voor football kost zowat 8 
tot 10.000 fr, wat — vooral voor 
liefhebbers en jonge mensen — 
toch een ernstige handicap vormt. 
Daarnaast is het Europese voet
bal heel wat minder gevaarlijk 
dat de rugby-achtige en brutale 
Amerikaanse tegenhanger. Sinds 
1931 zijn er niet minder dan 633 
football-spelers om het leven ge
komen; in 1965 alleen waren het 
er 49. 

Dat heeft vooral onderwij^sin-
stellingen — colleges en universi
teiten — er toe aangezet, het met 
voetbal te proberen. Zowat 3 000 
scholen stapten over naar het 
Europese spel. In de Nootdkali-
fornische liga alleen spelen acht 
univei sitaire ploegen. En m St 
Louis schoppen meer dan 12 000 
jonge mensen op het ronde leder; 
St Louis is echter onbetwistbaar 

VOETBAL 
dollarkwt^tige Amerika nooit een 
half miljoen Bfi te boven ging. 
Men IS daar in populaire sporten 
aan andere sommen gewoon l 

Voetbal in Amerika werd ook 
nauwelijks gestimuleerd door het 
feit dat zeer veel G.I.'s die in Eu
ropa gestationeerd waren, er 
VI arme aanhangers werden van de 

het soccer-Mekka der Verenigde 
Staten. 

De Europese 'spelregels geraak
ten daarbij echter vaak in de ver
drukking. Zo is de inworp een 
vrijschop geworden, duurt een 
wedstrijd vier maal twaalf minu
ten en wordt een goal met twee 
punten gehonoreerd. 

Verleden jaar kende voetbal 
een — voorlopig nog zeer be
scheiden — doorbraak. Te New-
York speelde FC Santos tegen In-
ter Milaan en niet minder dan 
42.000 sportlui hadden er de prijs 
van het dure ticket voor over om 
de wedstrijd bij te wonen. 

Hoogtepunt van het Ameri
kaans voetbaljaar — en wellicht 
start van de definitieve door
braak der sport — was echter de 
strijd om de Wereldbeker. Een 
der belangrijkste televizieketens, 
de NBC, dierf het aan om de slot
wedstrijd integraal uit te zenden; 
meer dan tien miljoen Amerika
nen waren via het kijkkast je oog
getuige van de 4-2 nederlaag die 
de Duitsers opliepen in de beslis
sende match tegen de Britten. De 
belangstelling schoot met een ruk 
naar omhoog en enkele gehaaide 
zakenlui kwamen tot de overtui 
ging dat er voortaan in voetbal 
wel muziek (beter gezegd ; geld) 
zou zitten. Er werd een « North 
American Professional Soccer 
League » opgericht die zich op 19 
november 1966 officieel liet er
kennen en die vanaf 1968 in 14 
Amerikaanse en Kanadese steden 
een kampioenschap voor beroeps 
ploegen zal organizeren. De ploe 
gen worden gevormd met als ba 
zismateriaal Europese spelers die 
doorgaans beginnen aan een vas 
te maandwedde van 50.000 Bft 
De TV zal de wedstrijden uitzen 
den, zodat vandaar wellicht di 
nodige kapitalen zullen komen. 

Een «National Professional 
Soccer League» wil de North 
Americans de kaas afsnoepen 
door reeds dit jaar met een kom
petitie te starten. Ze moet daar
bij echter een belangrijk nadeel 
in koop nemen : ze zal niet door 
de FIFA worden erkend. 

Inmiddels wordt de Amerikaan
se voetbalijver in minstens éér 
land bezorgd gevolgd : de Britter 
vrezen, dat hun beste spelers bin 
nenkort de dollar zullen achterna-
hollen, ver van huis en van de 
vertrouwde Britse klubkleuren... 



A T I f Vereniging voor Arbeids-
A I n veil igheid door Techniek 
H I 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. ; 
r— UW zwierder ; 
,— UW elektrische installatie. 

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

Agenten o \ er GANS VLAANDEREN. 

PARFOM 
O rnlltt ernaf parfum, meld on» 
uw cellcfkoosae bloemenrenr. en 
O ontvanit iraOs e«n «taainesje 
(adres niet Tergeten). MILADYt 
Poitbui 403. Antwerpen L 

MEER INKOMEN door TTlJf ver
koop aan partlkulleren, rrlenden 
en kennissen Toor leder gesclilkt 
Vast dienstverband of als btjver» 
dienste. Schrijven: KOSMETIKA. 
Boerenieger 31 — Edegem. 

' G I O U Veuli 

GLAZEN en .̂̂ 0̂ 4TUR£S 
Grdtii vcor verielcrden. 
He'sie'iiigepi >" e gen vierWuTl. 

Walter ROLAND 
«» Gediplomeerd Optieker —• 
Kerlistro«i, 58 — A^lwe^pef^ 
t u t »vh. op Kflt huitnummc' f) 

Ttlcföon : 3S 8& 62 
40 96 lorling op vtrloon daitr* 

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

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

BABYWERELD 
F I R M A 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 1 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

AI de grote gekende Duitse en Belgisclie 
orkesten zullen er zorgen voor de stemming. 
In al onze lokalen is er altijd : originele 
Breugellaanse stemming - deftige leute en 
plezier - goede bediening - beste dranken 
goed en niet duur. 
N.B. AI onze zalen zijn gans de vflnter ter 
be,scUikking voor Bals • Banketten - Ver
gaderingen, enz... 

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

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

S Oe Lie, . Papenhoek • Berendrecht Tel (03)';3.66.59 
Ook de 
zoekertjes kunnen naar dit adres gezonden worderL 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEM 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

DORTMUNDER THIER BRAU 

IMPORT A B T S 
TIensesteenweg 128, Korbeek-U». 

TeL : (016) 463.11. 

Voortverkopcrs worden gevraagd voor 
— Dortmunder TUler. 
— Tonlsteiner SprudeL 
— Rijnwijnen St JACOBS-KELLEREI 

Gau-AIgesheim. 

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

SCHl'IMIU BUHHMATIlASShN 
met 
üebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSOH 1 MA I KASSEN 
< Brevet 529768) 
met 
üebreveteerde tcarkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

STAK' 
(Brevet :)127ti7) 

TE ZEl.h, (O. VI.) 
GEW'ATI h E B D h BEDSPHKIEN 
WOLLEN DEK KNS 
FeL (052) »4t)41 en 44642 

Itidien U geen verkupei 
in uw jnilrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
genden l net adres van 
de tlictits riiigelegen ter-
koper Star Zele. 

HERMES 
SGH«®L 54 Zuidlaat 

211 M Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
SEKUETAHIAAT-
KUKSUS LN 2 JAAR 

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

Dag en avondlessen. , 
'De school waar Vlaming** 
l ich thuis voelen 

Beter en voordeliger 

VOOR ALLE OHROEREHDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN- EN BUITENLAND 

RUDI VAN OER PAAL 
jan Van Rijswiicklaan 62. 
A N IW E R P E N 
Telefoon : 03/38.91.24. 

1 0 0 0 - F R . bij 
a a n k o o p v a n e e n 

W E N T E L P O O R T 

type ALU GA 

Standaarduitvoering R R F W F T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting ö n C V C I 
In gephosfateerde staalplaat O *? O 9 fl 
Zeer lichte bediening. 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen 

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

Z O N H O V E N -
Weierstraat. 2 - Tel. 011/.532 31 & 132.36 
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PERS 
spiegel 

De grootste persvlekken spatten deze week 
Bog op uit het financieel moeras waarin de 
regering a van de laatste P.V.V. kans J zit te 
ploeteren. Het is maar een droevige zaak als 
een wonderdoener ontmaskerd wordt als 
kwakzalver. De politieke belangstelling ging 
vooral naar wat voorzitter CoUard zou doen 
of zeggen. Dat werd dan tocK maar een zach
te stormloop a op zijn Collards ». 

De Standaard troost zich met het feit dat 
er geen andere regering mogelijk is. Er is an-
ders toch een oplossing, die leest ge in de 
Brusselse boulevardkrant < La Demière 
Heure >. 

