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Het bezoek van Baiidotdn I aan Diksmidde 
is verlopen geheel in het kader van « het 
ekonomies karakter, dat aan deze reeks be
zoeken wordt gegeven ». De vorst is derhal
ve zeer ekonomies met bloemen en kransen 
geweest. Waar aanvankelijk uitdrukkelijk 
in het programma een kransneerlegging aan 
het monument van baron generaal Jacques 
de Dixmude en dat van de Franse marine-
ftizeliers was voorzien, werden deze punten 
naderhand geschrapt. De reden kan men gis
sen : de gemeenteraad van Diksmuide had 
immers eenparig de wens geidt, dat de vorst 
ook bloemen zou neerleggen aan de voet van 
de IJzertoren. Daarmee hadden de oogklep
dragers van Laken bij het opm..ken van het 
programma geen rekening gehouden. Indach
tig het gehuil dat in de patriottieke — franko-
fone wel te verstaan — pers zou opgaan in
dien Baudouin I op deze wens zou^ngegaan 
zijn, heeft men te Laken na diepe overpein
zingen besloten het ekonomies karakter van 
het bezoek als voorwendsel te nemen om de 
bloemenneerleggerij te schrappen. Aldus 
sneed men naar loffelijke Belgiese gewoonte 
(als het om netelige dingen gaat) de appel in 
twee. De koning is te Diksmuide geweest en 
heeft gedaan alsof er daar geen IJzertoren 
stond. 

WAAROM YOLMACHTWET? 
Er is reeds veel te doen geweest rondom de koepelwet of vol-
machtwet en toch zullen vele lezers zich wellicht afvragen waar
om het eigenlijk gaat en wat de inhoud is van deze beruchte wet 
— die nog geen wet is vermits de Senaat er zich nog moet over 
uitspreken. 
Eerst en vooral gaat het er om aan de regering volmachten te 
geven, zodanig dat zij kan regeren door middel van koninklijke 
besluiten die op dezelfde voet gesteld worden als wetten. Een 
wet moet door het parlement gestemd worden en kan slechts 
door een nieuwe wet gewijzigd worden. Ingevolge de volmachten 
die aan de regering gegeven worden, wordt het parlement uit-
"ittnP^^ttr '""- ^^ regering zonder tussenkomst ^an het parlement wetten wijzigen. 

Nadat de regering het parle
ment het zwijgen opgelegd heeft 
m alle Vlaamse problemen, 
wordt het parlement nu ook nog 
lam gelegu in de belangrijke sek
toren van de finansiële, ekono-
miese en sosiale politiek. 

Dit is ongrondwettelijk en on-
demokraties. Vooral voor de op-
pozitie, die geen vertrouwen stelt 
m de regering, is deze handel
wijze totaal onaanvaardbaar. Het 
is met recht en reden dat wij 
scherp geprotesteerd hebben. 

Waarom vraagt de regering 
volmachten ? Onmiskenbaar is 
het omdat zij vreest, door haar 
eigen meerderheid in de steek 
gelaten te worden. 
. De C.V.P. en de P.V.V. hebben 
m de Kamer de volmachtwet 
goedgekeurd, om hun verant
woordelijkheid af te wentelen op 
de regering en zich niet te moe
ten uitspreken over een aantal 
maatregelen die de regering zin
nens is te nemen. Laat ons on
middellijk zeggen dat dit spel 
niet zal pakken : wie de vol
machten goedkeurt, moet achter
af niet beweren dat hij niet op 
de hoogte was, dat hij niet ak
koord is. 

Wat wil de regenna doen 
dank zit de volmachten ? 

Vooreerst de belastingen \er-
hogen. Linde 1!)05 werden de be
lastingen reeds aanzienliik \er-
zwaard. In 1906 heeft de staat al
dus 25 miljard méér inkomsten 
gehad dan in 196,). Men zou den
ken dat daardoor de finansiële 
moeilijkheden voor een tijd zou
den opgelost zijn. In feite zijn 
deze 2.T miljard reeds verz\\on-
den en dreigt in 1967 een nieuw 
aanzienlijk tekort. De regerin" 

^^".nY-^''"'^^'^'^'' '^^ begroting 
voor 196/ zogezegd in evenwicht 
ingediend bij het parlement 
doch dit was niets anders dan 
bluf en misleiding. We hebben 
het onmiddellijk gezegd en we 
krijgen tans gelijk. Ik zelf en 
anderen schatten het tekort op 
15 miljard ! 

Daarom dus nieuwe belastin
gen ! De verkiezingsbeloften zijn 
reeds \ergeten en ook het rege
ringsprogramma. 

