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Verleden zaterdag werd te 
Brussel onder grote belangstel
ling de eerste cvklus geopend van 
het Politiek Vonningscentniin Lo-
dewijk Dosfel. Driehonderd aan
wezigen hoorden de openingsrede 
van Instituut-voorzitter M. Cop-
pieters, de officiële openingstoe
spraak door mevrouw weduwe 
Lodewijk Dosfel en de eerste les, 
door mr F. Van der Eist, over het 
volksnationalisme. 

Onze foto : mevrouw Dosfel te
kent een opdracht in het boekje 
van een der kursisten. 

Het reusachtig sukses bij de in
schrijvingen, de belangstelling bij 
de openingszitting en het feit dat 
eminente deskundigen uit binnen-
en buitenland de lessen van deze 
eerste cyklus zullen geven, zijn 
even zoveel waarborgen voor het 
welslagen van dit voor de verde
re uitbouw van het Vlaams-natio-
nalisiiic zo belangrijk initiatief. 

CRAEYBECKX OP DE VLUCHT 
(t.v.o.) « Wat het samenleven van andersdenkenden met kato-
tieken buitengewoon moeilijk maakt, is de « ongrijpbaarheid » 
van deze laatsten. Waar en hoe men het met hen heeft, kan men 
nooit met zekerheid zeggen. Een woord dat werkelijk een woord 
is, kennen zij klaarblijkelijk niet. Tussen « ja » en « neen » be
staan voor hen dinzend schakeringen ». 
Met deze woorden begon Jos van Eynde in « Volksgazet » van 
verleden dinsdag een hoofdartikel waarin hij de A.C.V.-ers, die 
nu eens koud en dan weer warm blazen op de koepelwet, fors 
de vest uitkeerde. We menen dat, wanneer men het woord « ka-
tolieken » in dit citaat vervangt door « Vlaamse socialisten », de 
uitspraak van Van Eynde nog aan juistheid wint. Want van de 
ongrijpbaarheid der Vlaamse socialisten, van het woord dat 
geen woord is en van één der duizend socialistische schakerin
gen tussen een « ja » en « neen » hebban wc de jongste dagen een 
onthutsend voorbeeld gekregen. 

Verleden week dinsdag in-
terpelleerde mr. F. Van der 
Eist in de Kamer de minister 
van nationale opvoeding over 
de toepassing van de taalwet
ten in het Brussels onderwijs. 
In een klemmend betoog zette 
de V.U.-voorzitter uiteen, waar
om de door de huidige rege
ring gepubliceerde uitvoerings
besluiten absoluut onbevredi
gend zijn en in feite een stap 
achteruit betekenen. Hij her

innerde onder meer aan het 
feit dat de eerste-minister on
langs in een franstalige TV-uit-
zending zélf de taalwetver
krachting in het Brusselse 
aanmoedigde; naar aanleiding 
van die uitzending schreef de 
heer Julien Kuypers in Van 
Eynde's « Volksgazet » dat de 
verklaring van Van den Boey-
nants een echte schande moest 
geheten worden. 

Een interpellatie dus over 

feiten die de Vlaamse socialis
ten kennen en beamen. Een in
terpellatie die helemaal in de 
lijn lag van de motie die de 
socialist Craeybeckx, samen 
met een aantal andere burge
meesters uit het Antwerpse, 
gepubliceerd heeft om te pro
testeren tegen de Brusselse 
verfransingsdolhcid. 

De interpellatie werd, zoals 
gebruikelijk, besloten met het 
indienen d'n- moties. Een motie 
van de regeringspartijen die 
het vertrouwen in de regering 
bevestigde en, volgens de ge
ijkte formule, aanstipte dat 
« de Kamer na de interpellatie 
Van der Eist en het antwoord 
van de minister over gaat tot 
de orde van de dag ». Een mo
tie van de Volksunie-fraktie, 
waarin de minister verzocht 
werd « de onderrichtingen in 
verband met de taaiverklaring 
en met de aanstelling, de taak 
en de bevoegdheid van de taal-
inspektie in overeenstemming 
te brengen met de wil van de 
wetgever ». 

C.V.P.-KONGRES SLIKTE KOEPELWET 

Donderdag daarop werd over 
deze motie gestemd. De Vlaam
se socialisten, in het bijzonder 
de heer Craeybeckx, kregen de 
kans om hun verbaal protest 
tegen de taaitoestanden in het 
Brussels onderwijs de kracht 
van hun stem in de Kamer bij 
4;e zetten. Ze zouden daarbij 
volkomen én in de lijn van hun 
eigen vroegere verklaringen én 
in de rol van waakzame oppo-
zitiepartij blijven. 

De Volksunie vroeg en ver
kreeg een naams teniming. 
Doch vooraleer er tot stemmen 
kon worden overgegaan, kwam 
de Waalse socialist Larock in 
het Frans op de tribune een 
korte verklaring afleggen : 
« Wij hebben het antwoord van 
de minister van nationale op
voeding op de interpellatie van 
de heer Van der Eist gehoord 

' en wij hebben het afdoende 
geacht. Het is thans regel dat 
de eenvoudige motie als een 
vertrouwensvotum wordt be
schouwd. Wij zullen ons dan 
ook onthouden ». 

En inderdaad : het ongeloof
lijke gebeurde ! Het Waals be
vel volstond opdat alle aanwe
zige Vlaamse socialisten, zon
der één enkele uitzondering, 

zich onthielden. Onder hen de 
Antwerpse krachtpatser en 
Brussel - niet - loslater Lode 
Craeybeckx. Onder hen Rik 
Fayat, Louis Major, Jos Van 
Eynde, Bert Van Hoorick, ex-
minister Vranckx en Achiel 
Van Acker! 

Volledigheidshalve voegen 
we er aan toe dat alle Vlaamse 
C.V.P.-ers en P.V.V.-ers hun 
vertrouwen in de regering uit
spraken in een ja-stem. 

Het nationaal front der 
« drie groten » was, van zodra 
de Brusselse mestpoel ter 
sprake kwam, op slag her
steld. Het driepartijen-unita-
riaat sloeg, over de grenzen 
van regeringspartijen en op-
pozitie heen, de handen in 
mekaar om Beulemansia ter 
hulp te snellen. 

Beschamend en onterend 
schouwspel, met in de tries-
tigste rol ditmaal de Vlaamse 
socialisten. Het bevel van La-
rock volstond, opdat ze weg
vluchtten in «één der duizend 
schakeringen tussen neen en 
ja ». Hun « ongrijpbaarheid » 
en het feit « dat men nooit 
met zekerheid kan zeggen, 
waar en hoe men het met hen 
heeft» was eens te meer ge
bleken. Dat zij een woord dat 
werkelijk een woord is niet 
kennen, werd overtuigend* ge
demonstreerd. Nietwaar, Van 
Eynde ? 

BLUF OF BREUK ? 
De eerste-minister, zijn vice 

en hun kollega's wreven zich 
na het C.V.P.-kongres en het 
eerste satesfecit van de P.V.V. 
over de « aangepaste » en « ge
trancheerde » koepelwet in de 
handen : de buit was binnen 
en hun ministerieel leven met 
een goed stuk verlengd. De li
berale zandbank heeft er ech
ter anders over beslist. Na de 
bom van Brugge legden de 
blauwe belastingsspecialisten 
woensdagnamiddag een sim-
bolische bom op de drempel 
van V.d.B.'s ambtswoning on
der vorm van een Plan Van-
audenhove. Het komt hierop 
neer : de P.V.V. is bereid de 
aangepaste koepelwet goed de 
keuren op voorwaarde, dat de 
tijdens de regering Lefèvre 
goedgekeurde wetten op de 
ziekteverzekering en de univer
sitaire expansie worden afge
broken. Ook zou men de finan
ciële gevolgen \an het School-

I pakt moeten schorsen. 

Normaal zouden de P.V.V.-
ministers na dit « ultimatum » 
onl&lag moeten nemen. V.d.B. 
kan echter voor de zoveelste 
keer zijn woord inslikken en 
buigen. Hij wordt dat tegen
over de P.V.V. gewoon, terwijl 
de C.V.P. al gewoon is te bui
gen voor V.d.B., agent van de 
P.V.V. Het is duidelijk dat de 
P.V.V. onder voorwendsel van 
bezuinigingen de totale af
braak beoogt van de sociale 
wetgeving, het hoger onderwijs 
wil offeren aan het militarisme 
(en in de gauwte nog de split
sing van Leuven verhinderen, 
waardoor Ie Grand Bruxelles 
tot over Leuven werkelijkheid 
wordt) en een nieuwe aanloop 
naar verzuiling wil nemen. 

We wachten benieuwd op 
het C.V.P.-anlwoord. Van dit 
antwoord hangt inderdaad af 
of we de C.V.P nog een grote 
partij mogen noemen of een 
opgeblazen ballon. 

K.V.B. 
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REGERING VAN SOCIALE 
ACHTERUITGANG 

Het fel besproken belastings-
ontwerp nr. 356 van onze rege
rende knoeiers V.D.B, de wor-
stendraaier en zijn P.V.V.-bond-
genoot Willy Declercq, is niet 
alleen reeds op zich zelf een 
•wangedrocht, maar het schijnt 
tal van verwikkelingen te zullen 
baren. Zo beweert J. Van Eynde 
in Volksgazet van 3.2.67, dat een 
stel amendementen op het be
wuste ontwerp, uitgaande van de 
onnoemelijke P.V.V., de hele 
ziekteverzekering in het gedrang 
brengen. O.a. zou voortaan 
slechts terugbetaling door de 
mutualiteit mogen gebeuren, na
dat de zieke zelf eerst reeds 
1000 fr. aan dokterskosten zal 
hebben betaald ! Heerlijk voor
uitzicht voor de kinderrijke ge
zinnen, de werknemers met 
kleine inkomsten, de ouden van 
dagen met hun schaars pensioen
tje, de kleine zelfstandigen, alle 
aangeslotenen bij de ziektever
zekering. Dit zijn dan de daden 
van de P.V.V.-onbetrouwbaren, 
die vóór de verkiezingen de 
hemel op aarde beloofden, doch 
wanneer het uur van de verwe
zenlijkingen slaat, slechts ont
goochelingen brengen. Niet al
leen ontgoochelingen met betrek
king tot gedane beloften, maar 
deze beroepsbedriegers zetten de 
klok eenvoudigweg achteruit, 
met de zelfde schijnheilige ernst 
als zij hun demagogische belof
ten de wereld instuurden. Onze 
brave, goedgelovige, Vlaamse 
mensen mogen daarvan niet on
wetend blijven en moeten voor
gelicht worden. 

Al moest de Lowie Dhaeseleer 
uit Aalst er zijn naam van sociale 
werker bij inschieten. De stem
men die iiij op zijn naam be
haalt, komen toch maar ten 
goede aan een partij van uitge
sproken vlaamsvijandigheid en 
sociale achteruitgang. Nog nooit 
is de kans zo schoon geweest, 
onweerlegbaar te bewijzen dat 
stemmen vergooien aan een Lo
wie Dhaeseleer b.v. niet alleen 
verloren stemmen zijn, maar 
overeenstemt met het wurgen 
van de kleine Vlaamse man ! 

H.B., Erembod«gem. 

per gesprek voor abonnees in de 
zones met minder dan 20.000 
aangeslotenen, en 2,50 fr. (zo
als voordien) per gesprek voor 
de andere abonnees. 

Korte tijd nadat de wijziging 
al van toepassing was, bleek de 
direktie R.T.T. echter nog niet 
te kunnen antwoorden op een 
telefonische vraag welke de be-
voordeligde zones waren. Wel 
wist men te zeggen dat de ver
mindering niet geldt voor de 
Bru.sselse zone 02. Er zijn in 
totaal 40 zones (zie de 40 kenge
tallen voor Jnterverkeer). 

Uit het antwoord kunnen we 
besluiten met welke « ernst » de 
terugslag van die maatregel 
vooraf berekend werd. Het 
brengt er ons ook toe, de vraag 
te opperen of er nu ja dan neen 
dergelijke bevoorrechte zones 
bestaan. Meteen blijkt ook dat 
de met zoveel woorden aange
kondigde afslag, zo er al van af
slag spraak mag zijn, enkel heeft 
gediend om de verhoging te 
« vergulden » van het tweemaan
delijks huurgeld met 80 fr. 

D.D., Brussel. 

MISBRUIK VAN NAAM 

Donderdag 26 januari jl. werd 
— door mij onbekende personen 
— onder de Leuvense studenten 
een zgn. anti-kommunistisch 
pamflet verspreid. In hoofdzaak 
wordt hierin het V.V.S. en haar 
stakingsakties op de korrel ge
nomen. 

Het pamflet in kwestie is ech
ter zodanig opgesteld, dat het 
slechts de sympatic voor de ul
tra-linkse stroming kan stimu
leren... (voorwaar een mooi 
stukje propaganda). 

Tot mijn grote verwondering 
en ergernis werd echter mijn 
naam en adres op 't pamflet als 
verantwoordelijke uitgever ver
meld ! 

Ik geloof hier in een kompro-
miterende aktie van anti-VIaams-
nationale krachten, en wens mij 
— hoe dan ook — volledig te 
distancicren van deze provoka-
tie. Bij herhaling van dergelijke 
feiten zal ik niet nalaten klacht 
neer te leggen bij de politie. 

S. Sluydts, Lommei, 

« ERNSTIG » BELEID. 

Een ministerieel besluit heeft 
de tarieven voor streekgesprek-
ken van 1 februari jl. af eenvor
mig van 2,50 f. per streekgesprek 
gewijzigd als volgt : 2,25 fr. 

VEEL BELOVEN... 

De sociale verkiezingen zijn in 
aantocht en de vakbonden zijn 
weer aktief geworden om... 
stemmen te winnen. 

NATIONALE LOTERIJ 
EEN SUPERHOOG LOT VAN 

7 MILJOEN ! 
1 lot van 2.000.000 F 
1 lot van 1.000.000 F 
1 lot van 500.000 F 
2 loten van 200.000 F 

12 loten van 100.000 F 
42 loten van 50.000 F 

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

3.600 loten van 1.000 F 
12.000 loten van 500 F 

60.000 loten van 300 F 
+ 50 troostprijzen van 10.000 F 

IN HET 
TOTAAL 50.400.000 l-

Het biljet : 140 F Het tiende : 15 F 

IN 77.054 
LOTEN 

Wanneer krijgen wij een ant
woord op volgende vragen (reeds 
jaren sindikale beloften, rezul-
taat nul !) : 1. Wanneer de waar
borg der tien betaalde feestda
gen ? ; 2. Wanneer een onder
zoek naar een menswaardig ar
beidsritme ? ; 3. Wanneer gelijk 
loon voor gelijk werk ? ; 4. Wan
neer krijgt iedereen kosteloos 
vervoer ? ; 5. Wanneer komt een 
vermindering van arbeid.sduur 
voor ploegwerk — en een spe
ciale vergoeding voor nacht
werk voor alle bedrijven ? 

Voor deze eisen zijn er in de 
sektor der ^laatschappelijke Ze
kerheid voldoende rezei'ves voor
handen. 

Voor wanneer komt de wet op 
de 5-dagenweeI; voor iedereen 
(ook voor de scholen) met na
druk op het woord wet. Zolang 
geen wet laten de werkgevers 
naar willekeur op zaterdag 
werken. 

Het heeft geen zin te eisen naar 
verkorte arbeidsduur als in veel 
fabrieken de 5-dagenweek niet 
eens wordt toegepast. Wanneer 
komt er een doelmatige wet op 
sluiting der onderneming ? Een 
degelijke arbeidsgeneeskunde in 
de onderneming ? Een genees
heer in dienst van de fabriek 
moet handelen in het belang van 
de zieke en niet in het belang 
van de werkgever zoals nu. 

Nu de laatste nieuwe bluf van 
het A.C.V. : 

Volledige tewerkstelling (zeer 
^ o e d ) . Over het ganse land wor

den mensen aan de deur gezet en 
ondernemingen g e s l o t e n , de 
werkloosheid stijgt iedere week! 
Voor vele werknemers is de 
vrees voor morgen : de werk
loosheid en die mensen heb
ben recht op zekerheid ! Waar
om ondernemen de vakbonden 
nu niets ? Strijd tegen de 
levensduurte ! Het A.dV. heeft 
de prijsstijging ontdekt en zegt : 
het gevolg daarvan is stijging 
der lonen, precies dat wisten wij 
nog niet. 

Voor wanneer een doelmatig 
prijsbeleid ? l^^n hervormde 
indeks op de kleinhandelsprij
zen ? Kontrole van en fiskale 
maatregelen op spekulatie met 
gebouwen en gronden ? 

Waarom moet er bezuinigd 
worden op de ziekte- en invali
diteitsverzekeringen-, pensioe
nen, onderwijs, spoorwegen, jus
titie en dergelijke, waarmee men 
de arbeiders naar de keel grijpt? 

!«ms^ 
R.D.B., Schoten. 

VERPESTE LUCHT 

Ik weet dat de VoTlisunie in 
het parlement een geweldige 
krachtinspanning doet en zeer 
veel werk verzet. Uw mandata
rissen kunnen met hun beperkt 
aantal (spijtig.genoeg !) ook niet 
alles doen. Maar ik zou hier 
even willen wijzen op een bran
dend probleem dat vooral in dit 
rotiand van knoeiers onze mo
derne samenleving dreigt te ver
giftigen : het lawaai en de lucht
vervuiling. De kranten spreiden 
er dagelijks over en ik herinner 
me nog het artikel van Nic Van 
Bruggen over « lelijk Vlaande
ren ». Het aantal zenuwzieken 
en gevallen van longkanker stijgt 
angstwekkend, vooral in het 
Brusselse. Laatst las ik in een en
quête dat Brussel één der meest 
lawaaierige en « slinkende » 
steden van Europa is, zelfs erger 
dan een VS-stad als Metropolis ! 

Steeds meer mensen beklagen 
zich hierover. Maar onze politie-
kers en geldmachten (idem !) 
zijn meer gebonden aan een ma
teloze verkavelingswoede die 
niets ontziet, dan aan onze ge
zondheid. Er wordt veel gekletst 
over « noodzaak van groene zo
nes » en « ontbrandingstoestel-
len •» op de uitlaatpijpen van 
auto's, zoals in Engeland, mai r 
het blijft erbij en men doet zelfs 
nog voort ! Ik, en vele anderen 
met mij rekenen ook voor dit 
punt op de Volksunie. 

G.B., Kraainem. 

BRT-DISKRIMINATIE 

De B.H.r. volhardt in haar 
boosheid de VU niet als een vol
waardige oppozitiepartij te be
handelen. Op het TV-scherm 
wordt wel de BSP om haar me
ning gevraagd in verband met de 
regeringsmoeilijkheden, de VU 
wordt echter .systematisch gene
geerd. 

In « Aktueel > van 10-2-1967, 
, waarbij vragen aan de politieke 
leiders mochten gesteld worden, 
werd de VU weer geweerd. 

Nadat ons een zetel in de 
Raad van Beheer werd ontstolen, 
waartegen terecht werd gepro
testeerd, is het van het grootste 
belang dat de Partijraad de BHT 
telkens op de vingers zou tikken 
wanneer ze tegenover de VU 
diskriminerend optreedt. 

K.M., Ganshoren. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorfiiig 
voor. Over de lezersrubriek 
wordt {reen briefwisseling ge
voerd. 

van de redaktie 

TREKKING OP 6 MAART 

Bnissel, 23 februari 1967.-

B«tr. t Hemieuwingsslag, 

Traditioneel gaan onze propagan(iisten in de maan
den januari , februari en maart de baan op om de 
abonnementen, die bi j de eindejaarshernieuwing 
verloren gingen, terug op te halen. Dat i s een 
jaar l i jkse vervelende karwei, die echter noodza
keli jk i s om de rezultaten van de normale abon
nementenslag af te ronden. 
Dit Jaar z i t er in de hemieuwingsslag niet a l t e 
veel schot. We begrijpen dat v ĵlkomen ; wie even 
de voorjaarsdagorde van de Volksunie ziet (kader
scholing, kongres e.d.m.), zal he t ,e r over eens 
zijn dat er héél veel te doen i s . En daarenboven 
.leverden onze propagandisten in de maanden no-
vember-december t i jdens de schokaktie dergelijke 
fantastische pres ta t ie , dat het verlangen naar 
"even uitblazen" vanzelfsprekend i s . 
Toch durven we het aan, even te porren. Hoe schit
terend ook de abonnementenslag, hoe hoog ook onze 
oplage : bi j de hernieuwingen'ligt 'zo'n kwart 
miljoen te sluimeren dat we toch zeker niet voor 
de Vlaams-nationale zaak mogen laten verloren 
gaan. Als we b i j de e.k. verkiezingen over dat 
)twart miljoen kunnen beschikken wanneer de res t 
op i s , halen we de eindstreep met een reul taat 
dat erzonder onmogelijk zou z i jn . 
Mogen we dus de arrondissementen én de afdel in
gen én de irïdividuele propagandisten vragen, nog 
eens aan de slag te gaan *? Het loont werkelijk 
de moeite f [A^IT-
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De honger in de wereld 

koper 
verkopen 
of sterven 

r(h. van altena) Nadat de koperuitvoer uit 
kongo stilgevallen was, verminderden de 
deviezeninkomsten van Kongo met twee 
derden of drie vierden. Met andere woor
den : de Kongolese volkshuishouding is op 
o-enade of ongenade verbonden met de ko
perexport en met de prijzen die op de we-
reldkopermarkt betaald worden. 

Kongo hangt af van koper. Ettelijke La-
tij nsamerikaanse landen zien een groot deel 
van hun nationaal inkomen wegsmelten 
wanneer de prijzen van de koffie, van de 
kakao of van de suiker op de wereldniarkt 
met enkele breukdelen dalen. 

Om hieraan te verhelpen werden op we
reldschaal verscheidene grondstoffen-ak
koorden uitgewerkt : voor koffie, kakao, 
tin, enz. enz. Meestal zijn uit die wereld
grondstoffen-akkoorden permanente orga-
nizaties ontstaan, met een dagelijks bestuur, 
met een algemene vergadering, en zo mo
gelijk met ruime financiële middelen waar
mee stocks aangelegd worden in tijden van 
lage prijzen en van te hoge produktie. 

Het is feitelijk jammer dat te weinig men
sen weten dat deze grondstoffen-akkoorden 
bestaan en funktioneren (laat het dan zeer 
onvolmaakt zijn). 

Alle literatuur over het einde van het 
koloniaal tijdperk en over de evenwaardig
heid van rijke en arme landen in de toe
komst dient tot niets, indien de ontwikke
lingslanden slechts door middel van enkele 
uitgevoerde grondstoffen aan de wereld
handel deel nemen. En een van de redenen 
waarom b.v. de kommunistische landen 
'(alle propagandistische grootspraak ten 
SDijt) slechts in geringe mate kunnen bij
dragen tot de bestrijding van de armoede 
in de ex-koloniën is juist dat ze inzake 
konsumptie van koffie, tee, kakao, tropische 
vruchten enz. enz. zelf op een te laag peil 
Slaan. Als konsument is alleen het westen 
in staat in dat domein iets te bereiken. 

In het koloniaal tijdperk werden de kolo
niën uiterst éénzijdig als grondstoffengebie-
den met monokultures in de wereldhandel 
ingeschakeld. We verdedigen dat systeem 
niet. Maar er was tenminste een permanente 

schakel (eenzijdig in het voordeel der kolo
nisatoren) . Na de de-kolonizatie is die scha
kel weggevallen en door geen andere ade-
kwate verbinding vervangen. 

Met die algemeen-ekonomische beschou
wingen willen we de menselijke verant
woordelijkheid tegenover de hongerende 
wereld niet van ons afwentelen. Maar be
tuigingen van solidariteit met de arme lan
den brengen geen aarde aan de dijk, indien 
er geen nieuwe aanpak gevonden wordt. 

Het is werkelijk al te gemakkelijk, voor 
de zoveelste keer het kolonialisme in be
schuldiging te stellen. Historisch kan dat 
gewetensonderzoek juist zijn. In de tijd die 
we nu beleven is er echter wat anders no
dig dan moralizerende nabeschouwingen 
«ver een afgesloten periode. 

De moord op onnozele kinderen 

verfransing 
van in 
de wieg 

(red.) Een tijd geleden verzocht senator 
Wim Jorissen in een parlementaire vraag 
minister Hulpiau om opgave van het aan
tal kleintjesoorden, peutertuinen en kinder
bewaarplaatsen in de verschillende provin
cies van het land en in de vier grote agglo
meraties. Wat Brussel betreft, wenste onze 
senator een opgave gesplitst volgens de taal 
der instellingen. 

De minister beweerde toen, dat het hem 
onmogelijk was de gevraagde gegevens over 
Brussel te verstrekken, omdat terzake geen 
statistiek voorhanden is. 

Wim Jorissen liet zich echter met dèt 
kluitje niet in Vî t riet sturen en hij wees 
in een nieuwe vraag de minister erop, dat 
het departement in ieder geval moest be
schikken over gegevens betreffende de door 
het Rijk betoelaagde instellingen in de 
Brusselse agglomeratie. Dus, vervolgde onze 
senator, moet het departement in staat zijn 
mee te delen, in welke taal de toelage werd 
gevraagd en het dossier over de instelling 
werd bijgehouden. 

Minister Hulpiau kon niet anders dan 
voor de dag te komen met de cijfers die hij , 
met zijn verwijzing naar de niet-bestaande 
statistieken, kennelijk graag achter de hand 
had gehouden. 

De weigerachtigheid van de minister is 
niet zonder grond : de cijfers over de taal 
die door de Brusselse kinderbewaarplaats«i, 
kleintjesoorden en peutertuinen gebruikt; 
wordt, zijn buitengewoon verhelderend voor 
wie er nog moest van overtuigd worden dat 
te Brussel de verfransing praktisch van in de 
wieg begint. 

Er zijn, naar blijkt uit de ministeriële 
gegevens, 36 dagkinderbewaarplaatsen die 
het Frans als voertaal gebruiken; er is geen 
enkele nederlandstalige. Van de vier klein
tjesoorden is er geen enkel nederlandstalig. 
Bij de peutertuinen is de toestand iets « be
ter » : 32 franstalige tegen 5 nederlandsta
lige. 

Als men het optellinkje maakt, betekent 
dat 72 franstalige tegen 5 nederlandstalige 
instellingen. , 

Dat is noch min noch meer dan een schan
daal I Wanneer men deze verhouding eens 
legt naast het (voor de Vlamingen overigens 
niet zo gunstige) rapport Kint, dan steekt 
het de ogen uit dat er voor de Mamingen in 
de Brusselse agglomeratie niet de minste 
vrijheid bestaat inzake de keuze van een 
nederlandstalige instelling waaraan ze hun 
kleine kinderen kunnen toevertrouwen. 
Eens te meer blijkt, dat de opgepepte slo
gan over de « liberté du père de familie » 
in werkelijkheid slechts betekent, dat de 
franstalige familievader mag genieten van 
alle faciliteiten, alle vrijheid en alle rijks-
toelagen, terwijl de nederlandstalige ge
dwongen wordt de verfransing van zijn kin
deren te aanvaarden. 

De onwil van minister Hulpiau om on
middellijk op het eerste verzoek met de cij
fers op tafel te komen, versterkt ons in on
ze mening dat hij in zijn departement niet 
in het minst rekening houdt met de belan
gen van de Vlaamse gemeenschap te Brussel 
en met de taalwet. We herinneren ons zijn 
méér dan ontgoochelend antwoord op de 
interpellatie van Vic Anciaux, over de be
noeming van 206 franstalige en geen enkele 
nederlandstalige geneesheren door de 
K.O.O.'s van de Brusselse agglomeratie : 
hij gaf de feiten toe, doch kondigde geen 
enkele maatregel aan en beperkte er zich 
toe, de « hoop > uit te drukken dat er van
zelf beterschap zou komen als er eens wat 
nateer nederlandstalige artsen uit de Brus
selse universiteit zullen komen... 

De cijfers die de jongste tijd over Brussel 
bekend gemaakt werden (de taaiverhoudin
gen in het onderwijs en het kunstonderwijs, 
het rapport Kint en nu weer de toestanden 
in de instellingen voor heel kleine kinde
ren) bevestigen steeds opnieuw dat de 
hoofdstedelijke agglomeratie sistematisch 
uitgebouwd werd tot een anti-Nederlandse 
kultuur-moordmachine. Met de hulp en de 
steun van de drie « grote » partijen, inklu-

zief hun Vlaamse voormannen & la Hul
piau 1 

In het Antwerpse en in d'e Kempen heb* 
ben thans praktisch alle bargemeeste» d e 
motie-Craeybeckx over de Brusselse taaltoew 
standen onderschreven. Voor zover die bur» 
gemeesters tot de kleurpartijen befaoren,-
kunnan re best een afschrift doorgeven aan 
hun partijleidingen. Want dèir zitten de 
medeplichtigen van de Brusselse indvieken 

Het C.Y.P.-koBgres (11 

de 
vermoeide 
heerscharen 

(red.) Men hoeft als oppozitie niet persé 
alles te af te breken \yat de politieke te
genstander zegt of doet. Maar in het geval 
van de C.V.P. en haar 22ste nationaal kon-
gres nodigt deze partij ons a.h.w. uit om 
er de schouders voor op te halen. Niet dat 
we a priori minachtend tegenover een ste
vig gedcAumenteeid, wetenschappelijk ge
fundeerd en op ervaring steunend referaat 
van een Eyskens staan. Maar dat is uitein
delijk slechts mooie teoiie, waarvan de 
praktische uttvrerking c^ de lainge baan 
wordt geschoven of eenvoudig begraven en 
vergeten. Het is opvallend, hoe dit kongre» 
geheel past ïn de gedragslijn die het l e ^ 
me de jongste jaien meei dan ooit hesM 
aangenomen : als puntje bij paaltje komt 
dé eigen atainKtemming opdoeken, de ei
gen kritiek, «rf zin TOOT kritiek in de ijs
kast stoppen en kraditens de wet van « de 
amorfe massa > blindelings: de leidotde 
minderheid volgen. 

Dat is hetgeen zaterdag en ïondag in het 
Kongressenpaleis te Brussel is gebeurd. Van 
de kritiek en de skepsi^ die na de kaprio
len der jongste wt ien in de C.V.P.-pers en 
C.V.P.-middens schering en inslag waren, 
viel niets te bespeuren. Zoals onze regerin
gen, «speciaal wat economie en financies be
treft, van het ene uiterste in het andere 
vallen, zo •verviel de CVJ». van de bin-
nenskanierse uiteist spitse kritiek in de 
meest gelaten, ja zelfs onverschillige kri-
tiekloosbeid. Er kwamen zelfs ovaties aan 
te pas. We denken aan Siakespeare's ver-

(Vervolg op blz. 4) 

beroepsHALVE 
bekeken 

De vrees voor verkiezingen als 
gevolg van een regeringskrizis heeft 
het gewonnen op de vrees voor het 
belastingsspook, vermits eventuele 
vervroegde verkiezingen zouden be
heerst worden én door de middel-
puntvltedende krachten tegenover 
de Belgische staatsstruktuur én door 
de financiële lawine, die over onze 
hoofden aan het neerstorten is. 
Daarom heeft het CVP-kongres vo
rig weekeind het sein op groen ge
zet en de PVV binnenskamers het
zelfde gedaan. 

Woensdag echter koppelde de 
PVV aan haar goedkeuring van 356 
de eis, dat de regering de onder 
Lefèvre goedgekeurde wetten in
zake ziekteverzekering, de univer
sitaire expansie en zelf het school-
pakt (de financiële uitlopers daar
van) zou wijzigen. Het is duidelijk, 
dat de PVV hier nogmaals een zui
ver elektoraal maneuver uithaalt, 
om d_e opinie te kunnen wijsmaken, 
dat zij en niemand anders een poli
tiek van bezuinigingen nastreeft. 
Het zgn. plan Van Audenhove is 
niet anders uit te leggen. Meteen en 
veel vlugger dan verwacht moet de 
CVP haar laksheid en onnozelheid 
tegenover haar regeringspartner op

nieuw betalen met de mogelijkheid 
van een krizis, waaruit zij als de 
zondebok zou te voorschijn komen 
en niet de PVV (hoewel hef juist de 
liberale ministers zijn, die de belas
tingsverhogingen uitkienden). Het 
huwelijksbedrog duurt dus voort) 
met een CVP die zich als een week
dier gedraagt. 

Het verbeten tegenoffensief van 
de regering leidde in de kommissie 
tot goedkeuring der koepelwet, zo
dat VDB deze klip met zijn ontwerp 
356 heeft kunnen omzeilen. Het 
enige wat werd bereikt is dat de 
volmachten moeten eindigen op 14 
november a.s., begin van de nieuwe 
parlementaire zittijd. Dat wil nu 
met zeggen, dat de zaak in kannen 
en kruiken is : het openbaar debat 
in de Kamer kan nog voor verras
singen zorgen. Bovendien moet de 
Senaat nog in twee schuiven zijn 
zeg krijgen en het zou volstaan, dat 
hij het ontwerp zoals het door de 
Kamer is goedgekeurd wiizigt, op
dat het opnieuw in de Kamer zou 
verzeilen, waardoor uiteindelijk de 
tijd, die de regering zou resten, 
zeer kort zou worden. 