V O O R U I T 

In de trits van de B.SJ . .kranten Le Peu-
ple, Volksgazet en Vooruit trekt voorzitter 
CoUard op zijn profijtige manier de mantel 
der valse onschuld van de verlepte P.V.V.-
maagd, 

«f De C.N'.P. gaat thans or noodgedwongen « 
onder de regering Van den Boeynants moeten 
verrichten, wat zij vroeger zo koppig gewei
gerd en aangeklaagd had. Wat de P.V.V. 
aangaat, haar positie is niet minder kritisch. 
Zij toont eens te meer aan dat, hoewel de 
demagogie soms tijdelijke verkiezingsrezul-
taten kon opleveren, /ij zich uiteindelijk 
steeds tegen de demagogie keert. 

« Geen nieuwe belastingen, weg met het 
'duur le\en », dat was 't leidmotief toen deze 
partij nog in de oppositie yat. Dit alles was 
dan nog gekruid met een eisenprogramma 
waarvan de h. Van den Boevnants, toen hij 
nog voorzitter van de C.\ ' .P. was, zonder 
moeite in het openbaar had weten te bewij
zen, dat het een groot aantal miljarden zou 
kosten. 

Een gedeelte van de openbare mening is 
nochtans bij deze tegenstrijdigheden niet 
stilgestaan. Vermits beloofd werd de prijs
verhogingen en de aangroei van de belastin
gen te stoppen, dacht men dat het de moei
te loonde het « eens te proberen ! ». 

De P.V.V. won de verkiezingen. 
Vandaag zal iedere bedrogen kiezer en

kel de afgrond kunnen meten, die bestaat 
tussen wat werd beloofd en wat men op het 
punt staat te doen. Wat zeg ik ? Wat men 
reeds begonnen is te doen, want de tot dus
ver goedgekeurde verhoging van rechtstreek
se of onrechtstreekse nieuwe lasten bedraagt 
al meer dan 2 miljard. En de prijzen stijgen 
voort! J>. 

D E W E E K B O D E 

Dit Westvlaanue onafhankelijke weekblad 
met grote verspreiding zegt het volkeer c hoe 
er hier mei de voeten wordt gespeeld van 
de brave man die zijn vrouw en kinderen 
kust > zou Pallieterke zeggen. 

« Ziedaar : nog geen jaar geleden dat de 
regering Harmei de pijp aan Maarten gaf en 
de plaats moest ruimen voor een andere, die 
de regering van «. de nieuwe stijl » werd ge
noemd. Diezelfde gewone man werd diep ge
schokt, wanneer men hem toen vertelde dat 
de staatsfinanciën dodelijk ziek waren en 
dat een heelkundige ingreep dringend vereist 
was. Daartoe was het notlig dat men be
kwame chirurgen vond, om de dellkate ope
ratie uit te voeren. Na wekenlang zoeken 
had men de <r korapetenties » gevonden, die 
sinds lange tijd hun teorieën hadden verkon
digd en beweerden een probaat nriddel te 
kennen om alle financiële en ekonoraische 
krankheid te genezen en dit, let wel, zonder 
nieuwe belastingen. 

De gewezen prakti/erende dokter Dequne 
werd als een « kwaje dokter » bestem|>eld, 
die de financiën totaal « nHsmfeestei'd » had 
zodat hij de zieke welhaast op het kerkhof 
zou hebben gebracht... 

» Het mes erin, om de zieke plekken uit 
te snijden », zeiden de nieuwe dokters. En 
de gewone man, perpleks tegeno\er zoveel 
wijsheid en zeHzekerheid, kreeg opnieuw 
vertrouwen, zodat hij ook het hekken aan 
« de nieuwe stijl » ging hangen. 

Hoe groot is nochtans zijn verbazing, wan
neer hij thans, enkele maanden later, op
nieuw moet vernemen dat de staatsfinanciën 
er nog steeds belabberd ann toe zijn, nadat 
men hem met nadruk en met luid gejubel 
had aangekondigd dat de operatie goed ge
slaagd was en dat het volledig herstel nog 
slechts een kwestie van tijd was ! 

Daarom begrijpt de een\oudlge man er 
niets meer van, en zijn vertrouwen wordt 
des te meer geschokt omdat men hem 
spreekt van een nieuwe operatie, die hij, op 
de ene of de andere manier, zal moeten hel

pen bekostigen. Hij vraagt zich schuchter af, 
of hij niet te doen heeft niet « wonderdok
ters », die men, in algemeen beschaafd West-
vlaanis, ook « kwakzalvers » pleegt te noe
men. » 

L E P E U P L E 

Een pittig detail plukken we uit deze krant. 
Polle Pensj > de middenstander » wordt hier 
« de verdediger van de miljonairs ». 

« De meest spectaculaire Jasten zullen, vol
gens de kranten \ an de meerderheid, een be
langrijk deel van de Belgen raken gezien de 
verhoging met 5 t. h. van de directe belas
tingen op de inkomsten tussen de 160.000 en 
200.000 fr. en met 10 t. h. op de inkomsten 
boven de 200.000 fr. 

En zeggen dat de diepe oorzaak van de 
ciisls die de regering-Harmei deed vallen, 
het veto was dat de h. Vanden Boeynants 
zelf, tegen de wens van de C.V.P.-B.S.P.-
regering, uitsprak tegen een verhoging met 
5 t. h. van de directe belastingen op de jaar
lijkse inkomsten \ a n meer dan één miljoen 
frank ! ». 

L A D E R N I E R E H E U R E 

Maar er is toch een oplossing hoor. < Wees 
Belg » en alles komt voor elkaar. Onder de 
leiding van de « tipische Belg j V.D.B, moe
ten we volgens deze Brusselse krant gaan 
duiken in de wateren van een nieuw geluk 
(ja, zo staat het er ongeveer). 

« Fier te wezen Belg te zijn, 
Ware burgerdeugd belij'n > zo zongen we 

indertijd in het liedje van de i Oefenschool 
van Lier, daar is 't schoolgaan een plezier ». 

Maar dat was in september 1944. 
« Zo is de Belg : hij heeft een afkeer voor 

overdreven lasten en voor alle staatsdwang : 
hij voelt zich gekwetst bij de gedachte dat 
zijn geld — zijn « bijdrage » — zou kunnen 
verspeeld en een\oudigweg slecht gebruikt 
worden; dit is de permanente karaktertrek 
die in de loop van de tijden, van België een 
natie maakte die misschien minder gedisci
plineerd is dan anderen, m a a r die steeds 
door een glimlachend sceipticlsme geken
merkt was. 

In de ogen van heel wat Belgen vertegen
woordigt Mr. V.D.B, vrij goed het type van 
de middelmatige Belg. En daarom is het ten 
slotte dat zy hem htm vertrouwen schonken. 

De Belgen willen het gevoel hebben dat 
zij naar hun zin leven, zonder andere collec
tieve verplichtingen dan degene die zij vrij 
hebben toegestaan. 

Wees Belg, M. V.D.B., dit is hetgeen de 
Belgen U vragen. Hervormt dus deze Staat 
met de kracht die u eigen is; duikt daar 
waar gedoken moet worden. En U weet in 
welk water de visvangst goed kan zijn... j> 
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Is een fris blad van Ket Davidsfond uH de 
Noorderkempen. Zij geven een mooie schil
dering van een andere groep van c oplos
sers ï. 

De toogplakker op het flamingantenbal. 
Wie herkent in dit stukje zijn zwakke mo
menten ? 

a Ze dansen niet. Wellicht omdat het hun 
regel niet helemaal is, olwel is ritmiek niet 
hun sterkste zijde, of misschien nijpen i u n 
nieuwe schoenen te veel, wie weet ? 

In elk geval, toen ze binnenkwamen stond 
hun vriend aan de tapkast. En ze g e r a n t e n 
er niet voorbij. 

En zo staan ze daar nu te staan, en te 
praten. 

En ze drinken een pïnt. En nog een. En 
ze praten maar. Urenlang. Overtuigend, en 
met veel armbewegingen, want dat hoort er 
bij. 

Dat maakt een bal eigenlijk zo vernaoei-
end, want ze moeten daarbij regelmatig op
zij gaan staan om de diensters door te laten. 