Van bc/uinigingeii en be-j^^-rin-
gen IS dus tof nu toe niet \eel 
terecht gekomen. Maar vermits 
oe nieuwe belastingen niet ge
noeg /uilen opbrenucn om het 
lekort te dekken, wil de regering 

nu ook werkelijk gaan « bezui
nigen ». Indien hierdoor ver
staan werd misbruiken uitroeien, 
overbodige uitgaven afremmen, 
geld\ erkwisting uitschakelen, 
zouden wij vanzelfsprekend ak
koord gaan. 

Daartoe ontbreekt echter de 
moed en de onafhankelijkheid 1 

Aan de misbruiken in de sek-
tor van de ziekteverzekering 
durft de regering niet raken om
dat zij niet kan optreden tegen 
de mutualiteiten : de partijen 
willen het niet. 

Het gevaar dreigt dat de zie
ken het gelag zullen moeten be
talen en dat de voordelen zullen 
verminderd worden. Welnu, dit 
aanvaarden wij niet. Dit is so
siale achteruitgang. Waarom 

weigert de regering een onaf
hankelijke en doeltreffende kon-
trole in te richten om de mis
bruiken te keer te gaan ? Daar
mee zouden wij wél akkoord 
gaan. 

Met de geneesheren gaat de 
regering regelrecht naar een 
zwaar konflikt. Wij vrezen dat 
ook hier de zieken het slachtof
fer zullen zijn. 

In de sektor van de pensioenen 
en de -werkloosiieids^ ergoei i ing 
weigert de regering iedere aan
passing aan de steeds stijgende 
levensduurte, dan wanneer zij in 
gebreke blijft de koopkracht van 
wedden, lonen, pensioenen, ver
goedingen te beschermen door de 
voortdurende prijsstijgingen te
gen te gaan. Integendeel werkt 
zij de prijsstijgingen in de hand 
door tariefverhogingen en belas
tingsverzwaringen. 

De indeks-verhogingen 'an 
wedden en lonen komen pas na
dat de levensduurte reeds een 
tijd gestegen is en deze nominale 
verhoging geeft aanleiding tot 
het betalen van méér belastingen, 
alhoewel men in feite niets méér 
verdient. De weigering van de 
regering om ook de belastings-
schalen en belastingspersentages 
aan te passen aan de indeks, be
tekent nogmaals sosiale achter
uitgang. 

De volmachtwet schakelt het parlement uit en laat de regering 
onder meer t o e : 

• de belastingsvijs aan te draaien, 

• de universitaire ekspansie af te remmen, 

• een politiek van sosiale achteruitgang te voeren, 

• de ekonomiese ekspansie om te buigen ten voordele van 
Wallonië. 

Wij hebben ook geprotesteerd 
tegen het voornemen van de re
gering, te bezuinigen op de stu
diebeurzen en op de kredieten 
voor de universitaire ekspansie. 

Deze maatregelen zullen bizon
der nefast zijn voor het Vlaamse 
land, dat nog steeds een grote 
achterstand in te halen heeft in 
de sektor van het universitair on
derwijs. 

Wij weten natuurlijk niet -vat 
de regering nog allemaal zinnens 
is te doen. Vele vragen van de 
oppozitie hieven onbeantwoord. 
Het is echter duidelijk — de uit
latingen van de heer Vanauden-

hove laten daarover geen twij
fel bestaan — dat vooral de 
P.V.V. een politiek van sosiale 
achteruitgang wil, dan wanneer 
deze partij er zich tegen verzet 
dat de hoogste inkomens in ^ns 
land zwaarder zouden belast 
worden. 

Er is ten slotte nog een objek-
tief dat de regering beweert te 
willen nastreven dank zij de vol
machten : de ekonomiese ekspan
sie. Hier dreigt dan weer een 
ander gevaar : de eenzijdige be
voordeling van Wallonië ten na
dele van het Vlaamse land. 

Ik heb daarover in het parle
ment klare taal gesproken Wij 
willen weten wat de politiek van 
de regering ter zake is : de vol
ledige tewerkstelling van de 
voorhanden arbeidskrachten per 
gewest dan wel andere objektie-
i*en : «en industriali/ase in 
Wallonië die \erder gaat, die «-ïn 
beroep op \reemde arbeids
krachten en endelaars nodig 
maakt. Wij aanvaarden niet en 
wij zullen nooit aanvaaidcn dat, 
te^^\'ijl in het \'laamse land d*> 
werkloosheid stijgt, in Wallonië 
investeringen met staatss'eun ge
daan worden om buitenlandse 
al-beiderif* of Vlaamse arbeiders 
te werk te stellen. 