Dit gevaar beseft VDB maar al 
te goed en daarom ook heeft hij 

via een TV-uitzending een recht
streeks beroep op het publiek ge
daan. Een middel als een ander om 
tegenstanders in eigen midden on
der druk te zetten. De BSP bereidt 
tveliswaar een minderheidsnota 
voor, doch voor haar geldt zowel 
als voor de meerderheidspartijen 
de vaststelling : geplaatst voor de 
regeringsontwerpen en de rege-
ringstaktiek ontkomt men bij de 
BSP aan de indruk niet, dat ze veel 
meer ondergaat dan zelf reageert. 
Wat haar ontbreekt zal de Vü-op-
pozitie doen : vinnig aanvallen. Het 
is welhaast simbolisch voor de 
ziekte van de Belgische Staat dat 
een Vlaamse oppozitie de eer van 
de hele oppozitie zal moeten red
den. Intussen kunnen we de som 
maken : 3 miljard reeds opgelegde 
nieuwe lasten (prijsstijgingen, indi-
rekte belastingen), 3 miljard nieu
we verhogingen van indirekte be
lastingen en tegen de aanstaande 
zomer nog eens 3 miljard (direkte 
belastingen), samer 9 miljard. Lou
ter om begrotingstekorten te dek
ken, zodat men zich de vraag^ stelt, 
waar ze het geld zullen halen om 
aan regionale expansie te doen. Ons 
besluit : het is alles slechts uitstel 
van exekutie. M>.ssch>en komt die 
er nu toch met de zoveelste PVV-
af persing. 

OP DE TELEX 
Het zojas te K'nsja'-a aesloten 

akkoord tuissen Kongo en Belgische 
trusts komt neer op een eerste wij
ziging in de rollen : voortaan zullen 
deze maatschappijen kommissieio
nen opstrijken en zal het niet lan
ger Kongo zijn, om van procenten 
te leven. Het gevecht tussen enkele 
grote Belgische kapitalistische trus-ts 

is min of meer ge«ndigd met een 
soort akkoord tot samenwerking, 
waarbij de Kongolese staat min of 
meer als scheidsrechter optreedt. 
Een veel grotere Kongolese mede
zeggenschap in en baat van de ex
ploitatie van de Kongolese rijkdom
men is ontegensprekelijk het rezul-
taat van deze befartgenbotsing. 

Op het taatfront noteerden "we de 
goedkeuring door 53 van de 56 bur
gemeesters van het arr. Antwerpen 
van de Brusselse rezolutie der Ant
werpse knltBBrTerenigingen, waar
bij straks ook de Turnhoutse barge-
meesters zulfen aansluiten. Waar 
blijven de burgemeesters van de 
andere grote Vlaamse centra ? Om 
nog eren in het « taalgebied » te 
blijven *. einde dezer maand zal de 
Belgisch-Nederlandse spellingskom
missie eindelijk haar bestuiten be
kend maken. 

Werkloosheid ea indekscijfer stij
gen gaandeweg ; vooral in Limburg 
trekkeh zich zvrare wolken samen. 
De Waalse amendementen om het 
« evenwieht » ia De Saegers begro
ting te verstaren werden verwor
pen £n de senaatskommissie. Dat 
zou er nog aan ontbroken hebben ! 
Het regent immers cijfers waamit 
de wanverhouding in de verdeling 
van het staatsmanna tussen Vlaan
deren. rVaFlonië en Brabant over
duidelijk te voorschijn komt. En 
toch staan de Walen aan de klaag
muur, g^an ze bij de EEG aanklop
pen en zijn ze niet getroost met de 
eerste Straatsbnrgse beslissing in 
de kwestie vaut de taalklaebt van 
de frankofoac minderheden. Wigny 
poogde ongeruste senatoren te sus
sen, maar is met het geval gevireWig 
verveeld. Straatsburg is met als de 
koepelwet een. tvidbom onder het 
Belgisch establishment. 
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(Vervolg van blz. 3) 

zen of het in gedachten edeler is de wa
pens op te nemen tegen een zee van on
rust en door haar te weerstaan haar te ver
nietigen, of gelaten de listen en lagen van 
het noodlot te ondergaan ». Kennelijk 
heeft de C.V.P. het laatste gekozen, want 
van de verjonging van haar kader en akti-
verjng van de partij als middel tot groter 
itrijdlust kwam niets in huis. In hoever een 
Wilfried Martens een aanwinst is (tenzij 
Toor zich zelf), is zeer de vraag. 

Van de Vlaamse C.V.P. weten we al lang 
•wat ze waard is. Ze bestaat als Vlaamse vleu
gel en dat is ook alles. Over de bedreiging 
die o.a. via de regeringsplannen en via de 
frankofone aanvalsplannen en aanvalspsy-
chose op al wat Vlaams is, op Vlaanderen 
weegt had ze niets te zeggen. Ze liet zich 
de mond snoeren door een zichzelf opvol
gende kamergeleerde Houben, die de natio
naliteitsvraagstukken betitelde als een der 
drie belangrijke problemen die onze toe
komst zullen bepalen, en er verder over 
zweeg ! Een zoveelste demonstratie van de 
gevolgen der politieke onmondigheid, waar
toe de Vlamingen in alle kleurpartijen^ en 
dus ook in de C.V.P. veroordeeld zijn. 

Waarheen Limburg 

Het C.Vf.-kongres (2) 

sein op groen 
voor avontuur 
der volmachten 

(red.) Het doet geleerd aan vast te stellen, 
dat dit kongres als krachtidee de rationali-
zering van het rijksbeheer heeft geponeerd 
en dat het besef van de noodzaak van het 
managership de houding van het kongres 
tegenover de koepelwet heeft beïnvloed. 
Het kongres heeft inderdaad in de politiek 
meest belangrijke motie zijn vertrouwen in 
Van den Boeynants, zijn ministers en zijn 
aderlatingswetten bevestigd onder voorbe
houd van verzet tegen overdreven en nutte
loze fiskale lasten, billijke spreiding van 
eventuele (bewonder dit woordje) nieuwe 
lasten, strijd tegen de fiskale ontduiking 
(nog zo een dooddoener) en afremming van 
de ongeordende en overdreven stijging der 
openbare uitgaven (idem). De C.V.P. wenst 
dat de koepelwet met bekwame spoed voor 
het parlement gebracht worde en wenst in 
feite de regeringsleiding geluk met haar 
verlangen, een beslissing in het parlement 
af te dwingen en niet in een partijkomitee 
(beslissing, die nota bene van aard kan zijn, 
om het parlement tijdelijk buiten werking 
te stellen). De venijnige verdachtmakingen 
aan het adres van de P.V.V.-regeringspart 
ner verschaalden in een zeer schuchtere 
waarschuwing. Kortom, het sein staat, wat 
de C.V.P. betreft, op groen in het avontuur 
dat de regering aan het land wil opdrin 
gen. Deze partij wil mordikus bewijzen, dat 
Van den Boeynants is gesneden uit het wa
re hout van de staatsman, die in deze tijd 
een bedrijfsleider moet zijn en niet zoals 
vroeger iemand, die de staatsleiding als een 
superieure hobby bedrijft. Dat precies de 
ervaring der jongste 10 maanden bewec 
welk amateurisme thans in de Wetstraat 
hoogtij viert, ontgaat blijkbaar de dityram 
bisch aangelegde en betaalde lofschrijvers 
van de man, die de Belgische geschiedenis 
zou willen ingaan als « idealist zonder ilUi-
zies ». 

Het 22ste C.V.P.-kongres was in teile het 
kongres van het vluchtmisdrijf. Onder voor
wendsel van vooiTang voor klassieke be-
leidsproljlemen als daar zijn financies en 
ekonomie werd hét probleem van ons land, 
zijn politieke en administiatieve struktuui 
die bepalend is voor de toekomst in alle 
domeinen, ontweken. Daarmee kan men 
weliswaar beleefd applaus oogsten en zelfs 
de tijdelijke erkenning dat men als partij 
toch niet voor de « extremistische verlei
ding » is bezweken en dus de dank des va
derlands heeft verdiend. Maar binnen een 
week zal er van dit alles niets overblijven 
en zullen we opnieuw verzinken in de poel 
van de geforceerde Belgische middelmatig
heid, merk CV,P. P.V.V. 

? 

weer 10.000 
mijnwerkers 
de straat op 1 

(red.) « De kalme en minzame bevolking 
van Limburg » (dixit Harmei len tijde van 
Zwartberg) zal vermoedelijk niet zo kalm 
eq minzaam blijven als het establishment 
te Brussel het zou wensen. Zwartberg was 
een eerste gewelddadige uitbarsting van 
een in haar naakt bestaan bedreigde bevol
king, die bloedig werd onderdrukt door de 
gendarmeriestaat. De rekonversie (of wat 
daarvooi doorgaat!) was een haastige im-
provizatie waarvan we vandaag, één jaar na 
de dramatische gebeurtenissen, het werke
lijk rezultaat kennen : een karikatuur ! 

« Wij > heeft reeds herhaaldelijk gemeld, 
dat na Zwartberg ook de kolenmijnen van 
Beringen en Eisden zullen gesloten worden. 
De Vriendenkring van het Oud-Mijnperso-
neel deelt thans mede, dat de gelijktijdige 
sluiting van beide mijnen reeds tegen de
cember 1967 voorzien is, alle officiële sus
sende verklaringen en logenstraffingen ten 

spijt. Hierbij zijn ongeveer 10.000 werk
nemers betrokken, die officieel nog van 
niets weten. De Vriendenkring maakt zich 
wellicht nog illuzies, waar hij in zijn pers
mededeling ter zake spreekt van « willen 
wij de 10.000 werknemers hiervan tijdig op 
de hoogte brengen en de verantwoordelijke 
instanties op hun plicht wijzen inzake de 
dringende rekonversie voor Limburg ». 

« Verantwoordelijk instanties » die één 
jaar na Zwartberg niet in staat gebleken 
zijn, een echte rekonversie door te voeren, 
zullen alvast niet bij machte zijn een nieu
we rekonversie 10 maanden voor een nieu
we aderlating te verwezenlijken I 

Hoe is de toestand in Limburg inder
daad ? De in gans het land stijgende werk
loosheid stijgt volgens de statistieken van 
de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling 
(RVA) hel snelst en het meest in Limburg 
in verhouding tot de aktieve bevolking. 
Tijdens de laatste weken van 1966 lag het 
daggemiddelde van het aantal gekontro-
leerde werklozen in het land bestendig 
10.500 eenheden hoger dan einde 1965. De 
stijging doet zich in alle provincies voor, 
behalve in West-Vlaanderen. Ze is in abso
lute cijfers het sterkst in Luik (+ 4000), 
Henegouwen (-i- 2900) en Limburg {+ 
1700). Het daggemiddelde bedroeg einde 
1966 in Limburg 4.040, wat echter einde 
vorige maand tot 5.094 is opgelopen. De 
'toeneming van het aantal volledig werk
lozen valt hoofdzakelijk bij normaal ge-
schikten en bij de jongeren waar te nemen, 
hetgeen niet het geval is in andere pro-

wilfried martens 
Het ziet er naar uit dat alleen mensen die Brehm's Tierleben gelezen heb

ben of die op enige andere wijze veterinaire kennis verwierven, in aanmerking 
komen om het woord te voeren namens de Vlaamse C.V.P. Verroken ontpopte 
zich destijds als een diepzinnig en vooral origirieel kenner van de zoogdieren-
tvereld, door de Volksunie in te delen bij de familie der keffers en Wim Jorissen 
bij de lak der kermisberen. Lefèvre ging het zoeken in de allerlaagste orden der 
levende wezens en versleet de Vlaams-nationalisten voor parazielen. Met De Sae-
ger, die ons voor echels hield, stegen we terug een^paarjrq^pen^p de evolutie
ladder. Wilfried Martens gunde ons op het voorbije C.V.P.-kongres weer een 
flinke ruk naar omhoog : hij drukte de mening uit dat wij koekoeken zijn. 

Koekoeken dus. Of althans : bewonderaars en volgelingen van boer Koe
koek. De heer Wilfried Martens heeft namelijk op het C.V.P.-kongres er zijn 
verbazing over uitgesproken, dat de Volksunie het D. 66-sukses bij de verkiezin
gen in Nederland op applaus heeft onthaald. Hij was van mening, dat de 
Volksunie zich niet bij D. 66, maar bij boer Koekoek moest gaan spiegelen. Want 
de Volksuniesuksessen zijn eigenlijk, zo orakelde hij, tipische koekoeksuksessen. 

We durven een onderlegd deskundige nooit tegenspreken. Eén ding moeten 
we toegeven : van koekoeken kent Wilfried Martens méér dan gelijk welke an
dere politicus in den lande. Is hij immers niet zélf van het soort, dat zijn eieren 
door anderen laat uitbroeden ? Legde hij destijds niet een levensgroot federalis
tisch ei in het radikaal-Vlaamse nest, om kort daarop weg te wieken naar regio
nen waar men zijn tijd vooral lonender kan besteden dan aan bloeden ? 

We herinneren ons de andere Martens. De bleke, jonge intellektueel met het 
schrandere uiterlijk en het scherpe verstand; die koel en vlijmscherp aan diag 
nose kon stellen en die onbewogen de radikale genezingskuur aanprees. De 
man die tijdens de randgemeenten-betoging het podium onder de spandoek 
« revolutie » (in koeien van letters) beklom en die met opgeheven handen de 
woedende en ziedende massa glimlachend begroette. 

Martens was toen een radikale klepper. Een kemphaan die kraaide : « Wi^ 
moeten ttouw en konsekwent blijven aan onze opvattingen. Zonder kompromis 
sen, opdat wij het beter zouden doen dan vele van onze voorgangers die be-
zu'eken zijn voor verlokkingen s> (voor de liefhebbers van bronvermelding bi] 
citaten : dat werd gezegd op het V.V.B.-kongres anno 1960). Een moedige welp 
die zich oefende in het brullen : « Federalisme, de enige logische en konse-
kiuente oplossing voor het voortbestaan van Vlaanderen » (dat stond, boven zijn 
naam, in de « Gazet van Antwerpen » op 19 maart 1962). 

Dié Martens heeft inderdaad ooit tens bestaan. Zoals we zegden : schrander, 
vlijmscherp, glashelder. Maar met daarnaast twee piramidale onhebbelijkheden, 
die dit jong talent voor de Vlaamse strijd verloren deden gaan zoals er vóór 
hem al zoveel de gemakkelijke weg naar het sukses hadden betcandeld : zonder 
hart en met een grenzeloze ambitie. 

Een arrivisme dat niet alleen hoog, maai ook vlug wilde gaan. Zo vlug dat 
alle zin voor fatsoen er bij in de verdrukking geraakte en dat Wilfried Martens 
een tijdlang publiek te koop liep op de politieke markt. Wie biedt het meest '> 
De knaap had zich even graag door ons laten kopen, dan door iemand anders. 
Als de prijs maar hoog genoeg was. 

Een dergelijk gebrek aan goede smaak rendeert uiteiijdelijk tóch niet. Wi] 
kochten hem niet, en dus zakte de prijs bij de C.V.P. vanzelf naar omlaag. Een 
onverkiesbare plaats op de lijst, een vaag baantje als kabinetsadvizeur en sinds 
zopas het voorzitterschap van de C.V.P.-Jongeren. Dit laatste net genoeg, om af 
en toe eens op het podium te mogen verschijnen. Maar net niet genoeg, opdat 
niet iedereen in en buiten de C.V.P. spottend zou vragen : wat vertegenwoordigt 
die knaap eigenlijk ? Welk gezag ontleent hij aan zijn frontwisseling én aan zijn 
voorzitterschap over een sosjeteit van misscliien wel driehonderd leden ? 

« Beter dan onze voorgangers die bezweken zijn voor verlokkingen t>. Ach 
kom. véél slechter dan velen onder die xioorgangers. Want met véél minder stijl'. 

dio Genes. 

vincies. Daar is de werkloosheid onder de^ 
ze kategorie konstant gebleven. Gedeelte
lijk en toevallige werklozen zijn er in Lim
burg + 10.000 man, in absolute cijfers 
dus even hoog als in Brabant, West-Vlaan-j 
deren, Henegouwen en Luik die nochtans 
een veel omvangrijker aktieve bevolking 
tellen. 

De ongunstige toestand in Limburg 
houdt nauw verband met de sluiting van 
de mijnen te Zwartberg, de zinkfabriek te 
Rotem en enkele andere minder grote be
drijven en met de daling van de aktiviteit 
in een aantal nieuw gevestigde doch kon-
junktureel zeer gevoelige bedrijven. Alles 
laat voorzien dat de werkloosheid nog zal 
toenemen ingevolge een verdere daling van 

, de ekonomische bedrijvigheid in het land 
in het algemeen en in Limburg in het bij
zonder. Hieruit blijkt zonneklaar dat de 
met zoveel tamtam en barnumreklame aan
gekondigde vestiging van bedrijven in heel 
wat gewesten door de konjunktuurgevoe-
ligheid ervan slechts een voorbijgaande, 
geen definitieve « verzekering » tegen 
werkloosheid was. Toen de Volksunie tegen 
deze euforie waarschuwde, lachte men... 

Ook Eisden en Beringen sluiten 

noodkreet van 
9f IJ 

een minzame 
bevolking I 

(red.) Momenteel gaan 15.000 Limburgers 
naar de stempellokalen. Tegen einde 1967 
valt te vrezen dat dit cijfer zal verdubbelen 
door de sluiting van Eisden en Beringen en 
de ekonomische terugloop. De toestand 
neemt dus dramatische vormen aan, als 
men hem in verband brengt met de aktivi-
teitstruktuur van de Limburgse bevolking. 
Het is vooreerst waarschijnlijk, dat een aan
tal jongeren en vrouwen niet voorkomen 
in de statistieken der werkloosheid (wat in 
andere omschakelingsprovincies niet of 
minder het geval is), omdat ze wegens ge
brek aan werkgelegenheid niet effektief in
geschakeld zijn in het ekonomisch proces. 
Het aantal werklozen in verhouding tot de 
tegen werkloosheid verzekerden ligt gevoe
lig hoger in Limburg hoger dan elders (11,8 
t. h. tegen een rijksgemiddelde van 7,5 
l. h.). Nochtans is het aandeel der tegen 
werkloosheid verzekerden in de totale ak
tieve bevolking zeer hoog (61,3 t. h. tegen 
een rijksgemiddelde van 57,5 t. h.) . waar
door de weerslag van de ekonomische re
cessie erger is dan elders. Qua gezinstruk-
tuur is Limburg eveneens van alle Belgi
sche gewesten het gevoeligst aan werkloos
heid. Bovendien worden in Limburg in 
hoofde van elke werkloze gemiddeld 4 per
sonen getroffen tegenover minder dan 3 in 
Henegouwen en Luik. 

Nog enkele sprekende ei] Iers die bewij
zen, dat men van een noodtoestand mag 
spreken : op 84.000 werknemers in 1959 tel
de Limburg precies de helft mijnwerkers. 
Dit cijfer is gedaald tot 25.000 en einde dit 
jaar zal dat nog slechts 15.000 zijn. 10.000 
Limburgers gaan werken in Nederland, 
2.000 in West-Duitsland, 22.000 in andere 
Belgische provincies (alleen reeds 16.000 in 
Luik); in totaal niet minder dan 33 t. h. 
der aktieve bevolking. Van de 65.000 volle
dige werklozen neemt Limburg er 5.000 
voor zijn rekening, van 58.000 gedeeltelijke 
werkloi'fen 11.000. De bevolkingsstijging in 
België bedroeg tussen 1947 en 1961 8 t. h., 
maar die in Limburg 22 t. h. 1 Meer dan de 
helft der Limburgers is minder dan 30 jaar 
en 42 t. h. is jonger dan 20 jaar. Men zou 
elk jaar 6.000 nieuwe werkgelegcnheden 
moeten vinden om aan deze demografische 
explozie het hoofd te kunnen bieden. In 
werkehjkheid komt men per jaar vaak nau
welijks aan een vierde of een derde van 
dit cijfer /onder het verlies aan werkgele
genheid ! 

Meer dan ooit is de viaag : « Waarheen 
Limburg ? »• de noodkreet van een « min
zame » bevolking, die geduld en braafheid 
slecht beloond ziet en die voor de weinig 
aantrekkelijke optie staat, alles behalve 
kalm en minzaam te blijven... 
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V.U. OP TV 
Volgende dinsdag, 28 febru
ari, zal partijvoorzitter mr. 
F. Van der Eist na de 
nieuwsberichten van 20 u 
een uiteenzetting houden 
over het standpunt van de 
Volksunie inzake het rege
ringsbeleid, de koepelwet 
en de volmachten. 

REGERING 

AAN DE HAARD 
We hadden « de moeder aan 

de haard », we hebben nu een 
« regering aan de haa rd ». Van
den Boeynants en De Clercq 
hebben dinsdagavond een han
dig TV-nummer opgevoerd. Ge
zeten voor de open haa rd in 
de woning van Paul en I rma , 
h e b b e n premier en vice-pre
mie r er een aardig s tukje ko
medie opgevoerd, waarbi j ze 
m e k a a r ins temmend toeknik-
ten telkens ze over hun be
zorgdheid om de « kleine 
m a n » spraken. 

Dat intussen die kleine m a n 
al 3 mil jard in twee maanden 
ti jds heeft moeten afdokken, 
s t raks nog eens voor zoveel zal 
bestolen worden, om dan in 
een derde schijf nog eens zulk 
een ader la t ing te ondergaan, 
daa rover spraken V.d.B. en 
zijn krulhar ige « huisgenoot » 
niet . Ze zijn zelfs zeer beschei

den : in plaats van over be
spar ingen te spreken, doen ze 
aan b e s p a r i n g e n ! Dat deze 
TV-avond « t e n huize van 
Paul » in tussen 100.000 fr heeft 
gekost ,zullen ze waarschi jnl i jk 
ook een bespar ing noemen . 
Bij dit « ongedwongen » (doch 
s te rk inges tudeerd )p raa t j e aan 
de h a a r d o n t b r a k nog s lechts 
mevrouw Vanden Boeynants , 
o m whisky in te schenken en 
sigaren uit te delen aan beide 
« kleine mannen » ( in terpreta
t ie h iervan naar eigen goed
dunken) . . . 

B E K E N T E N I S 

In de b i jeenkomst van de 
C.V.P.-senaatsfraktie h e e f t 
P.W. Segers een kos tbare be
kentenis afgelegd. Hij verde
digde har ts tochte l i jk de rege
r ing V.d.B. en haar koepelwet 
en onders t reep te « de pol i t ieke 
noodzakeli jkheid om de rege
ring te s teunen. Men kan be* 
paalde initiatieven van de rege
r ing aan kr i t iek onderwerpen , 
doch men moet haa r een maxi
male s teun verlenen. De reden 
van S taa t moet alle ande re 
overwegingen beheersen », al
dus de A.C.V.-mandataris, die 
h iermee u i tdrukkel i jk beves
tigt, wa t de Vlaamsnationalis
ten al lang betogen, nl. da t de 
k leurpar t i jen als de dood bang 
zijn voor de aan gang zijnde 
evolutie naa r federalist ische 

De slotmeéting na de « Leuven Vlaams »-betoging té Borgerhout verleden zaterdag vond plaats in 
de zaal « Victory ». Boven de zaal-ingang hing er een leeuw; als « tweede fibn » werd daarnaast 
« De haan in het dorp » aangekondigd. Die volgorde past ons wel! Tussen haakjes : hoe komt 
het dat de B.R.T. (zowel radio als T.V.) met geen woord gewag maakte van deze nochtans ge
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he r s t ruk tu re r ing in he t alge
meen en de waarschi jnl i jkheid 
da t door een regeringskrizis 
dit p roces aanzienli jk zou ver
snellen. De vrees voor deze 
( nochtans onvermijdel i jke ) 
evolutie is zo groot da t zelfs 
een der voornaams te leiders 

NIEUWE ADEL 
Niet zo lang geleden heeft het Bau-

doiiin I, roi des Belges, behaagd enkele 
lieden in de adelstand fe verheffen. Het 
koninklijk besluit en de namen werden 
•wel in de dagbladen gepubliceerd maar 
verder heerste over deze belangrijke ge
beurtenis het grootste stilzwijgen. Iets 
wat ons uitermate ongepast lijkt. Voor
eerst omdat het gaat over een belangrijke 
koninklijke daad (alle koninklijke daden 
zijn belangrijk, ook als ze zonder beteke
nis en zonder enig gevolg bliiven), maar 
bovendien is het een onvergetelijke wel
daad voor de vereerde perhorren en voor 
de gehele bevolking die met hen mee-
jubelt. 

Blijkbaar was hef de bedoeling van 
Baudouin I, roi des Belges, bij deze be
noemingen zijn wijze en milde blikken 
te laten gaan over zijn trouwe Vlaamse 
knechten en deze te laten aanvoelen hoe
zeer het majesteiteüjke ^^elwillen op hen 
rustte. Het zijn de edeisten (natuurlijk 
na de reeds bestaande adel !) van de be
volking uit het noorden \an het vader
land die werden uitgekozen. De meest-
gescbiklen natuurlijk e\eneens. Zo mag 
het niemand verwonderen, dat er bij de 
nieuw geadelden uitsluitend, werkelijk 
exkluzief franssprekendcn zijn. Zo en met 
anders is, volgens het steeds weliijgelichle 
en juist oordelende Hof, de samen^felling 
van de bevolking in het noorden \an bet 
land ; alle tegengestelde oordelen en gege
vens zijn uitingen van verwerpelijk extre
misme. Er zijn natuurlijk wel taalwetten 
verschenen voorzien van koninklijke 
handtekeningen, zelfs handtekeningen 
van de grote « ridder-koning » maar men 
heeft toch zo zijn vrienden die \eel nauw-
keuriger, veel betrouwbaarder inlichtin
gen kunnen geven. De trouwe bevolking 
uit het noorden die zo gelukkig is met een 
glimlach, een welwillend woord in de 
eigen-aardige taal die zij spreken, weet 
en aanvaardt dat zij geëerd wordt in haar 
heren. 

Als betrouwbare berichten door wat 
hier wordt neergeschreven niet worden 
achterhaald dan heeft Baudouin f, roi des 
Belges, nog meer plannen. Dan Uggen er 
nog meer benoemingen klaar. En weer 
voor het noorden van het land. Het geju
bel zal geen einde meer kennen. Het 
trouwe volk zal meer dan ooit betrouw
baar en welgezind en minzaam zijn. En 
er zal een zeer grote vrede heersen in 
in rijk, dat met zo kundige hand wordt 
bestuurd. 

Baudouin I, roi des Belges, zou er wer
kelijk aan denken een heel belangrijke 
figuur in de adelstand te verheffen : één 
van de trouwe Belgische vaderlanders 
die zo verknocht waren en blijven aan 
het vaderland en deszelfs éénheid en des-
zelfs onverdeeldheid, dat zij geweigerd 
hebben de formulieren van de laatste 
volkstelling (die hoewel volkomen wette
lijk in regel, toch zondigde tegen deze 
grote beginselen vermits er geen talen
telling mee samenging) in te vullen. Eén 
van die heel groten die aan hun overtui
ging trouw zijn gebleven ondanks kalme 
aanmaningen van de tellers, één van die 
heel groten die trouw gebleven zijn in 
het diepe lijden \an de zeer milde ver
oordeling. 

Want Baudouin I, roi des Belges, weet 
hoe talriik zij zijn, in het noorden van 
het vaderland, die graag als trouwe 
knechten een vreemde taal zouden blij
ven stamelen, hoe talrijk zij zijn die zich 
alleen dan gelukkig voelen als zij dienen 
kunnen en buigen en vereerd zijn met een 
glimlach. Als heerlijke vertegenwoordiger 
van deze trouwe knechten past niemand 
beter dan deze trouwe, die niet boog voor 
wetten of gerecht. Al werden die wetten 
ook ondertekend door Baudouin I, roi des 
Belges. De verheffing in de adelstand zal 
dezelfde handtekening dragen ; Bau
douin I. 

NEMROD. 

van de k r i s tendemokra t i sche 
arbeiders thans me t gloed een 
samengaan van zijn par t i j me t 
de sociaal meest reakt ionai re 
par t i j van het land bepleit en 
verdedigt 1 

NEDERLANDS 

KONGRES 

Te Ro t t e rdam ging zopas he t 
37e Neder landse Kongres door 
in he t pracht ige kul tuurpale is 
« D e Doelen », bi jgewoond 
door een dr iehonderd Neder
landse en Vlaamse prominen
ten. He t Kongres moes t in een 
der slotrezolutics nog eens 
aandr ingen op de verwezenlij
king van de reeds in 1963 uit
gedrukte des idera ta : oprich
ting van een Hoge Raad der 
Neder landse Kui tuur en be
s taansmogel i jkheid voor he t 
reeds in de m a a k zijnde Be
stendig Sekre tar iaa t voor Kul-
ture le Integrat ie . Ook werd 
nog eens aangedrongen op een 
gezamenlijke p rog rammat i c 
inzake ui tbreiding hoger onder
wijs, behar t iging van de Neder
landse ku i tuur in he t buiten
land, geli jkwaardigheid van 
diploma's , samenwerking op 
gebied van amateur toneel , 
volksontwikkeling en jongeren-
kontak t . Als men het ons 
vraagt : zolang België een imi-
ta i re s taat is met anti-Neder
lands imperial isme als richt
snoer in al zijn poli t ieke ge
dragingen, zal e r van die wen
sen niet veel in huis komen. 

Een werkel i jk heel-Neder
landse integrat ie is slechts mo
gelijk na een hervorming in 
België, waa rdoor Vlaanderen 
over eigen polit ieke s t ruk turen 
zou beschikken die de kultu-
rele integrat ie met Noord-Ne
der land pozitief kunnen bena
deren. 

BRUGSE 

ZOTHUISKERMIS 

Te Brugge begint men zich 
spot tend af te vragen, waa r het 
« beste gerecht te r wereld » he t 
haal t , om te spreken over «een 
ernst ig s p o o r » dat moet lei
den naa r de ontmasker ing van 
de daders van de bomaans lag 
aan het just i t iepaleis . Is daar
mee de d ronkemansp raa t van 
een nachtui l bedoeld ? Het zijn 
niet alleen vlaamsnat ional is ten 
die dat doen, zelfs C.V.P.-volks-
ver tegenwoordigers geven U 

ongevraagd h u n sarkas t ische 
bedenkingen ten beste. Ook de 
uitgever van een plaatseli jk 
reklameblad neemt geen... b lad 
voor de mond. De man is toe-
valhg iemand, die nogal in de 
ki jker loopt en anderzi jds 
zeer hulpvaardig aangelegd. In 
de bewuste nacht had hij he t 
ongeluk wakke r te zijn en in 
zijn hoedanigheid van stadhuis
bediende (zijn hoofdberoep) 
rechts t reeks bij de politie te 
informeren wat er was ge
beurd. Dat leek verdacht en 
dus kreeg hij een huiszoeking 
en een ondervraging in regel, 
niet alleen thuis doch ook in 
zijn kantoor ten stadhuize. Dat 
ligt hem zo zwaar op de maag 
dat hij in zijn blad onder de 
titel « Vietkongaanslag of zot-
huiskermis te B r u g g e ? » 
o.a. ook zijn grote skepsis tot 
ui t ing brengt aangaande de 
huiszoekingen bij wat hij naa r 
geplogenheid «taaimaniakken» 
noemt . Gans he t ar t ikel is één 
spot op de overdrijving en de 
doelloosheid van het onder
zoek. 

OVERDRIJVING 
RICHTINGEN 

IN ALLE 

Het gerecht, dat er nooit in 
slaagde de daders van de IJ-
zer torendinamiter ing (?!?) , de 
bomaanslagen op de woning 
van prof. Fransen en op Vlaam
se lokalen aan te houden, 
tast thans volledig in den 
bl inde. Dezer dagen wordt te 
Brugge her innerd aan een lich
te bomaanslag na de eers te 
wereldoorlog op de woning 
van rechtbankvoorzi t ter Fraeys 
die zich even begripsloos toon
de tegenover leden van de on
schuldige Groeningerwacht 
als zijn opvolgers in 1944 en 
la ter tegenover de lampis ten 
van de kollaboratie. 