Maar dat hebben ze er voor over, want in 
een handomdraai is Brussel veroverd, de 
ministeries bezet en alle franskiljons gekas-
treerd of naar Cuba verbannen ! 

Je moet het mij niet vertellen, want... zeg, 
weet je al van... 

Gezondheid... » 

N E U E Z U R I C H E R Z E I T U N G 

Dit Zwitsers blad met wereldverspreiding 
bleef stilstaan bij het debat in de Belgische 
senaat over de buitenlandse politiek. 

Het onderstreept de tussenkomst van sena. 
tor Ballet onder de titel i Kritik an de 
Gaulle >. 

« De Vlaams-nationale senator Ballet be
weerde dat de Belgische regeringsdelegatie 
onlangs op een kwetsende manier in Parijs 
was ontvangen door de Gaulle. De Gaulle 
had alles gedaan om de Belgische ministers 
te laten voelen dat zij maar een klein land 
vertegenwoordigen. Hij had zich zelfs niet 
geschroomd steken onder water te geven in 
verband met het politieke verleden van Bel
gië. » 

'T P A L L I E T E R K E 

Niet zelf maa r langs een lezersbrief van 
een blijkbaar zeer goed gedokumenteerd ie
mand die C.E.H. Antwerpen ondertekent, 
krijgen we hier ook een ander staaltje van 
de Flamenpolitik van Frankrijk dat langs 
de a annexion des coeurs > blijkbaar plan
nen op verdere termijn koestert. 

« Hoe is dit mogelijk ? 
De « Gazet van Antwerpen » (22-12-66) fe-

VAN DE V.U.-LEIDJNG 
DE KADERSCHOOL START 

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

Volksvertegenwoordiger Maurits Coppleters werd als dlrek-
teur van het instituut aangesteld en Etienne Siosse, voorzitter 
van de Studiedienst, als sekretarls. 

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, 
150 fr. voor VNSU en VUJO, te storten op PR. 4147.47 van E. 
Siosse, Schoten, met vermelding : t Kaderscholing s. 

De reiskosten zidlen vergoed worden volgens een kompen-
satiestelsel. 

Schrijf nu reeds Ln 1 

VOORJAARSCYCLUS 1967 
O p 18 februari zal te Brussel de plechtige openingszitting 

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 leldersteam. 

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 : a Schets van een federale struktuur voor België ». 

_ 4 en 5 maart . 5de les : « Historisch overzicht van de ekono-
mlsche en sociale stelsels ». 

6de les : « De sociale voorziening in België (beginselen en 
struktuur) ». 

11 en 12 maart . 7de les : c 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 : « Kultuurautonomïe en kultuurbeleid ». 
O p 9 april zal op de slotvergadering van het Partijkongres te 

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

Nadere inlichtingen volgen. 

KADERBLAD 
In de loop van januari verschijnt het tweede nummer van 

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

De kaften worden door de arr. besturen verdeeld. 

liciteert dr. Robert Picavet, provinciaal grif
fier van Antwerpen, omdat hij door de Fran
se ambassadeur gedekoreerd werd als « Offi
cier de 1'Ordre du Mérite National Francais B. 
Niet van een orde voor een buitenlander, 
m a a r wel van Nationaal Franse verdienste ! 

Nu komt « De Standaard n (Antwerpse 
uitgave van 10 januari 1967) met over drie 
kolommen felicitaties voor de « Franse Aka-
demlsche Pa lmen » die ere-direkteur René 
Verscheuren op zijn bulk kreeg gehecht. En 
we lezen letterlijk : « Eigenlijk is het om
wille van de onrechtstreekse propaganda dia 
inspekteurs de Cnodder, Melis en ik maak
ten voor Frankrijk in het Vlaamse land door 
het in 1951 uitgeven van het schoolboek 
» Pier re et Simone ». 

« Propaganda voor Frankrijk in Vlaande
ren » ! 

Wrijf even uw ogen uit, het staat er letter
lijk. En dat in de krant van De Smaele^Sap 
en Co ! ' 

« La Revue des Vivants T> (Parijs) schreef : 
« De Frans-Belgische verhoudingen worden 
bepaald door erelintjes ». 

William Benton, joods lid van de uitvoe
rende raad van de Unesco, zei te Boston 
(« Le Monde » 26-10-€6) : « Frankrijk is de 
eerste moderne staat, die welbewust van zijn 
taal een der voornaamste wapens maakt fvan 
zijn buitenlandse politiek ». 

En hier vinden wij Vla,vnse dienaars van 
Frankrijk en twee van de meest^ vooraait-
staande Vlaamse kranten om dat oogmerk 

van Frans imperialisme nog handlangers
diensten te bewijzen ! 

Professor Henri Bernard getuigt in zijn 
boek « ï e n e Commune », dat hij in 1942 per
soonlijk het dokument gelezen heeft, waarin 
de Gaulle de noodzakelijklitjid onderstreepte, 
na de oorlog België op een of andere wijze 
te annexeren. Henri Bernard is professor aan 
de Militaire School te Brussel. Een dus wel 
onverdachte getuige. 

Een der voornaamste stichters van de Bel
gische staat, L.L. Jot trand, schreef te zijner 
tijd, dat de handhaving en de verspreiding 
der Nederlandse taal de voornaamste waar
borg was en is voor de onafhankelijkheid 
van België. (Zie hierover Drion de Chapois). 

En desondanks zijn er dus Vlaamse pers-
lui en dito onderwljsinspecteurs om deze 
Franse annexatiepolitiek in de hand te wer
ken en op hun manier het Front des Fran
cophones uit te breiden. Tot deze staat rijp 
en rot genoeg is om het woord van de Gaulle 
waar te maken « nous les bouclerons » ! Is 
dat nu domheid of schaamteloosheid van die 
heren ? Laat « 't Pallieterke » dan maar elke 
nieuwe week propaganda maken tegen Fran
se briefwisseling van Brusselse flrmas in 
N'laanderen, « De Standaard » en de « Gazet 
van Antwerpen T feliciteren de geridderden 
met de Orde van Franse verdienste ! Kan 
het nog krasser ? Kan het nog dommer ? Kan 
het nog schaamtelozer ? » * 

W. LUYTEN. 

ANTWERPEN 
S O L I D A R I T E I T 

Op dinsdag 7 februari te 20 u. 
in de K.N.S. : speciale opvoe
ring, ten bate van het Volks
unie-solidariteitsfonds van het 
arrondissement Antwerpen, 
van P.C. Hooft's « Warrenar ». 

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

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

FIRMA DEPREZ 
Vismijn 104 
O O S T E N D E 
Tel : 059 • 717 15 
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bewegi 

hun achterstand in te halen en 
verder te werven. 

KANTONNALE 
VOORLICHTINGS
VERGADERING 

Volksvertegenwoordiger M. Cop-
pieters spreekt in ons kanton op 
vrijdag 17 m a a r t 

ANTWERPEN 

Antwerpen 
SOLIDARITEIT 

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

Prijzen der plaatsen : 200, 150, 
J30, 100, 75, 50 en 20 fr. 

Kaarten kunnen ook op het se-
kretariaat van onze afdeling besteld 
worden. 

STEUN 
Om het tempo van onze vooruit-

Hang 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 
sekretariaat 
KOLPORTAGES 

Zaterdag 28 dec. om 15 uur. Ver-
tiek lokaal « Tyrol », Nationalestr. 
22, Antw. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretariaat 
« Scheldehof », Oude Koornmarkt 
28, van 12 uur 30 tot 16 uur 30, 
donderdag tot 19 uur. 

Zitdag dienstbetoon Dr._ H. Bal
let : maandag 30 januari van 18 
uur 30 tot 19 uur .30 bij hem thuis, 
J an van Rijswijcklaan 74, Antw. 

SOCIALE AVOND 
Begin maar t zal er een open ver

gadering plaats grijpen in de zaal 
< Thierbrau » waar uitsluitend pro
blemen van sociale aard zullen be
sproken worden onder vorm van 
een debatavond. 

SUKSESVOLLE 
KOLPORTAGE 

De kolportage met radio-wagen 
doorheen Antw. Oost op 15 jan. 1.1., 
kende eens te meer een groot suk-
ses. Onder impuls van senatoren 
Dr. Roosens en Dr. Ballet en ge
meenteraadsleden Mr. Wagemans 
en Bergers boekte de ganse propa-
gandaploeg weer een groot aantal 
nieuwe medestanders. 