Weer worden wij, zoals in het 
verleden, gekonfronteeid met er
gerlijke gevallen waarin de rege
ring investeerders die besloten 
hadden in het Vlaamse land een 
nieuw bedrijf op te richten, naar 
Wallonië tracht te lokken door 
het aanbieden van grotere voor
delen. 

Wij willen een ekonomiese eks-
pansiepolitiek die rekening houdt 
met objektie\e .sosiale en ekono
miese normen. Wij wille.n een 
over/iclitelijk en gemotiveerd 
programma, in plaats van im-
provizntie en een achterbakse 
politiek. 

Het is met het grootste wan
trouwen dat wij tegenover deze 
regering slaan en wij zullen ze 
heftig bestrijden, in de overtui
ging dat hel een noodluttige re
gering is waarvan wi| niets goeds 
te verwachten hebben 

mr. F. VAX DEK ELST. 
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2 WIJ 

De enige kans voor de h. Szon-
di om zich volledig uit te leven 
is naar mijn mening do Volks
unie. 

D.R..M., Wijncgem. 

FRAHKERIHGSTARIEF 

BRUSSEL 

HERDENKING 
GRAMMENS-AKTIE 

Dertig jaar geleden werd in de 
hele Belgische pers juichend of 
razend geblokletterd, dat in de 
nacht van 20 op 21 februari IflHT 
over gans Vlaanderen — in meer 
dan 120 centra — duizenden 
franstalige en tweetalige offi
ciële opschriften onder een zwa
re verflaag verdwenen waren. 
Ook te Brussel tevens sprak men 
over tientallen aanhoudingen en 
prosessen-verbaal, waarover gro
te verslagenheid in de regering. 

Na de inzet van dergelijke ak-
tie door Flor. Grammens langs 
de taalgrens, van 9 tot 31 januari 
1937, werd het door toedoen van 
de Vlaamse studentenleiding van 
Leuven — samen met Gentse 
studenten en andere Vlamingen 
-— mogelijk gans Vlaanderen 
van Franse smetten te zuiveren. 
Het werd een verbeten strijd van 
bijna drie jaar, met honderden 
prosessen, boeten, schadevergoe
ding en gevangenisstraffen. 

De « Grammens-aktie » stelde 
daarenboven menigmaal parle
ment en regering op stelten, gaf 
aanleiding tot grootse protestbe
togingen en gevangenisoverval-
len, honderden voordrachten in 
Vlaanderen en Nederland, en 
eindigde ten slotte bij de mobili-
zatie van september 193!) met een 
werkelijk glansrijke overwinning 
over de hele lijn in Vlaanderen, 
en een gedeeltelijke zege langs 
de taalgrens en te Brussel. Enig 
in de Vlaamse strijd. 

Zoveel historische Vlaamse 
feiten worden regelmatig her
dacht. De meest gedurfde aktie 
bleef daarvan tot heden versto
ken. We kunnen bezwaarlijk het 
vijftigste herdenkingsjaar af
wachten. F.en plechtige herden
king zal dan ook plaats grijpen 
onder de leuze « Vlaanderen — 
dus ook Leuven — Vlaams ! » in 
de eerstvolgende maanden van 
dit dertigste herdenkingsjaar. Zo 
werd beslist door enkele moedi
ge veteranen van 1937-1939. 

Toetredingen tot het voorlopig 
herdenkingskomitee door alle 
initiatief-veteranen 1937-1939, op 
adres van het voorlopig herden-
kings-sekretariaat : Dr jur. L. 
Verrcyt, Azalealei 42, Hove -
(Antwerpen). 

STATISTIEKVERVALSIHG 

Ziehier hoe de franstaligen de 
statistieken trachten te beïnvloe
den : 
H< ben van Brussel naar St. Aga
tha Bcrchem gaan wonen. Onze 
ident'teitskaarten waren in 't Ne
derlands. Mijn echtgenote heeft 
dan ons Nederlands adres aan de 
gemeentediensten van Brussel 
overgemaakt. Tot onze niet ge
ringe verwondering ontvingen 
we 'n franstalige uitnodiging van 
het gemeentebestuur van Ber-
chem om ons te laten inschrij
ven. Prompt vulde ik de Neder
landse tekst van de uitnodiging 
in. Toen mijn echtgenote zich 
aanbood op het gemeentehuis 
legde men haar een franstalige 

verklaring van het Brussels ge
meentebestuur voor. Ze eiste in-
schrij\ing in het Nederlands. 
Daarop schreef de bediende in 
grote rode letters op de verkla
ring uit Brussel het woord 
« Nederlands ». Onze inschrijving 
is dan ook in deze taal gebeurd. 