De Belgische magis t ra tuur , 
waa rop de Brugse geen uitzon
dering maakt , belijdt inder
daad een slechte oneindigheid 
én van kaste- en klasse-eenzij-
digheid én van de onbekwaam
heid tegenover s t rafbare fei
ten, die de rout ine ver te bui
ten gaan. Een andere overdri j
ving dreef deze week ook bo
ven : deze van de onschatbare 
schade. Bij nade r bekijken is 
ze veel geringer gebleken dan 
door al te schrikachtige amb
tenaren en al te vlugge joerna-
listen opgegeven. 
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W I L F R i E D 

Wilfried Martens, de kers
verse C.V.P.-Jongerenvoorzit-
ter , meende op bet 22e kon-
gres van de C.V.P. geestig te 
zijn door zich af te vragen of 
de Volksunie, die zich in he t 
sukses van de Demokraten-66 
in Nederland verheugde, niet 
eerder te vergelijken is aan de 
Boerenpar t i j van Koekoek. 
Hij oogstte gelach van het ver
zameld part i j p ro f i tariaat. Wou 
hij echter niet eerder zijn ei
gen naam geven aan de Volks
unie ? Wilfried is toch de 
knaap die federalistische ei
e ren op de bar r ikade heeft ge
legd en het ui tbroeden ervan 
overlaat aan de zorg van an
deren ? Na zich teruggetrok
ken te hebben op unitarist i-
sche stellingen, veilig en toe-
komstverzekerd in de schoot 
van de par t i j die tot op van
daag de eenheid proklameer t 
en op die eenheid carrièrema
kers met koekoeksallures aan 
de lopende band kweekt. 

LATE B E K E N T E N I S 

In zijn overigens zeer ge
leerd en gedokumenteerd refe
raa t over financies en ekono-
mie be t reurde ex • p remier 
Eyskens dat men in het verle
den helemaal geen programma
tisch vooruitzicht had. Zei Gas
ton : « Liever dan 100 miljard 
t e geven aan de koolmij nen, 
h a d men met dat geld aan so
ciale p rogrammat ic gedaan. 
He t land zou er anders voor
s taan dan nu ». 

[« T O O N A A N G E V E N D » 

Dat wordt dan gezegd tot de 
prominenten van de par t i j , die 
p rak t i sch ononderbroken rege
r ingsverantwoordeli jkheid heb
ben gedragen en die dus , nu 
eens in hoofdorde dan weer in 
b i jkomende orde, verantwoor
delijk zijn voor he ! gemis aan 

programmat ic . Dat wordt ge
zegd op het kongres van een 
par t i j die via haar regerings
vleugel van plan is, andermaa l 
mil jarden te vergooien in een 
Waalse sektor (de staalindus
t r ie ) . Bij onthouding van het 
zelfde aantal mil jarden voor de 
expansie van de Vlaamse ha
vens, waar rond — ondanks al
le « Belgische dozering — de 
nijverheid zich begint te ves
tigen, ook de zware nijverheid. 
Dat wordt gezegd, jaren nada t 
de Volksunie het reeds voor
hield. En toch neemt de C.V.P. 
zich voor een vooruits trevende, 
toonaangevende par t i j . 

HET S C H O O L P A K T 

Het is niet de ' eerste keer 
dat er geklaagd word t in krin
gen van het vrij katoliek on
derwijs over prakt i jken, die de 
hele kristeli jke sociale leer te 
schande maken. Vooral de be
paling en de uitbetaling van 
wedden aan leerkrachten heeft 
reeds heel wat .kwaad bloed 
gezet. In deze ergerlijke toe
s tand bracht het schoolpakt 
ongetwijfeld een kenter ing 
ten goede. De Staa t blijkt 
zich e c h t e r al niet veel 
be ter te gedragen tegenover de 
mensen van het « gesubsidieerd 
onderwijs », zoals dat in vak
taal heet. 

D E N O O D K L O K 

Van kristen-sindikale zijde, 
vooral in Limburg, word t de
zer dagen de noodklok geluid. 
Op dit ogenblik is er prakt i sch 
geen van de 600 bij de Lim
burgse centrale aangesloten le
den, die vanwege de Staat 
ontvangt wat hem verschul
digd is : sommigen moeten ja
ren wachten op berekende 
achterstal len; anderen ontvan
gen wel de erkenning van hun 
presta t ies , m a a r de wedde-
dienst van het depar tement 
« slaagt er niet in, hun dossier 

Voor wie het nog niet zou weten : dit zijn de jongens van de «vernieuwing» en de «verjon
ging » op het C.V.P.-kongres. Achter het jeugdig profiel van P.W. Segers is nog net een stukje 
van hei balkon in de grote zaal van het Kongressenpaleis te zien. Die balkon was leeg! Als de 
vijfmaal « kleinere » Volksunie in dezelfde zaal kongresseert, is alles barstensvol jonge, geest

driftige niensen ! 

binnen een redeli jke termi jn 
te he rz ien» ; velen moeten 
maanden wachten zelfs op de 
betaling van een voorschot, in
dien ze pas in dienst t reden of 
van school veranderen; het is 
zeer normaa l geworden, dat 
sociale vergoedingen als kin
derbijslag en geboortepremie 
tot 6 maanden na de geboorte 
betaa ld worden, terwijl in alle 
andere sektoren de betrokke
nen van voorafgaande betal ing 
genieten De vrijgestelden van 
het s indikaat spannen zich te
vergeefs in, T)nl Van de admi
nistrat ieve diensten — me t 
veel vertraging — te bekomen 
wat deze diensten normaa l uit 
eigen initiatief en tijdig zou
den moeten doen. 

G E D U L D U ITGEPUT 

Nu is echter , het geduld van 
he t onderwijzend personeel 
ui tgeput en dreigen ook de sin-

dikale leiders er in Limburg 
het bijltje bij neer te leggen, 
omda t ze niet langer op kos
ten van hun leden diensten 
wensen in s tand te houden, die 
pres ta t ies moeten leveren die 
bij een normale gang van za
ken niet zouden moeten gele
verd worden. Dat k o m t dus 
kor t gezegd neer op dreiging 
met staking. De opeenvolgende 
minis ters hebben alle de ge
grondheid van de aangeklaag
de feiten erkend, wat de be
denkeli jke evolutie in het Mi
nisterie van Nationale Opvoe
ding niet heeft belet. Als we 
bedenken, dat dit depar tement 
120.000 personeelsleden te 
werk stelt, kan men zich trou
wens voorstellen dat niet al
leen in Limburg de onderwijs
krachten van het vrij onder
wijs he t slachtoffer van deze 
prakt i jken zijn. Ook elders is 
da t ongetwijfeld op grote 
schaal het geval. 

PRAKTIJK EN T E O R I E 

Dat is de prak t i jk van de 
mooie teorie van he t School
pak t : mensen die k rach tens 
hun funktie aller eerbied ver
dienen zijn verplicht, op lenin
gen te gaan leven omda t hun 
werkgever hen niet tijdig be
taalt. We stellen vast dat s inds 
1958 achtereenvolgens C.V.P.-
ers, B.S.P.-ers en P.V.V.-ers 
minis ter van Nationale Opvoe
ding en Kui tuur zijn geweest. 
Het zijn dus nogmaals onze 3 
« grote » part i jen, die in deze 
specifieke sektor terecht van 
wanbeheer en sociale onrecht
vaardigheid kunnen beschul
digd worden, met voor de 
C.V.P. nog de bezwarende om
standigheid van «wraakroe -
pende zonde» . Het spreekt 
vanzelf dat we de zienswijze 
van de moegetergde onderwijs
krach ten volop steunen, in ons 
blad en in het p a r l e m e n t ! 

# 

t 

JOODSE STEM 1^ DE KONTAKTKLU 
Wie in Antwerpse Volksunie- (en an 

dere) middens ie tweewekelijkse debat-
a\i)nden van (te Kontaktklub niet kent, 
kan (wat de Vlaamse problematiek be
treft) be^N^aarlijk een teveel aan interesse 
verweten \\(>rden 

Door hun soepele openhartigheia en de 
ongedwongen sfeer waarin er de stand
punten tegen elkaar opbotsen, zijn de 
kontaktklubavonden telkens weer een 
verfrissend en inspirerei.d bad van mtel-
lektuele schennafselingen. 
• Op donderdag 16 tebruari was de kon 
taktklub genodigde de heei Davids hoofd 
redakteur \an het « Belgisch Israëlitisch 
Weekblad », die onder de titel « Integra
tie » spiak .i\er de Joodse gemeenschap 
in Vlaanderen. 

De heer Da\ids sprak op een serene 
maar overtuigende manier die een onver 
deeld gunstige indruk naliet. De integratie 
van het Joodse deel van de bevolking acht 
hl, een probleem dat vooral door de oor 
logsgebeuitenissen in een scherper dag
licht kwam te staan dan weikelijk nodig 
is. Heeds \óór de oorlog hadden de Joden 
geïntegreerd en op meer dan één ge
bied verdienstelijk werk geleverd. 

Er bestaan ten opzichte van de Joden 
een aantal vooroordelen die, hoewel sterk 
verminderd, toch nog blijven gelden on

danks hun totale ongegrondheid. 
Zo bestaat er de vastgeroeste overtui 

ging dat vreseliik veel Joden konimunis 
ten zi|n. Natuurlijk zijn er Joodse kom 
munisten, maar er is geen enkele reden 
aanwiisbaar waarom hun relatief aantal 
hoger zou liggen dan bij andere bevol
kingsgroepen. De heer Davids kent trou
wens een aantal Joden die ondanks de 
religieuze kloof toch C.V.P. stemmen. 

Een andere misvatting is dat de Joden 
in Vlaanderen veelal franstalig /ouden 
zijn. Ook de/e opvatting houdt geen 
steek. Voor de oorlog was de hele J jodse 
gemeenschap in nagenoeg al haar uitingen 
nederlandstalig. De oorlog zelf wijzigde 
hier wel wat aan, doordat de ondergedo
ken Antwerpse Joden meestal in VValloniè 
of Frankrijk verbleven. Een aantal van 
hen kwam aldus « verfranst » terug. Het 
« Belgisch Israëlitisch Weekblad » ver
vult hier echter een zeer belangrijke rol. 
niet zomaar, maar inderdaad uit overtui 
ging en plichtsbesef. Waar de oudere gene
ratie nederlandstalig bleef, is de jongere 
flink op weg om dit te worden. En met 
hen de hele Joodse gemeenschap te Ant 
werpen. Niet alleen is de enige voertaal 
van de beide Joodse gemeenschappen het 
Nederlands, ook in de Joodse Centrale en 
de sportvereniging Maccabi wordt enkel 

Nederlands gesproken. In de Joodse scho
len worden alle lessen (met uitzondering 
van het godsdienstonderricht dat in het 
Yiddisch gebeurt) in het Nederlands ge
geven. 

Kortom, de Joodse gemeenschap te 
ontwerpen is zich volkomen bewust ui 
Vlaanderen te leven en wil zich daarnaar 
gedragen. Deze volkomen integratie bete 
kent natuurlijk niet dat daarom de eigen, 
religie zou moeten opgegeven worden. 

Ondanks deze v\il tot integratie heeft 
ei, volgens de heer Davids, m Belgié 
steeds een vrij sterk anti-semitisme be
staan. Dit anti-semitisme steunde in 
hoofd>^aak op religieuze achtergronden die 
natuurlijk misvattingen zijn. Gelukkig is 
ook in katolieke middens de mening des
betreffende grondig gewijzigd. In de oor
log werd daarvan reeds herhaaldeliik het" 
bewijs geleverd en v ele Joden danken hun 
leven aan blijken van kristelijke naasten-
liede. Tijdens het jong.ste koncilie werden 
de misvattingen door de kerkelijke over
heid zelf rechtgezet. Paus Johannes XXIIl 
heeft in het Schema over'de Joden trou
wens uitdrukkelijk vastgelegd dat Joden 
en katolieken een gemeenschappelijk pa
trimonium hebben, dat zo sterk is dat het 
hoog tijd wordt elkaar de hand te reiken. 
De Antwerpse bisschop Daem heeft tij
dens de bespreking van het Joodse Sche
ma trouwens hartverwarmende woorden 
gesproken, waarvoor de hele Joodse ge
meenschap -hem dankbaar is. 

Tot zover de heer Davids, die beluisterd 
w erd door het gr-ootste aantal aanwezigen 

dat de Kontaktkiuk dit jaar bij elkaar 
kieeg. Aanwezigen die met een overtui
gend en simpatiek applaus de beluisterde 
woorden onderschreven. 

In het daarop volgende publieke gesprek 
ging het vooral over de mate van anti 
semitisme in Vlaanderen. De heer Walter 
Kunnen betwijfelde de woorden van de 
Joodse spreker, waar deze het had over 
een sterk antisemitisme in Vlaanderen 
(er de nadruk op leggend dat natuurlijk 
zelfs een zwak antisemitisme verwerpe
lijk IS). De heer Davids gal toe dat gezien 
de delikaatheid van het probleem het 
woordje « sterk » zeer relatief is en dat 
het Belgische anti-semitisme uiteraard 
niet zo sterk was als in Polen. Anderzijds 
gaf men in het publiek wel toe dat men 
tijdens de Duitse bezetting in Nederland 
en in de Skandinavische landen een betere 
houding tegenover het Joodse volk had 
aaïigenomen, hoewel ook hier én in fla-
mingantische middens (o.a. de familie 
Peleman) uitzond^lijk voorbeeldige pres
taties ter bescherming van de Joden aan
wijsbaar zijn. 

Iedereen die de avond meemaakte was 
het er trouwens roerend mee eens dat 
het (verdwijnende) anti-semitisme op sim
plistische domheden berust. Domheden 
die kunnen vermeden worden door elkaar 
beter te leren kennen. Iets waartoe de 
geslaagde- kontaktklub-avond, voortreffe
lijk geleid door volksvertegenwoordiger 
Hugo Schiltz, uitstekend bijgedragen 
heeft. 

NIC VAN BRUGGEN. 



VERJONGING 

Het jongste C.V.P.-kongres 
zou in het teken staan van de 
verjonging en daardoor van de 
aktivering van de partijkaders. 
De enige jongere, die een rich
tinggevend referaat hield, was 
kamerlid Leo Tindemans. De 
« verjonging » werd daarna toe
gepast met een reeks herkie
zingen, waarbij steevast oude
ren in hun leidende partij-
funkties werden bevestigd. Te 
beginnen met senator Houben 
(bfjiia zestig) als nationaal 
voorzitter, vleugelvoorzitters 
Van de Kerckhove en Parisis 
en de leden van het nationaal 
komitee, allemaal reeds jaren
lang stevig en weldoorvoed in 
hun leidende funkties geïnstal
leerd. Het kongres van de ver
jonging vergat deze operatie 
en waagde het zelfs niet, Wil-
fried Koekoek hogerop te la
ten vliegen. 

OVATIE 

Om de k r o o n op het 
werk te zetten, bedacht het 
kongres de «jonge» C.V.P.-
eerste-minister Vanden Boey-
nants staande met een ovatie. 
Van de kritiek die wekenlang 
op hem in pers, wandelgang, 
salon, onder vier ogen en ach
ter zijn rug (naar loffelijke 
partij katolieke gewoonte) 
werd uitgeoefend, was op het 
kongres der « aktivering » niets 
meer overgebleven. Spaak zei 
destijds dat hij zijn partij tot 
in haar dwaasheden zou vol
gen. Het 22e C.V.P.-kongres be
sloot, dat de C.V.P. de « idea
list zonder illuzies » tot in zijn 
dwaasheden zou volgen. 

GROTE PARTIJ 

De C.V.P. houdt haar kon-
gresSén in dezelfde zaal *van 
het Kongressenpaleis te Brus
sel waar ook de Volksunie de 
jongste jaren haar partijkon-
gressen houdt. De C.V.P. is de 
grootste partij van het land en 
groepeert ongeveer 5 maal zo
veel kiezers als de Volksunie. 
Toch heeft ze ruim voldoende 
aan dezelfde zaal waar de V.U. 
kongresseert. Dat komt omdat 
de C.V.P.-kongresscn alleen het 
gearriveerd partij- en parle-
mentsmandatendom bijeen 
brengt, waar voor de gewone 
kaderleden en militanten geen 
plaats is. Op de V.U.-kongres-
sen overvleugelt de — jonge — 
partijbazis ruimschoots het 
leidende kader. Dat is «het ver

schil van de differentie», en 
van de toepassing van demo-
kratische beginselen in de 
C.V.P. en in de V.U. 

VERVELENDE 

UITNODIGING 

De Koning zal 9 maart een 
officieel bezoek brengen aan 
Diksmuide. Vorige week vroe
gen we ons af, of hij behalve 
een bloemenhulde aan de mo
numenten van generaal baron 
Jacques de Dixmude en admi
raal Ronarch en diens Franse 
'marinefuzeliers ook een kijkje 
aan de IJzertoren zou nemen. 
Daar heeft nu de Diksmuidse 
gemeenteraad de onzalige (?) 
gedachte gehad, op voorstel 
van raadslid Pollet de wens te 
uiten, dat Boudewijn ook een 
bloemenkrans aan de voet van 
het IJzermonument zou leggen, 
« simbool voor de 33.000 Bel
gen die aan de IJzer sneuvel
den ». Het voorstel werd een
stemmig gesteund en schepen 
Crombez zei, dat de wens van 
het Diksmuids stadsbestuur 
aan de goeverneur van West-
Vlaanderen en het hof zou 
overgemaakt worden. 

DOEN OF NIET DOEN ? 

Nu stelt zich de vraag : gaat 
Hij bloemen neerleggen of 
niet ? In het oorspronkelijk 
programma van dit konink
lijk bezoek werd de IJzertoren 
totaal genegeerd. Voor de ko
ning is het een penibel geval : 
doet hij wat de Diksmuidse ge
meenteraad van hem verwacht, 
dan zal dit gebaar in slechte 
aarde vallen bij hen, die de va
derlandsliefde in pacht menen 
te hebben; dat zijn per defini
tie de frankofonen. 

Doet hij het niet, dan ont
stemt hij de mensen in Vlaan
deren. En iedereen zal toch 
zeggen als hij gaat, dat het 
maar half gemeend was, ver
mits het halvelings werd afge
dwongen... 

SLECHTS TWEE 

Slechts twee sekretarissen-
generaal volgen de lessen in 
tweede taal die momenteel, in 
het kader van de nieuwe taal
wetgeving, voor de centrale ad
ministratie gegeven worden. 
Van Waalse en Brussels-frans-
talige zijde is nl. verzet gere
zen, omdat de heren er een 
verkapte... vervlaamsing van 
de rijksadministratie in zien. 
In een tweetalig kader, zo zeg

gen ze, zullen op slinkse wijze 
60 t.h. van de betrekkingen op 
hoger vlak aan Vlamingen toe
komen « wat onaanvaardbaar 
is, zelfs wanneer een gedeelte 
daarvan franstalige diploma's 
bezit » (mooi Waals kompli-
ment voor de Vlaamse renega
ten met Frans diploma !). Dat 
is natuurlijk nonsens. En wat 
ons betreft : 60 t.h. is niet eens 
voldoende; 65 t.h. Vlamingen 
en 35 t.h. franstaligen is de 
enig juiste verhouding krach
tens de bevolkingscijfers. 

VOOS EN NAÏEF 

De voosheid van de franko-
fone redenering steekt de ogen 
uit. Ze bevestigt wat we al 
lang weten : het zijn in België 
slechts de Vlamingen die wer
kelijk tweetalig zijn. Nadat 
Walen en Brusselaars het de
cennia lang vertikten de twee
de taal aan te leren, hoeven ze 
thans niet met jammerklach
ten aan te draven. 

We hebben intussen uitgere
kend, dat het aantal hogere 
ambtenaren dat verplicht 
tweetalig zou moeten zijn, ver 
de 600 inschrijvingen op de 
taalkursussen overtreft. Wan
neer alle administratie-sekreta-
rissen, adjunkt-advizeurs en 
gelijkgestelden samen met de 
direkteurs en sekretarissen-ge-
neraal verplicht zouden wor
den de taallessen te volgen, 
dan zouden ze met z'n vijfdui
zend zijn zonder het zelf te 
weten. Deze cijfers, uit fran-
kofone bron, zijn een ander 
onrechtstreeks bewijs van de 
scheefheid der taaiverhoudin
gen in de Belgische adminis
tratie. Het is vermakelijk na 
te gaan, hoe deze heren zich 
zelf ontmaskeren in hun ijver 
om aan de wet te ontsnappen. 

ZE KENNEN DE WEG 

Een afvaardiging van Waal
se bewegingen heeft officieel 
kontakt opgenomen met des
kundigen van de E.E.G.-kom-
missie om de groeiende onrust 
van Wallonië te vertolken over 
de snelle ekonomische achter
uitgang. Voegt men daarbij de 
toenemende Waalse druk op 
Brussel om de begroting van 
Openbare Werken nog meer 
ten gunste van Wallonië om te 
buigen, dan kan men terecht 
vaststellen dat de Walen beter 
de weg kennen om te gaan 
aankloppen waar het hoort, 
dan de kleurpolitieke Vlamin
gen. 

^JM^ 
Mevrouw Wwe Lodewijk Dosfel sprak de officiële openingsrede uit op de plechtigheid verleden 

zaterdag te Brussel 

OPENING VAN HET 
DOSFEL- INSTITOÖT 

(t.v.o.) De openingsplechtigheid xmn hel « Politiek Vormingu 
instituut Lodeioijk Dosfel » ts een daverend succes geivoideru 
Bijna dtiehondeid mensen waren opgekomen om deze plechtig* 
hetd bij te xi'onen en op het gelegenheidssekretaiiaat was het een 
diukte van belang om de tientallen nieuwe inschnjvtngen voor 
de kmsus te kunnen verwelken. 

Eén tegenvaller op deze opening : de zaal. Het hoge gebouw 
met de impozante gevel'aan het Buissels Rogiersplein vei raadt 
naar buiten niet, hoe pover het er binnenin met de behuizing is 
gesteld. Palmboompjes en (gelukkig!) vooral de massale opkomst 
van kursisten en belangstellenden zorgden dan toch voor vol
doende stoffering om de kaallieid van het geval te doen verge
ten. Dat de zaal met Biussehe hoogdravendheid naai Einstein 
iceid genoemd, zal vennoedelijk wel iets met de relativiteit der 
dingen te zien hebben... 

Onder de aamvezigen heel wat V.U.-mandataiissen (behalve 
AnlXL'erpenaars, die weeihouden xvaien op de betoging te Borger
hout), geweldig veel studenten al dan niet met Leuvense trui, 
voldoende sttidentinnen en knappe meisjes om het gehoor een 
f leutige noot te geven, ernstige intellektuelen naast geestdriftige 
jonge arbeiders; op de eerste rij o.m. de letterkundige Aithur De 
Biuyne, wiens werk over Dosfel op de dag der plechtigheid zelf 
op de markt kwam en wiens zoon Koen de openingszitting zou 
opluisteren met virtuoos klavierspel. 

Een nieuw element op onze vergaderingen : de filmploeg van 
het Vlaams-nationaal Radio-, T.V.- en Persinstituut was met 
haar (indrukwekkend) materiaal ter plaatse om opnamen te ma
ken, die waarschijnlijk zullen veixcerkt xvotden in het eerste 
Vlaams-nationaal T.V.-programma op 10 apiil a.s. 

Maurits Coppieters opende de zitting; het reusachtig sukses 
van « zijn » instituut (xuant dat het zijn werk is, samen met dat 
van de ploeg rond 'hem, mag wel eens onderstreept!) inspireerde 
hem tot zoveel geestdriftige wooiden, dat hij eens te meer deed 
denken aan de spontane, entoeziaste, bezielde jeugdleider die hij 
is geweest en ongetwijfeld ook ergens binnenin gebleven is. 

Nadat Koen De Butyne (voor het draaien van de bladen 
geassisteerd door z'n fris jonger zusje) op voortreffelijke wijze 
een Preludium van Feremans en Opus 34 van Benoit had ten ge
hore gebracht, opende mevrouxu Lodexvijk Dosfel de zittingstijd 
van deze eerste lessencyklus. Ze deed het op haar voorname, he
lieerste xuijze in een koite toespraak xuaarin ze de herinnering aan 
haar man opriep. Ze bracht voor de 30 eerst-ingeschrevenkursisten 
een waardevolle attentie mee : even zoveel boekjes van Wies 
Moens over Lodewijk Dosfel. De bevoorrechten waren diep on
der de indruk van dit vriendelijk gebaar. 

Mr Frans Van der Eist hield de eerste les over « Nationalisme 
als maatschappelijk vizie en ah politieke stroming ». Een hoog
staande kursus die meteen — daarvan zijn we overtuigd — het 
peil van de hele cyklus zal bepalen en die uiterst aandachtig be
luisterd werd door een publiek dat aciiteraf niet karig was met 
applaus en dat met heel veel belangstelling kennis nam van en
kele boeken uit de indrukwekkende bibliografie die achter deze 
les stak. In deze les vestigde mr. Van der Eist vooral de aandacht 
op de fundamentele verschillen tussen staats- en volksnationa-
hsme en sprak hij de overtuiging uit, dat het volksnationalisme 
een eigen, onvervangbare waaide heeft die het ook als een be
palende factor voor de toekomst zal behouden. 

Een tweede optreden van pianist Koen de Bruyne en de 
mededeling door Instituut-sekretaris E. Slosse van een heleboel 
praktische regelingen ten gerieve van de kursisten besloten deze 
in alle opzichten geslaagde, hoogstaande en voorname plechtig
heid. 

Deze openingszitting is de bevestiging gexi'orden van wat de 
optimisten altijd, voorgehouden hebben : de oprichting van het 
Instituut Lodewijk Dosfel is voor de zaak van het Vlaams-natio-
nalisme een reuzestap vooruit. Dat dit Instituut van meet af aan 
een reeks gastlesgevers krijgt die uit andere regionen dan die vi~l 
de Vlaamse-nationale partijpolitiek liomen, is niet alleen een be
wijs van hoge standing en ambitie; het tekent meteen de sfeer 
van openheid die kenmerkend zal zijn voor dit vormingsxverk. 

Het succes n>an deze eerste cyklus is zo groot, dal zowel te 
Gent als te Leuven naar ruimere vergadergelegenheid moest uit
gezien worden. De lijst der kursisten werd onherroepelijk afge
sloten met iets meer dan 200 rramen. Txveehonderd mensen die 
vijf xveekends en een heleboel geld er voor over hebben om zich 
te bekxvamen in de taak die zij vrijwillig en onbaatzuchtig op 
zich genomen hebben : voor te gaan in de ontvoogdingsbeure-
girig van ons volk. 

Wie zijn die tweehonderd ? Jongeren en ouden : de jongste 
geboren in 1948, de oudste in 1883. 

Intellektuelen en arbeiders : 41 bedienden en technici, 48 
studenten en studenlinnen, 35 ar beiders (een draaier, een mijn
werker, een treinmachinist...), 14 mensen uit het onderwijs, 13 
liandelsvertegenxvoordtgers, 7 ambtenaren, 7 ingenieurs, 4 ge
neesheren, 3 advokalen, evenveel archilekten en apotekers, 2 ge
pensioneerden, 2 sociale helpsters en noem maar op. Vooral de 
zeer grote belangstelling uit studentenmiddens en vanwege de 
arbeiders is verheugend te noemen. 

Voor de kursisten wordt deze eerste cyklus ook een sociale 
belevenis l 



s WM 

ontwikkelings-

iiluzies 
Vanzelfsprekend zijn we het gedeeltelijk eens met 

'de verklaringen die de minister van buitenlandse 

handelsbetrekkingen, August De Winter, afgelegd 

heeft in de Senaat naar aanleiding van de bespre

king van zijn begroting. Hij had het o.m. over het 

vraagstuk van de ontwikkelingslanden en over de 

solidariteit die ons onverbrekelijk verbindt met 

het ruime deel van de mensheid dat honger lijdt. 

Maar hoeveel gemeenplaatsen en dooddoeners 

heeft de minister hierover weer gedebiteerd, en 

hoe schroomvallig drukte hij zich uit als hij inging 

tegen de beste illuzies die inzake ontwikkelings

mogelijkheden gekoesterd worden door « les bien 

pensants » van onze ti jd. 

In liet deel van zijn toespraak dat hij 
in het Frans hield, zei minister De Win
ter dan toch heel even dat statistieken 
waarin het nationaal inkomen (of het 
inkomen per hoofd) van de ontwikkelde 
en van de onderontwikkelde landen ver
geleken ^vordt, in feite niets bewijzen. 
Wan t in het nationaal inkomen van de 
ontwikkelde landen zijn voor een ruim 
deel begrepen allerlei investeringen in 
vastliggende goederen en in allerlei 
diensten en prestaties van de tertiaire 
sector, die uiteraard onmogelijk kun
nen overgedragen worden van een in
dustrieland naar een ontwikkelingsland 
•— aangenomen dat de offervaardigheid, 
de sociale zin en menslievendheid in die 
industrielanden onuitputtelijk en totaal 
zouden zijn. 

De Winter kwam nog even op dat te-
ma terug en zei da t het in de huidige 
omstandigheden en volgens de thans ge
volgde meioden onmogelijk is, het le
venspeil in de ontwikkelingslanden te 
verhogen. Dat is materieel niet mogelijk 
omdat in die landen de agrarische en 
industriële appara tuur en de diensten 
niet bestaan, die nodig zijn om dat ver
hoogde inkoiiHii Ie doen ontstaan. En 
met giften is er in dat opzicht evenmin 
iets te bereiken als destijds in de negen
tiende eeuw de giften van « les dames 
d'oeuvres » (bij wie er vele offervaardige 
mensen waren) konden bijdragen tot de 
oplossing \an het sociale vraagstuk. 

Zo duidelijk zei minister De Winter 
het niet. Maar het lag in zijn woorden 
vervat. 

Hij voegde er nog iets aan toe dat in 
feite veel erger is : van zodra het levens
peil in de ontwikkelingslanden, en in de 
eerste plaats dan het verbruik van voed
sel, met 10 of 20 t. h. steeg, zou er op 
wereldschaal een ^veergaloos tekort aan 
voedsel aan de dag treden. Want op een 
zekere manier heeft Malthus destijds toth 
geen spoken, maar een wel degelijk be
staand vraagstuk gezien — hoe zeer hij 
zich dan in andere opzichten ook mag 
vergist hebben. 

Ook dat k'svam niet in die krasse vorm 
uit de ministeriële mond, maar de goede 
verstaander heeft het begrepen. 

Ach, die tijd w a a r i n we leven... 

H. VAN A L T E N A . 

PARLEIENTAIBE 

SENAAT 
Dat hogerhand rekening houdt met 

de toenemende c.xpausiciuogciijkhcden 
vair de Volksunie, moge blijken uit de 
mededeling, aan Wim Jorissen gedaan, 
dat de scnaatsgroep van onze partij 
voortaan zal mogen beschikken o\cr een 
lokaal waar men kan samenkomen en 
spreken, buiten het bereik \an de ogen 
en de oren die geen recht hebl)en om 
zich met onze partijzaken te bemoeien. 

Wie mei die blijde gebeurtenis zeer in 
zijn schik was, is natuurlijk Wini joris
sen. Hij zal zich nog meer dan voorlieen 
in het parlement nestelen, wetsvo(nstel-
len klaar maken en parlementaire vra
gen uitbroeden. 

We zijn het parlementaire Volksunie-
sekretariaat gaan bezoeken : afmetingen 
5 m. bij 4 m., openluchtig, goed verliciit 
en verwarmd, bemeubeld met twee ze
tels en \ ier stoelen met de Belgische 
Leeu\v op de rugleuning. Allerlei facili
teiten : telefoon, luisterapparaat waar 
men de spreekbeurten in het halfrond 
mee volgen kan, knopjes naar de kof
fiekamer, naar de portier, asbakje, snip
permand, sclnijfmachinc, plechtig vloer
tapijt. 

De bediende heeft ons verklapt dat 
r a de eerstkomende verkiezingen een 
dnl)belgroot lokaal lot on/e beschikking 
«al gesteld worden, want men heeft crn-
ftigc redenen om te voorzien dat de 

Volksunie en de P.V.V. hun vergader
lokaal zullen moeten ruilen. Het spreekt 
vanzelf dat de Volkstmie met dat sekre-
tariaat opgetogen is; we hebben het met 
eerbied en tederheid iii gebruik geno
men. We zullen IKH als een kleinood 
koesteren om hel aan onze talrijke op-
\(>ln( rs ()\('i' Ie lalcn. 

\\'i:ii Joiisseii heell de slcLilel \a!i t!c 
dokumeiiiciikasl in zijn zak zitlen; der-
h a h e is geheimhouding en goede, be^va-
ring \eilig. Dal belooft voorde toekomst, 
men begint ons als een ernstige partij ie 
aanzien. Goed werk ^vordt naar waaide 
geschat; men ontsnapt niet aan de (huk 
van de Volkstmie ! 

Vorige iveek dinsdag en donderdag 
vond de bespreking van de begroting van 
justitie plaats. Justitie is een uitverkoren 
gebitd voor enkele juristen en ad\()ka 
ten — de senaat telt er echicr elke legis
latuur minder — zoals senator Rolin eir 
senator Deboeck. Deboeck pakte de mi
nister aan over Straatsburg. De minister 
bleef echter op de vlakte en wisi niet 
veel te vertellen. 