VARIA 
Woensdag 22 februari 20 uur .30 

V.T.B.-zaal, St. Jakobsmarkt . 
'Avond ingericht door « Were-di ». 

Motto Boedapest 1956 — Leuven 
19G6. 

Film over « Hongarije in vlam
men ». Voorafgaandelijke toelich
ting door gastspreker A. De Bruy-
ne. 

Konkluzie en verwijzing naar 
Leuven 1966 door K. Dillen. 

Onze afd. verleent haar mede
werking aan de betoging op zater
dag 18 febr. te Borgerhout. Ver
trek te Boelaerpark om 14 uur 30. 

Slotmeeting in zaal Victory. 
Optreden van L. Verbeeck. 

Vrijdag 28 april sensationele 
kleinkunstavond in de zaal « Majes
tic ». 

BROEDERBAND 
Voor het Vide winterfeest op 4 

februari a.s. zijn alle beschikbare 
plaatsen besproken. 

Nieuwe inschrijvingen kunnen 
niet -meer aanvaard worden en en
kel de vrienden in het bezit van een 
deelnamekaart , kunnen toegelaten 
worden. 

We danken alle vrienden voor 
hun belangstelling voor ons feest, 
maa r meer dan 240 deelnemers 
kunnen we deze maal werkelijk 
niet plaatsen. 

Een volgende maal zullen de laat-
sten de eersten zijn. 

Berlaar 
ABONNEMENTENFEEST 

Het liep werkelijk storm in de 
laal Luyten voor het feest bij de 
afsluiting van de abonnentenwed-
strijd van het arr. Mechelen. 

Gemeenteraadslid Walter Luyten 
vond de glimlach terug door de 
grote opkomst en de fijnzinnige 
politieke kokier van Hugo Brou-
ckaert. Tot zeer, zeer laat draaide 
de molen op te tonen van het or
kest Mare Seva. Even viel die mo
len stil voor een prijsuitreikings
regen onder leifling van arr. voor
zitter Bouwens aan de wroeters van 
de afdelingen. Hoofdprijzen w.iren 
twee zetels (voor de lieste afdelin
gen) die door senator Wim .loris-
sen en «r peter » Hugo Schiltz aan 
Bob Dosfel voor de afd. Mechelen 
en Frans Van Dessel voor de afd. 
bijlen werden overhandigd. De bes

te persoonlijke prestatie was d i 
van Julien Tourné uit Klein Bra
bant, die praktisch op zijn eentje 
de greep deed naar 50 nieuwe abon-
nenten ! 

1) Nijlen met Kessel onder zijn 
hoede, 2) Mechelen, .3) Klein Bra
bant, 4) Bonheiden-Rijmenam, S) 
Bornem, 6) Beriaar, 7) Konings-
hookt, 8) Lier, 9) Duffel. 

Borgerhout 
KOORDINATIEKOMITEE 

€ LEUVEN VLAAMS » 
Het Borgerhouts Koördinatieko-

mitee Leuven-Vlaams roept alle 
simpatisanten op tot het bijwonen 
van de vergadering op 1 februari 
in de zaal « Fax », 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
len inzetten worden vriendelijk 
doch dringend verzocht door hun 
aanwezigheid de geplande mani
festaties het beoogde sukses te be
zorgen. Voornamelijk op de_ aan
wezigheid van de 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 
werken, kunnen zich steeds aan
melden in de Weversfabriekstraat 
38 en 40. 

Brasschaat 
O p woensdag 8 februari 1967 

heeft in de zaal Sporta, Bredabaan 
360, onze maandelijkse kaderverga
dering plaats. Aanvang te 20 uur 30. 

Wij verwachten zeker alle be
stuursleden en wijkafgevaardigden. 
Alle leden welke aktief willen mee
werken aan de verdere uitbouw 
van onze afdeling zijn natuurlijk 
steeds welkom. 

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.-
sympatisanten van het gewest. Dr. 
Anciaux zal er een overzicht geven 
van de politieke toestand. Nadien 
vragen stellen en debat. 

ARR. 
BESTUURSVERGADERING 

Het arrondissementsbestuur ver
gadert op vrijdag 3 februari 1967 
te 20 uur in « Uilenspiegel », Ple-
tinckxstraat te Brussel. 

Worden verzocht hierop aanwe
zig te zijn : de leden van het arron
dissementsbestuur, de provincie
raadsleden, de volksvertegenwoor
diger en de provinciale voorzitter. 

KOLPORTAGES 
Tocht naar Londerzeel : 8 man, 

met 181 nummers van « Wij ». 
Volgende kolportages : 
5-2 : Dworp, Huizingen, Buizin

gen; samenkomst om 9 uur 30 aan 
de kerk van Dworp; 

19-2 : Halle; samenkomst aan de 
kerk om 9 uur 30; 

5-3 : Huldenberg, Vossem, Leef-
daal. 

De medewerkers uit Brussel wor
den telkens verwacht achter de 
K.V.S. om 8 uur 45. We moeten 
minstens met 10 a 12 man zijn : 
we rekenen dus op allen. 

Mechelen 

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

O p 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, Leu\en en Mechelen. 

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 zoals vorig 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. 

St Jans-Molenbeek 
EERSTE LUSTRUM 

Vijf jaar geleden kon men lezen : 
Stichting V.U. Kanton St. Jans-
Molenbeek. Voorzitter : J a n de Ber-
langer. Sekretaris : dhr. Goossens, 
thans overleden. Financiën : dhr. 
Van Bruaene. Raadsleden : de hh. 
M. Van Gijseghem, L. Knaepen, 
Fr. Hollands, thans overleden. 

Dit, en andere gebeurtenissen, 
worden herdacht op 29 dezer te 
14 uur 30 in de zaal «Port de Mer», 
Leopold II laan 2 te St. Jans-Mo
lenbeek. Iedereen welkom. 

Testeit 
BLIJDE GEBOORTE 

In het gezin Van Kerckhove Mau-
rits werd de komst van een doch
tertje begroet, dat Ilse gekerstend 
werd. Hartelijk welkom en profi
ciat. 

Vilvoorde 
AANBOD SOC. DIENSTBETOON 

Om de kolportage van 15.1.1967 
(80 nummers verkocht!) nog meer 
weerklank te doen vinden, heeft de 
afdeling Vilvoorde besloten in de 
bewerkte wijk, nl. de Far-West, een 
stencil met aanbieding voor sociaal 
dienstbetoon te bussen. 

NAAR GRIMBERGEN 
De afdeling Vilvoorde, in nauwe 

samenwerking met de kantonnale 
gevolmachtigde en de arrondisse-
mentssekretaris, heeft besloten de 
gemeente Grimbergen aan te pak

ken en er, ten laatste nog deze zo
mer, een afzonderlijke V.Ü.-afdeling 
te stichten. Een eerste kontakt met 
enkele simpatisanten uit Grimber
gen had reeds plaats op 18 dezer. 
In de loop van volgende maand 
wordt te Grimbergen de eerste 
openbare kontaktvergadering 
geliouden. 

Wie wil meehelpen kan terecht 
bij de h. Piet Daelemans, Ensor-
laan 31 te Vilvoorde of bij de h. 
G. Vanderstraeten, Toekomststraat 
8 te Weerde, tel. 013-621.57. 
T W E E D E KOLPORTAGE 

Tweede kantonnale kolportage te 
Grimbergen op zondag 19.2.1967. 
Verzamelen te 9 uur 30 aan de 
Vaartbrug te Vilvoorde. 

OOST-YLAANDEREN 

Aalst 
VOORDRACHT 

Op vrijdag 10 februari te 20 uur 
zal de heer Wim Naessens voor 
« De Vriendschap » een voordracht 
houden op het tema : « is dialoog 
met links mogelijk » ? 