Hoeveel honderden lalen zich 
echter niet beïnvloeden door 
zulk gedoe om zich gedwee te 
laten inschrijven in een taal, die 
de hunne niet is. Velen doen dit 
uit snobisme, anderen uit laks
heid. De F"ranse invloed hier te 
Berchem laat zich op alle gebied 
sterk gevoelen en het is hoogst 
nodig, zich daar schrap tegen te 
verzetten. 

F.D. St. Agatha Berchem. 

BRUSSEL, DE ONBEKENDE 

Wim Jorissen heeft zeer voor
zichtig toegegeven dat we bij de 
jongste verkiezingen ingevolge 
politiek ongeduld niet alleen in 
Brussel, maar over gans Vlaan
deren zetels lieten verloren gaan, 
die anders bij de Volksunie moes
ten tereclitkomen. 

Ik meen trouwens dat de 
sluikse infiltratie van schijnbaar 
moderne ideeën daarvan vooral 
de oorzaak is. 

Voor Brussel mag zoiets ech
ter geen tweede maal gebeuren,^ 
want daar staat feitelijk te veel 
op het spel. Alleen is Brussel een 
zeer moeilijk werkterrein en 
men moet jaren in Brussel heb
ben gewo(md om te beseffen dat 
er daar bij de Vlaamse werking 
veel meer takt en veel meer 
idealisme vereist is dan bij de 
werking in hef oNcrige deel Min 
Vlaanderen. 

In Brussel zijn de eigenschap
pen die van een militant worden 
vereist het tienvoudige, want de 
vooroordelen tegen ons zijn er 
tienmaal groter en gevaarlijker. 
V ê mogen er ons vooral niet af
zonderen, maar moeten vat krij
gen op de gemeenschap waarin 
we leven. Wordt er iets georga-
nizeerd, dan mogen we daar niet 
vragen van wie alles uitgaat en 
of er geen partijpolitieke bedoe
ling achtersteekt. We moeten aan 
de vergaderingen en de manifes
taties deelnemen en steeds doen 
voelen dat we het algemeen 
Vlaams belang boven alles stel
len. 

We mogen vooral geen stenen 
werpen naar hen, die oordelen 
dat ze met hun taktiek vlugger 
een goede uitslag voor Ce Vlaam
se bewustwording in het Brus
selse kunnen bereiken. In Brus
sel kunnen en moeten Volksunie
mensen en overtuigde Vlamingen 
uit de andere partijen samen
werken, vooral bij gemeentever
kiezingen en bij de werking om 
Vlaamse kinderen te doen te
rechtkomen in de scholen, waar 
hun kansen op suk-ses de grootste 
zijn d.w.z. Nederlandse scholen. 

Men begi-ijpe me niet verkeerd: 
de Volksunie moet in het Brus
selse worden uitgebouwd en het 
feit dat ze in het zo moeilijke 
Brussel reeds verscheidene af
delingen heeft, bewijst dat er 
hard gewerkt wordt, maar er zijn 

Zijn 
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omstandigheden vooral bij de ge
meenteverkiezingen en bij de be
vordering van het Vlaamse leven, 
waarin ze het algemeen belang 
moet stellen boven een onvrucht
baar sukses. 

Goede en eerlijke afspraken 
bij gemeenteverkiezingen in het 
Brusselse kunnen wonderen be
reiken. Het meest typische voor
beeld daarvan is St-I.ambrechts-
Woluwe, waar meerdere Vlaam
se kandidaten uit onverkiesbare 
plaatsen toch in de gemeente
raad terechtkwamen, dank zij de 
voorkeurstemmen. 

M.V.D., Vilvoorde. 

SZOHDI 

Dat de h. Szondi, gemeente
raadslid te Etterbeek, een per
soon is die het voor de Vlaamse 
bevolking heeft, zal wel niemand 
betwijfelen. 

Dat Szondi in de C.V.P. geen 
schijn van kans heeft, staat als 
een paal boven water. 

De h. Szondi moet alleen maar 
veel Vlaamse stemmen winnen 
te Brussel voor de C.V.P. Zonder 
zijn stemmenaanwinst liet de 
C.V.P. hem in de straatgoot lig
gen. Het is toch hartsgrondig 
spijtig en het gaat mijn verstand 
te boven dat zulke mannen dit 
zich laten welgevallen. De enige 
weg voor hem is, de partij de 
rug toekeren. 