Senator Jorissen bewees, cijfers in de 
hand, hoeveel fransialige magistraten in 
Vlaanderen en ie Brussel nog de scc]>ier 
zwaaien, was niet verwonderd dal de/e 
volksvreemde magistraten hini reclvtcn 
vaak te buiten gingen met huiszoekin
gen, voorarresten en te /ware strafien 
voor vlaamsgezinden en het gercdu in 
Vlaanderen in opspraak brengen. Mij 
vroeg de minister of hij bij de regeling 
bleef door minister Verraeylen in het le
ven geroepen voor de terugkeer van de 
veroonlcelden bij ve:^;ek en pleitte voor 
de teruiikeer van Wies Moens en voor 

amnestie. Dat zijn kritiek raak was, 
bleek uit de uitvoerige antwoorden Nan 
de minister. 

Noleren we dat er zelfs een poosje, ook 
door de minisier, o \er amnestie gespro
ken werd, zonder dat het traditioneel 
gehuil opging. 

Dinsdaga\ond begon dan de bespre
king van Openbare Werken met een re-
kord a<nital iiisrhrii\ iii;;!'n (''7), /.odat de 
donderdag\()ormiddag een bijzontlere 
zitting diende gehouden. 

•Woensdagmiddag kwam de minister 
aankondigen dat hij voor de eerste maal 
in de parlementaire geschiedenis een 
'additionele schijf kredieten bij de begro
ting voegde : 3 miljard waarvan 1 „5 mil
jard oinniddellijk. Hel was de klassieke 
t<)ege\iiig aan de Waalse chantage. Mi
nister De Saeger blijkt er sinds Heilo-
giiniedal niet tegen bestand. 

Senator De Paep sprak dinsdag mci de 
technische onderlegdheid die hem ken
merkt over de loega.ngswegen tot de F.-'5 
in het Waasland, Kn de hele fraktie 
protesteerde legen de zoveelste \'oer-
chanlage met volgende motie : " De 
Volksinuesenaatsfraklie protesteert .met 
klein tegen de plannen \an de minister 
\an Volksgezondheid, de heer Hupiau, 
in zijn wetsontwerp op de bescherming 
van de opper\ lakiewaicren tegen veront
reiniging. 

<( De ministct wil indeiclaad een maat
schappij \()oi de Naamse en Luikse ' 
Maas oprichten die het duitslalig ge
bied omval jiaast de Voerstreek, maar 
die toch eentalig Frans zou zijn. 

« I^it is een onduldbare aan.slag op de 
geest van de taalwetten en dit door een 
Vlaamse minister. Ofwel dienen de niet-
franslalige gebieden bij het gebied Schel
de en Limburgse Maas gevoegd, ofwel 
dient het gebied Naamse en Luikse Maas 
drietalig te zijn ». 

onze mannen 

in het parlement 
In het debat dat volyde op de 
interpellatie van de h. Gillet, 
over de brand te Itterbeek kwam 
volksvertegenwoordiger dr. An-
ciaux tussenbeide waarbij hij 
o.a. wees op de lalrijlie belem
meringen die het optreden van 
de brandweer bemoeilijkten ter
wijl de politie blijkbaar te laat 
ter plaatse verscheen om de or
de te handhaven. Spreker stelde 
ook de vraag of de geruchten, 
als zou Caritas Catholica de uit
voeringsbesluiten van de wet 
Gillet-Eneman tegenwerken, juist-
zijn. Hij drong ten slotte op een 
grondig'e nieuwe aanpak van het 
vraagstuk van i e bejaardenzorg 
aan. 

Volksvertegenwoordiger Lootens 
kwam tussenbeide in het debat 
over de begro.ing van Land
bouw en toonde aan de hand van 
konkrete voorbeelden de geringe 
belangstelling van de regering 
voor de landbouwpolitiek aan. 
Ook vroeg hij meer aandacht 
voor de struktuurverbetering in 
de landbouwsektor, het probleem 
der wate.beheersing, de schade
vergoeding voor overstromingen 
(een processie van Echternach 
volgens spreker!; en de onvol
doende steun van het departe
ment aan de zeevisserij. 

Bij de begroting van Openbare 
Werken handelde senator De 
Paep over de vraagstukken van 
ruimtelijke ordening i - de in
deling in zones (o.m. van belang 
voor de ruilverkaveling), de on
logische uitbouw van het Ant
werps havengebied op de lin
keroever en verscheidene detail-
problemen in verband met 
wegenaanleg en wegenuitbrei
ding. 
Senator .Jorissen kloeg ander
maal tijdens de bespreking van 
de begroting van .Justitie 1967 de 
ongelijke verdeling van het aan
tal magistraten aan. het gemis 
aan objektiviteit bij vele magis
traten in het \'laamse land, hun 
vooringenomenheid en brak ten 
slotte een lans voor amnestie. 

Volksvertegenwoordiger V a n 
Leemputten hield een korte tus
senkomst in de bespreking van 
de r>andb()Uwbegroting 1967 
waarin hij betwijfelde, of de 
landbouwers over voldoende kre
dieten beschikken, of er een 
degelijk grondbeleid is. met uit
stippeling van land bouwzones, 
zodat de elllende van de ontei
geningen en de ruimtelijke wan
orde zou ophouden. 

Schriftelijke vragen werden ge
steld door volksvertegenwoordi
ger Coppieters, Leys, Anciaux, 
en door senator Jorissen. 
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SABENA-TALENKENNIS 

Beide vertegenwoordigers 
van de Sabena-dienst te Frank
furt zijn Belg en kennen vol
gens de minister van Verkeers
wezen Nederlands, Frans, En
gels en Duits. Er wordt niet 
gezegd of het Vlamingen of 
Walen zijn, wat bij het vast
stellen van talenkennis noch
tans van groot belang is. Het 
ondergeschikt personeel is 
Duits en moet in de eerste 
plaats Engels en Duits kennen," 
in ondergeschikte orde begrip
pen van Nederlands of Frans 
hebben. Wanneer landgenoten 
zich van een van beide landsta
len wensen te bedienen in deze 
kantoren, moeten de onderge
schikten de Belgische vertegen
woordiger bijroepen. Te Mun-
chen geldt — steeds volgens 
de minister — dezelfde rege
ling, al is daar de verantwoor
delijke persoon van Duite na
tionaliteit, althans in de lucht
haven. 

De kwestie van de Visitor 
Card zou volgens de minister 
niet gesteld zijn. Men weet dat 
er herhaaldelijk klachten zijn 
geweest over het feit, dat deze 
kaarten alleen in het Engels en 
het Frans verkrijgbaar waren, 
hoewel volgens de overeen
komst de Britse overheid er 
toe zou gehouden zijn, ofwel 
een Engels-Franse ofwel een 
Engels-Nederlandse kaart uit 
te reiken volgens voorkeur van 
de reiziger. Het is reeds vaak 
gebeurd, dat reizigers die een 
Engels-Nederlands exemplaar 
wensten tot antwoord kregen, 
dat deze niet bestaan. Van dit 
alles schijnt de minister in 
z i j n lakoniek-administratief 
antwoord, op vraag van dr 
Anciaux niets af te weten. In 
ieder geval : volgens de regle
mentaire voorschriften moeten 
nederlandstaligen in Sabena-
kantoren in hun taal bediend 
worden en hebben ze recht op 
Engels-Nederlandstalige v i s i 
t o r cards. De toekomst zal 
uitwijzen of deze teorie ook 
de praktijk dekt. Met het ge
kend Sabena-ver leden valt 
zulks te betwijfelen. 

NIET TOEPASSELIJK 

Een burgemeester van een 
Brusselse gemeente zei tot een 
redakteur van Industrie Flash 
het volgende over de uitvoe
ringsbesluiten der taalwetten : 
« Enkel wegens de angst van 
beledigende maatregelen tegen 
de franssprekende gezinshoof
den. Indien dergelijke formu
les toegepast worden zou er 
een ernstige kans bestaan dat 
de Bi-usselaars in oproer zou
den komen. Indien de Brusse
laars op zekere dag zouden me
nen te moeten zeggen : « De 
tijd van Grammens is weer 
daar », dan zouden de kassei
en loskomen uit de Brusselse 
straten ». 

Vergelijkt men dergelijke 
verklaringen met de serene 
uitlatingen van vice-goever-
neur Cappuyns over dit vraag
stuk, aan wie niettemin spreek
verbod werd opgelegd, dan 
mag men geredelijk veronder
stellen, dat tegen zulk een bur
gemeester maatregelen zou
den getroffen worden. Dat 
dacht in een normale refleks 
ook de h. Schiltz, die derhalve 
de eerste minister en de mi
nister van Binnenlandse Zaken 
vroeg, welke maatregelen ze 
tegen de razende burgervader 
hadden getroffen. Het ant
woord is onthutsend : naar 
luid van artikel 56 van de ge
meentewet kan de koning een 

burgemeester slechts schorsen 
of afzetten wegens kennelijk 
wangedrag of grove nalatig
heid. Deze wetsbepaling is vol
gens de h. Vander Poorten hier 
niet toepasselijk, hoewel hij 
oordeelt dat « een burgemees
ter als eerste plicht heeft, de 
wettelijke en reglementaire 
bepalingen toe te passen, eer
der dan ze ongepast in het 
openbaar te beoordelen ». Het 
was echter blijkbaar niet de 
bedoeling van vragensteller op 
schorsing of afzetting van de 
burgemeester in kwestie aan 
te dringen. Kan een minister 
dan geen blaam geven of een 
verwittiging tegenover een on
dergeschikte autoriteit, die 
kennelijk tot wetsovertredin
gen aanzet (wat grove nalatig
heid zou kunnen zijn) ? In het 
licht van dit incident en van 
dit antwoord is het dus niet 
overdreven, wanneer wordt be
weerd, dat de centrale mach
ten aan de wetsverkrachtende 
burgemeesters van Brussel de 
vrije hand geven en zelfs een 
premie ! 

TOERISTISCHE 

PROPAGANDA 1 

Volksvertegenwoordiger Loo-
tens stelde de minister van het 
Openbaar Ambt en Toerisme 
een vraag nopens het aantal 
vouwbladen, brochures en af
fiches door het Kommissariaat-
Generaal voor Toerisme uitge
geven in 1964, 1965 en 1966, in 
welke talen en volgens welke 
kriteria, hoeveel drukkers per 
taalgebied enz. hierbij te pas 
kwamen. Uit het antwoord van 
de h. Piers blijkt dat er in 1964 
12 dergelijke dokumentatie-
drukwerken w^erden uitgege
ven en 14 affiches; volgen dan 
'n hele reeks tabellen en cijfers 
over de talen, waarin deze bro
chures en publikaties allerhan
de werden uitgegeven. Het gaat 
om 2-, 3- en 4-talige uitgaven, 
waarbij opvalt dat het Neder
lands doorgaans met het Duits 
op de derde plaats na het 
Engels komt of in 2-talige uit
gaven steeds na het Frans. Al
leen in simultane uitgaven 
worden de talen uiteraard op 
gelijke voet behandeld. Wat de 
drukkers betreft vernemen we 
o.a. dat er 6 in Vlaanderen, 1 
in Wallonië en 8 te Brussel met 
de uitvoering van bepaalde op
drachten werden bedacht. 
Waarbij dus een voorkeurbe
handeling voor Brussel tot 
uiting komt. Ook de verdeling 
van het totaal aantal exempla
ren vertoont de volgorde 
Vlaanderen, Brussel en Wallo
nië (voor de drie referentieja
ren) waarbij zeer waarschijn
lijk de prijs een rol speelt. De 
taal van de inschrijver op aan
bestedingen blijkt verder ge
bruikt te worden in de verdere 
afhandeling der zaken. Althans 
volgens minister Piers. 

POSTCHECK NIET 

VERANTWOORDELIJK 

Het bestuur der Postschecks 
is in feite niet verantwoorde
lijk voor laattijdige uitvoering 
van orders. Buiten de bij de 
wet voorziene gevallen is het 
bestuur der Posterijen niet 
aansprakelijk voor de opgedra
gen diensten. De wetgever 
heeft de gestelde kwestie (een 
vertraag^ie uitbetaling aan een 
gerechtsdeurwaarder, waar
door een schuldenaar in 
moeihjkheden kwam) buiten 
beschouwing willen laten, ver
moedelijk om reden van de 
ontzaglijke aansprakelijkheid 

en van de geschillen allerhan
de, die er kunnen uit voort
spruiten voor een bestuur, 
waarvan de uitvoeringsmoge-
lij kheden tijdens sommige pe
riodes beperkt of verminderd 
zijn. Aldus het antwoord van 
de minister - staatssekretaris 
van Posterijen en T.T. op een 
vraag van volksvertegenwoor
diger Leys. 

TOERISTISCHE 

PROPAGANDA II 

Kamerlid Lootens stelde 
eveneens belang in het aantal 
tentoonstellingen georgani-
zeerd of met de medewerking 
ervan georganizeerd door het 
Kommissariaat-Generaal voor 
Toerisme en over het aantal 
propagandafilms, ook volgens 
de taal. Het antwoord is een 
lange lijst van tentoonstellin
gen over de jaren 1964, 1965 en 
1966 in binnen- en buitenland, 
evenals een lange lijst van 
meestal tweetalige of in de 2 
landstalen beschikbare toeris
tische films, met een gering 
aantal eentalig Franse of Ne
derlandse films. Het Kommis
sariaat-Generaal bUjkt in de 
keuze der onderwerpen de tra
ditionele Belgische dozering 
per taalgebied te volgen. Van 
sommige films blijken evenwel 

Engelse, Duitse en zelfs Spaan
se versies beschikbaar te zijn. 

HARMEL SPANT ZICH IN 

Dat betoogt hij toch in zijn 
antwoord op vraag nr 8 bis van 
volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens, waarin hij zich ver
dedigt tegen de vaststelling 
van onze volksvertegenwoordi
ger over het niet voorzien in 
taaiexamens voor de ambtena
ren van de kanselarij en in het 
uitschrijven van examens voor 
ambtenaren die niet het be
wijs leverden van kennis van 
de tweede landstaal. Het blijkt 
dat sommige ambtenaren door 
het afschaffen van graden geen 
deel meer uitmaken van de 
kanselarijcarrière, dat ande
ren nog slechts als' hulpperso
neel te beschouwen zijn, en dat 
de organizatie van taaiexamens 
niet zo eenvoudig is als op het 
eerste gezicht zou blijken. Het 
herkanseii van 37 ambtenaren 
zou derhalve BZ voor een zwa
re opgave stellen. Dit alles 
ruikt verdacht naar rond de 
pot draaien, al besluit de mi
nister zijn antwoord met te 
wijzen op de ernstige inspan
ning van zijn departement tot 
bevordering van het taaieven-
wicht in de kanselarijcarrière. 
De twee jongste aanwervings

examens werden respektieve-
lijk georganizeerd voor 50 be
trekkingen Nederlandse taalrol 
en 20 Franse taalrol, 30 betrek
kingen Nederlandse taalrol en 
10 Franse taalrol. We zijn 
veeleer van oordeel dat een de
partement, waar zolang de 
taal verhoudingen werkelijk 
schandalig waren, geen inspan
ning te veel mag zijn, om aan 
deze wantoestanden een einde 
te maken, zodat de vraag van 
volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens helemaal niet voor
barig is. Meteen weten we, dat 
er dank zij het aandringen van 
de V.U. toch iets in het voori 
malig heiligdom van Spaak ea 
Vanden Bosch gebeurt. 

OPLAGEN EN ABONNEES 

Uit het antwoord van de mi
nister van Justitie op een vraag 
van senator Jorissen blijkt on
der meer dat de oplage van 
het Belgisch Staatsblad 21.500 
ex. bedraagt met 21.238 abon
nees. De Parlementaire Hande
lingen worden op een oplage 
van 2.150 gedrukt met 1.929 
abonnees, het Beknopt Ver
slag op 1.650 met 1.559 abon
nees en het Bulletin van Vra
gen en Antwoorden op 3.100 
met 2937 abonnees. Oplagen die 
beduidend lager zijn dan men 
zich algemeen voorstelt. 

DOKUMENT 
P . V . y . 

afdeling - KMOKKE 

Gelieve behoorlijk ingevuld terug te s turen 

De onaergetekenae ,, »^ 

VOLLEDIG ADRES 

bepaalt zijn bijdrage van d« P . V . V;-voor 1967 op FR 

Dit bedrag is h ier bijgevoegd 
Dit bedrag wordt ges tor t op de postrekening 

Handtekening 

Veuillez noua renvovi»r dement rempli 

Le soussigné . . . . . 

ADRESSE , . , 

paie au P , L. P . sa cot i ia t ion 1967 de , fra 

Cette somme sera v e r i ^ e au C C, P , xsu 

C«»tt? «Di-nme est ci-inciuae^ 

P . i - . P . 
KNOKKE 

^icnature 

De enige pay tij die iji Vlaan
deren nog stelselmatig twee
talig werkt, is de P.V.V.-
P.L.P. 
Alle verklariyigen en bezwe
ringen van het handjevol 
brave en overtuigde L.V.V.-
ers of Willemsfondws ten 
spijt, is de P.V.V. de enige 
Partij die er zich niet voor 
schaamt, de achterhoede van 

het franskiljonisme en van 
de kaste-mentaliteit te zijn. 
Hoe is het in godsnaam mo
gelijk dat ook maar één en
kele half- of kwart-vlaams-
gezinde één ogenblik ver
trouwen kan schenken aan 
een partij die be':laat uit 
wallinganten in Wallonië, 
oase-kemels te Brussel en 
paardcfamilie-strijders in 

Vlaanderen ? De politieke 
mondigheid van Vlaanderen 
zal slechts blijken op het 
ogenblik dat de P.V.V.-
P.L.P. in onze provincies 
teruggedrongen wordt tot 
wat ze in wezen slechts is : 
het laatste overschofje frans
kiljonse folklore. Bij de vol
gende verkiezingen zal de 
Volksunie daar i'oor zorgen. 
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dew^ereld 
Reeds geruime tijd zijn we getuige van ontbindingsverschijnselen in beide we-
reldblokken, voor zover we nog van wereldblokken kunnen spreken. Het is in 
de wereldpolitiek zoals in de ekonomie : er zijn periodes van hoog- en laagkon-
junktuur, van koncentratie en van dekoncentratie, met dien verstande dat de 
wereld toch eens naar haar eenheid moet groeien. Na de tweede wereldoorlog 
hebben we het onstaan meegemaakt van twee ideologische blokken naast een 
zogenaamde derde wereld, die juist haar ontstaan vond in de kapitalistisch-
niarxistische tegenstelling. De twee leidende mogendheden van beide blokken 
stonden in scherpe tegenstellingen tegenover mekaar, zolang ze er ook in slaag
den de rest van hun invloedsfeer in een^ zeer strenge tucht onder kontrole te 
kouden als gevolg van het feit dat zowel West- als Oost-Europa door de oorlog 
geruïneerd waren. De opkomst echter van China als marxistische staat, die be
halve typisch nationalistische doeleinden nastreeft ook aanspraak maakt op een 
grotere ideologische zuiverheid, heeft veroorzaakt dat de antagonisten van gis
teren (Moskou en Washington) toenadering tot mekaar zoeken, waardoor beider 
invloedssfeer geleidelijk aan hun kontrole ontglipt. We zitten thans volop in deze 
« losmaking van de kernmachten », welk proces zich trouwens op verschillende 
echelons voltrekt. Dat na deze periode een nieuwe centrifugale beweging zal 
ontstaan ligt voor de hand, al was het maar in Europa zelf, Groot-Europa dan 
naar de Gaulle's konceptie. 

ONTBINDSNGS-
VERSCHIJHSELEN 

De Peking-Moskou-tegenstelling heeft 
tot gevolg, dat de Oosteuropese satel
lieten zich vrijer gaan bewegen en kon
takten zoeken met West-Europa, waar
bij ze zich overigens in goed gezel
schap bevinden, vermits Moskou het 
op een wereldwijder vlak met Was
hington op een akkoord wil gooien. 
Hierdoor onstaan in beider invloeds
sferen inwendige spanningen, wat zich 
uit door een gelijktijdige afbrokkeling 
van de Nato en van het Warschau Pakt. 
In het Westen is Frankrijk onder im
puls van een thans om zijn parlemen
taire meerderheid vechtende de GauUe 
de eerste natie geweest, die de Ameri
kaanse voogdij kwijt wil. Hierbij speelt 
Parijs op verschillende paarden. 

Het kind van de rekening zou wel 
eens Engeland kunnen worden, dat van 
zijn vroegere imperiale grootheid wel
haast niets meer dreigt over te houden 
en bestendig in financieel-ekonomische 
moeilijkheden verkeert. Wilson schijnt 
het ogenblik slecht gekozen te hebben, 
om bij de vijf EEG-partners van Frank
rijk steun te vinden tegen een moge
lijk nieuw Parijs veto tegen zijn in
trede in de EEG. Bonn blijkt inderdaad 

meer belangstelling te hebben voor een 
opening naar Oost-Europa, waar het 
aanknopen van diplomatieke betrek
kingen met Roemenië grote verwarring 
heeft gesticht en geleid heeft tot de 
mislukking van de jongste konferentie 
van Warschau. Oost-Duitsland schijnt 
in dit invloedsgebied zowat de rol toe
bedeeld te krijgen van Engeland in het 
\A^esten. Pankov geraakt geïzoleerd 
want behalve Roemenië zijn nu ook 
Hongarije, Zuid-SIavië (via Oostenrijk) 
en zelfs Polen geneigd om met Bonn 
diplomatieke betrekkingen aan te kno
pen zonder politieke voorwaarden 
(o.m. Duitse alleenvertegenwoordiging 
door Pankov). 

Er zijn nog twee andere redenen 
waarom Bonn weinig geestdriftig is, 
om voor Londen de Europese kastan
jes uit het vuur te halen : de kernver-
spreidingsstop, die straks in een ak
koord Mos kou-Washington wordt ge
goten, en waarvan Bonn vreest, dat het 
de industriële expansie van de Bonds
republiek zal beletten, wat sommigen 
reeds doet spreken van een Morgcn-
thauplan 1967. Londen zou niet bereid 
geweest zijn, te Washington op specia-

De verkiezingen in Nederland hebben zowat het effekl gehad van de rookbommen 
die op 10 )iiaart 1966 te Amsterdam achter de koets met het pas gehuwde prin-
senpaar Beatrix-Klaus ontploften. Ze waren simbolisch voor de klimaatswijziging 
in Nederland, ze hebben min of meer de uitslag van de jongste verkiezingen mede 
voorspeld : het publiek is het partijpolitiek geklungel beu en wenst vernieuwing, 
verjonging, kortom — en dat is in het zakelijke Nederland maar al te normaal 
-— efficiency! Als we namen op het « nieuwe etiket » willen plakken dan gaat 

onze voorkeur naar Zijlstra (nu informateur) en Van Mierlo, D-66-leider. 

Ie klauzules in dit verdrag (o.a. ten 
gunste van West-Duitsland) aan te drin
gen en Willy Brandt schijnt in dit zelf
de verband bij Johnson al even weinig 
sukses te oogsten. Bovendien wil Bonn 
het Frans-Duits vriendschapsverdrag 
nieuw leven inblazen, waardoor West-
duits aandringen bij de GauUe ten 
gunste van Engelands EEG-lidmaat-
schap uiteraard uitgesloten is. 

Het falen van Wilson in de geheime 
besprekingen die moesten leiden naar 
een Vietnam-bestand (heeft senator 
Kennedy hier de rol van spelbreker ge
speeld, niet om Wilson doch om John
son te pesten ?) wordt niet vergoed 
met Kosygins bezoek aan Londen, waar
bij infantiele begoochelingen aan het 
licht traden. Engeland kan nog slechts 
een rol spelen op het wereldvlak in 
in funktie van Europa. Juist daarom 
houdt de Gaulle de deur dicht. Zoals 
Peking poogt Hanoi van de groene ta
fel weg te houden, omdat het voorals
nog niet wil aannemen dat zoals in Eu
ropa ook in Azië de invloedssferen voor 
een bepaalde (lange) periode moeten 
vastgelegd worden. 

K.V.B. 

DEZE WEEK IN 

DE WERELD 
• Soekarno treedt af als regerings

hoofd en blijft prezident bij naam. 
Soeh(irto neemt alle macht over. 

• Toenemende demokratische en re
publikeinse kritiek op de Vietnam-
politiek van Johnson. 

• Te Geneve herneemt de ontwape
ningskon f er entie haar werkzaam
heden. Frankrijk is afwezig en zou 
samen met Bonn en nog andere 
landen voorbehoud maken ten 
aanzien van een verdrag tot be
perking der spreiding van kern
wapens. 

« Il y a des morts qu'il faut qu'on 
tue » zegt men in Frankrijk. Wijlen 
John F. Kennedy blijkt zulk een dode 
te zijn, want meer dan ooit speelt hij, 
twee jaar na zijn dood, een rol in de 
huidige Amerikaanse politiek. We 
hebben het hier niet zozeer op de on
verkwikkelijke randgeschiedenis bij 
de publikatie van Manchesters be-* 
rucht geworden boek «Death of a 
president », op de achtergrond waar
van we de quasi-siciliaanse klanoor-
log Kennedy-Johnson ontwaren dan 
wel over de wending die de zaak van 
de moord op de prezident heeft ge
nomen. Toch viel de publikatie van 
het boek samen met een klimaks in 
de worsteling om klaarheid in de 
moordaanslag. We brengen dit artikel 
ook in verband met het optreden van 
Bob Kennedy, dat ongevraagd en on
gewenst in de geheime diplomatie 
rond Vietnam deze zaak niet ten goe
de schijnt te komen en er op berekend 
scheen Johnson de voet dwars te 
zetten. We bedoelen ook de rol die de 
geheime diensten F.B.I. en C.I.A. in 
Amerika spelen. Het zijn bedenkelij
ke aspekten van het politieke leven 
van 's werelds machtigste staat. Wat 
moet men inderdaad denken van een 
onderzoek naar de oorzaken van de 
moord op de eerste burger van deze 
staat, dat in de doofpot wordt gestopt 
doch zich onweerstaanbaar telkens 

weer in de aktualiteit opdringt, nu 
met de onthullingen van prokureur 
Garrison van New Orleans, waardoor 
de gissingen naar het komplotmilieu 
van de anti-integrationisten naar te
leurgestelde Kubaanse bannelingen 
wordt verlegd ? Men heeft blijkbaar 
niet meer te kiezen tussen de John 
Birch* Society, ui trakon servatieve 
halfgeheime groepering en de al even 
broeierige wereld van de Kubaanse 
anticastristen, die het Kennedy kwa
lijk namen dat hij Kuba niet met ge
weld voor hen heroverde. Waarbij 
deze verjaagden niet eens schijnen te 

over de door de Amerikaanse kontra-
spionage (C.I.A.) verleende subsidies 
aan Amerikaanse en zelfs internatio
nale studentenorganizaties, Ameri
kaanse joernalistenverenigingen en 
nog een paar verenigingen, die tot in 
de miljoenen belopen, in ruil voor het 
verschaffen van > inlichtingen o.m. 
over buitenlandse leidende personali
teiten, organizaties enz. (Cfr. ons ar
tikel van enkele weken geleden : « Het 
land der 16.000 spionnen»). 

Nu eens verschaften studenten on
bewust bepaalde inlichtingen dan 
weer werden ze onder druk gezet, om 

staat vormen, die ontsnappen aan de 
kontrole van het politiek gezag. Dat 
is niet eens een eenmalig Amerikaans 
verschijnsel al beweert Bob Ken
nedy het tegenovergestelde... 

Het Kennedy-misterie zal moeten 
opgehelderd woiden wil de Ameri
kaanse demokratie zich vrijmaken 
van een aantal verdachmakingen, die 
vandaag de omvang van een berg heb
ben genomen. Alleen al uit noodzaak 
van de realiteit van vandaag moet dit 
misterte opgehelderd worden want 
het drukt een stempel van onzeker
heid op het Amerkaans beleid in de 

ZWAKHEDEN VAN EEN GROTE STAAT 
beseffen dat tijdens de Kubakrizis 
het lot van de wereld aan een zijden 
draadje hing. De F.B.I. schijnt op de 
hoogte te zijn geweest, dat er te Dal
las iets zou gebeuren naar aanleiding 
van het bezoek van Kennedy aan de
ze Texaanse stad, waar het politieka-
der zelf korrupt is en veel meer van 
het misterie rond Kennedy afweet 
dan het wil geweten hebben. Twee 
politie-apparaten die respektievelijk 
niet ingrijpen en het onderzoek in de 
war sturen ! Daar komen nu de ont
hullingen bij van de New-York-Times 

inlichtingen in te winnen, op bedrei
ging vafi broodroof en carnèrebreuk. 
Men zou bij dit alles licht geneigd 
zijn, de huidige administratie verant
woordelijk te stellen voor dergelijke 
praktijken. Anderen zijn verder ge
gaan en hebben, bv. Johnson in een pa
rafrase op Shakespeare's Macbeth zo
veel als beschuldigd van hoofdkom-
plotteur tegen Kennedy. We zullen 
ons wel wachten, daaraan mee te 
doen. Ook onder Kennedy en diens 
voorgangers is komen vast te staan 
dat geheime diensten een staat in de 

wereld en op de westerse wereld in 
het algemeen. Afgezien van zuiver 
menselijke en juridische motieven 
speelt hier dus ook de wereldpolitie
ke en zelfs ideologische faktor als 
dwingende ets tot opklaring een rol. 
De Amerikaanse demokratie zal haar 
rijpheid bewijzen indien ze deze op
heldering aankan en aandurft, uitein
delijk veel meer dan met het militair 
machtsvertoon in het Verre Oosten, 
dat evenwel ook niet met al te lapi
daire slogans zo maar kan afgemaakt 
worden. 



WIJ n 
m FANTASTISCHE 
VROUW » 

Manchester, schrijver van 
'K De dood van een prezident », 
vindt Jackie Kennedy ondanks 
de meningsverschillen die met 
haar en de kl5n zijn ontstaan 
naar aanleiding van de betwis
te passages in zijn boek « een 
fantastische vrouw, even on
doorgrondelijk als Mao Tse 
Toeng»! De jonge schrijver 
zei ook nog : « Ongeacht wat 
gebeurd is, deze vrouw heeft 
zich in de vier dagen na de 
moord fantastisch gedragen. 
Zij was vrijwel de hele rege
ring zelf en hield het hele land 
bij elkaar ! Niemand zal haar 
dit kunnen afnemen ». Indien 
Manchester (en mevr. Kenne
dy) in dergelijke mytes gelo
ven, verklaart zulks veel van 
hun verwarde gedachtengang, 
die bij de rel rond het boek 
aan het licht kwam. Dergelij
ke vaststeUing is op zijn minst 
ongerijmd en trouwens ook 

. kwetsend voor prezident John
son, die er dus volgens de au
teur gedurende die vier dagen 
als een schooljongen heeft bij
gestaan. Dat is klinklare onzin. 
Indien mevr. Kennedy zich 
waardig gedroeg en aldus de 
simpatie van een hele natie en 
van heel de wereld verdiende, 

De bewapeningswedloop holt maar immer voort, ook op het terrein van de « klassieke » bewape
ning. Dit Amerikaans toestel — het lijkt wel een giftige kobra in aa}n'alshoiiding — haalt drie

maal de geluidssnelheid en weegl 250 ton. 

dan was ze dat ten slotte aan halve — hoe hard dit ook is 
haar rang verschuldigd. De ko- — leve de koning. Romanti-
ning was dood, het was der- sche overdrijvingen als deze 

MARTIN NIEMOELLER 
Verleden iveek lazen we in de krant, teeg-

gestopt op bladzijde zo-en-z,oveel, dat 
KroesjLsjev zich zou bekeerd hebben tot het 
kristendom en dat zijn val destijds daarvan 
hel rechtstreeks gevolg is geiueest. Het be
richt was afkomstig uit de Verenigde Sta
ten, waar de Duitse dominee Martin Nie-
rnöller aan enkele vrienden een Üroestjsjev-
brief zou hebben laten zien. 

Indien dergelijk nieuws uil een betrouw
bare bron kwam, zou het sensationeel ge
noeg zijn om een vette kop op de eerste pa
gina te rechtvaardigen. Het feit dat de 
agentschappen het in een 6 lijnen-stukje 
verwerkten en dal geen enkele ernstige 
krant er meer in heeft gezien dan loat kopij 
voor de zoveelste pagina, is niet vleiend 
voor Martin Niemöller : alhoewel hij stee
vast in het nieuws verschijnt, neemt men 
hem blijkbaar niet ernstig. 

Niemöller is een kurieus geval. Zijn le
ven is een aaneenschakeling van de gekste 
karpersprongen en toch zal niemand ont
snappen aan de vaststelling dat, hoe grillig 
en onberekenbaar de man ook is, hij her
haaldelijk blijk gegeven heeft van moed en 
van menselijke bezvogenheid. 