Deze voordracht zal doorgaan in 
lokaal De Vriendschap, Kerkstraat 
9, te Aalst. 
PROCES DIEPENDAELE 

«t Die m a n moet hangen », de 
pocket over het proces Diependaele, 
is eindelijk van de pers. De vrien
den van de gewezen senator stel
len zich in verbinding met Willy 
Cobbaut, Dorp 33, Baardegem (tel. 
0.52-35452). 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Na een mooie reeks zitdagen no
pens de ouderdomspensioenen, 
wordt nu begonnen met de orga-
nizatie van een reeks zitdagen voor 
het invullen van de belastingsaan
giften. 

Wie zijn medewerking hieraan 
wil verlenen, geeft naam en adres 
op aan het « Centrum voor Dienst
betoon T>, p /a Kerkstraat 9, Aalst. 

Zeer binnenkort verschijnt de 
tweede brosjure van provincieraads
lid Urbain De Grave, waarin hij 
deze maal handelt over de sociale 
tussenkomsten van de provincie 
ten voordele van enkelingen en 
groeperingen. Vooral voor gemeen
teraadsleden en bestuursleden van 
verenigingen zeer interessant. 

Te bestellen door storting of o\^r-
schrijving van 10 fr. op prk 914764 
van Willy Cobbaut, Dorp 33, Baar
degem. 

KARNAVALBAL 
Karnavalbal Vlaamse klub zater

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

PlaatsbesprekAig bij de bestuurs
leden, op tel. nr 015-12942, lokaal 
Salamander of boekhandel X'anix, 
Adegenistraat 38. Bijzondere prij
zen aan verklede groepen en pa
ren. 

Westerlo 
SCHOKAKTIE 

Ook in de uiterste hoek van de 
Zuiderkempen is de schokaktie een 
sukses geworden en is het Vlaams 
bewustzijn doorgedrongen. 

Kantonnaal beschouwd steken 
wij zelfs de beste voorbij met 767 
t. h. van onze streefnorm. Profi
ciat aan alle wervers! 

\Vij doen nogmaals een beroep 
op de achtergebleven kernen om 

ZOEKERTJES 

Denderleeuw 

Ik ben 32 jaar, sportief en d>na-
iiiisch, wens huwelijk met jonge 
heer of weduwnaar. Schrijven bur 
blad onder T. 11.3. 

Gevraagd voor drukkerij te Brus
sel : halve gast, vrij van legerdienst, 
geen speciale kennissen vereist, liefst 
22-25 jaar; halve typograaf, mogelijk
heid om linotypist te worden, vrij 
van legerdienst. 

Goed loon, vaste betrekking. Schr 
bureel blad onder letter T. 111. 

Particulier verkoopt Opel Re-
kord 1961 (nieuwe banden, rem
men en batterij), prima staat, vas
te prijs 17..5()0 fr., Gitschotellei 166, 
Berchem (Antw.) Tel. (03) 390360 
(T. il4X 

Hoofdredak teur : 
T. van Overs t r ae ten . 
Alle br iefwissel ing voor 
redak t ie n a a r 
Rota tvp , Sylv. Dupuisl . , 
110 Brus . 7. - Te l . 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonn ie rL 82 
Brussel L - Te l . : 11.82.16 
Alle k lach ten voor n ie t 
on tvangen van blad op di t 
ad re s . 

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

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

( m i n i m u m ) . 
Losse n u m m e r s : 8 F . 
Alle s tor t ingen voor he t 
blad op pos t r eken ing : 
17113Ü « WIJ > - Vlaams
na t ionaa l weekb lad . 

V e r a n t w . uitg. Mr. F . Van 
de r Eist , Beizegemstraa t 20 
Brussel 12. 

BAL 
Zat. 4 febr. om 21 uur daverend 

Vastenavondbal der V.U. in c De 
Verbroedering i , Stationsstr. 18. 

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

Inkom : .50 fr. Kaarten in « De 
Klok B en bij het bestuur. 

Destelbergen 
HOE 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 
START VAN J.V.S.G. 

Heden zaterdag 28 januari om 14 
uur 30 in 't Steentje, Steendam, 
Gent, eerste kontaktvergadering 
van de Jong-Vlaamse Studenten-
gemeenschap (J.\'.S.G.) betreffende 
de oprichting van de J.V.S.G. te 
Gent. Wij verwachten alle Vlaams-
gezinde leerlingen van het middel
baar onderwijs (jongens en meis
jes). Toegang vrij. 

Plaatselijk sekretariaat in de 
Roeland, Koile Kruisstraat 3, Gent. 

Gent • Eekio 
V.U.J.O. IN AKTIE 

Onze aktie 1967 is sukse.srijk ge
start ! 13 jan. : levendig debat over 
het liberalisnie; 20 jan. : buitenge
woon ijiteressante spreekbeurt van 
Walter Luyten over « Kerk en Na
tionalisme » onder ruime belang
stelling; 21 jan. sensationele kol
portage in Nevele, 15 VUJO-ijvc-
raars, o.l.v. 3 <t oud-strijders » 
waaronder Stef De Zitter. We ver
kochten 151 nummers. Volgende 
dag : oimieuw kolportage, op Sinl-
Amandsberg, 76 verkochte num
mers, Rudy en Stefaan waren weer 
op post! Dringende oproep tot alle 
leden : ledenvergadering op 4 fe
bruari in zaal Roeland, Gen t 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek « De v e e r m a n » 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans. 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant > 
in het Vlaams Huis 

«PETER BENOIT» 
Frankrijklei 8 - Antwerpen 

B I E R E N ATLAS 
Alle special i te i ten 

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

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

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

De special is t de r 
s t an t i aa rddeuren 

J . LEEMANS, Deurne %. 
Van Havrelei 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene - Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichting 

Kruidtuinlaan 6 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) - 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 
Kamers - vol pension -

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

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

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

UURWERK - JUWELEN 

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

Dewin t e r s t r . 11 - Oudergera 
T. 72.45.43 T e r m i n u s t r . 35. 
lO' % ko r 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, BHUSSEL 

Tel . : 02/18.62.62 

P L A S T I E K 

F r . P A R Q U I N F .v .b . a . 
Lg. Lobroeks t raa t 44 

ANTWERPEN. 
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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OOST-VLAANDEREN 

Lokeren 
V.U.-BAL 

Zaterdag 28 januari a.s. om 20 
uur tweede V.U.-bal in de zaal Va
riétés, Zand te Lokeren. Orkest De 
Komeo'b uit Beveren. 

Inkom 40 fr. (studenten en tie
ners 30 fr.). Grote tombola. 

Merelbeke 
NAAR LEDEBERG 

Ken Reslaasde koljwrtage jl. /on-
dag 21 jan. in de wijk Merelbeek-
Statie. De opkomst was anders niet 
te best. Een te lange winterslaap? 
yX'e \erw achten derhalve zondag 29 
jan. heel wat meer gegadigden voor 
een heruitga\e te Ledeberg. Ver
trek aan café Kristoffel, Ledeberg, 
Botermarkt om 9 uur 30. 

VOORLICHTINGS-
VERGADERING 

Onder auspiciën van de V.O.S.-
afdeling gaat m j d a g 17 februari 
om 20 uur in het « Wijnhuis », 
Hundelgemstw. een avond door 
.gewijd aan de \ 'oen,treek en 
Overmaas. Gastspreker is de h 
Goeverneur. 

J3ias en film over beide streken. 
Iedereen welkom. 

VERGETEN 
BLOEMENKRANS 

In 1965 werd de door de V.O.S.-
Merelbeke neergelegde bloemen
krans aan het plaatselijk gedenkte
ken der gesneuvelden gestolen. Een 
herstelbetoging was daarvan het 
ge\olg. In 1966 op 1 november werd 
een nieuwe krans door de afdeling 
neergelegd. Het moet zijn dat de 
\ roede gemeentevaderen van de 
herstelbetoging nog niet hersteld 
zijn want wat zien we n u ? De 
V.O.S. bloemenkrans die allang 
geen bloemen meer heeft ligt nog 
heel alleen aan het gedenkteken! 
Alles is opgeruimd geworden, al
leen de V.O.S.-krans heeft men 
niet durven aanraken !... 

Melsele 
V.U.-BAL 

In het gebooitedorp van senator 
Dr De Paep wordt een V.U.-bal in
gericht op zaterdag 11 februari a.s. 
(n de zaal Ï Astrid », Grote Baan. 

Inkom 40 fr. Orkest De Romeo's 
uil Beveren. 