Als eenvoudige werkman ben 
ik enkele jaren geleden vanuit 
Oost-Vlaanderen in Vorst komen 
wonen. Het gebrek aan werk 
heeft me naar hier gedreven. Had 
ik het op voorhand geweten, dan 
was ik nog liever ginder geble
ven ofwel verkoos ik te pende
len. Voor een Vlaming is het 
hier een ware hel. 

Ik en mijn,gezin w.orden scheef 
bekeken wanneer we on/e taal 
spreken. In onze vroegere ge
meente was er nog ontspannings-
en verenigingsleven en de men
sen kenden elkaar. Hier is er 
voor ons niets. Wij worden hier 
al even erg behandeld als Alge
rijnen of Turken. Mijn twee 
jongste kinderen zijn meer dan 
een uur op weg met tram en bus 
om een Vlaamse school te heb
ben. Mijn oudste ging een jaar 
lang bij de broeders op liet Dail-
lyplein te Schaarbeek. Het vol
gend jaar werd die school afge
schaft om een Franse te wor
den. Omdat ik gewoon als Vla
ming wil leven, wordt ik hier 
aanzien als extremist, un sale 
flamingant. 

Maar het is dank zij deze ha
telijke streek dat ik flamingant 
geworden ben. Mensen, wat gaat 
er ons nog overkomen wanneer 
we niet kunnen beletten dat 
Brussel gans Brabant gaat ver
fransen ? Dat is geen kwestie 
van romantiek, maar van ons 
aller brood en ons leven. 

Mij mogen ze honderdmaal 
sale flamingant noemen maar ik 
sta achter de enige die voor ons 
vecht : de Volksunie. 

L.V.d.P., Vorst. 

In « WI.I » betwistte onlangs 
een lezer de juistheid van het 
frankeren van weekbladen a 
0,15 fr, als antwoord op een an
dere lezer, die, zoals zovele reeds 
voordien, nogmaals de raad gaf 
ons gelezen weekblad aan goed
gezinden verder door te sturen, 
na frankering met 0,15 fr. 

Ik zelf pas dit sisteem reeds 
jaren toe, elke week, zonder on
derbreking, omdat ik mij maar 
al te wel bewust ben van het 
grote nut ervan. 

Omdat ik juist wens, dat méér 
-en méér lezers hun blad zoudea 

verder doorsturen, maar o ndat 
ik vrees dat sinds de betwisting 
met de laatste lezersbrief bij 
velen twijel is ontstaan over het 
juiste frankeringsatrief, zou ik 
toch graag hebben, dat men ons 
presieze richtlijnen zou ver
strekken dienaangaande. Mag het 
nu verder met een zegeltje van 
0,15 fr of niet ? Het gaat niet op 
de betwistingsbrief van die lezer 
te publiseren, zonder ook vast 
bescheid te geven desaangaande. 
Kunt u ons nu zeggen hoe het 
presies moet ? 

A.V.E., Merelbeke. 
N.v.d. Red. Het frankeringstar'ef 
voor bladen bedraagt tans : tot 
75 gr. 0.20 fr. ; per .50 gr. af 
gedeelten van 50 gr. 0.20 fr. bij. 
Vb. een blad van 70 gr. : 0.20 fr., 
van 90 gr. : 0.40 fr. Vermits een 
blad « WIJ » van 24 blz. 85 gr. . 
weegt moet een partikulier een 
eksemplaar daarvan met 0.10 fr. 
frankeren. 

De redaksie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in» 
houd der gepubliseerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

van de redaktie 

Bniasel, 9 maart 1967. 
fe«tf. I élnd« ijchokakt-ie. 