Tijdens de eerste wereldoorlog was Nie
möller een der snksesrijkste Duitse onder-
zeebootkommaixdanten, die een flink aan
tal geallieerde brt naar de kelder zond. De 
strijd der V-boten sjjrak sterk tot de voor 
heldenfeiten licht ontvlambare Duitse ver
beelding en Niemöller kwam uit de oorlog 
als een erkende en gekende held. Toen de 
nationnal-socialisten aan de macht kivamen 
en heldendom « de bon ton » was, publi
ceerde de dominee zijn tj-bootmémoires. 
Vlak daarop kreeg hij het aan de stok met 
het regime : vanuit een traditioneel-natio
nalistische en kristelijke vizie kwam hij in 
verzet tegen het nationtfiil-sociallime. Met 
zijn temperament kon dat geen verdoken 
verzet zijn : hij organizeerde de « beken
nende Kirche > en kreeg vanzelfsprekend 
last. Alhoeicel de rechtbank hem moest vrij
spreken, bleef hij tot aan het einde\an 
de oorlog in « Schutzhaft s>. Toen in 1939 de 
tiveede wereldoorlog begon, richtte hij van
uit de gevangenis een brief aan Hitler om 
hem te verzoeken, terug het kommando 
over een duikboot te krijgen. Het werd hem 
geweigerd en hij bleef waar hij was. 

De Anierikanen wisten niet goed, zvat ze 
moesten aanvangen met deze man die én 
Duits nationalist én weerstander was ge-
zveest. Ze slaken hem dan maar in een in-

terneringskamp Ie Napels. De dominee ging 
er prompt in hongerstaking en verplichtte 
de geallieerden, hem voortijdig rmar Duits
land terug te laten keren. Uit die tijd da
teert de grondige hekel die Nietnöller te
genover Amerikanen aan de dag legt. 

Maar ook in zijn vaderland kreeg hij het 
vlug zveer aan de stok. Hij bezocht in de 
jaren 45-46 de interneringskampen van de 
Amerikaanse bezettingszone om er de ge
vangenen de misdaden van Hitler onder 
ogen te brengen en om er aan « zvederop-
voeding » te doen. Eens te meer bleek zijn 
temperament hem parten te spelen : zijn 
beleringsrcdevoeringen eindigden doorgaans 
in scheldpartijen, waarbij hij de ópgcslote-
nen zo hard te lijf ging dat het in sommige 
kampen — zo bijvoorbeeld te Ludivigsburg-
Osszveil — tot incidenten kzvam. 

Steeds op zoek naar de beste en de recht
vaardigste aller zuerelden, « ontdekte » Nie
möller de kommunistische zvereld. Westerse 
dekadentie én Oosterse soberheid (zcaarach-
ter hij een superieure spiritualiteit meende 
te onlzvaren) brachten hem er toe, steeds 
hiider de lof zmn deSovjet-Unie te verkondi
gen. In 1952 bezocht hij Moskou, wat hem 
de vrijlating van zijn door de Sovjets gevan
gen gehoziden zoon bezorgde. De militante 
dominee, die in 1934 nog oorlogsmémoires 
had geschreven en een jaar later de zveder-
invoering van de algemene dienstplicht in 
Duitsland had toegejuicht, ontpopte zich 
als een overtuigd pacifist en een onvermoei
baar strijder in de rangen van het (in die 
tijd nog meer dan nu kommunistisch geïn
filtreerde^ leger der anti-atoombombeto
gers. De Westduitse Bundeswehr noemde 
hij van bij haar oprichting « een school 
voor oorlogsmisdadigers ». 

Kort voor hij 7net de Kroesjtsjev-bekering 
in het nieuzvs kwam, xvas hij op bezoek ge
weest bij Ho Sji Minh in Noord-Vietnam. 
Hij keerde van daar terug om zich de 
woordvoerder te maken -van de Hanoi-tezis. 

Bij heel dit protesterend en provokerend 
leven schijnt Niemöller zich er nauzuelijks 
van bezL'usl te zijn dat hij — met zijn tem
perament en met zijn onbesui.sdheid — in 
het Oosten niet langer op vrije voeten zon 
blijven dan onder Hitler. Als zijn optre
den dan toch iets bewijst, is het wel de 
ongehoorde vrijheid zvaarover zelfs de 
« ambetantste » individualist en vrijschutter 
in het Westen beschikt. 

A.N. TOVANO. 

die Manchester thans de opi
nie poogt wijs te maken, bou
de hij best voor zich; hij 
maakt er zich eenvoudig bela
chelijk mee. Bewondering voor 
een stellig mooie, aantrekke
lijke en hoogstaande weduwe 
wettigt dergelijke vaststellin
gen hoegenaamd niet. 

NOG SUKSE5 

VOOR N.P.D. ? 

Duitse politieke waarnemers 
voorspellen dat de N.P.D. — 
de rechtsradikale partij van 
von Thadden — in de a.s. 
Landes-verkiezingen in Schles-
wig-Holstein, agrarisch en kon-
servatief land bij uitstek, voor

uitgang zal boeken. In de vo
rige verkiezingen aldaar slaag
de de N.P.D. er niet in, ook 
maar één zetel ,te veroveren. 
Nu voorspelt men 15 % der 
stemmen. Oorzaak : het schor
sen door de rood-gele koalitie 
te Bonn van de rijkssubsidies 
aan de landbouw. Vorig jaar in 
november behaalde de N.P.D. 
in Beieren 7,4 % der stemmen, 
terwijl de liberalen er werden 
weggevaagd. 

Anderzijds bedreigt de NPD 
een mogelijk verbod op grond 
van artikel 21 van de Bonds
grondwet. Vorige week nog 
waarschuwde de Bondsminis
ter van Binnenlandse Zaken 
Paul Lücke de N.P.D., dat het 
van de partij zou afhangen of 
de Bondsregering bij het 
Bondsgerecht een aanvraag tot 
verbod zou indienen of niet. 
Toch is in alle Westduitse par
tijen de twijfel zeer levendig 
geworden over de uitwerking 
van een partijverbod. Daarmee 
is het kwaad niet verdwenen, 
zo hoort men overal. Alleen 
wanneer de demokratische 
partijen een suksesrijke en 
overtuigende politiek volgen is 
het mogelijk antidemokrati-
sche partijen het gras onder de 
voeten te maaien. 

WAT DE KONINGIN 

NIET ZEI 

Tijdens de ontvangst van So-
vjet-premier Kos3'gin op Bu
ckingham Palace door konin
gin Elisabeth II van Engeland, 
speelde deze laatste een ty
pisch vrouwelijk en diplcma-
tiek spelletje met haar gast. 
Ze onderhield zich gezellig met 
hem doch vertelde hem niet, 
dat de stola die ze voor de ge
legenheid droeg een geschenk 
was van... Nikita Kroesjtsjev, 
de man die door Kosygin enke
le jaren geleden van de Russi
sche « troon » werd gestoten... 

fn Frankrijk is de verkiezingskampanje volop aan gang. In een 
voorstad van Parijs werkt deze Giscard d'Estaing-fan « op z'n 
Amerikaans » ; spreken vanuit de open wagen en handjes van 

hidsmoeders oj groenteboeren drnkkeiu 
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WAAR MEN GAAT.. 

I r * 

« Waar men gaat langs Vlaanderens 
wegen, komt men veel onzin (en soms 
een heel klein tikkeltje poëzie) tegen ». 
Je moet alleen maar je doppen open
houden en je ziet het. 

We beleven mooie tijden. Als laatste 
land in West-Europa heeft België zopas 
het (afwasbaar) rijbewijs ingevoerd. 
Binnen afzienbare tijd rijden op onze 
wegen dus alleen nog volwaardige, 
want gebreveteerde chauffeurs. 

Onze heren rijkswachters en politie
agenten hebben de toelating gekregen 
om ons in voorkomend geval onmiddel
lijk het vel over de oren te halen. Als 
we een tikkeltje over een ononderbro
ken witte lijn gaan in een bocht, kan 
ons dat 300 fr kosten Onmiddellijk te 
betalen. En onmiddellijk terug naar 
huis te gaan. Omdat het geld voor een 
avondje-uit er meteen vandoor is. 

We betalen peperdure benzine, dank 
zij vadertje staat. Want als we zó maar 
konden gaan tappen aan de kraan zon
der dat de fiskus er zijn neus tussen-
steekt, dan zou rijden niet alleen een 
plezier maar tevens spotgoedkoop zijn. 

En wat krijgen we voor dat alles in 
ruil ? Wegen die (zonder daarom nog 
Belgian blockroads te zijn) behoren tot 
het slechtste wat West-Europa te bie
den heeft. 

En langs die wegen verkeerssinjalen. 
Zoals op de foto hiernaast. Te St Ni
klaas, langs de E-3. Zeer terecht maant 
de overheid ons aan, onze snelheid te 
beperken tot 20 km per uur. Want in 
de volgende vijftig meter moeten we 
niet minder dan 11 verkeersborden en 
mededelingen ontcijferen. Dan is 20 
per uur nog ruim snel, vinden we. 

En wie het niet klaarspeelt om bin
nen een paar sekonden een dozijn ver
keerstekens ter kennis te nemen, blijve 
liever thuis. Dat is goedkoper. En véél 
veiliger. 

• P 

TREURIG... 
We hebben ons altijd al afgejaagd, 
waarom treurwilgen eigenlijk li iren. 
Sinds we van Jabbeke naar Giijpi re
den, weten we het : ze treuren 
vele doden langs 's Heren wed 
Jabbeke verlaat op weg naar 
komt vrij vlug op de hoofdweg! 
Gistel. En daar kan hij dan mets 
leven laten Want hij moet w^izon 
derlijk begenadigd zijn, om **<JB de 
takken en bladeren van de ttirwilg 
het verkeersteken te ontwaren iB"hem 
waarschuwt voor de hoofdbaan »aiaai 
moordend verkeer even verde t 
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« Omleiding kwit Brugge » Dat is ver 
btaanbare taal menen we Maar wat, 
in godsnaam, kust Brugge ? 
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CARREFOUR DE L'EUROPE 
Eigenlijk moet je je aan dat verbodsteken hoegenaamd met storen. Verkeeiste-
kens moeten aangebracht worden aan de rechterzijde van de straat, de kant die 
door de wagen gehouden wordt. Zo'n bord links is van nul en gener waarde. 
Maar of de Brusselse politie-agent het óok zo zou zien, als te van de Nieuwstraat 
dat dwaisstraatje wil imijden ^ Hij zal beslist met toegeven dal er met zijn 
•< cancfour de l'Europe » iets niet in de haak is... 

WEGEM 
« Wat Brussel kan, kunnen wi] ook » zeg?' 
de Kempen En dus plaatsen ze rezoluut i-
teken links van de weg. 7e komt ru i 
Kempens karrewegeltje en je wilt de g 
opdraaien. 7e kijkt naar waar een verk 
hoort te staan en ]e ziet mets Dan n r 
gaspedaal drukken. Je wordt een paa i 
wakker onder de welwillende blikki i j 
voorspoedige hospitaalzuster ergens te Q 
Mol En /e tracht aan de plaatselijke pol 
missans uit te leggen dat je nochtans 
hebt. Je wagen ts finaal in de prak en 
vrienden, die een bezoek brengen aan je J 
lijdensbed, kan je een paar uur kankeien 
feit dat je nu noott of noon nog verkeerfh 
zal betalen Hou dat maar rustig vooi ;» 

* toch maai grootspraak. Vriend fiskns 
in ieder geval.^ 
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VERBODEN 
VOOR ASTRONAUTEN 

• ' . ' II ' n 

Te Massemen bij Wet te ren wijst er in-
• eens een pijl naa r de grond. Je vraagt 

je even af, of dat geen subtiele aandui
ding is voor het feit dat daar wellicht 
ergens onder de grond het verloren 
Lam Gods-paneel zou verscholen zitten. 
Maar dan merk je', hoe de vork aan de 
steel zit (of had moeten zi t ten) : he t 
voorrangsteken is eenvoudigweg omge
kanteld. We hebben ter plaatse een 
klein opinie-onderzoek gehouden. Aan 
acht t ien automobil is ten vroegen we, 
wa t die omgekeerde pijl eigenlijk be
duidde. Zeventien bleven het an twoord 
schuldig en één enkele snapte onmid
dellijk, wa t er aan de hand was . 
Of n u dat éne vijsje, waarmee de zaak 
voor iedereen onmiddell i jk duidelijk 
zou zijn, zoveel kost ? 

We hebben eerst (heel eventjes 
maar) aan de bedoeling van dit 
verkeersbord getwijfeld. We vra 
gen ons nu nog af, hoe dat moge 
lijk was. Het in de rode cirkel 
afgebeelde ding is toeh onmisken
baar een Gemini-capsule! Meteen 
wordt het ook duidelijk, wat de 
vroede ge^neent evader en eigen 
lijk hebben bedoeld : het ver
keersteken staat aan de ingang 
van een steegje, dat kennelijk te 
smal is om er aan ruimtevaart te 
gaan doen. Kom je dus ooit per 
Gemini dat bord tegen, keer dan 
als de bliksem op je ruimte-stap
pen terug. Of je krijgt last met de 
rijkswacht-helikopter (als die toe
vallig eens niét bezig is met het 
opruimen van nudistenkampen). 
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« Pas op ! », zegt hé t ene bord, « je gaat 
tegenliggers ontmoeten. En die tegen
liggers hebben voorrang ». Het bord 
daa ronder pro tes teer t kategoriek : 
« Niets van ! Er komen helemaal geen 
tegenliggers ». Je tracht even de situa
tie uit te puzzelen. En onadat je in alle 

geval tóch in het s t raat je moet zijn, ri j 
je tenslotte maar door. Er waren na
tuurli jk tegenliggers en met een vrolijk 
ha r t betaal je de schrammen en blutsen 
aan je wagentje. Er moet toch een 
beetje lol zijn in de wereld ! Dat vin
den « ze » op de adminis t ra t ie ook. 

1i 

78 CM LANG OPPASSEN 
ir,'iir;rj:: • ':i%ef 
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Als je Leuven via Heverlee b innenkomt , kijk je vlak tegen deze twee fraaie en 
goed onderhouden verkeersborden aan. En meteen mag het computer t je in je 
achterhoofd inschakelen : hoe hoor t het nou eigenlijk ? De gemeente Heve. lee 
heeft volkomen gelijk dat ze over heel haar grondgebied een snelheidsbeperkmg 
tot 60 km invoert : er gebeuren zo al ongelukken genoeg. Maar hoe zit het dan 
met de tweede plaat , die de snelheidsbeperking weer opheft ? Geen enkele ad
minis t ra t ie — noch die van de gemeente Herverlee, noch die van de provincie, 
noch die van de s taat — mag er van verdacht worden, geestig te willen zijn. Het 
is dus volstrekt onmogelijk dat de twee verkeersborden er geplaatst zijn omda t 
er eigenlijk geen enkel moest staan : hef ene heft het andere op en het rezul taat 
is nul. 
We hebben ons de moeite gegeven om dieper op het probleem in 'te gaan. We 
hebben bevonden, dat he t linkse verkeersbord 78 cm achter het bord met snel
heidsbeperking staat . Knappe jongens als we zijn, viel de konkluzie ons niet 
moeilijk : gans het grondgebied van de gemeente Heverlee langs deze weg meet 
juistgeteld 78 cm. 
Als het da t niet is, weten we het óók n i e t ! 

PROBEER HET MAAR EENS! 
Langs de baan Tielt-Diksmuide 

kom je op een bepaald ogenblik 
deze twee fraaie verkeerstekens 
tegen. Ze laten aan duidelijkheid 
niets te wensen over... op het 
eerste zicht. Maar probeer nou 
eens na het verkeersteken « ein
de » je wagen op te laten trekken 
naar 80 of 100 km en laat daar 
dan eens toevallig een rijkswach
ter staan. Als de blauwe jongen 
je op de bon slingert, heeft 'hij 
volkomen gelijk. Want om de fyii 
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snelheidsbeperking tot 60 km op 
te heffen, voorziet de wegkode 
slechts twee mogelijkheden : of
wel een kruispimi \.yaarachter hel 
verkeersteken « 'snelheidsbeper 
king » met werd herhaald, ofwel 
de bekende rechthoekige blauwe 
plaat met de rode dwarssireep 
Voor een tantazietie zuah lan»s 
de baan rielt-üiksmu'de is er 
maar één uitleg : een vnislrik 
voor vlugge (en areeln7e> wr<--' 
bestnurd'r'i 
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haar eigenlilljsje 
"HET IS NIET NODIG... 

... te hopen om te overwinnen noch te slagen om te volharden ». ledei^ 
een kent deze u i t sp raak van Willem de Zwijger. Bl i jkbaar kende in 
Philadelphia een m a n die u i t spraak ook : 65 dagen lang zond hij de uit
verkorene van zijn ha r t elke dag een brief met een huvi^elijksaanzoek. 
Op de 65ste brief ontving hij vanwege de u i tverkorene volgend an twoord : 
« Het is niet nodig nog langer brieven te schrijven wan t morgen huw ik 
de man, die ik dank zij u w brieven als de ware Jakob heb leren kennen . 
Mijn pos tbode is inderdaad de m a n van mijn d romen »... 

NETTE HOND 
« W a t een mooie h o n d » riep de 81-jarige Mercedes San Feliz in de 
Noordspaanse s tad Gijon uit, toen een volwassen tijger h a a r k a m e r bin
nenwandelde en zich kwispe ls taar tend door he t oudje liet strelen, daar
na 'n gevecht aanging met zijn beeld in de spiegel en zich ten slotte op 
het bed van zijn gastvrouw neervleide. Tot de bewaker k w a m van he t 
c i rkus , dat hij ontvlucht was . De mooie « hond » ging gewillig mee . 

LIEVER KOE DAN MAN 
Voor de keus gesteld, of ze haa r man of haar koe zou behouden gaf een 
v rouw uit de Zuidvietnamese provincie Ahau Nghia de .voorkeur "aan de 
koe. Het was de plaatsel i jke overheid bekend da t de m a n tot de Viet-
kong behoorde . Een a m b t e n a a r ging naar de woning van de vrouw e n 
n a m de koe in beslag. Hij verklaarde da t ze he t dier pas zou terug-
bekomen wanneer haa r m a n zou gevangen zijn. De vrouw dacht een dag 
lang na over het probleem en leidde dan de politie naa r de schui lplaats 
van de man. Deze is thans krijgsgevangene en de koe s taat weer op s t a l . . 

Ook ontvoogd Afrika « doet » aan mo

de. Meisje plus katoenen kteed komen 

uit Soedan. Of de papieren 

< klaprozen van inlandse her

komst zijn, is ons niet bekend. 

ROMEO EN WELKE JULIETTE? 
Toevallig Fellini's « 'JulieLle van de Geesten » o/? liei filmsdierm gezien ? Dan 
kan zijn boodschap aan de viomv moeilijk ontsnapt zijn : « Wil je een man blij
vend boeien, wees dan jezelf; ga het niet zoeken in pozeren en je diepste aard ge
weld aandoen ». Dat is nu piecies wat vele mannen de viouw, de hunne desire-
vallend, verwijten. Kunnen wi] kritiek leveren op hun hofmakerij, op hun beurt 
zijn ze niet mals wat betreft onze manier waai op we het viye aan de haak willen 
slaan of houden. 

Eens kijken : laten we b.v. zo een jon
geman aan het woord die de ware Jako-
ba zoekt en maar niet vinden kan. Heel 
wat Eva's heeft hij ongemerkt geobser
veerd en sommige niet te licht bevon
den... 

T o t ze hem, half gewonnen, ook hele
maal voor zich willen en daarom op 
slag allerlei truukjes toepassen die hem 
blijvend vertederen moeten. Zich beslist 
onredelijke en onthutsende maniertjes 
aanmeten met als enig ekskuus « vrou
welijke traditie n, en als enig doel gene
genheid opeisen. 

Neem nu zwakheid b.v. Daarmee be
doelt onze jongeman niet het vermogen 
om moeiteloos zoveel kilogram op te hef
fen. Meisjes, zucht hij (vrouwen bedoelt 

hij), gaan door de knieën op de meest 
ongelegen ogenblikken, als een beetje 
zellkonirole echt niet moeilijk is en voor 
de hand ligt. H u n tranenvloed lijkt on
geremd, maar een logische uitleg ? Die 
is er meestal niet. Tenzij je logisch 
noemt zoiets als « wij vrouwen zijn nu 
eenmaal zo ». Erg bevredigend voor de 
man die tracht uit te vissen wat er om 
de drommel schort aan jou (of aan"hem
zelf) om zoveel drukte uit te lokken. Is 
al dat huilen erg genoeg, erger is de vas
te overtuiging dat het je aantrekkelijk
heid verhoogt. Niets van, zegt onze jon
geman beslist, het maakt je een lastpost. 
En komt er ooit een echte reden voor 
tranen, dan is je steun en troost mis
schien allang de deur uit. 

DE BETOVERGROOTTIJD 
Een paar weken geleden vertelden we over het oudste gedrukte Ne

derlandse kookboek, dat in 1510 bij Thomas Van der Noot te Brussel 
uitgegeven werd. Er zijn nog oudere Nederlandse kookboeken, maar 
die hebben dan alleen in handschr i l t bestaan. Zo'n boek uit de vijftiende 
eeuw werd in 1872 gedrukt voor de leden van de Maatschappij der Vlaam
se Bibliofielen. Dat is dus de échte middeleeuwse Vlaamse keuken. De 
Vlaamse middeleeuwer hield er van, op grote feesten zijn disgenoten te 
vergasten op... gebraden pauwen. * 

« Den Paeti sal men pluymen te Piiente daer Thooft bllve sonder ver-
miiheeren vanden Pluymen, noch die Pluymen van den Halse tot den 
Scouderen, ende dat die Steert blive gheheel; dan sal men den Lichame 
verwallen, dat Thooft noch den Steert niet en ontkeere, ende dan laer-
deren ende speten, ende dan sal men nemen een Dwale daer men den 
Steert me decke, ende een ander Cleet daer men Thooft ende den Hals 
me decke, ende men sal maken Vier te Poynte den Lichame mede te 
bradene ende el niet, ende naer dat hi ghebraden es, doelen up een Broot 
met eenen Prieme ende doet af die Dwale, ende dan soo draechten ten 
Taflen ». 

Een mooi zicht moet het wel geweest zijn. Maar lekker ? Zo taai als 
leder, als je het ons vraagt. 

Geld is nog zo'n beproefd middel. Me
nig overigens intelligent meisje acht het 
ongelooflijk charmant , te doen alsof ze 
van geld geen weet heeft. Ze dist aan J e 
lopende band verhaaltjes op die haar 
onkunde illustreren, in de hoop dat het 
lief en vrouwelijk kl inkt in mannelijke 
oren. In feite is het alleen maar stom. 
En zal hij zich wel tweemaal bedenken 
voor hij. de vrouw kiest die later met zijn 
geld dezelfde kunstjes dreigt uit te ha
len. 

Verder is er die bedenkelijke gewoon 
te om het kleine meisje uit te hangen. 
Onschuldig en naief te doen, kompleet 
met haarslrikjes en duimzuigen als het 
even kan. Hij denkt een volwassen 
vrouw bij iich te hebben, maar nee, het 
is je dag van zevenjarige. 

Je denkt dat elke man z'n vrouw ot 
meisje graag kinderlijk meemaakt nu en 
dan, maar je vergeet dat zijn herinne
ring van kleine meisjes verschillend is 
van de jouwe. Een levende demonstra
tie van sentimentele schizofrenie kan hij 
moeilijk waarderen. Bovendien weet hij 
zich echt geen raad met dat vreemde 
gebeuren. 

Dan blijft er die traditionele onhan
digheid op het mechanisch vlak. « Hoe 
kun je van me venvachten dat ik die 
potloodslüper in mekaar krijg? » En 
wat dan nog? Moest je het bijgeval wél 
kunnen, kwam dan meteen je vrouwe
lijkheid in het gedrang? 

Tenslot te gelooft een beschamend 
aantal vrouwen, steeds volgens onze 
jongeman, dat het in hun romantisch 
vooideel is domheid te veinzen. O m al
dus de belangstellende jongeman van 
zijn verstandelijke superioriteit te over
tuigen. Niet nodig, dat spelletje ! 

Ben je knapper of even knap, laat het 
hem dan meteen ondervinden. Zoniet 
moet je die leugen de rest van de tijd, 
van je leven misschien, in stand hou
den. Of tenslotte Jezelf verklaren, wat 
heel beschamend is. 

De zedelcs van onze goedmenende, 
trouwlustige jongeman ? 

Niet spelen wat je niet bent, lieve. 
Gebruik wat je hebt, dat is genoeg. 

A N N I E . 

Mrer en meer komt men tol de 
ovei tuiging dat ham uitval bij vrou 
ven, eczema, huidziekten en derae-
lijke een psychologische oorzaak heb
ben. De klassieke geneesmiddelen 
kunnen hier lijdelijk uitsluitsel bren
gen maar daarmee wordt het kwaad 
niet aan de troUel aangetast. 

Moderne psychiaters zijn van me-
yiing, dat Iiel vooral een zekere vot m 
van angst bij de vi ouwen is, die hen 
aan dergelijke kxcalen doet Uiden. ' 

De vrouw, zo beweren ze, heeft 
vootal schrik van haar eigen — stij
gende — vrijheidsmogelijkheden. On
danks de evolutie der laatste tivin-
tig jaar — waarbij het beeld van de 
cndeiivorpen of afhankelijke vrouxv 
geleidelijk de plaats ruimt voor de 
ontvoogde er» onafhankelijke vrouw 
— schijnen de meeste mouwen zelf 
Tiiel te geloven aan de vele mogelijk
heden tot bevrijding van dit valse 
imago. Ze gaan nog verder en beto
gen dat zelfs de twens en tieners on
der de huidige vrouwen in het diepst 
ran hun ziel de vrijheid duchten, die 

S C H R I K ? 
ze sdiijnbaar bezitten als men al
leen op hun uiterlijk gedrag, hun 
houding, hun kleding en hun zgn. 
lichtzinnigheid voor tgaat. Psichia-
ters zijn zonder daarom pessimistisch 
te zijn slechts voorwaardelijk optimis
tisch wat betreft dit ontvoogdingsprc-
ces. Het tempo ervan is zeer traag, 
zo stellen ze vast en ze geloi'en mei 
dal het zal versnellen in een nabije 
toekomst. 

Ook de vrouw van 1967 lijdt nog 
ouder de vooroordelen van het verle
den en sommige ontvoogdingswijzen 
doen zo krampachtig aan, dat ze niet 
overtuigen. M'el zijn de vooioordelen 
vei minderd, wel verdwijnen er som
mige taboes (in zekere kringen was 
de echtscheiding nauwelijks 25 jaar 
geleden eenvoudig onxioorstelbaar), 
rrinar toch schijnt er geen scliot in te 
zitten. Op de vraag, of deze rezerve 
van de vrouxv niet te herleiden is tot 
haar natuurlijk psyche schijnt men 
bij de ontleding van deze exiolulie 
minder dan noodzakelijk te willen in
gaan. Peil is dat xverkelijk ontvoogde 
vroiixven ook vandaag de dag — zelfs 
in het meest vooruitstrevende land 
ter wereld, de USA — een kleine min
der lieid uitmaken. 

A 

) 
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HOUSE STYLE OF I O E EEN FIRMA ZICHZELF VERKOOPT-

Een strikt kommercieel piobleem betref deze titel niet. Wi] zeiden immers niet 
«< hoe een firma haar produkten verkoopt ». Waar het in dit artikel wil over gaan 
is nl. het beeld dat de konsument en iedereen die met een bepaalde firma in kon-
takt komt, zich van deze firma gaat vormen. M.a.w. welke haar imago, haar hou
se style is (voor zovei ze er een heeft, wat in ons landje voorlopig nog vrij uitzon
dei lijk is). . 
Door wat wordt een dergelijk « imago » gevormd? In feite door alles waarmee 
een bediijf zich manifesteert : de kwaliteit van zijn produkten, de vriendelijkheid 
var. de vertegenwoordigers, de kleding van het personeel... en, in zeer grote mate, 
dj onvervreemdbare stijleenheid in de architektuur, de reklame, de vormgeving 
der vervoermiddelen, de typografie van de handelsdokumenten, enz. Vooral over 
dit laatste puntje willen wij hier even uitweiden, in de eerste plaats dan omdat 
vele Vlaamse bediijven de waarde van een degelijke house style nog steeds niet 
schijnen in te zien. (Graag vermeld ik hier wel enkele uitzonderingen zoals De 
Coene, de uitgeverij Manteau, de fotogravure De Schutter, het Gentse optiekbe-
drijf O.I.P., Bairo, Bercot, Unichemi.,.). 

is uiteraard niet waar. Immers, de kom-
munikatie « is er » reeds... maar woidt 
niet gekoördineerd, wordt niet vanuit 
een vizie ontworpen, is doorgaans slechts 
geïmproviseerd. Elke firma beschikt 
toch over briefpapier, verpakkingen, 
prijslijsten, emblemen, voertuigen, affi
ches... Dergelijke dingen behoren als het 
ware tot de bedrijfsuitrusting. Zij moe
ten aangeschaft worden Zal het dan al
lemaal zoveel méér kosten, wanneer 
deze aanschaf gebeurt via een « ontwer
per » met talent, die de veelheid van 
aanwezige kommunikatie-middelen ko-
ördineert, ze op elkaai afstemt en er een 
« house style » uit dis tdleei t? Inder-

Welke is nu de kommerciële waarde 
van de house st>le (ten slotte zijn be
diijven geen kulturele instellingen, 
maar wel zaken waarbij het om een 
verlies- en winstrekening gaat en om 
niets anders) ? In franken valt deze niet 
of moeilijk te schatten, zij is een zeer 
spekulatief begrip waarbij het vooral 
om psichologische motieven gaat. Im
mers, in deze technische tijd waarin de 
hedendaagse ekonomie in zeer grote 
mate verinternationalizeerd is, is er een 
nagenoeg totale gelijkschakeling geko
men van de technische produktie-mid-
dclen. Kwaliteit en kostprijs zijn dus 
begrippen geworden die veel van hun 
onderscheidende waaide ingeboet heb
ben, zodat de konkurrentiestrijd al hoe 
langer hoe minder in deze sektoren be
palend kan verlopen. 

De vroeger doorslaggevende mono
poli, de technische kwaliteit en de prij
zenpolitiek hebben door dit alles h u n 
alleen-beslissende konkurrentie-kracht 
verloren. 

Daarbij Uoint ook dat in de huidige 
ekononiische kontekst de explozie van 
de kommunikatie-middelen zeer duide
lijk voelbaar is De konsument wordt 
als het ware dagelijks overstelpt met een 
troeblerende veelheid van auditieve, 
maar vooral vizuele boodschappen, die 
door hun gebrek aan objektiviteit en 
h u n superlatief geweld bij de kandi
daat-koper de verwarring alleen maar 
groter maken. Dit heeft drie andere ge
volgen : de mogelijke konsument leeft 
in twijfels en verwarring, is echter wel 
zeer gevoelig geworden voor 'vizuele 
prikkels, maar kleinere bedrijven die 
over een gelimiteerder reklamebudget 
beschikken zijn niet in staat evenveel 
en even sterke prikkels uit te zenden 
dan de internationale koncerns 

Welke middelen bli j \en kleinere be

drijven dan nog ter beschikking om 
zich met enige kans op sukses tot de 
markt te r ichten? Wel, juist in deze 
door de kommunikatie-middelen be
heerste tijd moeten zij van hun zwak
heid een sterkte maken. Voor hen komt 
het er veel minder op aan om deel te 
hebben in de kwantiteit der kommu-
nikatie van belang. 

Kommunikat ie is ^en zeer gespecia-
lizeerde techniek die organizatie, stu
die, planning, metode en stielkennis 
vereist. Zij moet in de eerste plaats ge
schieden in funktie van de aard en de 
persoonlijkheid van het bedrijf en van 
zijn produkten of diensten. Zij moet als 
het ware een natuui l i jk verlengstuk van 
de aktiviteiten en doelstellingen van de 
onderneming zijn. He t moet er dus 
vooral op aankomen om de persoonlijk
heid van de onderneming en haar pro
dukten zo te vizualizeren (in alles) dat 
de onderneming op langere of kortere 
termijn een <( eigen gezicht » gaat krij
gen, dat de prospekt een doeltreffend 
« beeld » van de onderneming geeft, dat 
Hij (in alles) de « house style » van de 
ondeineming heikent. 

Ik geloof dat op de d u u r zelfs de 
meest traditioneel ingestelde onderne
mer zal moeten toegeven dat, nu de 
technische ondernemingsvoorwaarden 
vrijwel gelijkgeschakeld zijn, de kom-
munikatie-kracht zoniet het enige, dan 
toch ^vel een zeer belangrijk wapen ge
worden is om zich van de konkurrent ie 
te differenciëren en aldus een eigen 
plaats met consumer-appeal op de maik t 
in te nemen. 