Bij deze gelegenheid wordt de 
inschrijving van het 150ste lid van 
de atdeling Melsele gevieid. 

Nevele 
BAL 

Volksvertegenwoordiger Dr Jan 
M'annijn nodigt alle simpatisanten 
van Nevele en omliggende uit op 
het V.U.-bal, zondag 19 februari. 

Het befaamde orkest Paul Rui
gen speelt ten dans te 19 uur. 

Deelname in de kosten slechts 30 
fr. \ 'oorbehouden plaatsen op aan-
VI aas; bij dhr. Gilbert Mortier, Osse-
koulei te Nevele. 

Oudenaarde 
K.OLPORTAGE 

Zoals besloten op de jongste ar-
londissementsraad zal om de veer
tien dagen een arrondissementele 
kolportage georganizeerd worden, 
om aldus ons arrondissement te
gen het einde van het jaar volle
dig bewerkt te hebben. ^ 

Eerste van de reeks zondag l9 
jan. te Zingem, verzamelen om 9 
uur in het lokaal Pallieter te Leu-
pegem of aan de kerk te Zingem 
om 9 uur 30. 

Ieder kaderlid moet minstens 
eens per maand aan deze aktie 
deelnemen, om de propagandisten 
aan te moedigen, en het goede 
voorbeeld te stellen. 

Dit bericht geldt als uitnodiging. 

BEVLAGGINGSAKTIE 

Dat een intens gevoerde bevlag-
gingsaktie zeker vruchten alwerpt 
zal wel niemand betwisten. 

Verleden jaar behaalden wij 
r ieds een mooi rezultaat, laten wij 
nu reeds de aktie aanvangen en 
alzo onze verkoop van \ei ledeu 

jaar verdubbelen, zo zullea op on
ze Vlaams Nationale feestdag ook 
in ons arr. meer en meer leeuwen
vaandels aan de gesels wapperen. 

Bestel nu reeds uw vlag. Leeu
wenvaandels te koop (vanaf 200 fr.) 
o! te huur Einest Smet, G. Lobert-
str. 5, Oudenaarde. 

St Amandsberg 
HULDEAVOND 
GASTON ROMBAUTS 

Wij huldigen hier ^en ran onze 
schoonste en edelste mensen uit de 
\ ' laamse Beweging! Steeds in de 
strijd om het Vlaanderen eers t ! N Q 
nog kan men hem dagelijks per 
fiets ontmoeten om een of meerde
re V.O.S.-afdelingen herop te rich
ten ! En nog steeds laat de repres
sie niet l o s ! Daarom : talrijke 
vrienden vi-eest bereid ! Stort naar 
Uw vermogen, een biljet van 20 fr. 
of 50 fr. op het adres : Raman Lo
de, Loodsenstraat 66, Gent, of op 
postgiro 235.62 van de Kredietbank 
te Gent, op de rugzijde : voor reke-
nink 4400-13-66290 - Hulde V.O.S. 

De feestzitting heeft plaats in 
zaal Roeland zaterdag 25 februari 
om 19 uur. Medewerkenden zijn ; 
Studentenkabiiret Rommelpot t Jos 
Baudewijn (B.R.T.) en letterkundi
ge Roni Ranke. Feestrede door 
Ward Hermans. 

GROTE 

V OLKS VE RGADERING 

Dinsdag, 31 jan. om 20 uur 
.spreeekt volksvertegenwoordiger 
Maurits Coppieters over «r Vlaan
deren en de vrije Universiteit » in 
café Sint-Amand, Antwerpsesteen
weg (center). 

Kultuur en was promotor van de 
tentoonstelling « Stille Getuigen ». 
Deelname in de onkosten : 10 fr. 

Deze voordracht wordt de lezers 
van oc Wij » warm aanbevolen ! 
AVONDFEEST 

Op 1 april a.s. (en dit is géén 
vroege aprilgrap) vindt jong en oud 
elkaar op het V.U.-avondfeest te St 
Andries, zaal « Jagershof ». Houd 
deze datum vr i j ! 

Kortrijk 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 
VUJO-WERKPROGRAMMA 

4.2.67 : vanaf 9 uur werkdag met 
gezamenlijk middaginaal. 

17.2.67 : samenkomst VUJO-be-
stuur arr. Brugge-Torhout. 

25.2.67 : jongeren-dansavond in 
bovenzaal « Breydelhof », aan
vang : 20 uur, muziek : Patrick De-
vos; deelname in kosten : 20 fr. 

10.3.67 : algemene ledenvergade
ring met debatavond over « demo-
kratisering onderwijs ». 

Uit dit schema blijkt dat onze 
V.U.-jongeren niet stilzitten. On
dertussen zijn zij ook nog aktief 
als « geluidsjagers » en houden zij 
elke 4de vrijdag van de maand 
hun vaste bestuurssamenkomst. De 
ledenwerv ing 67 wordt een sukses : 
24 jan. 67 werd te Assebroek over
gegaan tot de stichting van een 
plaatselijke \ 'UJO-kern. Ook jonge 
dames zijn van harte welkom. Aan
melding voor VUJO : p /a : Invali-
denlaan 1, Heist. 

Brugge - Torhout 
NA DE 
ABONNEMENTENSLAG 

Volgens de eerste globale uitsla
gen per afd. boekte ons arr . 170 
t h. van het streefcijfer. Zulks is 
op zich zelf niet kwaad gedaan 
vermits het arr. Brugge over 1966 
vooraan de landelijke rangschik
king stond. Onze besturen zitten 
ecliter niet stil : ook gedurende de 
maand januari gaat de abonnemen-
tenw erv ing verder ! Naar de 200 
t. h. \ oor 1 feb. a.s.! 

ARR. KONTAKTBLAD 
Nadat de arr. raad op 13 jan. II. 

het initiatief tot uitgave van een 
arr. konlaktblad bezegelde en o.m. 
dhr Roger Corty tot redaktie-se-
kretaris aanduidde, mag verwacht 
dat onze eerste uitgave in de loop 
van maart a.s. het licht zal zien. 

Het werk is nu aan de redak-
tie-raad en aan de afd.-sekretarissen 
(o.m. om een lijst van ca. 10.000 
s.imen te stellen). 

VOORDRACHTAVOND 

O p uitnodiging van de S.V. 
Vlaamse Klub spreekt op maandag 
23 jan. a.s. te 20 uur in de boven
zaal van het « Breydelhof », Suvee-
straat 2, Biugge, drs. Luc Sche-
pens op het tema : «t De Vlaamse 
beweging tijdens de eerste wereld
oorlog ». Dhr Schepens is weten
schappelijk attaché bij de West-
vlaamse provinciale dienst voor 

LEUVEN VLAAMS 
Vrijdagavond 3 februari om 20 

uur spreekt de heer Karel Dillen, 
voorzitter van Were Di, over : Leu
ven Vlaams. 

Deze avond gaat door in de bo
venzaal van café Astor, Grote Markt 
31, Kortrijk. 

Inlichtingen kunnen bekomen 
worden op adres : Were Di, p / a 
Koeikop 20, te Kortrijk. 
KOLPORTAGE 

Nu de abonnenientenslag sukses-
vol werd beëindigd, heeft de kol-
portagekoorts ons weer te pakken. 
Op zondag 29 januari nemen wij 
een nieuwe start met een groot
scheepse kolportage te Waregem. 
Onze kolportageploeg rekent op de 
medewerking van alle leden van 
het arrondissementeel bestuur als
mede op de leden van de arrondis
sementele raad. 

Bijeenkomst om 8 uur 30 in lo
kaal Astor te Kortrijk en om 9 uur 
in 't Zangershof, Grote Maikt te 
Waregem. 
BLIJDE G E B O O R T E 

Het gezin van de arrondissemen
tele sekretaris Herwijn Vanden-
bulcke werd verrijkt met een zoon, 
die de naam Renaat kreeg. Harte
lijke gelukwensen ! 

Knokke - Heist 
PRIMUS 

Volgens een eerste steekproef be
kwam de afd. Knokke-Heist de bes
te klassering in d e inter-afd.-abon-
nementenslag. Proficiat aan deze 
kustafdeling. Proficiat ook aan hun 
wakkere voorzitter (Raf Declercq) 
en onvermoeibare sekretaris (Ar-
noud Van Hauteghem) die bewezen 
hebben dat Knokke-Heist voor de 
V.U. niet dood zijn ! 