Vèi'leden Trljdag ging in de B«neluxzftal ran het 
Kongreèsehpaleia te Brussel de kleinkunstatond 
döbr, die door Parti jbestuur en "VTTJ"-redaktie 
akngeboden werd aan de propagandisten die t i j 
dens de voorbije aohokaktie 1966 minatena t ien 
abonnementen hadden gemaèikt. 
We varen een beetje ongerust, wat de opkomst 
Tóör die avond betrof i i e n ^ o t t e moesten er 
héél vat mensen van ver komen en een vrijdaga
vond i s nu precies niet het ideaal j er vas ech
t e r in de V.U.-voorjaarskalender geen enkele 
saterdag- of zondagnamiddag meer vri j» 
Het v i e l reuze mee. Met ,een t ikke l t je vertraging 
verden de 300 plaatsen allemaal bezet. De geno
digden varen er, vanuit de kuststreek to t de 
verre Maaskant. Het kabaret Rommelpot was fJink 
op dreef en bracht zelfs een speciaal "WIJ»-num-
• é r t j e . Miei Cools was In zijn gewone en dus 
'goede doen. Een stralende Jorissen opende de 
aVond met een geestig speeohke. Dr Ballet zorgde 
voor de gelegenheidsrede. De V.U.-volksvertegen
woordigers, die in de Kamer zaten te zweten, va-
fan 20 vriendelijk een telegram te sturen. . 
De drie eerstgeklasseerde arrondissementen (Has
s e l t , Oostende en Tongeren-Maaseik), de beste af
deling (Leffinge-Slijpe) en de individuele v in-
naars (de heer Stulena en mevrouw Stevens) wer
den bedacht met een speciaal voor de gelegenheid 
ontworpen en op naam gegraveerde gedenkpenning. 
Arr, Hasselt kreeg de "gulden penning", die een 
wisselpenning i s en volgend jaar wellicht eld»ïri 
-;al feitten . . . Of niet ? VOü 



Spinoy in zij'n oude rol 

het woord 
van de knecht 

'(red.) Collard en vooral Spinoy hebben, 
vooraleer vandaag het kongres der Waal
se sosialisten te Doornik begint, een po
ging gedaan « om de kongressisten tot re
de te brengen ». De Waalse sosialisten zul
len te Doornik zich beraden over een 
rapport-Merlot met sterk federalistiese in-
slao-. B.S.P.-voorzitter Collard heeft hen in 
zijn wekelijks woensdag-artikel reeds be
zworen, het unitarisme niet los te laten. 
Collard is een Waal; zijn standpunt is be
grijpelijk : federalisme is voor Wallonië 
overbodig, zolang de unitaire staat de 
Waalse eisen zonder meer inwilligt. 

Anders is het gelegen met Spinoy. De 
gewezen minister is een Mechelaar, een 
Vlaming. Hij heeft in de Kamer een pate-
ties beroep gedaan op zijn Waalse partij
genoten, om toch vooral trouw te blijven 
aan de unitaire staat De argumenten die 
hij daarbij met siniese openhartigheid ge
bruikte, toonden eens te meer aan tot wel
kt graad van slaafse onderworpenheid de 
Vlaamse sosialisten vervallen zijn. 

We herinneren ons van Spinoy, toen nog 
minister, de bekentenis dat hij fabrieken 
uit Vlaanderen naar Wallonië had over
geheveld « om de Waalse arbeiders het 
droevig lot te besparen dat de Vlamingen 
gekend habben ». Hij heeft hetzelfde met 
andere en zoveel duidelijker woorden nog 
eens herhaald. Hij heeft de Walen er op 
gewezen, dat zij van het federalisme alleen 
maar nadelen kunnen verwachten en dat 
het unitarisme hen alles geeft wat zij eisen 
en verlangen. « In een federale staat >, 
zegde hij, « zullen de Vlaamse spaargelden 
niet meer dienen voor investeringen in 
Wallonië >. Om het nog duidelijker te 
stellen voegde hi j er aan toe : « Wi j moe
ten samenblijven om samen te doen wat 
Wij gescheiden niet aankunnen . H e t 
Vlaamse land moet Wallonië helpen s.. 

Dat alles werd gezegd nauwelijks een 
jaar nadat onder een sosialisties minister 
in Limburg twee arbeiders werden ver
moord, omdat de rampzalige ekonomiese 
toestand van hun provinsie hen geen an
dere keus liet dan de straat op te gaan. 
Dat werd gezegd op een ogenblik dat de 
Lifflbui^e Ekonomiese Raad de ene alarm
kreet na de andere slaakt over de snel 

groeiende werkloosheid in de pro\insie. Dat 
werd gezegd op het ogenblik dat « Le Peu-
ple » schreef, dat in het Luikse er op ie
dere 100 arbeiders 37 buitenlanders zijn. 

Spinoy verraadt de Vlaamse belangen 
ten voordele van de Waalse, hij wil de 
diefstal van Vlaamse spaargelden en hun 
overheveling naar Wallonië bestendigd 
zien. De sosialist Spinoy heeft lak aan de 
nood in de achtergebleven Vlaamse gebie
den. Zwartberg is voor hem een dode let
ter gebleven. Wat voor hem de doorslag 
geeft, is de overweging dat hij in Vlaan
deren behoort tot een politieke minderheid; 
de band met de Walen mag niet verloren 
gaan : "het is de navelstreng die Spinoy 
bindt aan de macht in de Wetstraat 1 Aan 
de mateloze machtsbegeerte van ziclizelf en 
zijn Vlaamse partijgenoten, offeit hij de 
belangen van Vlaanderen op. 