Wat vele ondernemers ervan weer
houdt om eens ernstig aan hun « house 
style » te gaan werken, is hun (trou
wens onlogisch) overtuigine: dat het uit
bouwen van een dergelijk kommunika-
tie-middel erg veel geld zal kosten. Dit 

KIJKEN N A A R . . . 
..de tcnloonsielliiig \jin kunstschilder Mil 
Ciabbé en beeldhouwer Mauiice Qhris 
tiaens. \an 25 febiuari tot 25 maait in het 
Waltia-Teater, Arduinkaai 2 - 3, te Brussel. 
De opening had gisteien vrijdag plaats. Mil 
Ciabbé heeft zi)n atelier m het Seringenhof: 
5 te Tienen, Maurice Christiaens in de Ar 
tanlstraat 48 te Brussel 3. 
...het Zevende V'I B-Salon \,iii de Vlaamse 
Humor \.ui 11 tot 23 maait m het VTB-
Sludio Rik W'ouleis, Em Jacqtnanilaan 126, 
Biussel. Stellen ten toon : Bik, Biasser, 
Buih, 1'ianki, Guido, H,ie, Hugoké, Leo-
dress. I oo Mauiits 66 Paul Paulo, Peire, 
Pil, Piiana, Ray Gilles Roland, Steven, 
Titte en VVali Opening /.ueui.ig 11 maait 
om 16 uur. 
...de fototentoonstelling Mare Gels, VIB-
Studio Rik ^Voutcls, R. Jacqmainlaan te 
Biussel van 25 februaii tot en met 9 maait. 
...de tentoonstelling Fians Minnaert 
(kunsts(hildei) en Geraid Gaudacn (giafi-
kus) gehouden n.a.v. de opening van het 
Kultinee! Centrum « Caryatide » die woens
dagavond dooiging, Vrijheidsptein 4 te 
Biussel 1 De opening geschiedde door vice-
goeveineur L. Cappuvns, de expozanten 
weiden resp. ingeleid door mevr. G. Van 
Cauwelacil, kabinetsattarhé van de mims-

daad, het zal meer kosten (maar niet 
veel) en de rezultaten op zuiver kom
mercieel vlak zullen navenant zijn Daar-
bij komt nog dat de piaklijk geleerd 
heeft dat het uitbouwen van een bestu
deerde « house style », ondanks de ho
norering van een grafieker en het ge
bruik van vaak duuide ie matei lalcn, 
door de koördinatie en de staiukiuli/a-
tie die daaruit voortvloeien uiiLiiule-
lijk de totale onkosten drukt. 

Samen\at tend kunnen wij dus /eg'^en 
dat een « house style » het << totaal-ge
zicht-naar buiten » van een onderne
ming is, waai-van alle uiteilijke aspekien 
harmoniëren en ingeschakeld zijn in 
een globaal aktieplan dat een degelijk 
en duidelijk beeld van de onderneming 

' ophanl^t en in btand houdt. Laten we 
zesfgen dat het hierbij gaat van het vizi-
tekaartje van de diiektenr tot en met 
de viachtwagens. 

NIC V A \ B R U G G F N . 

ter der Nederlandse Kuituur en prof. dr. 
Louis Lebeer, sekretaris van de Kon. 
Vlaamse Akademie. 

BELANGSTELLEN IN.. . 
Naai aanleiding van de 60sie verjaaidag 

van pater Kallist Fimmers, kunstschilder 
van de abdij te Tongerlo, zal koitelings 
een huldeuitgave veischijnen waai in alle 
aiiistieke en pedagogische aspckten van de
ze kunstenaar door verschillende medcwer-
kcis wolden voorgesteld. 
' De inleidingen tot deze uitgave weiden 
gesthieven dooi min. RA. Van Elslande, 
Lode Craeybeckx, buigemcester van Ant
werpen, H E.H. Joost Boel. pielaat van de 
abdij van longeilo, en ]ozef Van Kcickho-
ven. buigemeester van Fongeilo. 

Andeie medewerkenden /ijn : ZE.H. Jo
zef Pecteis. piof dr. Willy Peremans, L. 
Theo Van Looy, Albe, Emicl Van Hemel-
donck. René Tuikiy, Marcel Veibeeck, Ast 
Fontejne, Denijs Peeters, Juliaan Hacsi en 
Walter Kunnen. 

Al/o is deze uitgave, formaat 22 x 14 cm. 
104 blz tekst met 20 illustialies een blij
vende hulde aan de veidienstelijke kunste
naar. Gebonden 100 fr, te bestellen op hei 
rcdakticsekietaiiaat van Kunstenaars van 
Heden. Edegemsestiaat 215, te Oude God-
Mottsel. 

Toneel te 

Brussel 

BEURSSCHOUWBURG 

Sean O'Casey, de auteur van « 7 he 
Shadow of a Gunman > (De Scha
duw van een vnpchuliei »j ivas eerst 
kommunist. Met dit stuk behaalde hi] 
zijn eerste sukses, maar verandeide 
geleidelijk m zt]n volgende weiken 
zijn zuiver-reabsttsche techniek, me
de door ekspi essionistisrhe elemen
ten : met de inhoud van deze stuk
ken kon het vnjgeworden Ierland 
het hoe langer hoe minder vinden. 
De opvoering van « The Plough and 
the Stai<: » in Dublin m 1926 ver oor 
zaakte zelfs straatgevechten en O'Ca
sey vestigde zich in Londen... 

In « De Schaduw van een vrij 
schutter » situeert htj hel gebeuien 

in de Pamopsland en koiiceiitieeit 
het op een dichtei, die de held speelt 
voor zichzelf en vooi de anderen, tot 
dr « Black and Tans > (misdadigers 
die uit de Engelse gevangenissen 
weiden viiigelaten om de lose op 
stand te bedwingen) binnenvallen en 
de « helden » de toevallig binnen 
gesmokkelde bommen door een 
vriendinnetje laten wegbiengen die 
er de dood zal bij vinden. 

Steik diamalisch weik, met rank 
getipeeide peisonages tn een kein 
achtig, zwaar geladen gegeveti en dat, 
naar een woord van Bernard Shaw, 
« in üijgende heftigheid naai zijn 
einde gaat ». 

De vertolking dooi Roger Slerckx, 
Jan Moonen, Karel Dehaen. Elienne 
Dujaidm, Ai lette Giegoir, Maiy Bo-
duin, Fiied Zuidweg, Ludo van Lan-
gendonck (deze laatste zeer zwak), 
had een moeilijk begin, maai geraak
te stilaan toch op dreef om een be
vredigende rezultnat te bereiken. 
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Timinern ians 20 

Pallieter 50 

Felix Timmermans overleed twititig jaar geleden en het boek waarmee hij literair 
beioemd werd, zijn « Pallieter y>, verscheen 50 jaar geleden. Twee data die ons 
een ogenblik doen nadenken over de menselijke kleinheid. 
Neen, niet die van Timmermans, maar die van zijn belagers... Laat ons beginnen 
met de auteur van het boek, dat na vijftig jaar nog steeds gekocht, gelezen en ver
taald wordt. Timmermans stierf twintig jaar geleden in omstandigheden die alles 
behalve vleiend zijn voor onze officiële literatuur, voor het regime en voor des 
stad Lier. En met dit « allesbehalve vleiend » bega ik dan nog een « understate
ment ». Een Vlaams weekblad wierp nog met modder naar hem toen hij op zijn 
sterjbed lag. Wat de fianstalige pers deed, laten wij buiten beschowing. 

Dat Timmermans ' werk buiten de 
geestelijke horizont van deze beotiërs 
lag, begrijpt iedereen die de kultiirele 
beperktheid (om niet te zes^gen bekrom
penheid) kent van deze in hun taaigetto 
opgeslotenen. O p een ogenblik dat kon
trak ten getekend werden voor de verta
ling van Timmermans" werk in Amerika, 
hadden zij het te druk met een perskam-
pagne tegen Ernest Claes. 

Zo ging het er in die heerlijke dagen 
dei repressie immers aan toe : Streuvels 
als Vlaming opzij geschoven voor de 
Nobelprijs, Claes uitgezuiverd, Timmer
mans doodgekoejoneerd, de Pillecijn ge 
vangen. In het koor van diegenen die 
hem na zijn dood ook literair wilden 
vermoorden, klonk de stem van « voor
aanstaande » katolieke critici die bij de 
linkse kultuurpauzen in 't gevlei wilden 
komen... Ze hebben Timmermans niet 
kunnen begraven : « Pallieter » staat 
nog springlevend recht, als die andere 
Uilenspiegel die over de azijnzure ernst 
der zich mateloos overschattenden zijn 
ge/onde Vlaamse spoilach laat opklin 
ken. . 

Men heeft van Timmermans na de 
oorlog dan, bij de schoorvoetende reha
bilitatie, geprobeerd een goede Belg te 
maken omdat het niet lukte hem als 
lellcrkimdige te kleineren. Bij al deze 
kleinheid tegenover een in p>oliticis eer 
der naïef en zeker niet ideologisch geën
gageerd mens (tenzij dan zijn « engage
ment » als Vlaming, dat zijn bevestiging 
vond in een Vlaams-nationalistische ge
meenteraadskandidatuur) is de nijd wel 
de grootste drijfveer geweest. Maurits 
Gilliams zei daarover : « Wat sommigen 
d\v'ars zit en waar trouwens al die herrie 
rondom Felix Timmermans door ont
stond, is zijn succes in het buitenland ». 
Wat zijn sukses gemaakt heeft, dat was : 
het oorspronkelijke in doorleving en 
zegging. Veel van wat wij hier als ver
dienstelijk beschouwen, blijkt in verta
ling te verdrinken in de buitenlandse 
produktie — bij gebrek aan originali
teit; het is gewild en gekonstrueerd. niet 
doorleefd en gevoeld. Dat is de bazis 

\ a n de waardering die het werk van 
Timmermans geniet in het bui tenland : 
een waardering die nu nog steeds be

staat. Na de verschillende vertalingen in 
het Duits, verscheen ook een Duitse ver
taling van « Pallieter » in pocket, even
als een van a Pieter Breughel )) en « Het 
Kindeke Jezus ». 

« Pallieter » verscheen vijftig jaar ge
leden. Over di t boek schreef L. Vercam-
men c.ss.r. een ca. 150 bladzijden om
vattende studie, verschenen in de reeks 
Heideland-dokumenten. Geen essay, 
geen analytische studie alleen, maar zo
als de schrijver zegt : « een historische 
terugblik ». Drie delen : het ontstaan, 
de analyse en he t onthaal . « Pallieter )•> 
is geen roman en de hoofdpersoon geen 
romanpersonage, maar een legendari
sche figuur : wij weten niets af van zijn 
sociale pozitie, niet eens hoe hij er fy
sisch uitziet. En toch is T immermans er 
i n geslaagd, deze figuur te doen leven en 
doen blijven leven, hier en over de gren
zen heen, in vele talen. Deze trek heeft 
hij gemeen met de Uilenspiegel-figuur. 
Wat nu het boek « Pallieter » en zijn 

perikelen betreft, de wijze waarop het 
onthaald werd door Noord- en Zuid-Ne
derlanders, door katolicken, protestan
ten en ongelovigen : da t is al een ver
haal op zichzelf en de schrijver brengt 
een aantal citaten uit pers en kritiek, die 
nu wel eens komisch kunnen lijken, 
maar die toen doodernstig zowel opge
vat werden door de schrijver van « Pal
lieter » als door het publiek. Dr. M. 
Cordemans schreef in de <( Handel ingen 
van de Zuid-Nederlandse Maatschappij 
voor Taal- en Let terkunde » in 1958 
over de definitieve uitgave van « Pallie
ter » en de moeilijkheden met kerkelijke 
index enz. een opstel, dat Vercammen 
trouwens in zijn bibliografie vermeldt. 

• (c Vijftig jaar Pallieter » is, in de T im
mermans-li teratuur met zijn betrekkelijk, 
vele mémoires en herinneringen, een 

• nuchter en zakelijk boek, objektief en 
daarom van betekenis voor al wie meer 
wil zien in T immermans en in zijn werk 
dan de neerslag van een goedlachse 
Vlaamse rondborstigheid. Naast « Pal
lieter » staat boer Wortel , staat Brou
wer, staat de innige dichter van Adagio. 

I n dit T immermanse oeuvre staat 
e Pallieter » zeker centraal en heeft he t 
ook T immermans ' faam als schrijver 
gevestigd. Daarom is een boek als da t 
van L. Vercammen voor de kennis van 
Timmermans als letterkundige belang
rijk. 

Wij noemden Timmermans in politicis 
eerder naief en zeker niet ideologisch 
geëngageerd. Dit betekent echter niet 
dat hij geen belangstelling zou gehad 
hebben voor wat er in en met zijn volk 
gebeurde — men wil dat aspekt van 
T immermans wel eens al te zeer ver
doezelen, de ene ui t berekening, de an
deren omwille van « zo weinig mogelijk 
last n met de gevestigde machten. De 
schrijver Felix T immermans kreeg men 
niet dood, ook niet met 'n officiële be
grafenis in literaire tijdschriften. De 
Vlaams-nationalist T immermans even
min. Wie lezen kan en iets meer weet 
van gisteren dan de officiële versies, zal 
dit kunnen vaststellen. 

J.D. 

« L. Vercammen tss> (( Vijftig ]aar 
Pallieter M. Heideland Documenten, 
157 blz. 

3 X WALSCHAP 
Of de uitgeverij Heideland een heruit

gave van VValschaps werk aan het bezorgen 
is, weten wij niet : wél zijn er de jongste 
tijd reeds enkele werken van hem bij die 
uitgeverij verschenen en worden er nieuwe 
uitgaven aangekondigd. Ook van onuitge
geven werk, als bijvoorbeeld de aangekon
digde roman « De kaartridder >. Een an 
der « nieuw > boek is « Het gastmaal », 
dat samen met < Manneke maan > en 
« Tor T> onlangs verscheen. Over de her
uitgaven wil ik kort zijn ; de werken zijn 
het Vlaamse lezerspubliek meestal bekend, 
en Walschap is eveneens een bekende naam 
genoeg om er geen tekeningetje bij te moe
ten maken. « Manneke Maan » dat de au
teur een < verhaal voor jong en oud » 
noemt, is geen kinderverhaal maar een fan
tastische roman van de voorhistorische 
mens en de laatste bewoners der maan, een 
boek dat getuigt van VValschaps veelzijdig
heid, maar waarachter de Walschap van 
altijd komt kijken : de man die meeslepend 
vertelt maar ertussen doOr (of op de ach
tergrond) graag wat moralizeert. 

« Tor » las ik het eerst in een van die 
mooie « Blauwe Snoeckjes > uitgaven, op 
het einde van de oorlog. Bij een herlezing 
blijkt het boek niets van zijn frisheid en 
zijn meeslependheid verloren te hebben : 
Tor is een der originelen uit Wahchaps 
v\eik. een van die figuren die aan de rand 
— of misschien wel boven — de gewone 
maatschappij staan en er daardoor mee in 
kontlikt komen. In Walschaps wereld zijn 
ze legio en hun rebellie neemt allerlei vor
men aan : vanaf Houtekiet en de konsul 
tot Tor en Denise. 

« Het gastraaal > is een nieuwe roman. 
« Nieuw » ook in die zin dat de typisch-
Walschapiaanse verhaaltrant hier stilistisch 
gewijzigd werd. 

De indirekte rede van de volkse vertel
ler, met af en toe zijn beschouwende tus
senkomsten, is hier vervangen door een ik-
verhaal, dat slechts een zeer los en breed-
geweven stramien is voor beschouwingen 
over allerlei problemen. De titel doet den
ken aan Plato, de vorm én aan de Claus 
van « De Verwondering » én aan die van 
« Omtrent Deedee » : een abnormale 
schiijft zijn herinneiingen neer aan een 
gastmaal, waarop hij door zijn amok-loperij 
— hij kruipt onder tafel en doet heel het 
geval kantelen — zijn waanzin (eigenlijk . 
zijn protest tegen de bestaande normen, 
tegen formalisme en schijnheiligheid) open
baart en bijgevolg de weg naar het « ge
sticht » zal inslaan. Dit alles is de gelegen
heid voor de moralist om een aantal alge
mene en minder-algemene waaiheden — 
met hier en daar wel eens wat sofismen 
ertussen — te debiteren. De « abnormale > 
van Walschap is een intelligent man en 
dat maakt het als verhaal interessant; hoe
wel wij meer houden van de verteller Wal
schap zoals hij zich toont in zijn vroegere 
romans en verhalen, en dan liefst in die 
waarin het verhaal domineert : daar is 
Walschap het grootst. Wat niet wil zeggen, 
dat die qua engagement het minst zouden 
zijn • ze zijn alleen meer « roman » en dus 
meer kunstwerk. Voor de kennis van een 
ander facet van zijn vertelkunst is « Het 
gastmaal » echter wél interessant. 

G. Walschap : « Manneke Maan », geb. 
195 blz. - 155 fr. 

G. Walschap : < Tor », geb. - 145 blz. 
145 ft. 

G. Walschap • « Het Gastmaal », geb. 
136 blz. • 155 fr. 

DELEU-DAGBOEK 
Jozef Delen, hoofdiedaktem van < Ons 

Erfdeel •», redaktielid van < Vlaanderen » 
en auteur van het onlangs hier besproken 
overzicht der moderne Afrikaanse litera
tuur is een ijveraar voor de Heelneder-
landse kulturele integratie Vermeylens 
wooid toepassend, stelt hij voorop dat om 
een goed Eiiropeeër te worden, men een 
goed Nederlander dient te zijn. Zijn akti-
viteit in die richting deed en doet hem 
hgihaaldelijk naar de pen grijpen. 

Het is dan ook deze kulturele Neder
landse integratie, die de stukjes die nu in 
een boek werden bijeengebracht, heeft geïn
spireerd. 

Het werd opgevat als een soort dagboek, 
gaande van 1962 tot 1966. Sommige teksten 
werden gepubliceerd, en ik denk hierbij 
aan de ingezonden brief in « De Stan
daard » over het A.N.V. Het geheel, als 
« journaal van een kultuurimperialist > 
betiteld, spreekt van een prijzenswaardige 
bekommernis om en ijver voor de Groot-
nederlandse kulturele integratie. Dat wij 
niet alles kunnen onderschtijven is duide
lijk, wanneer men xueet dat voor ons taal-
ei kultuurgemeenschap ook volksgemeen
schap betekent en dat dit bepaalde kon-
sekwenties impliceert die « kultuurimperia-
listen » misschien als hoeia-nationalisme 
beschouwen, maar die slechts gevolg zijn 
van een logisch doordenken imn hun stel
lingen. Hetgeen Deleu trouwens over Gan-
tois schrijft, nl. dat hij zich heeft vergalo-
peerd tijdens de oorlog en daarom best nu 
maar zwijgt, is een 1 edenering goed voor 
een unitair patriot in Brussel of Parijs, 
met voor een bewust Nederlander. 
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- TV - TV - TV - TV • TV TV -TV - TV • 
hiljart" 
kampioen
schap 

De Keinpisclie Biljarl.ik.ule-
n)ie, de klub \ a n R<i)inond 
Cculemans, ouze wcergalo/e we
reldkampioen, die onlangs werd 
iiiigeroepen tot laureaat \ a n 
SpoTtverdien"ste \ oo r 1966, or-
ganizeert de/e dagen het natio
naal kampioenschap over band. 
Het lijdt geen twijiel dat Ceule-
nians, die te Krefeld Europees 
kampioen werd met een alge
meen gemiddelde \ a n 10.62 
voor eigen publiek zijn natio
nale titel, te Leuven behaald 
met 12,38 als gemiddelde, zal 
willen hoog houden. Diclis, Van 
Baiel, Boulanger, Peetermans, 
\ andenbranden, Laenen en 
l'"anchamps ?ijn wellicht zijn 
meest te duchten r i \a len. Zowel 
zU het diiebandspel is het bil
jar t o \er één band zeer spekta-
kulair en de oplossingen die de 
l\'ijlense ciack aau bepaalde 

bil jartproblemen weet te geven, 
maken de tv-reportage soms 
boeiend als een thriller. 

(Zondag 26 februaii - 17 uur 
Brussel Ned.) 

een eigen dak 
hoven 
het hoofd 

Als het waar is dat elke 
« Belg » met een steen in de 
maag geboren wordt en zijn le-
\ e n lang van een eigen huis 
dioomt, dan zal dit Duits tv-
spel door Cui th Flaiow de kij-
l e r s wel aanspieken. 

Dit spel naar een idee \ a n 
F(kai t Hachfeld en Curt Fla-
tow is immers gebazeerd op de 
belc\enissen van de schrij\er 
Dr. Mdiini Bernhard (René 
Deltgcn) en zijn MOUW Lotti 
(Inge Me)scl), die een eigen 
huis bouwen, wat Martin tevens 
inspiieeide tot het sclui j \en 
\ a n de bestseller « Die eigenen 
vier Wande ». 

De Weense regisseur Wolf
gang Glück deed voor de reali-
zatie van dit originele spel een 
beroep op de architekt Herbert 
Kirchhoff die zijn sporen als 
filmaichitekt o.m. verdiende in 
de films \ an Helmuth Kautner 
« Uiiici den Brücken » en « In 
jcnen J agen ». 

de heer 

• Die eigenen vier W!:!nde — Inge Meysel in dit T.V.-spel dat op 
26 febiuari dooi Brussel Ned. uitgezonden wordt. 

Vlaamse T. V. 
Z A T E R D A G 2 5 F E B R U A R I 
16 00 . Volksunrversitoit 18 55 • 
Zondmannet ie — 19 00 • M.ster Magoo 
IQ 7^ • ^"^ 9'̂ <^°t van Monte-Chr.sto — 
IV z:) . Autoramo — 19 55 . w 
spreekt men Nederlands — 20 00 • TV 
nieuws — 20 75 • Gnndl meid voo'r aMe 
werk 11e c f l : De uitzuigers — 20 5 0 -
Canzonissima Nat ionale t inale met het 
° ° 9 . , ? P f^^t Eurovisie-songtestivol 1967 
7^^n° n' *L.° n 22 30 Echo — 
I ^ . • De onkreukbaren 37e at l • De 
laotste bakker — 23 20 : TV-nieuws 

Z O N D A G 2 6 F E B R U A R I 
ï 1 00 • Eucharistieviering — 14 30 • 
Voor boer en tuinder — 15 00 : Axel 
Nor t , herhaling van de 9e episode 
15 25 : Munchen • portret van een mu
z ika le stad een t i lm van Wolf Seidl 
17 00 : Bi l iarten. Reportage van het Bel-

Bisch kampioenschap over bond 
18 00 : Z iet u er wot in ? — 18 30 : 
Klem, klein k louter t |e — 18 50 : Disney
land • De monsters von de zee — 19 35 : 
Velvet 16e af l : De vriend von Donald 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 15 : Sport
weekend — 20 40 : Die eigenen vier 
Wonde (Een eigen dok boven het hoofd), 
t v spel door Curth Flotow — 22 25 : 

TV-nieuws, 

M A A N D A G 2 7 F E B R U A R I 
14 05 : Schooltelevisie — 18 25 : Tele-
tool les . Frons — 18 55 : Zondmannet ie 
— 19 00 : Het dappere v i i f t a l 3e epi 
sode ; Een gevaar l i jke ontsnapping — 
19 15 : T ienerk lanken — 19 55 . De 
Weerman — 20 00 . TV-nieuws — 20 25 : 
Een par t i | t ie moord, een nieuw po l i t ie -
verhaal von Francis Durbridge Eerste 
episode — 20 50 : Speel een woord — 
21 20 ; De beer, eenakter door An ton 
Tsiechow — 22 05 : Gastprogramma De 
kathol ieke gedachte en act ie — 22 35 . 
TV-nieuws 

D I N S D A G 2 8 F E B R U A R I 
14 05 : Schooltelevisie — 18 25 : School
televisie — 19 55 : Zondmannet ie — 
19 00 : Tom en z i jn hondje Ie a t l : 
Het hondie —- 19 15 : Flipper 120 of l : 
De gestolen boot (deel 1) — 19 40 : 
Kwort-Eefje — 19 55 • Hier spreekt 
men Nederlands — 20 00 : TV-nieuws 

20 25 • Something special Optreden 
van The Brothers Four met volksliedjes 

20 55 : De ontmoet ing Russisch t v -
spel door F Mironjer — 21 45 : Medium 

22 15 : TV-niouws 

W O E N S D A G 1 M A A R T 
17 00 to t 18 00 • Televisum Jeudtele-
visie met Bob Dovidse — 18 25 : School
televisie — 18 55 : Zondmannet je — 

Anton p . Tsjechow geldt nog 
steeds als de ono\euroffen 
meester in liet afschilderen van 
stemmingen en milieus. Voor 
zijn eenakters en koite verhalen 
koos hij de \oor zijn tijd meest 
kenschetsende klasse van de 
welgestelde bourgeoisie. 

In dit spel met komische ac
centen, dat u te zien kn|gt m 
de regie door Luc Philips, %cr-
tclt Tsjechow de geschiedenis 
\ a n de mooie, maar diepbe-
pioefde mevouw Popowa (Hilde 
U)l ter l inden) die na de dood 
van haar man besloten heeft het 
rouwgewaad te blijven dragen 
en alle kontakt met de buiten
wereld te verbreken. De knappe 
vccduwe is ontroostbaar en Loe-
ka (Mare Janssen), de knecht, 
moet letterlijk iedereen weien 
uil de salons van mevrouw Po
powa. Hij gelukt erin tot de 
giondbezitler en rezeive-luite
nant Grigoii Stepanowitsj Smir-
now (Paul 's Jongers) komt op
dagen. Hij laat zich niet af
schepen maar als een ongelikte 
beer dringt hij door tot bij me
vrouw Popowa, aan wie hij zich 
als schuldeiser van haar echtge
noot bekendmaakt. Hij komt 
hel geld ophalen en doet dat op 
een uitgesproken brute en on-
bchooilijke manier. Maar me
vrouw Popowa laat zich niet 
licht overtroeven. Hij trouwens 
ook niet. 

(Maandag 27 febiuaii - 21 
u u r 30 - Brussel Ned.) 

america 

the heautifid 
Deze filmreportage \ a n de 

Ameükaanse NBC, geregisseerd 
door Georges Klotz naar een 
scciiauo \,m Ted Yates, behan
delt het uitwijkingsproblceni in 
de grote Amerikaanse sleden. 

Veertig jaar geleden zei de 
automobielkoning Henry Ford : 
<( Wij zullen het stadsprobleem 
oplossen door de stad te verla
ten ». De dokumentaire illus-
tieert duidelijk dal de massale 
uitwijking uit de stadscentra 
naar de vooisleden, zonder 

p lanning of welo\ et wogen be
leid, het reeds zo moeilijke pro
bleem nog meer verward en 
komplex heeft gemaakt. Van
daag de dag moeten op brede 
wetenschappelijke bazis zowel 
de problemen van de stad als 
dic \,in ha,11 periferie intens 
wolden bestudeerd. Want de 
rustige, aantrekkelijke sfeer van 
groene zones, bloemen en bui
tenlucht lokt vele stadsmensen 
naai (Ic Innienwij^en. Maar 
ook de giond is er beterkoop en 
wacht als het ware op de bull
dozer om er bouwgrond voor 
huizenbouw van te maken. 

(Woensdag 1 ma.iit - 21 uur 
15 - Brussel Ncd ) 

19 00 : Jonger don je denkt — 19 30 : 
Hand m hond, f i lmisch stemmingsbeeld 
— 19 45 - D e Weerman — 19 50 . TV-
nieuws — 20 10 . Voetbal Rechtstreekse 
reportage von de wedstr i jd A jax -Duk ia 
Praag — 22 00 : Gastprogramma Het 
vri je woord : Lekenmoroal en - f i losof ie 
— 22 30 ; TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 2 MAART 
1405 • Schooltelevisie — 18 25 Tele-
taal les • Frans — 18 55 : Zondmannet ie 
— 19 00 : Flipper 43e o f l • De ges toen 
boot (deel 2) — 19 25 ; T ienerk ionken 
— 19 55 : Hier spreekt men Nederlands 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 Pano
rama — 2 1 ^ 5 : Première — 21 55 : 
Wereldkampioenschappen kunst r i jden op 
het lts te Wenen — 22 40 : TV-nieuws. 

V R I J D A G 3 MAART 
18 25 : Schooltelevisie — 18 55 : Zond 
mannet ie — 19 00 • Vergrootglas op de 
po-ïtzegel — 19 13 : Zoekl icht — 
19 30 • Wereldkampioenschappen kunst -
ri jden op het i)s te Wenen — 19 55 : 
De Weerman — 20 00 : TV nieuws — 
20 25 : K lank-k laar Nederlonds Conny 
van den Bos z ingt — 20 50 ' De staat 
zi)n WIJ, een documentoire von Max H. 
Rchbein — 21 35 : Stri jd om een kroon 
(VI) Zesde of levenng : Onrustig l igt hat 
hoofd — 22.55 : TV-meuws. 

Onze 
selektie 

Z A T E R D A G 25 F E B R U A R I 

20 u 50 Brussel Ned. 
Canzoni'isima. 
21 u 45 Brussel Ned. 
Echo (Binnenlandse aktualitei-
ten met humoristisch tintje). 

Z O N D A G 2 6 F E B R U A R I 

20 u 15 Duitsland I 
Mein Schtdfreund (Duitse 
speelfilm, met Heinz Rühmann, 
Loni von Friedl, Ernst Schi ci
der e.a. - Regie : Robert Siod-
mak). 
20 u 30 Nederland I 
Het geduld van Maigret (Poli-
tie-spel). 

M A A N D A G 2 7 F E B R U A R I 

21 u 20 Brussel Ned 
De beer (Eenakter door Anton 
Tsjechow - TV-bewerking : Luc 
Philips). 
22 u 00 Nederland I 
Kabaret-pi ogramma. 

D I N S D A G 2 8 F E B R U A R I 

20 u 25 Brussel Ned. 
Something special (Optreden 
van The Brothers Four). 
20 u 55 Brussel Ned. 
De ontmoeting (TV-spel door 
F. Mironjer gebazeerd op een 
novelle van Wanda Wassilews-
kaja • Vertahng : Jelmer Beets-
ma). 

W O E N S D A G 1 MAART 

20 u 15 Duitsland I 
Krise, Kumpel und KP (Kom-
munistische aktiviteiten in het 
Ruhrgebied, uit de reeks « Ost 
und West »). 
21 u 15 Brussel Ned. 
America the beautiful (Filmre
portage over het uitwijkings
probleem in de grote Ameri
kaanse steden). 

D O N D E R D A G 2 MAART 

20 u 55 Nederland I 
Televizie-spel. 
21 u 55 Brussel Ned. 
Wereldkampioenschap kunst
rijden op het ijs te Wenen (Sa
menvattende reportage van het 
dansen vrije figuren). 

V R I J D A G 3 MAART 

20 u 25 Brussel Ned. 
Klank-Klaar Nederlands (Con
ny van den Bos zingt, begeleid 
door het orkest van Bert Paige 
• Verbindende teksten : Ernst 
van Altena). 
20 u 50 Brussel Ned. 
De Staat zijn wij (Der Staat 
sind wir - Een dokumentaire 
van Max H. Rehbein). 

TOERISIÏIE 
De Veieniging voor 

Vreemdelingen Verkeer van 
Brussel heeft steeds de ver-
fraaii7ig van Btu%%el als een 
van haar Itoofdbckommer' 
nissen beschouxcd. Ook de 
Belgische Esletitche Li^a 
heeft zich in dit vet band i'>-
gesjmnnen, onlangs nog weid 
een wedstrijd ter rrstauialie 
van oude gevels ingericht. 
Bij gelegenheid van de pi ijs-
uitieihing drong de voorzit-' 
t€r van deze liga aan op vol
gende veiiuezenlijkingen in 
het hart van Biussel : be
spoediging van lirislellingen 
en restauraties, liandhaxiirig 
tan een stieng-harinonische 
sti]l voor niet-geklasseerde 
nehouwen, sobeie inricfiting 
van nilstahamen van win-
liel<; en behoud van liet hui
dig beleid inzake openbare 
en pnhlicilaire verlichting, 
aanleg van een plantsoen 
tussen het centraal station 
en de groentenmarkl en on
derzoek van de uitschakeling, 
minstens gedeeltelijk van de 
parking op de Markt, als
mede aanleg van voetpaden. 