Menen 
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. 
BLIJDE G E B O O R T E 

Wilfried, Marijke, Johan, Magda 
en Dirk melden u de geboorte van 
een zusje Greta. 

Dit melden u ook de ouders Lau
rent Vanderbrugge-Baert, Linden-
laau 32, Menen. 

Oostende 
LEUVEN-DEBAT 

Op zondag 29 januari e.k., om 16 
uur, heeft in de zaal « Noordzee », 
Wapenplein 14, Oostende, een de
bat plaats over Leuven. Mr. l". 
Baert, hoofdbestuurslid \ a n de 
V.V.B., verdedigt het standpunt van 
de overheveling van de Waalse se-
tie. Drs. F.E. Stevens, steller van de 
brochure « Leuven i, verdedigt dat 
van de (tmitaire) eenheid. 

Het debat, dat open staat voor 
alle franskiljons en flaminganten, 
van De Panne tot Overmaas, wordt 
ingericht door de J.V.S.G. (Jong-
vlaamse Studentengemeenschap) en 
de Blauwvoetgemeenschap (V.B.V.-
Geuzenvendel, V.V.M, en B.V.K.X 

St Micliieis - Oostkamp 
INFORMATIEBLAD 

18 jan. II. was er een uitgebreide 
bestuursvergadering waar o.a. be
slist werd het informatieblad 
« Nieuw » ook te verspreiden over 
Oostkamp en Loppem. 
SAMENZIJN 

Zat. 25 feb. a.s. 20 uur in het 
Centrum, Kerkstr. 23a, St Michiels 
a 3tle St Michiels-samenzijn » met 
koud buffet en dans. 

Waregem 
PROVINCIAAL ZANGFEEST 

Zondag 19 maart a.s. houdt II 
nu reeds vrij : op die datum no
digt u het A.N.Z. te Waregem in 
het moderne jeugdcentrum op hel 
traditionele provinciaal zangfeest! 

ppof. geyl... 
S..OVER HERMAN VOS ( 1 9 5 2 ) 

*Naar mijn mening gebruikte hij zijn prestige 
niet voldoende. Mij leek het of er nog altijd er
gerlijke misstanden op Vlaams gebied bestonden, 
en ik verbeeldde mij dat juist onder de links-ge
oriënteerde intellektuelen velen maar wachtten op 
het voorgaan van een leidsman om in de partij 
zowel als in het land wanverhoudingen op te rui
men. Vos bevorderde het houden van afzonder
lijke Vlaamse partij-kongressen; hij sprak ook van 
splitsing van het departement van openbaar on
derwijs, minimum-verwezenlijking van een ge
dachte die naar het mij voorkomt (geheet afziende 
van minimaal of ekstreem) vroeg of laat weer in de 
praktische politiek zal komen, wil Vlaanderen ge
lijk opgaan met Nederland in eigen vormen van 
kultuur en samenleving. Vos betwistte die mening 
nooit. Hij betwijfelde alleen of het ogenblik op
portuun was en pleitte « Wacht en heb geduld ». 
(Herman Vos was voorzitter van de Frontpartij 
geweest en werd later socialistisch minister). 

..OVER DE EUROPESE GEDACHTE ( 1 9 5 3 ) 
« Het is, dunkt mij, niet zonder nut en het is ge
noeg, eens opgemerkt te hebben tot wat voor kon-
sekwenties de Europa-gedachte kan leiden, als 
men er onberaden mee voortstormt. Of liever : 
niet de Europa-gedachte, want Engeland en 
Skandinavië en zelfs de West-Slavische landen be
horen ook tot Europa, en zodra men die alle ver
enigd denkt, wordt het gevaar voor kleine talen 
en kultuurgemeenschappen veel minder ernstig. 
Maar de Klein-Europa-gedachte ! En die dan voor
al als men de federatie enger en meer dwingend 
maken zou, dan het mij mogelijk voorkomt dat 
ze ooit zal worden. En nog een reserve dringt zich 
op : dat Klein-Europa zou tot de herfransing van 
Vlaanderen en de verfransing van Nederland al
teen leiden, als wij ons allen nederig bogen voor 
het prestige van Frankrijk ». 

.OVER DE SCHEIDING DER NEDERLANDEN 
( 1 9 2 3 ) 
« Een tragedie ? Ja, want wat eens het beste deel 
was van de Nederlandse stam. Is eeuwen lang in 
verval geweest en op de duur half verfranst ge
raakt, half voor onze gemeenschappelijke kultuur 
verloren. En ik kan moeilijk aannemen dat het 
niet groter weerstandsvermogen getoond zou heb
ben als het met het Noorden verenigd was geble
ven. Er is alle hoop dat veel teruggewonnen zal 
worden. Maar er is ook blijvend verlies geleden. 
Brussel, eens een Nederlandse stad zo goed als 
Leiden of Amsterdam, is, houd ik er voor, niet 
meer voor volslagen verfransing te redden. Als 
men bedenkt, dat er geen andere stad van die be
tekenis in heel West-Europa te vinden is die in 
de laatste eeuw haar taal veranderd heeft, dan is 
dat een tamelijk vernederend verschijnsel voor 
allen die onze taal spreken. Fratis-Vlaanderen is 
even reddeloos als Brussel. De sterke, door tradi 
tie en staat geschraagde Franse natie assimileert 
zich daar een andersoortige grondstof, wier weer
standsvermogen door scheiding van de hoofdmas
sa gering is ». 

...OVER DE RAMP VAN 1830 ( 1 9 3 2 ) 
«Maar voor men begint zich geluk te wensen 
(nota : over de reeds behaalde resultaten van de 
Vlaams beweging) lette men eens op het ontzet
tend kultuurverlies gedurende die eeuw van 
strijd en onvolkomenheden die het Belgisch re
giem in Vlaanderen ook nu nog kenmerken. Men 
lette eens op Brussel dat, in die tussentijd, op het 
hellend vlak geraakt is en dat, vrees ik soms, geen 
macht ter wereld meer voor Vlaanderen en de Ne
derlandse kultuur kan redden. En men erkenne 
dat 1830 voor de Nederlandse kultuur, dat wil zeg
gen voor Vlaanderen en Holland beide, een ramp 
geweest is ». 

...OVER HET AKTIVISME IN 1914-1918 ( 1 9 5 4 ) 
« Men kan uit deze bijzonderheden begrijpen in 
wat een gisting de jongere Vlaamse generaties bij 
het uitbreken van de wereldoorlog verkeerden. 
Het aktivisme in die oorlog, dit wil zeggen het 
aannemen van de hulp van de bezetter om de 
Vlaamse hervormingen door te zetten die de ei
gen verfranste hogere burgerij, in verband met de 
Walen België beheersende, weigerde, was een on
vermijdelijk verschijnsel. Onrecht wekt verbitte
ring. Het bedrijf van de aktivisten in 1915-1918 
mag onverstandig geweest zijn, het was zozeer uit
gelokt door het onverstand van het regiem, dat 
het nauwelijks laakbaar mag heten ». 
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' T M O O I S T E N A T U U R K A D E R , 

MASTBOSSEN doorkruist met prachtige brede betonbanen. volledig uitgerust 
met riolering en verlichting. 

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

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

^ 

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

vlak bij 't gekende Vriesdonk. 

Grondprijzen vanaf: 250.000.- Fr. 
straatkosten inbegrepen. 

Keuze tussen oriëntatie zuid. 

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

NOG SLECHTS ENKELE MOGELIJKHEDEN 
ter beschikking ; 
raadpleeg daarom onmiddellijk 

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

Het Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
A N T W E R P E N 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 - V00B6RAECK EN C' 
Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
r E L E F O O N : 03/37.54.38. 

B O O M K W E K E R I J E N 
H. L A M B R E C H T S P.v.b.a. Dries 16. Beerzel (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, kana'da's, sierdennen. rozen, 
slerstruiken, maasrotsen, alles voor de tuin. 