Hij kreeg in de Kamer applaus niet al
leen van zijn unitaristische partijgenoten, 
maar tevens van de CVP-ers en de PVV-
ers. Het eenheidsfront der anti-Vlaamse 
profiteurs was, over regeringspartijen en 
oppozitie heen, geslotener dan ooit. 

En morgen krijgt de regering de kans 
om, mét de spesiale volmachten, de unita-
ristiese politiek van bevoordeliging van 
Wallonië ongehinderd voort te zetten en 
te bespoedigen. In zijn hart is Spinoy het 
daarmee volkomen eens. 

De chantage van het kongïes te Doornik 
werpt reeds vruchten af.» 

Geel en niet Hermaile 

een slecht 

voorteken 
(red.) Het is een dubbeltje op z'n kant 
geweest : bijna was Geel de « Amoco »-ves-
t iging kwijt. Dat zon dan een herui tgave 
geweest zijn van wat vroeger reeds ettelijke 
malen gebeurde : vreemde of Belgiese in
vesteerders die een bedrijf in België willen 
vestigen of uitbreiden, werden met staats-
beloften en staatsmiddelen uit Vlaanderen 
naar Wallonië weggelokt. Het lijstje is in 
de loop der jaren steeds langer geworden. 
Het begon, een dozijn jaar geleden, met 
Goodyear dat genoeg kreeg van de Bel
giese touwtrekkerij, zijn voornemen om 
zich in Vlaanderen te vestigen liet varen en 

beroepsHALVE 
bekeken 

Het koninklijk bezoek aan Diks 
Tiuide jongstleden donderdag is een 
sebeurtenis geworden die het kader 
van de gewone ekskursies van die 
aard ver te buiten gaat .mdat er te 
Uiksmmde nu eenmaal een IJzer-
'"••en staat en de gemeenteraad van 
uiksmuide -en eenparig goedge
keurde mosie heeft moeten stemmen 
om de aandacht van de vorst op 
:1e aanwezigheid van deze toren te 
vestigen. Blijkbaar wist Boudewijn I 
lat niet vermits een bezoek aan deze 
toren niet in zijn zoals steeds ge-
mmuteerd — en niet « gemino-
teerd » ! — programma voorzien 
was. Zonder het wellicht goed te 
beseffen hebben de blauwe, gele en 
rode raadsleden van Diksmuide het 
Hof een val gezet met wat men in 
•omantiese overdrijving zou noe
men een « historiese daad ». Want 
of de vorst n i naar die IJzertoren 
.̂ou gegaan zijn of niet. dat veran-

lert niets aan het feit, dat Laken 
aanvankelijk dit voor honderddui
zenden en nog eens honderdduizen
den geldend simbool van vrede, 
^sleeht beloonde) offervaardigheid 
en uiterst smartelijk lijden, zo in-
iividueel dan als volk, heeft gene-

•"•eerd. 

We kunnen ons derhalve niet 
naïef verheugen of begrip opbren
gen voor de moeilijke pozitie an 
de vorst, gelet op het Brussels on
begrip en de haat van het establish
ment tegen dit Vlaams, humanis-
ties en demokraties simbool. Want 
Boudewijn I had moeten weten dat 
hij, indie- hij zich op de vlakte 
wou houden en zoals zijn voorgan
gers de werkelijkheid wou negeren 
(die echter vandaag veel hoger is 
gestegen dan die zo vaak versmade 
IJzertoren) niet naar Diksmuide 
had moeten gaan, nu. Want indien 
er een bezichtiging met of zonder 
bloemen voor de vele tienduizen
den Vlaamse jongens uit zou voort
gevloeid zijn, dan kwam deze vor
stelijke belangstelling of hulde 
vreselijk te laat. 

Daarom was de uitzonderlijke stil
te vóór het bezoek aan Diksmuide in 
pers en elders ook verklaarbaar. 
Het was ten slotte i.iet alleen voor 
Laken doch voor het Belgies re
giem een zeer, zeer vervelend ge
val, hoe men het ook draait of 
keert. 