We kunnen deze bekom
mernissen slechts delen doch 
wanneer we de huidige Brus
selse werkelijkheid op gebied 
van « behoud van erfgoed » 
nagaan dan betwijfelen we 
ten zeerste of de overheid 
deze opvattingen wel deelt. 
Het is voldoende hekend, 
dat niet alleen te Brussel 
doch ook in andere steden 
heel vaak andere bekommer
nissen hij het restaureren of 
vernieuwen van gebouwen 
voorzitten. Hoe dikwijls ge
beurt het niet, dat men oude, 
fraaie huizen weliswaar van 
een gevel voorziet naar het 
autentieke patroon, doch op 
het gelijkvloers een garage-
pooit of een modern uitstal
raam inbouwt, dat vloekt 
met de rest van de gevelstijl. 
Dit is te Brussel al evenmin 
zeldzaam als elders in dit 
land, dat qua urbanizatie, 
•ruimtelijke ordening en ar-
chiteklurale politiek meer 
en meer aan een wildernis 
dan een geordende eenheid 
gelijkt. Te Brussel viert 
sinds de Europese aspiraties, 
samengaand met de steeds 
srerker woidende centralisti-
siltr bestrevingen van de 
hoofdstedelijke regenten, liet 
arcliitekturale vandalisme 
hoogtij. Reeds Iieel wat 
waaidevoh is verdicenen on
der de shpeihamer. Onge
twijfeld zijn er bepaalde ei
sen en zijn ook niet alle ou
de huizen ei>en ivaaidevol. 
Doch men heeft te veel de 
giove boistel gehanteerd f̂  
zoals gezegd : men offert hier 
te gemakkelijk aan de eisen 
van een verkeerde kommer-
cialiteit waar een strenger 
en logischer gedragslijn veel 
autentiek schoon zou bexua-
ren. Schoon dat nota bene 
liet voornaamste kapitaal 
van onze toeristische nijver
heid uitmaakt. 

K A L E N D E R 

Zondag 5 maart : Karnaval-
stoeten in volgende steden : 
Aarschot - Florenville - Hal-
le-Hoiideng-Goegnies • La-
roche-eri-ardenne - Rijkevor-
sel - Sart-lez-Spa - Tilff -
Waver - Wezet - Welken-
raedt - Andenne - Fosses-la-
Ville - Haine St.-Pierre -
Hasselt - Houffalize - Lom-
bardsijde - Maaseik - Stave-
lot. 
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De vuile was 
Zoals we reeds in een vorige bijdra

ge aanstipten, botert het bij Antwerpse 
Basketbal Club niet zoals het hoort. 
De oud kampioenen leden immers liefst 
zo maar eventjes vijf opeenvolgende 
nederlagen. Nu zijn verschillende spe
lers in opstand gekomen. Eerst werd 
het bestuurslid Frangois Cotteleer (we
gens het verschaffen van enkele inlich
tingen aan de pers !) gedwongen, ont
slag te nemen. Belofte nummer één van 
Antwerpse BBC Frangois Defeu, bood 
zelf zijn ontslag aan. Leo Meeussen, 
een andere belofte, ging zich nog voor 
het wedstrijdeinde omkleden. Het be
stuur zou sankties terffen... 

Het vlot al lang niet meer bij Ant
werpse. Men gaf er vroeger de voor
keur aan, om een maximum aantal bui
tenlanders te importeren. Deze verdwe
nen even vlug als ze gekomen waren. 
Maar inmiddels was de sfeer in de klub 
gebroken en gingen heel wat beloften 
(Ibens, Van Herreweghe) en topspelers 
(Aerts) het elders zoeken. De huidige 
malaise is daar een late uitloper van... 

Beerschot 
Ook bij Beeschot botert het niet. Oe

fenmeester Omer van Boxelaer werd 
aan de deur gezet. Zijn opvolger, oud 
Beerschotspeler Louis van Beneden, 
staat voor een enorme en ondankbare 
taak. Beerschot, dat technisch zeer 
goed onderlegd is en over een niet on
aardig aantal spelers van topklasse be
schikt, is vooral op moreel gebied ziek. 

In deze klub heerste aanvankelijk on
tevredenheid over het bestuurlijk be
leid; er werd toen zelfs van 'n staking 
gesproken. Er zijn verschillende spe
lers die hun transfert wensen. De men
taliteit van de Beerschot jongens speelt 
hier een grote rol en daaraan kan een 
oefenïheester weinig of niets verhelpen. 
Bandi Bérès beschikte over dezelfde 
spelers als Omer van Boxelaer. Maar 
verleden jaar speelde men als topper 
mee, terwijl het nu een ellendig ver
toon is. De schuld van de oefenmees
ter ? Neen, eerder het gevolg van een 
ongezonde geestesgesteldheid die geen 
enkel oefenmeester kan genezen, zelfs 
de beste niet. 

Korfbal 
op volle toeren 

Dat korfbal uitsluitend in het Ant
werpse gespeeld werd, schijnt binnen
kort tot het verleden te zullen beho-
fen! Dank zij een intensieve werking 
van de Propaganda-Kommissie van de 
Kon. Belgische Korfbalbond werden 
talrijke demonstratie-wedstrijden ge
speeld zowel in Brabant als in Lim
burg. De belangstelling was er zo danig 
groot, dat men voor de komende kom
petitie reeds over klubs of spelers zal 
beschikken in deze provincies. 

Anderzijds wisten de Scaldissers voor 
hun traditioneel Paaskorfbaltornooi be
slag te leggen op liefst 6 Nederlandse 
ere-klasseploegen, evenals op een En
gelse ploeg. Kortom, de korfbalsport 
werpt de bal naar de gunstige kant ! 

Kent U krachtbal ? Meen ? Wij, 
eerlijk gezegd, tot voor kort ook 
met! Daarom hebben we even ons 
licht opgestoken bij E. Schatte, 
leraar in het Vrij Technisch On
derwijs te Brugge, die de bazis 
voor deze nog praktisch onbeken
de sport legde. Dit spel is ont
staan tijdens de gymnastiekles
sen in de Brugse onderwijsin
stelling waar de heer Schatte les 
geeft. De medicijnbal, die men la
ter ook « krachtbal » ging noe
men, wordt gebruikt om de tiirn-
toestellen te vei vangen wanneer 
die er niet voldoende voorhanden 
zijn. Het doel van de sport is, ook 
sportief minder begaafde elemen
ten aan een spel te laten deelne
men. Het feit dat deze mensen 
hieraan zeer goed konden deelne
men, heeft de ontwerper er toe 
aangezet «krachtbal» als een 
kompetitiesport uit te werken. 
Tweede Kerstdag 1962 werd de 
nieuwe sport voor het eerst aan 

het publiek voorgesteld. 
Bijna een jaar later, nl. in ok

tober 1963, werd de kompetitie 
aangevangen met liefst 36 ploe
gen ! Na deze eerste en experi
mentele kompetitie werden de 
oorspronkelijke spelregels aange
past, a.a. de vijf sekondenregel, 
het verbod de bal naar een tegen
stander te rollen enz.). Op 26 sep
tember 1964 werd dan de Kracht
bal Federatie officieel gesticht. 
De «vader» van krachtbal 
schreef in een fraaie, aan zijn 
sport gewijde brochure a.m. « de 
huidige sportorganizatie sluit elk 
minder begaafd element uit; al
les ts naar topprestaties ge
richt... » en « daarenboven verei
sen de meeste spelen (basket, vol
ley, voetbal, tennis, enz.) een ge
vorderde techniek ee-r men aan 
het spel kan deelnemen of ervan 
genieten.. ». Dit is zeer juist ge
zien Daarom heeft het nieuwge
borene krachtbal onmiddellijk 

Standaard Luik tegen Anderlecht : 
Galic woidt « gesandwichd » tussen Cornells en Plaskie. 

KRACHTBAL 
vanaf zijn ontstaan zo'n sukses 
gekend in Oost- en West-Vlaan-
deren. 

Laten we nu even krachtbal en 
zijn wedstrijdreglementen ontle
den, ten behoeve van belangstel
lende lezers. Het spel wordt ge
speeld op een veld van 26 bij 14 
meter. De lijnen die het speelveld 
begrenzen, moeten 5 cm breedte 
hebben. Een ploeg die in het be
zit komt van de bal, mag vier
maal werpen maar van deze vier-
maal moet men minstens éénmaal 
een doelworp wagen. Wanneer de 
bal evenwel na de doelworp vóór 
de doellijn op de grond komt, 
mag de tegenpartij de bal van op 
deze plaats opzetten. De bal 
waarmee 't spel beoefend wordt, 
verschilt van gewicht naargelang 
de leeftijdsklasse der deelnemers: 
kadetten (14-15 j.) bal van 2 kg, 
scholieren (16-17 j.) 3 kg en ju-
niares en seniores met een bal 
van 5 kg. Ook bestaan een buiten 
spelregel, die toegepast wordt 
wanneer de bal of een speler in 
kontakt met de bal de grond ra 
ken of de bal buiten de zijlijnen 
gaat. Dan moet de bal door de 
tegenpai tij met een zijdelingse of 
achterwaartse pas ingeworpen 
worden. Het doelgebied is over de 
doellijn tussen de verlengde van 
de zijlijnen gelegen. Het moet 
minstens een lengte van 5 meter 
hebben en moet vrij van welke 
hindernis aak zijn. Er wordt 
eerste een doelpunt gescoord, 
wanneer de bal binnen het doel
gebied de grond raakt. De bal 
moet echter de doellijn geheel 
overschreden hebben. 

Het is in het korte bestek van 

dit artikel niet mogelijk, om alle 
spelregels in detail te bespreken. 

De speelduur van een wedstrijd 
bedraagt tweemaal twintig minu
ten, met een rust van tien minu
ten Wat echter een speciale at-
traktie uitmaakt, is dat er een 
onbepei kt aantal vervangingen 
mogen plaatshebben, die echter 
zodanig moeten gebeuren dat er 
een minimum aan tijdverlies bij 
te pas komt. 

Deze werkelijke spannende en 
sportieve kompetitiesport is nu 
eindelijk eens iets van eigen bo
dem We willen er op drukken, 
dat deze spartvorm in al zijn fa
cetten ontworpen werd door een 
leraar uit het Vlaams onderwijs. 
We kunnen niets andeis doen dan 
alle jeugdgroeperingen of spart-
groepen de raad geven, om eens 
kontakt op te nemen met Kracht
bal-Federatie v.z.w.d., Leisele-
straat 39, Sint Michiels-Brugge af 
telefonisch (050) 14753. Men zal 
er U met de meeste bereidwillig
heid trachten ter hulpe te zijn. 
Het kan met anders of krachtbal 
moet in de nabije toekomst ook 
de nodige beoefenaars vinden in 
gans Vlaanderen en ook daarbui
ten ! Er is immers behoefte aan 
sportdisciplines waarin minder
begaafden of minder-ges peciali-
zeerden aan hun trekken kamen 
en die toch, daar hun kompetitie
karakter, voldoende aantrekkings
kracht bezitten. We wensen de 
heer Schatte en de pioniers van 
de Krachtbal-Federatie alle suk
ses bij hun pogingen, om hun 
sport te papulaiizeren en te ver
spreiden. 

V.U. 
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BRUSSEL, 
STAD ZONDER GEZICHT 

Binnen enkele weken verschijnt een nieuwe bros j u r e over Brussel , een 
beschrijving van de samenstel lende delen van de Brusselse bevolking, 
van h u n verhoudingen onderl ing en van hun reakt ies tegenover Vlaande
ren en Wallonië. Voor deze b ros ju re « Brussel , s tad zonder gezicht» , 
schreef senator Wim Jorissen een inleiding. 

De brosjure kan van nu af aan besteld worden tegen 
de prijs van 30 fr door storting op giro 54.45..46 van 
W. Jorissen, Astridlaan 80, Mechelen. 

GLAZEN en M0b4TUR£H, 
Grstit voor vefieUrden, 
Herslell.ngen m e gen wtrlliüil, 

Walter ROLAND 
* - Gediplomeetd OptieVer — 
Kerkstraat, 58 — Antwerpen 
( U t *vh op het huiinummer '] 

TtUfoon ; 35 8& 62 

10 9fe lorling op vefloon deiéf. 

LB 1 0 2 

ATK 
Vereniging voor Arbeids
veiligheid door Techniek 
en Kontrole. - Erkend bij 

M.B. V. 22/2/62. v.z.w. 

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

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

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

Agenten over GANS VLAANDEREN. 
LB 10) 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEN 

Trooststraat 12 

IGemeentepIein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 
LB 104 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

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

—. LEUVEN : 1000 plaatsen. 
— AALST • 1 000 plaatsen 
— HtJLSTE - KORTRI.IK ; 1000 pi 
— ANTWERPEN ( 700 plaatsen. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

IMPORT A B T S 
Tlensesteenweg 128, Korbeek-La 

TeL I (016) 463.11. 

Voortverkopers worden gevraagd »oor 
— Dortmunder Thier. 
— Tonlstelner SprndeL 
— Rijnwijnen St JACOBS-KELLERBl 

Gan-Algeslieim. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
Koopt — bonwt en hnnrt cafés In gans het 
land. — Medewerkers worden gevraagd 
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W I M M A E S 
vraagt U zijn militanten in moei
lijke ogenblikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten. Stort on
verwijld uw steun op één der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente : 

— rek. nr. 1100/37.305 \an het 
V.M.0. - Antwerpen of 

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

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonhik toe
zicht. 

VERSE Z E E V I S 
Visverdelers en diep
vrieshouders, vraagt 
inlichtingen en prijs
lijst 

FIRMA D E P R E Z 

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

LB 109 

VOOR ALLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN- EN BUITENLAND : 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 
A N T W E R P E N . 
Telefoon : 03/38.9U4. 
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HERMES 
SGH€®L 54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33. 
Brussel. 

VOLLEDlGh 
SEKHtri AHIAAI-
KUHSUS IN 2 JAAR 

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

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

Beter en voordeliger. 
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Ik 
ben 

uilgeslapen 
w a n K . . 

EPEDA 
l l R E L L J 
Dunlopillo 
S T A R 

. . . ik koop bii 

MATTHIEWS BiüDENBEVniJf 
T U R N H O U T S E I A A N 1 0 2 , • O R G E « H O U T - TEL. 35.17.83 

•IJHUIZEM ! O i . M " « » l • « - • * ' * • • • " • T«L»101.1I.; 
|iin«nslraat 3»-41, Antw. Tel. 33,47.34 :>6«llif*''>>*i*t>. Oüürn», T»L 3é. 

SCHUIMHLBBEKMATIUSSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSOHTMATHASSEN 
(Bre\et : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

STAK' 
(Brevet : 512767) 

TE ZELE (O.-VL.) 
GÈWATTEEBDE BEDSPHEIEiN 
WOLLEN DEKE.NS 
Tel. (052) 44641 en 44642. 

Indien U geen verkoper 
in u\v omtrek kent, stuur 
ons een kaartje en we 
de dichtst bijgelegen ver 
zenden U het adres van 
koper Star Zele. 

LB 105 
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Het C.V.P.-kongres, het Nederlands Kon-
gres, de naklanken van de bom van Brugge 
en van de tijdbom te Straatsburg in ongeveer 
twee kolotnmentjes wringen is de zware op
dracht die onze hoofdredakteur ons deze 
week nog eens in de schoenen schuift. 

W e zullen nog maar eens ons best doen 
om u een sinteze van de sintezes te geven. 

D E N I E U W E G I D S 

Van mensen die er waren hoorden we, dat 
het een zeer matte stemming was op een 
weinig talrijk bijgewoond C.V.P.-kongres. Eén 
ding was er : door de statutenwijziging van 
vorig jaar waren er iets meer jongeren aan
wezig. 

Dat werd in enkele C.V.P.-bladen fel on
derstreept. 

Waarom ? Zie het zinnetje over, natuurlijk, 
.'t de splinterpartijen ». 

« In feite lag de betekenis van dit kongres, 
dat natuurlijk niet zo veel van zijn voorgan
gers verschilde, toch wel in de gelukkige om
standigheid dat er veel meer jongeren aan
wezig waren, en anderzijds dat de taai-elek
trische geladenheid, in tegenstelling tot Luik, 
volkomen afwezig was. 

De eerste statutenwijzigingen van het kon-
gres van Luik zijn dus al merkbaar, terwijl 
bovendien de jongeren, soms met succes, ge
tracht hebben hun stempel op de discussies, 
zo niet op de resoluties te drukken. 

Het is normaal dat de C.V.P. de jeugd 
tracht te behoeden voor het avontuur van 
de splinterpartijen. 

Potentieel is er ook bij ons een publiek 
voor een jonge dynamische partij. 

Anderzijds is er hier een soort poujadisme, 
zoals dat van Koekoek's Boerenpartij, aan
wezig in de P.V.V. » 

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

Zoekt ff De Nieuwe Gids r> de koekoeks-
cleren in de Belgische politiek in P.V.V.-nes-
ten, kameleon Martens zoekt ze nijdig elders. 

De jongeman is blijkbaar gefrustreerd te
genover de Volksunie. Binnenkort is deze koe. 
koek bij uitstek, die bereid was zijn eieren 
in elk nest te deponeren (als ze maar ver
guld worden), weer verwonderd dat een deel 
tegenbetogers hem zijn vuile bek in de plui
men doen steken. 

« Wilfried Martens, de pas verkozen voor
zitter van de C.V.P.-jongcren, bracht het kon-
gres in een vrolijke bui, toen hij zich afvroeg 
waarom de Volksunie zich verheugt in het 
sukses van de « Demokraten 66 » in Neder
land. <c Is de V.U. niet eerder de evenknie van 
de partii van de h. Koekoek » vroeg hij. » 

Diezelfde krant vraagt zich af wanneer de 
politieke wereld nu eens komaf gaat maken 
met de zeer konkrete voorstellen, die op het 
Nederlands Kongres maar steeds moeten her
haald worden. 

« Het klimaat is gunstig. Waarom wordt 
bijv. met het voorstel van Julien Kuypers tot 
oprichting van een supranat ionale « Hoge 
Raad der Nederlandse KuUuur » — een voor
stel dat reeds jaren oiiil is — geen komaf ge
maakt ? Al die politieke partijen zouden die 
verwezenliiking in him program moeten 
schrijven. De Nederlandse kon.ijressen waar 
veugeugenderwijze linkse Vlamingen volop 
hun rol spelen zouden dan hun werking met 
realizaties bekroond zien. » 

HET VOLK 
Even een stukje uit de rede van Hendrik 

Fayat over de Vlaams-Nederlandse toekomst 
in Europa. Wij zijn niet bij de « kleintjes o. 

« Welke zijn de tockomstvooruitzichten voor 
onze Nederlandse gemeenschap in de nieuwe 
grote eenheid van gans demokratisch lüiropa, 
zo vroeg spreker zich af. We mogen het ons 
niet ontveinzen : onze aardrijkskundige lig
ging zal ons ontzaglijke stoffelijke voordelen 
bezorgen, maar de vrijwaring van ons geeste
lijk erfgoed zal een aanhoudende waakzaam
heid vergen. Mocht de samenvoeging van de 
E.E.G. met de andere Westeuropese demo-
kratieën tot een grote ckonomische en later 
tot een politieke ruimte binnen afzienbare 
tijd tot stand komen, het zou een Europese 
bondsstaat zijn met een bevolking van 280 
miljoen inwoners. Vlamingen en Nederlan

ders vormen daarin samen een taalgemeen
schap van "18 miljoen d.i. 6 a 7 t. h. van het 
geheel, een minderheid dus. Maar geen en
kele van de grotere taalgroepen vertegen
woordigt een meeiderheid. De Duitsspreken
den zullen 25 t. h. uitmaken, de Frans-, Ita
liaans- en Engelssprekenden elk 20 t. h., De
nen, Noren, Zweden en Ieren komen elk 
slechts met 1, 2 of 3 t. h. » 

HET VRIJE WAASLAND 

De bom van Brugge klinkt nog wat na in 
de pers, o.m. in deze verontwaardigde kom-
mentaar van het Waaslandse streekblad dat 
franskiljon-prokureur Vossen op de korrel 
neemt. 

or Met zijn bekende voortvarendheid en 
v(j.oruitlopcnd op het onderzoek poogde de 
prokureur des konings te Brugge voor de zo
veelste keer het odium van het auteurschap 
van deze vandalenstreek van formaat op de 
rug van Vlaamsgeztnde groepen te schuiven, 
zonder daarvoor ook maar oxer de geringste 
aanduiding Ie beschikken. 

Andermaal een flagrant bewijs van de poli
tieke (antivlaamse) vooringenomendheid die 
nog steeds bij een groot deel van de magis
tratuur heerst. Te oordelen naar de reakties 
in de pers had de blundermagistraat van 
Bi-ugge echter weinig of helemaal geen sukses 
met zijn onvoorzichti.ge en met de regels van 
het detektlvespel strijdige uitlatingen. » 

D E N I E U W E G A Z E T 

De Volksunie is ten onrechte ac gebelgd D, 
zegt dit P.V.V.-blad, omdat men bij sommige 
van haar propagandisten komt zoeken naar 
aanleiding van de knal te Brugge. Daarover 
zijn we niet « gebelgd j (dat is op zijn Bel-
gisch-gerechterlijk), maar wel over het feit 
dat bepaalde B.R.T.-joemalisten menen dat 
Vossen-spelletje te moeten meespelen door 
hun tendentieuse berichtgeving. Maar in die 
orde van zaken : « Zal men iedere maal dat 
er in België een sadistische moord gebeurt, 
huiszoeking gaan doen bij Omer de neer
schieter van Diest ? j>. 

« Voor zover een politiek motief voor de 
hand ligt, zijn de mogelijkheden wel niet zo-
groot, maa r totaal tegengesteld. 

Vanzelfsprekend mag het onderzoek dan 
ook niet gevoerd worden in een klimaat van 
\ooringenomendheid tegenover een bepaalde 
politieke richting, hoe omstreden die ook is. 

Maar even logisch is dat ondervragingen en 
huiszoekingen venicht worden in kringen en 
bij mensen die, omwille van hun anteceden
ten, als verdachten in aanmerking komen. 
Dat gebeurt ook bij niet-politieke inlsdrijven 
van gemeen recht. 

Lieden die onlangs nog veroordeeld wer
den wegens het vervaardigen of het bezit van 
springstoffen, moeten er zich niet over ver
wonderen dat het gerecht hen opnieuw zijn 
belangstelling betoont en hetzelfde geldt voor 
de Militanten Orde, die bezwaarlijk kan be
weren dat alle geweld hr.ar leden vreemd is. 

De Volksunie zou er dus best aan doen 
zich niet te gebelgd te tonen. Wie bij de hond 
slaapt krijgt z'n vlooien. » 

DK STANDAARD 

Nadat de a Standaard » ïn zijn Vrije Tri
bune onze voorzitter Van der Eist ruim de 
kolommen had geopend voor een bijdrage 
over Straatsburg (ondertussen wordt de Vrije 
Tribune van de « Gazet van Antwerpen » 
praktisch vrij gehouden als uitsluitend jacht
gebied van C.V.P.-politiekers, Kiebooms aan 
kop) geeft het blad een konkluzie van het 
Waals Kongres i.v.m. Straatsburg, waarmee 
we volledig akkoord kunnen gaan. 

« Het permanent komltee van het Waals 
nationaal kongres heeft in het weekeinde 
het arrest besproken waarin het Hof van 
Straatsburg zich bevoegd heeft verklaard 
voor de behandeling van de taaiklachten te
gen België. 

Het Waals kongres merkt op dat dit ar
rest slechts mogelijk was omdat België een 
eenheidsstaat is en omdat de grondwet niet 
het bestaan erkent van twee afzonderlijke ge
meenschappen in België. Het dringt er dan 
ook op aan dat de werkelijke dualiteit van de 
be\'olking en het onderscheid van de beide 
gemeenschappen die samen de Belgische na
tie vormen zo snel mogelijk grondwettelijk 
zouden worden erkend. 

Van Vlaamse zijde is reeds door volksver
tegenwoordiger Van der F.lst op vervolledi
ging van de Europese Konventie aangedron
gen door middel van een bepaling over de 
bescherming van de gemeenschaiipen. Het 
Waalse nationaal kongres belicht nog een 
mogelijkheid om taalwet en konventie niet 
elkaar te verzoenen : de federale organizatie 
van België. » 

W. LUYTEN. 

Warmeluchtkachels 

LEPLAE R. 
Symbool van kwaliteit 
zoelct voortverkopers 

Koninklijkelaan 184 Knokke 

VAN DE V.U.-LEIDING 
PRIJSUITREIKING SCHOKAKTIE 

De prijsuitreiking, in het kader van een kleinkunst-
avond met Miei Cools en het kabaret Rommelpot, gaat 
door op vrijdag 3 maart te 20 u in de Benelux-zaal van 
het Kongressenpaleis te Brussel (nabij Centraal station; 
parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving). Het 
kleinkunstprogramma wordt gratis-aangeboden aan wie 
zich verdienstelijk maakte in de schokaktie. Uitnodigin
gen op naam werden dezer dagen verstuurd. 

Definitieve indeling 

van de voorjaarscyclus 1967. 

OPGELET ! De adressen van de lokalen, waar de kursussen 
te Gent en te Leuxen worden gegeven, zijn ^•el-anderd. 

Te Leuven wordt de zaal St. Pieteiskollege \ervaiigen door 
de zaal « Thierbrau Hof », Tervurensevest 60. (Aan het statio.i 
bus nr 1 nemen en afstappen aan de Naamse Poort. Ook bus 
nr 2 stopt aan de Naamse Poort. Bus N.L. stopt aan Thierbrau 
Hof. 

Te Gent wordt de zaal Roeland vervangen door de zaal 
V.T.B.-V.A.B., eerste verdiep, Kalandenberg 7. (Op enkele me
ters van de « Roeland »). 

In te.genstelling met de berichten doorgegeven tijdens de eer
ste les, kunnen al de deelnemers aan de cyklus een brevet beko
men. 

De inschiij\ingen voor deze eerste cyklus zijn thans onher
roepelijk afgesloten. Nieuwe inschrijvingen te Gent of te Leuven 
zullen niet meer kunnen aanvaard worden. 

O p zaterdag 25 februari t%7 te Leuven : 
2de les : « Geschiedenis en betekenis van de politieke Vlaam. 

se Beweging na de 1ste wereldoorlog » door A. De Bruyne (Mort-
sel), gast-lesgever. 

3de les : <t Schets van een federale s truktuur voor België » 
door mr. Hugo Schlltz (Antwerpen). 

O p zondag 26 februari te Gent : herhaling der 2de en 3de 
les. 

O p zaterdag 4 maar t te Leuven en 5 maar t te Gent : 
4de les : « De streek als menselijke en ekonomische ruimte » 

door mr. Paul Doevenspeck (Deurne). 
5de les : < Beginselen en struktuur der sociale voorzieningen 

in België » door dr. Valeer Portier (Deurne), ga.st-lesgevcr. 
O p zaterdag 11 maart te Leuven en zondag 12 m.Tnrt te 

Gent : 
6de les : «r Volks huishoudkunde : de middelen van de staat » 

door Etienne Slosse (Schoten). 
7de les : « Historisch overzicht van de ekonomische en ':o-

ciale stelsels in de 19de en 20ste eeuw • door l ic A. Van Pete-
ghem (St. Niklaas), gast-lesgever. 

O p zaterdag 18 maar t te Leuven en zondag 19 maart te 
Gent : 

8ste les : « Kul tuurautonomie en kultuurbeleid D door dr. M. 
Van Haegendoren (Brussel), gast-lesgever. 

9de les : « \ ' laanderen in algemeen Nederlandse en Euro
pese ruimte » door dr. H. Waltmans (Maastricht), gast-lesgever. 

De lessen beginnen te 14 uur, te 15 uur pauze, te 15 uur 30 
2de les, en te 17 uur paneeldiskussie. Einde te 18 uur. 

De syllabus zal ter plaatse aan de deelnemers uitgereikt 
worden. 

PARTIJKONGRES 1967. 

Timing : 

15.2 : Partijbestuur bespreekt inhoud der referaten. 
11.3 : Parti jraad bespreekt ontwerpbesluiten. 
133 : Verzending (aan afdelingen, kantonnale gevolmach

tigden, mandatarissen, leden van de Partijraad) van de refera
ten en ontwerpbesluiten. 

Tussen 14 en 19.3 moeten de afdelingen hun speciale leden
vergadering houden, gewijd aan het kongres (art. 71 der statu
ten). 

19.3 ; Verzending van ontwerp-amendementen door afdelin
gen aan arrondlssementssekretarlaten. 

Tussen 20 en 22.3 : Vergadering van de arr. besturen ter be
spreking der gebeurlijke ontwerp-amendementen. 

22 of 24.3 : Bijzondere arrondissementsraad (zie art. 71 der 
partijstatuten). 

313 : Laatste dag voor ontvangst van gebeurlij'ke amende
menten, per adres Studiedienst, Elshoutbaan 2.5, Schoten. 

Tussen 1 en 7.4 : Bijeenkomst resolutiekommissie ter be
spreking en advizerlng der gebeurlijke amendementen. 

8 en 9.4 : Kongres. 

Kongres : 

Zaterdag 8 april 1967 (Internationaal Rogiercentrum, Noord
station, Vooruitgangstraat 34, Brussel, Zalen «t Einstein I en II ») 

14 uur 30 : Politieke sektle. 
16 uur : Pauze. 
16 uur 30 : Kulturele sektle. 
Zondag 9 april 1967 (Kongressenpaleis, Kunstberg, Brussel, 

grote vergaderzaal). 
10 uur : Ekonomische sektle. 
14 uur 30 : Slotzitting, met als sprekers W. Jorissen en F. 

Van der Eist, de afkondiging der goedgekeurde besluiten en de 
uitreiking der kaderschoolbrevetlen. 
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bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
K O L P O R T A G E S 

Zondag 5 maar t 10 uur. Lokaal 
Tyrol, Natlonalestr. 22. Met radio-
wagen doorheen sektie centrum. 

LEDENVERGADERING 
Amendering referaten voor het 

komend partijkongres 1967. 
Vrijdag 17 maar t lokaal Schelde-

liol, Oude Koornniarkt 28, om 20 

Borsbeek 
TONEEL 

Het reizend Volksteater komt 
zondag 26 februari a.s. naar het 
Tyrolerhof te Borsbeek met het 
landelijk blijspel : « De Filosoof van 
Hagen » naar de roman van Jef 
Scheirs, voor toneel bewerkt door 
Karel Ruyssinck. 

De afdeling Heist-Booischot-Hal-
laar nam hiermee een daverende 
s t a r t ! 

Hoboken 
LEDENVERGADERING 

Op vrijdag 10 maar t verwachten 
wij al onze leden op de ledenver
gadering in zaal Breugel. 

,Op hft programma jaarverslag en 
overzicht wat in 1967 het algemeen 
plan en streefdoel is. Ook zal het 
gemeenteraadslid een kort over
zicht geven over de V.U. oppozitie. 

Wij stellen vast, de kleurpartijen 
boeren werkelijk achteruit. 

Onze afdeling groeit, tevens staan 
er verschillende grote akties op het 
programma. Alle leden worden ver
zocht aktief deel te nemen aan alle 
geplande aktiviteiteii. 

Kring Mortsel in de zaal Parochie
centrum St. Lodewijk, Osylei (Die-
segem) Mortsel. Orkest J. Dessart 
en zijn combo. Toegang 30 fr. 

Rupelmonde 

Edegem 
HALFVASTEN 
Zaterdag 4 maar t te 20 uur in 
de parochiezaal van den Els-
donk dansavond en gezellig sa
menzijn van de Kulturele Kring 
Edegem naar aanleiding van 
haar 1ste lustrum. Waltra-amu-
zementsorkest van Stan Philips. 
Leden 30 fr., niet-leden 40 fr. 

Kapellen 
KOLPORTAGE 

Onze afdeling herneemt de kol-
portagetochten. 

Wij beginnen in onze eigen ge
meente. Alle helpers op post om 10 
uur bij Mr V. Lenaert, Bevrijdings-
lei 29, Kapellen. 

Merksem 

Helst op den Berg 
DAVERENDE START 

De pessimisten hadden ongeluk, 
< In Heist zal het niet gaan » was 
jaren de geijkte formule in het arr. 
Mechelen over de zxiiderhoek \nn 
onze streek. Op een zaterdagavond 
meer dan 100 aanwezigen op een 
Vlaamse « Voorlichtingsvergade
ring » weerlegt dit wel voor goed. 

Het was dan ook een glunderen
de voorzitter Jos Hermans die het 
sprekerskwartet in topvorm op de 
vergadering kon loslaten. 

O p een bevattelljk-meeslepende 
manier zette provincieraadslid Sels 
de Jandbouwproblemen uiteen 
met het slotwoord « solidariteit 
maakt de landbouw sterk ». Walter 
Luyten behandelde het probleem 
Brussel te kernpunt van de Vlaam
se strijd ». Pol Goosens, in veldle-
nue van de betoging te Borgerhout, 
zette als preses van het K.V.H.V. de 
Leuvense problemen onder de 
schijnwerper. Na de film over de 
V.U.-meibetoging te Hasselt, sprak 
Wini .lorissen in blakende konditie 
over de sociaal-ekonomische aspek-
ten van de Waals-Vlaamse verhou
dingen. Een reeks interessante vra
gen van het publiek brachten mee 
dat de sekretaris bepaalde echtge
noten een « geloofsbriefje » moest 
overhandigen als bewijs « dat het 
zo laat had geduurd ». 

MIEL COOLS AVOND 
De V.T.B.-V.A.B. afdeling Schel-

dekant richt een Miei Cools-avond 
in op vrijdag 10 maar t te 20 uur 
30. Zaal : Scheldeland, Gelaag-
slraat ,33 te Rupelmonde. Inkom : 
leden ,30 fr., anderen 40 fr. 