EPfllA 
• F " • ^ ^ — < ^ 

l l R E L L I 
Dunlopillo 

ü/^mumt^nnmmtnu^r 
rURNHOUtSei«AM ioâ iî BGERH'bUT . m. 35̂ 7.83 

arjHUlZEM : Bi.pesrra*f **.»», *nlw. te.. 31.01.11 
••giinens"-»»» if-V'hnl^. Ttl. 33.«r,24 !;»lli(ort'»! 50, Oeurnu, Tel. 3fi.75.?2 

W I M M A ES 

DIANALAAN. 10. BERCHEM - Antwerpen. Tel.: (03) 39.69.34. 
— Stilt zijn kandidatuur bfl alle Vlamingeir ID d« 

provinciën Antwerpen Brabant eo Oost-VlaaD 
deren Toor alle yerzekenngsvormen : Brand 
Leven Persoonlijke Familiale Auto Wet 
Burg Aansprakelijktieid 

— Komt op het eerste »erzoek voor ; 
Overname »an bestaande verzekeringspolissen 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak. enz. 

KREDIET EN FINANCIERiNGSVENNOOTSGHAP 
- F I N A N C I E R I N G E N 

- LENINGEN 

- HYPO TE KEN Ie en 2e rang 

Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon: 03/37.54.38. 



EEN KORDATE 
JONGEN 

Je kan van mij niet neggen dal ik 
een eig sociaal iemand ben. Dat hoef 
\je ook niet te zeggen. Ik heb mijn 
^krantenwinkeltje. Ik bedien behoor
lijk mijn klanten, verdien mijn kost 
en veider bemoei ik mij nergens mee. 
Ik schrijf een boek, zie je, al drie 
jaar. Daar heb ik getweg aan. 

Nou ja, had ik genoeg aan, tot die 
jongen binnenstapte. Vooraan in de 
twintig, dacht ik, iets onder mis
schien. Een viiendelijke jongen, met 
levendige ogen en een wijde lach. Hij 
gioette luid, kwam erg zelfzeker op 
me toe en zei : « The Financial Ti
mes asjeblief, en Wall Stieet Jour-
r.al ». « Heb ik niet », zei ik. « Fijn >. 
laclite hij « dan neemt u meteen 
maar een abonnement. Ik betaal tel
kens volle prijs en op lange termijn 
maak je dan een dubbele winst. U 
bent een gelukkig man >. 

Voor ik hem kon antwoorden, 
stond hij buiten, liep de straat over, 
bij de Geldermansen binnen. 

Later op de dag zei mijn vrouw .• 
« Weet je, bi] de Geldeimansen heb
ben ze eindelijk een nieuwe pension-
gast ». 

« Ja •» zei ik, « een blonde jongen >. 
En het was een keurige jongen. 

Niet erg duur gekleed. Zijn hemden 
waien tiouu'ens wat rafelig en zijn 
schoenen verre van nieuw. Hij had 
maar één jas, een rei schoten regen
jas. Maar hij liep er keinig bij. Geen 
lange haien, goed geschoren en hij 
was beleefd. Kan je van vele van zijn 
leeftijdgenoten moeilijk zeggen. Pum
mels zijn het meestal, piovo's. Maar 
kom, ik bemoei er mij niet mee. Ner
gens mee. 

En wat ik zo fijn aan hem vond. 
HIJ was steeds goed gehumciud en 
toch ernstig. Vioeg uit de veren en 
er nooit laat weer in. Soms zag ik 
hem op de lei, tn de « Londoti Ta
vern ». Dan zat hij te lezen en aan-
tekeriingen te maken. Zo'n jongen 
brengt het ver, dacht ik. 

Mijn viouw zegt dat ik van hem 
hou omdat hij lijkt op mijn zoon. 
Fiank die dood is. Dat is niet waar. 
Is het sentimenteel om een fijne jon
gen een fijne jongen te vinden ? 

Op een moigen nauwelijks drie 
maanden later, slajjte hij binnen, 
helemaal in het nieuw. Zijn kranten 
lagen klaar. Hij geurde naar after 
shave en droeg een biuine tweedvest, 
een Daks broek en naar ik zo zien 
kon Churches' schoenen. « De zaken 
draaien? », zei ik vtagend. « Reken 
maar >, lachte hij en stak energiek 
zijn duim in de hoogte, « zo ». Kijk, 
ik wil mij neigens mee bemoeien, 
maar ik voelde mij blij voor hem. 
Ik moest tioinoens nog een abonne
ment bijnemen, « Business Week ». 

Enkele weken later kocht hij zijn 
autootje, zo'n lekker scheurbeest, een 
fiaaie Sunbeam, british lacing green 
en zwartlederen kussens. « Een fel 
keteltje >, zei hij, « en niet eens 
duur 9. Na een half jaar zag ik hem 
voor het eerst met een meisje (later 
kwam ze elke dag bij hem), een heel 
mooi meisje. Net iets voor hem. 
Zachlbimn haar, lichte ogen, slank, 
duur gekleed, maar helemaal niet 
pretentieus. Soms kocht ze < Ave
nue y, < Jardin des Mo4es > «ƒ 
< Twen >. Als ze santen wegreden, 
wuifden ze naar me en ik dacht : 
< Geluk kinderen >. 

Ik had in maanden niet meer aan 
mijn boek gewerkt. Hoezvel ik er mij 
niet mee bemoeien wilde, moest ik 
toch steeds aan hen denken. Zo'n ke
rel. Ik voelde niij gelukkig hem te 
kunnen helpen en wist dat hij het 
waardeerde. 

Op een keer biarht hij me een kist 
duie Amerikaanse sigaicn. « Voor 
jou » zei hij < maar dan moet je wel 
een abonnemenlje voor inij bijne
men, Fortune >. 

< Weet je, Barbra en ik gaan trou
wen binnen twee maanden. Dan 
gnan xce builen de slad wonen, bij 

het bos. Maar jij blijft mijn kranten-
man >. 

Dezelfde dag nog kocht ik een Dun-
hill aansteker voor hem en een Du-
pont voor Baibra. Al ben ik maar 
een krantenman, ik heb smaak en 
voor hen wil ik niet krenterig zijn. 

Ik telde de dagen af... de tiende 
mei zouden ze trouwen. Zo'n kei el en 
zo'n meisje. De zon zou schijnen, er 
zouden al margiieten bloeien, de bo
men zouden botten, de vogels zin
gen. Ik had me niet vergist en laat 
mijn vrouw maar zeggen. Hij had 
het ver gebracht en ik had er deugd 
van. 

De 17de maart regende het. Hel 
was nog vroeg en de straat lag verla
ten. 

Ik trok net de rolluiken op toen ik 
het politiewagentje zag. Een naar, 
zwart Volkswagenlje Bij de Gelder
mansen ging de deur open. Tuaeu 

twee agenten stapte hij. Ze hielden 
hem stug bij de armen. 

< Abonnementen afzeggen », riep 
hij lachend en probeerde te wuiven. 
Een agent wiong hem een arm op 
de rug, hoog zijn pols tussen zijn 
schouderbladen. « Geen smoesjes, 
maat ». 

Op het kommissariaat moest ik 
twee uur wachten. « Ik wil mij er 
niet mee bemoeien >, zo begon ik, 
« ik bemoei mij trouwens nergens 
mee, maar... ». 

€ Fraude » zei de konimissaris 
< fraude, een half miljoen dollars. En 
het was maar een begin >. 

Zeven maanden later (ik was met 
mijn boek twee hoofdstukken opge
schoten) stapte hij binnen, zelfver
zekerd, met een ivijde glimlach. <s.The 
Financial Times, asjeblief », zei hij 
vriendelijk. 

Nic. 

feld... 

• BROODPRIJS DUURDER : einde van de wet-
vraatstaat. 

• VULKAANAKTIVITEIT OP DE MAAN? Py
romaan. 

• BINNENKORT DRAAD-TV : langdradig! 

• VERLETDAGEN BIJ FORD : onforduinlijka 
tnaatregel. 

• POLITIE-OFFICIER UIT DIEST... aangehou
den wegens diestal. 

• HJALMAR WERD 80 ... en toch nog altijd 
schacht. 

• ZWENDEL IN VIBREERTOESTELLEN l 
bibbergeU^_ 