Westerio 
KANTONALE 
VOORLICHTINGS
VERGADERING 

Vrijdag 17 maart om 20 uur in 
« O p de purperenhei » Snepkens 
(baan Heist op den Berg-Westerlo) 
te Herselt, spreekt volksvertegen
woordiger M. Coppieters. 

BRABANT 

Anderlecht 
KOLPORTAGES 

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. 

Leuven 
KOLPORTAGEBUSSEN 

Handige kolportagebussen kan 
men bekomen tegen 100 fr. 't stuk 
bij Guido Van Brabant, Geldenaak-
sevest 12, Leuven. 
DEBATAVOND 

28 februari 1967 om 20 uur in 
zaal « Tijl », Hogeschoolplein, Leu-
\cn. 

Debatavond : « België broederlijk 
delen ? » met Wim Jorissen (V.U.), 
Alf. Vranckx (B.S.P.) en Jan Verro
ken (C.V.P.). 

Organisatie : V.N.S.U, 

Rotselaar 
SUKSESRIJK KOLPORTAGE 

In deze landelijke gei^ieente v^r-
den 87 nummers van « Wij » aan 
de man gebracht. Bepaald niet 
slecht voor deze gemeente, waar 
de huizen beslist niet nevens elkaar 
liggen ! 

Schaarbeek 
ALG. VERGADERING 

Voor alle V.U.-leden en simpati-
zanten van het kanton Schaarbeek 
en van de Brusselse agglomeratie 
heeft op dinsdag 14 maar t in de 
zaal « Luxor », Paviljoenstraat 36, 
te Schaarbeek, een algemene leden
en simpatizantenvergadering plaats 
Als sprekers niemand minder dan 
Toon Van Overstraeten en Dr Roo-
sen. Wie kan ons beter over de so-

MOEDER HUFKENS TEN 
GRAVE GEDRAGEN 

Maandag, 13 februari, werd on
der grote deelneming de echtgenote 
van ons medelid Alfons Hufkens, 
Anlonia Mertens ten grave gedra
gen. Vele vrienden en bekenden 
deden de betreurde afgestorvene 
naar haar laatste rustplaats uitge
leide. 

Me\rouw Hufkens was door een
ieder in onze rangen gekend. Geen 
optocht, geen enkele Vlaams-natio-
nale plechtigheid of zij was er aan
wezig. Na een lange en pijnlijke 
ziekte, werdt zij aan de liefde van 
haar familie ontrukt. Het zal de 
nabestaanden \ a n moeder Hufkens 
een troost zijn dat zovele Vlaamse 
vrienden in hun leed deelden. 

Mol 
A BONNEMENTENSLAG 

Bij de grote schokaktie werden 
door onze afdeling 34 nieuwe abon
nementen aangebracht. Het bereik
te percentage is behoorlijk, maa r 
kan, in een streek die reeds voor 
de tweede wereldoorlog sterk 
Vlaams-nationaal gericht was, nog 
verbeterd worden. 
LEDENVERNIEUWING 

De lidkaarten 1967 zullen eerst
daags aangeboden worden. Ei 
wordt naar gestreefd, het ledencij-
fer met eenzelfde percentage als 
het abonnementencijfer te doen 
stijgen. 

Mortsel 
G R O O T BAL 

Zaterdag 4 maar t a.s. jaarlijks 
groot bal ingericht door Vlaamse 

Brussel 
KOLPORTAGES 

De verkoop in Halle was niet zo 
geslaagd, daar er maar 7 man op
gekomen waren : 117 nummers van 
« Wij ». 

Op 5 maar t bezoeken we Huiden-
berg, Vossem en Leefdaal; bijeen
komst om 8 uur 45 achter de KVS. 
We hopen dat de vrienden die de 
laatste tijd afwezig waren opnieuw 
aan deze tocht zullen deelnemen. 
BREUGELIAANSE KERMIS 

Ten voordele van de kantonnale 
kas, Volksunie kanton Brussel, gaat 
een vierdaags smulfestijn, op vrij
dag 3, zaterdag 4, zondag 5, maan
dag 6 maar t door in het lokaal 
« Uilenspiegel t>, Pletinckxstraat 38, 
Brussel-Beurs. De spijskaart biedt 
twee schotels naar keus aan. Een
heidsprijs 45 fr. dienst inbegrepen. 
De maaltijden nemen elke dag aan
vang san 18 uur af. 

Hekelgem - Teralfene - Essene 
V.U.-BAL 

Het bal van de V.U.-afdeling 
heeft plaats zondag 26 februari van 
18 uur af te Hekelgem in de zaal 
« Gildenhuis », Kerkstraat. 

Orkest The Medium Band uit 
Aalst, leiding Mare De Cock, ani
mator Harry Pinky. 

Herent 
KOLPORTAGE 

Op 5 maar t wordt Herent be
werkt. Verzamelen om 9 uur 30 in 
de Cristal, Parijsstr., Leuven of om 
10 uur aan de kerk te Herent. Op 
ieders medewerking wordt gere
kend. 

Steenokkerzeel 
EERSTE DAG VAN HET 
VLAAMSE LIED 

In het teken van de « 14 Daagse 
van het Vlaamse lied » gaat zater
dag 25 februari a.s. te 20 uur de 
«Eerste dag van het Vlaamse lied» 
door in de parochiezaal van de al
oude pastorie te Humelgem. 

Verlenen hun medewerking : het 
Kortenbergs gemengd zangkoor — 
a'capella. Echo-Kwartet, luisterlie
deren, en zanggroep « Tijl », volks
liederen. 

Daarna van 22 uur af gezellig sa
menzijn met dans. 

Inrichters zanggroep « Tijl » ver
wachten alle Vlamingen uit Midden-
Brabant . 

N.B. Warm aanbevolen vanwege 
de Volksunie Steenokkerzeel. 
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Er waren veel jonge meisjes in de Borgerhoutse betoging verleden zaterdag. 

Tervuren 
V.U.-BAL 

Zaterdag 4 maart 1967 gaat het 
tweede bal door van de V.U.-afde
ling Tervuren in de feestzaal « Ma-
rik », Hoornzeelstraat. Deuren om 
20 uur 30, inkom 50 fr., orkest Stan 
Philips. 

Vilvoorde 
TOCH SUKSESRIJKE 
KOLPORTAGE 

Slechts twee militanten versche
nen op de oproep tot deelname aan 
de kolportage van 19.2.1967 te Grim
bergen. Dat de afwezigen ongelijk 
hebben moge blijken uit het rezul-
taat : 60 nummers verkocht in min
der dan twee uur tijd. 

De Kantonnale Kolportageploeg 
blijft rustig verder werken. Een 
nieuwe tocht is voorzien in de 
inaand maart , met als trefpunt : 
Machelen. 

Wolvertem 
VLAAMSE 
VRIENDENKRING ' 

Naast verscheidene andere mani
festaties heeft de Vlaamse Vrienden
kring Wolvertem op 7 januari il 
een Driekoningenfeest ingericht 
waarop 500 kinderen uit de gemeen, 
te van 3 tot 12 jaar, vergast wer
den door Bob Davidse. Het Half-
\aslenbal van 4 maarf, zal deels de 
grote onkosten van dit kinderfeest 
moeten dekken en tevens verdere 
aktiviteiten bekostigen. 

Marva (Can/.onissima 1967) en het 
sliovvorkest van Peter Philips belo
ven een dolle sfeer. 

Gerezerveerde en genummerde 
kaarten door storting van 50 fr. per 
I>ersoon op l 'R 1002765 van H. 
Keiiihnrd, Wolvertem 

ZOEKERTJES 
N'laams nat., te /.wak voor buiten

huiswerk, wie wil mij het diamant-
slijpen aanleren ? (T 119). 

Hoofdredakteur 
T . van Overs t rae ten . 
Alle br iefwissel ing voor 
redak t ie naa r 
Rota typ , Sylv. Dupuisl . , 
110 Brus . 7. - Tel . 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonn ie r l . 82 
Brussel I. - Te) . : 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 P . 
Halfjaarl i jks : 160 F . 
Dr iemaande l i jks : 90 F . 
Abonnement bu i ten land : 

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

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

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

Cosmotrade Van LIssemstraat ^5. 
Deurne, tel. 35.86.28 vraagt reiziger 
Ingevoerd bij haat kappers voor de 
\ l aanderen ; verkoop \an Aljeerin 
en Alelma. (T IlS). 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek « De veerman » 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugraans. 

LB 110 

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

« P E T E R B E N O I T » 
Frankr i jk le i 8 - An twerpen 

— LB 111 

BIEREN ATLAS 
Alle special i tei ten 

F ru i t s ap Pufri 
C A R P E N T I E R 

Guido Gezellestraat 39 
Z W I J N D R E C H T T 52.70.70 

— LB 112 

B O U W E N W O N E N 

l)e specialist dei 
s t a n d a a r d d e u r e n 

J . L E E M A N S , D e u r n e z. 
Van Havrelei 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Goene Kortr i jk 

__ï LB 113 
E U R O - D O M l 

Moderne wooninr ich t inp 
Kru id tu in laan 6 

( tussen A. Maxlaan en 
E. J a c q m a i n l a a n ) - BRUSSEL 

Tel. • 02/18.17.17 
_ — _ — - LB 114 

HOTEL - RESTAURANT 

BLANK RN BERGE 
« R u b e n s h o f » 

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

— — LB 115 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers vol ijensinn 

gezellige sfeer 
Verminder ing voor groepen. 
El isabethl . 105. Tel. 632.70. 

LB 116 

B r e y d e l h o f B R U G G E 
Jozef Suveest raat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel 050/:«n.(i ' 

— LB I f 

U U R W E R K J U W E L E N 

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

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

D E S I G N S H O P 
Geschenken 

en moderne juwelen 
Adolf Maxlaan 105, BRUSSEL 

Tel 02/18.62.62 
— LB 119 

PLASTIEK 

Fr . P A R Q U I N P.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. 
Polyethyleen zakken, vel
len en folie op rol . 

RAADPLEEG ONS. 
_ _ • LB 120 
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OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
BELANGRIJKE 
TUSSENKOMST 

Volksvertegenwoordiger dr. Van 
Leemputten hield een belangrijke 
tussenkomst in de Kamer bij de be
spreking van de Begroting van 
,\ olksgezondheid en Gezin. 

Belangstellenden kunnen de tekst 
van deze tussenkomst gratis ver
krijgen. Daartoe volstaat een een
voudige aanvraag aan het Studie-
en Dokumentatie-centrum, lokaal 
« De Vriendschap », Kerkstraat 9, 
Aalst. 

Erembodegem • Welle 
GROOT V.U.-BAL 

Zaterdag 11 maart 1967 te 21 uur 
?0 in zaal « Animo u Erembodegenit 
groot V.U.-bal met « Will-Steve 
kwintet » en zanger. Inrichters . 
N'.U. afdelingen Erembodegem en 
Melle. Kaarten bij de bestuursle
den. 

Gent 
Zondagnamiddag, 26 febr., eerste 

kaderles van het Lodewijk Dosfel
instituut in de Roeland te Gent. 

Dinsdag 28 febr., om 20 uur in 
de Roeland spreekt ons provincie
raadslid Oswald Van Ooteghem 
over aspekten van de Vlaamse 
Beweging gedurende de tweede 
wereldoorlog. Iedereen, ook de ou
dere generatie, is welkom. 

MASSAKOLPORTAGES 
Zaterdag 11-2 werd door de pro-

pai<andaleidej-. van gans het arron
dissement besloten volgende massa-
kolportages in te richten : 

Moerbeke-Waas zaterdag 11 
maart . 

Bijeenkomst te 15 uur aan het 
station. 

Eeklo zondag 23 april. 
Bijeenkomst te 9 uur 45 Vlaams 

Huis. 
Maldegem zondag 30 april. 
Bijeenkomst te 9 uur 45 café 

Schouw burg. 
Zelzate zondag 7 mei. 
Bijeenkomst te 9 uur 45 café 

Bieugliel. 

GENT 

Da\idsfonds Brugse Poort nodigt 
uit op zolderkolderkabaret in de 
school, Fluweelstraat 21, Gent, op 
Miidag, 3 maart , 1967, om 20 uur. 
Inkom : 20 fr. 

OVERLIJDEN 
Donderdag, 9 febr. jl. is alhier be

graven de taaie strijdgenoot, Arthur 
Dedobbeleer, Vlaams oudstrijder 14-
18. met acht frontstrepen en vuur-
kaart. Hij was een eenvoudige 
volksjongen, die er mocht fier op 
gaan van na 14-18 tot zijn dood, 
slechts één spoor in de Vlaamse 
strijd te hebben gevolgd, het radl-
kale spoor, dat leiden moet, vroeg 
of Iaat, naar het volle Vlaamse 
volksrecht. Dat is de grote verdien
ste \ an die strijdgenoot, die voor 
ons allen een voorbeeld was en is 
van dapperheid, van niet-versagen 
en volhaiding tot het einde. Dat on
derlijnde kd. Vannijvel bij het graf, 
in een kort afscheidswoord. 

« Wij » betuigt Mes rouw Dedob
beleer, de twee zonen en de fami
lie, zijn innige \ l a a m s e deelneming. 

Gentbrugge - Ledeberg 
VLAGINHULDIGING 

De Volksunie-afdeling Gent-
bi usge-Ledeberg, huldigt haar af-
delingsvlag in en biedt bij deze ge
legenheid haar leden en simpatl-
zanten een avondfeest aan dat door
gaat op vrijdag 10 maart om 20 
uur in het Lunapark, Brusselse-
steenweg 408 te Gentbrugge (recht-
o\er het Gantoise-terrein). 

Aan de deelnemers wordt een 
avondmaal {uitgebreide vleesschotel 
met aardappelen, brood en nage
recht) aangeboden tegen de prijs 
san 50 fr. Korte feestrede door 
senator prof. Dr. Elaut. Bert Brent 
speelt op het hammondorgel. 

Inschrijsingen ten laatste op 6 
maart bij de bestuursleden of door 
storting van 50 h. op postrekeninii 
8872.51 van A. Jacobs, Veldstraat 
51, Gentbrugge. 

Oetingen • Meetjesland 
MEETJESLAND 
WAAR BLIJVEN DE MOTIES ? 

De burgemeesters uit het Ant
werpse hebben protest aangetekend 
tegen de uitroeiing van de Neder
landse taal en kuituur in de hoofd
stad. 

De burgemeesters uit de Rupel-
streek hebben dit voorbeeld nage
volgd. 

Wanneer kruipen de Meetjesland-
se burgervaders eens uit hun schelp 
en in hun pen ? We denken hierbij 
aan de burgemeester van Waar 
schoot, die in alle kieskampagnes 
verklaart, van niemand lessen in 
Vlaamsgezindheid te moeten ont
vangen. Mogen we nu ook eens op 
daden aandringen ? Of blijft het in 
de/e k*Kestie zc^ls in de ekonomi-
sche expansie : Waarschoot steeds 
hopeloos achteraan ? 

St Niklaas 
KOLPORTAGE 

Op 19 februari kolporteerden we 
in de stad St. Niklaas. Een ploeg 
s an 15 kolporteurs verkocht in min
der dan 2 uur 219 nummers . Een 
hartelijk bravo voor onze schitte-
1 ende ploeg. 
PROPAGANDA 

Tijdens de kolportage werden en
kele honderden manifesten van de 
hand van volkss'ert. M. Coppieters 
betreffende <c ondergronds spoor » 
aan de besolking ter kennis gege
ven. 
BAL 

Het arr. bal van de V.U. Waas
land gaat door op 25 februari a.s. 
om 21 uur in De Gulden Schaduw 
te Waasmunster-Heide. 

Bij die gelegenheid zullen door 
alg. voorzitter Van der Eist de 
vaandels overhandigd worden aan 
volgende afdelingen : Bazel, Krui-
beke. Nieuwkerken, Rupelmonde-
Steendorp, St. Gillis en Temse. Ook 
het arrondisseinentele vaandel zal 
bij die gelegenheid ingehuldigd 
worden en de winnaars van de 
schokaktle zullen in de bloemen 
ge/et worden. 

Orkest Willy Frank (12 uitvoer
ders) met zang van Karel Denijs. 

Inkom : 60 fr. 

St Amandsberg 

Leupegem 
COPPIETERS OVER LEUVEN 

Zaterdag 25-2-67 te 19 uur stipt in 
gasthüf Pallieter spreeKt volksver-
tesjenwoordiger Maurits Coppieters 
os er Leuven. 

KOLPORTAGE 
De mannen van de daad stonden 

nog eens paraat om de huizen af 
tj lopen en verkochten 282 week
bladen a Wij ». 

Een deel van de opbrengst hetzij 
770 fr. welke te goede kwam aan 
onze afdeling werd overgemaakt 
aan het steunfonds van V.O.S. voor 
de huldiging van Gaston Rombaut . 

IN MEMORIAM 
KAMI EL HASPESLAGH 

De leden en sympati/.anten van 
on/e afdeling bieden Mevrouw 
Haspeslagh, kinderen en familie 
hun innige deelneming bij het smar
telijk verlies dat hen treft. Kamiel 
was een man die gans zijn leven de 
rechte weg opging, een Vlaming uit 
één stuk. Daarom werd hij na de 
oorlog gebroodroofd en met zijn 
ge/in zwaar beproefd. 

« In 't lijden trouw zijn, maakt 
schitterende getrouwen, dode ge
trouwen liggen gekroond in 't graf» 
(C. Verschaeve). 

HULDEAVOND 
GASTON ROMBAUTS 

De feest/ittlng heeft plaats in 
zaal Roeland zaterdag 25 februari 
om 19 uur. Medewerkenden zijn . 
Studentenkabaret Rommelpot, Pros 
Verbruggen en letterkundi
ge Roni Ranke. Feestrede door 
Ward Hermans. 

^ *-

Een zicht in de Einstein-zaal van de Martini-building te Brussel, verleden zaterdag tijdens de ope-
ningszitting van het Politiek Vormingsinstituut Lodewijk Dosfel. Op de achtergrond : de kamera 

van de « Vlaams-nationale gedachte en aktie «-programma's. 

Zwijnaarde 
VOLKSUNIE-BAL , 

Zaterdag 11 maart , te 21 uur 
Volksuniebal ingericht door de al 
deling Zwijnaarde : lentebal. Or
kest « Bert Brent ». Steunkaarten 
bij de bestuursleden tegen 40 fr. 

Postrekening nr 994365 van mevr. 
Vermeersch-Rasschaert. 

WEST-YLAANDEREN 

Assebroek 
HET NUTTIGE EN HET 
AANGENAME! 

Terwijl vrijdag 17 feb. jl. meer 
dan 70 getrouwen rond de feestdis 
zaten en zich verlustigden met o.m. 
animator J a n Sando en zanger 
Freddy Flamingo, werden de on
vermoeide cc bussers en busters » 
van het blad cc Nu » in de bloe
metjes gezet. Arr. voorzitter Raf 
Declercq noemde de afd. Assebroek 
terecht « de parel van de kroon van 
het Brugse arrondissement B. 

Afd. voorzitter Mare De Vriese 
schetste de opgang van de afd. As
sebroek doch vergat zichzelf als 
bezieler van deze ontplooiing te 
nemen. Raymond Reynaert, plaat
selijk gemeenteraadslid (en her
haaldelijk « burgemeester » ge
noemd), gaf enkele staaltjes ten 
beste van de wijze waarop de meer
dei heid thans Assebroek beheert... 

Brugge 
NAAR 
VORMINGSINSTITUUT 
LODE DOSFEL 

De 2de en 3de les in de kader-
scholing wordt op zondag 25 feb. 
gehouden te Gent in zaal Roeland, 
Korte Kruisstraat. Voor de aanvang 
van deze tweede lesdag kan ter 
plaatse nog op de volledige reeks 
worden ingeschreven. 

Voldoen uw remmen 
en schokdempers? 

Men vertrekt uit Brugge, Vis
markt te 13 uur; de verplaatsing 
gebeurt met privaat wagens. Voor-
afgaandelijke aanmelding is dus 
wel gewenst ! 

JONGEREN-ONTMOETING 
Onze V.U.-jongeren nodigen U 

uit op hun ontspanningsavond te 
Brugge, zaal Breydelhof, Suveestr. 
op zaterdag 25 feb. te 20 uur. Mu
ziek « Pat ». Bijdrage in de kosten 
slechts 20 fr. 

KONTAKTBLAD 
Het arr. bestuur noteerde met 

genoegen de eerste advertenties. 
Aan de goedgezinde handelaars nu 
het bij clït Vüoi beeld niet te laten 
en er voor te zorgen dat ons kon-
taktblad (twee kleurendruk, 8 blz.i) 
niet in de kou komt te staan. Fi-
nantiële steim op postrekening nr 
178528 van Kredietbank-Brugge, 
vermelding « voor V.U.-arr. Brugge-
Torhout, publiciteit-steun ». W e ko
men verder graag aan huis mits 
melding aan G. van In, Predikhe-
renrei 20, Brugge, tel. 375.99. 

KOLPORTAGE 
Uittocht van de arr. kolportage-

ploeg op zondag 26 feb. a.s. te 9 
uur 15, verzameling : Vismarkt, 
Bi ugge. 

GEEN 1 APRIL-MOP 
V.U. avondfeest op zaterdag 1 

april te St. Andries, Jagershof. 

Brugge • Torhout 
KONGRES TE BRUSSEL 

Deelname Kongres, Brussel, za
terdag 8 en zondag 9 april a.s. 

De afd. dienen biezondere aan
dacht te schenken aan de berich
ten. 

Izegem 
AVONDFEEST 

De Vlaamse Vriendenkring van 
Izegem en Ommeland nodigt uit tot 
haar 3de privaat avondfeest, in de 
zaal Magie, Stationsstraat te Ize
gem, op zaterdag 25 febr. te 20 uur 
30. Orkest « The Lucky Stars ». 
Inkom : 50 fr. 

Ledegem - Dadizele 
IN MEMORIAIvl 

Op vrijdag 10 februari sverd al
hier, na een korte ziekte, Mevr. 
Wsve Omer Desimpel, geboren Ma-
ria-Magdalena Vynckier, moeder 
van twee onzer trouwste leden, ten 
grave gedragen. Moeder Magdalena 
was een stille, zachtmoedige, kriste-
lijke Vlaamse volksvrouw, en een 
harde werker. Niets was haar te 
veel. Zowel voor anderen als voor 
haar eigen huisgenoten was ze 
steeds even behulpzaam. Moedig 
wist ze steeds de zware tegenslagen 
te dragen en te overwinnen. I^den 
en bestuur van de afdeling Lede-
gem-Dadi/ele betuigen hierbij hun 
blijken van deelneming. 

LEDENSTAND 1967 
In de loop van de maanden de

cember en januari werden de lid-
maatschapskaarten voor 1967 door 
de bestuursleden ten huize aange
boden. Voor 1967 boekte de aide-
ling reeds elf nieuwe leden, en ver
wierf ook acht nieuwe abonnemen
ten bij de reeds grote « Wij «-fa
milie. Sinds haar stichting in ia-
nuari 1966 is het ledental van Lede-
genr-Dadizele reeds bijna verdub
beld ! 

Mariakerke 
LEDENVERGADERING 

O p •.iteid.ts 4 nia.irt houdt d e 
plaatselijke afdeling van de V.U, 
haar stichtingsvergadering. Alle ' e -
den en belangstellenden worden 
verwacht om 19 uur in café « den 
Appel », steenweg op Brugge 1(50. 
Op het programma : voorstelling 
van het voorlopig bestuur en kor te 
uiteenzetting van onze toekomst
plannen. Verder worden we ook 
nog toegesproken door volksverte
genwoordiger dr. Leo Wouters. 

St Kruis - Damme 
VIERING 100ste LID 

Leden en abonnementen samen 
met alle simpatizanten woiden ver
wacht te St. Kruis, lokaal « de Vre
de », Moerkerkestvvg. op 17 maar t 
a.s. te 20 uur 30. Naast het c< degus-
teren » van een koude schotel ook 
viering van het 100ste lid in de ai
de ling. 

Tielt 
KOLPORTAGE 

Na een korte winterslaap worden 
de kolportages opnieuw groots inge
zet, en wel met een arrondissemen-
teie kolportage te Tielt. Aanvang t e 
9 uur 30. Men komt bijeen in het^ 
berg « D'Hespe » op de markt . 

Waregem 
9de PROV. ZANGFEEST A.N.Z. 

Te Waregem op zondag 19 m a a r t 
a.s. te 15 uur, in de Sporthalle van 
het jeugdcentrum (s]5ortstadion) no
digt A.N.Z.-West-Vlaanderen U op 
z'n 9de provinciaal zangfeest uit. 

Presentator : Gerard Vermeersch, 
regie Joris Sustronck. Paul Daels 
houdt de gelegenheidsrede en Louis 
Verbeeck verzorgt het luisterlied. 
Verder optreden van : het Ware -
gems Knapenkoor, het Normakoor, 
Torhout, het Brugs Koperensemble, 
het mu/iekkorps St. Cecilia, Ware
gem, de vendeliers V.T.S. Kortrijk 
en de dansgioep van O.L. Vrouw 
van Vlaanderen Lyceum uit Kor
trijk. 

Wervik 
BLIJDE GEBOORTE 

Broer Hein/ kreeg 'n schatti? 
zusje, Heidi genaamd. Haitelijke ge
lukwensen aan de ouders, dhr en 
mevr. Jozef Claeys-Depuydt. 

file:///laamse
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URTSELUR! op de Ifê RRUSSEl-ANIWERPEN 
PERCELEN : BOUWGROND 6,50 m. BREED. 

PRIJS : 165.000,- fr. 

BOUWPRIJS : 525.000,- fr . 

Geen seriebouw - garage, 3 slaapkamers, keuken, 

badkamer, grote living. 

StandingsYolle omgeving bij verbindingen, scholen, 

kerk en winkelcentra. 

E K E R E N ! nobii de VElTWIjCKlAAH 
De meest ideale ligging, wegens de uitbreiding 

van de Antwerpse Haven! 

BOUWGRONDEN : 6 m. BREED. 

PRIJS : 147.000.- fr . 

MEESTERWONINGEN : 625.000,- fr. 

STEEDS UW EIGEN ONTWERP -

garage — 3 slaapkamers, keuken, badkamer 

en heel grote living. 

Deze mogelijkheden zijn beperkt in aantal. Maak een afspraak onmiddellijk met de S P E C I A L I S T . 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNHEN n.v. 
ANTWERPEN 

MEIR 18 — Tel. 03/31.78.20 

G E N T I G E N K 1 H O L S B E E K(Leuven) 
ONDERBERGEN 43 - Tel. 09/25.19.23 WINTERSLAGSl H. 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 DËB PAAL - VOOBBRAECK EN C' 
Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
f E L E F O O N : 03/37.54.38. 

LB 122 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

LET 

S. De Lie. 

Dok de 

zoekertjes 

WEL 

« Papenhoek ». 

kunnen naar 

t 

ALLE ADVERTENTIES 
DIT BLAD 

VOOR 

d i e n e n toegestuurd aan onze 

PUBLICITEITSDIENST : 

'Berendk-echt Tel (03)73 06.59 

d i t adres gezonden worden. 

W I M M A E S 

DIANALAAN, 10, BERCHEM - Antwerpen. • Te l . : (03) 39.69.34. 
»- stelt iijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 

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

^- Komt op het eerste verzoek voor : 
0 \e rname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz. LB 123 

Standaarduitvoering O D P \ / P T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting ö K C V C f 
In gephosfateerde staalplaat O " ï O Q A 
Zeer lichte bediening. ^ O vr 57 O 
Automatische sluiting 
Voordelige prijzen. 

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

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 

LB 108 
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BRRèèCR ZIET HET RODE BOEKJE 

1_ 

/^AOZ£. 

HERENTHALSE RIJKSWACHT 
LIET STENGUNS STELEN 
Sansdarmerie. 

CIA-STEUN VOOR STUDENTENORGANIZATIES 
Intelligent da. 

TIBET TEGEN MAO 
Antibet. 

HOUBEN HERKOZEN 
Vasthoubend man. 

W.-DUITSLAND TEGEN ATOOMVERDRAG • 
A-bonnpolitiek. 

ongel feld... 

CENSUUR OP BRITSE TELEGRAMMEN ? 
Grote telegramschap in Engeland. 

CASTRO VALT ZIJN ADMINISTRATIE AAN 
Cubareaukratie. 

HANOI TEGEN 
VREDESONDERHANDELINGEN 
Geen Ho Sji Minnelijke schikking. 

C.V.P. STEUNT KOEPELWET 
Koepelarij kan beginnen. 

BOUDEWIJN NAAR IJZERTOREN ? 
Pourquoi Pas is IJzertoornig. 

V.D.B. HIELD T.V.-GESPREK AAN DE HAARD 
Haardklovcrij. 

SCHILDERIJ 

Het meisje stak het geld in 
haar tasje en wou zich uitkleden. 
« Laat maür », zei hij, « ga daar 
zitten. Flink rechtop ». 

«Voor zoveel... ». Hij onder
brak haar. «Ik wil je gezicht 
schilderen. Het is erg mooi, weet 
je dat ? » Zij glimlachte. Heel erg 
mooi, dacht hij. Ze zette zich on
der de brede koepel, zodat het 
licht op haar inviel. Ze glansde 
in het getemperde zonlicht dat 
haar huid diep en stralend maak
te. Ze wist dat ze een mooi li
chaam had, maar haar gezicht... 
Misschien wel, ze had er eigenlijk 
nooit speciaal veel aandacht aan 
besteed. 

Ze keek rond zich, naar de mas
sieve houten kasten, naar de sta
pels tekeningen, naar de zwaar 
fluwelen gordijnen. Ze had nog 
nooit in zo'n luxueus atelier ge-
pozeerd. Het was alsof hij haar 
gedachten raadde. « Hoe noemen 
ze in die artiestenkroegjes een 
schilder als ik ? » Hij maakte de 
eerste ruwe schetsen. Ze moest 
glimlachen om zijn vraag. Open

hartig zei ze : « een arrivist ». 
«Juist», zei hij kort terwijl hij 
voortwerkte, « een arrivist». 

Ze had haar handen in elkaar 
geslagen en keek naar hem. Hij 
voelde er zich wat onwennig om. 
Ze vond het prettig juist hém van 
streek te brengen. Ze had hem 
nooit eerder in een artiestenka-
fee gezien. Nergens trouwens. Hij 
was recht op haar toegekomen en 
had bijna bevelend gevraagd « wil 
je morgen mijn model zijn 7 » Ze 
wist niet meer waarom ze zo met
een ja gezegd had. Toen had hij 
een rondje voor iedereen betaald 
en was buiten gegaan zonder zelf 
iets te drinken. Ze had zich wat 
bevreemd, een tikje angstig ge
voeld toen ze naar hier kwam... 
maar kom, geld is geld, had ze 
gedacht. En we leven in een ma
terialistische tijd. Nu glimlachte 
ze om zichzelf. Voor dat geld kon 
hij drie naaktmodellen krijgen. 
De mooiste zelfs, dus de duurste. 

Hij stond ingespannen te wer
ken en aan haar te denken. Zo'n 
meisje, dacht hij, wie zou zo 'n 

meisje zijn ? Ze heeft een gezicht 
als een heilige, maar ze is het ze
ker niet. Ze moet erg zacht zijn 
en lief... maar ook hard en wreed. 
En zo'n vrouw komt naar hier 
voor wat geld. Ze is als de fraaiste 
plant van een wintertuin. Die is 
ook tevreden met het water dat 
je hem geeft. Hij keek haar recht 
in de ogen. Ze sloeg ze niet neer, 
ze zei niets. Het was hem alsof de 
ruimte zich oplaadde met een on
metelijke spanning. Heel zijn li
chaam voelde hij, alleen zijn pen
selende hand bleef vast. Haar 
mond plooide zich in een milde, 
vreemde lach die hem deed hui
veren. Hij schilderde zoals hij het 
nooit eerder ervaren had. 

Met de lucht werd ook haar 
huid donkerder en harder. « Het 
worj^t donker », zei ze. « Ja », zei 
hij, « nog even ». Toen ze opstond 
voelde ze zich stijf en breekbaar. 
Ze wandelde om de ezel heen en 
keek naar het doek. « Je hebt ge
lijk », zei ze, «ik heb een mooi 
gezicht». Heel erg mooi, dacht 
hij, verschrikkelijk mooi. « Kom 
maar terug als je wilt, ik wil je 
nog schilderen... of nee, eenmaal 
is genoeg ». Hij stak zijn hand uit 
die zij even vasthield, tot ze al
les in hem voelde. Ze glimlachte. 

Een bediende leidde haar naar 
buiten. Hij hoorde de deur dicht
vallen, ging op het doek toe, nam 
een penseel en borstelde op de 
achterkant in zeer zorgvuldige 
letters «La Gioconda». En dan 
zijn naam, « Leonardo da Vinci ». 

Nic. 