Dat uiteindelijk alle bloemen ver
vielen, om toch niet naar die « ver

naar het Groot-Hertogdom Luksemburg 
trok. In de loop der tijden zijn daar ge-
leidelijk-aan bijgekomen : Aleurop, Verre-
ries de Mol, Brasserie de Ghlin, Jaspar, Per
kins en noem maar op. Als bezwarende 
omstandigheid kan gelden dat het meestal 
Vlaamse gebieden met een schreeuAvend ge 
brek aan arbeidsplaatsen — Limburg en 
de Kempen — waren, die bestolen werden 
en dat de vestigingen of uitbreidingen ten 
goede kwamen aan Waalse streken, waar 
vreemde arbeidskrachten en pendelaars 
moeten ingevoerd worden. 

Die weg dreigde het ook met « Amoco » 
op te gaan. Dit Amerikaans chemies be
drijf wou twee miljard investeren in een 
Kempiese fabriek, die van meet af aan 
een driehonderdtal arbeiders zal tewerk-
stellen en die in een later stadium wellicht 
zal uitgroeien tot een bedrijf met meer dan 
2.000 werknemers. Voor de Kempen, waar 
pendel en grensarbeid nog schering en in
slag zijn, een kwestie van levensbelang. 
Eens te meer echter bemoeide de regering 
er zich mee en werden er aan de Amerika
nen beloften gedaan en tegemoetkomingen 
om hen er toe te brengen, hun fabriek in 
Wallonië te vestigen. 

Dat zulks niet is gebeurd en dat « Amo
co > nu wel definitief voor Geel gekozen 
heeft, ligt totaal buiten de wil der rege
ring. Als het van haar zou afgehangen heb
ben, was het tegenovergestelde gebeurd. 

Inmiddels blijft het te betreuren, dat de 
achtergebleven Vlaamse gewesten zich te
vreden moeten stellen met de kruimels die 
van buitenlandse tafels vallen. We hebben 
vroeger reeds herhaaldelijk geschreven, dat 
buitenlandse investeringen niet alleen voor
delen brengen. Het betreft vaak zeer kon-
junktuurgevoelige bedrijven en in ieder ge
val ligt de beslissingsmacht elders dan in 
Vlaanderen. Het is een ongezonde toe
stand, dat de Vlaamse industrializering al 
te vaak een buitenlandse aangelegenheid is 
en dat ondergeschikte Vlaamse besturen al 
hun energie en al hun middelen moeten 
besteden ten eerste om buitenlandse inves
teerders op te duiken en vervolgens om te 
beletten, dat die investeerders onder druk 
van de regering uiteindelijk toch nog naar 
Wallonië gaan. 

De ontwikkeling en de rekonversie van 
de achtergeble \en Vlaamse gebieden is 
steeds gesaboteerd geworden vanuit Brussel 
en nooit kregen we de kredieten, waarop 
we krachtens de bevolking, Se ekonomiese 
wetmatigheid en de sosiale rechtvaardig
heid recht hadden. 

De Brusselse pogingen om i Amoco » 
uit Vlaanderen weg te lokken vallen samen 
met een nieu^ve periode in de politiek van 
streekekspansie : die van de volmachtwet
ten. Het laat zich aanzien dat een regering, 
die « Amoco j . trachtte over te hevelen. 

van die volmachten grootscheeps gebruik 
zal maken om eenzijdig Wallonië te bc-
voordeligen. 

Of er nu een C.V.P.-er, een P.V.V.-er of 
een B.S.P.-er te Brussel beschikt over onze 
enkonomiese politiek, steeds blijft gelden 
wat Spinoy destijds sinies-openhartig ver» 
klaarde : « We hebben bedrijven vanuit 
Vlaanderen naar \Vallonië doen verhuizen, 
om de Waalse arbeiders het lot te bespa
ren dat de Vlaamse arbeiders hebben ge
kend ». Waaraan we kunnen toevoegen : 
het lot dat de Vlaamse arbeiders nog steed* 
kennen. 

De werkloosheids- en pendelstatistiekea 
zullen ons niet tegenspreken 1 

Hun argument: 'n dooddoener (1) 

de trancotone 

jeremiade 
(m.v.d.b.) Voor enkele tijd publiseerde een 
Brussels blad een besijferde jeremiade met 
betrekking tot het flagrante gebrek aan 
taalevenwicht bij de Regie der Luchtwe
gen. 

Volgens de aangehaalde cijfers gaf de sa
menstelling van het personeel einde vorig 
jaar het volgende beeld te zien : op 1.417. 
agenten waren er 377 francofonen (26 t. h.)' 
tegen 1.040 Vlamingen (74 t. h.). Bij de 
bedienden waren de verhoudingen 304 
frankofonen (32 t. h.) en 649 Vlamingen 
(68 t. h.), maar bij het werkliedenpersoneel 
waren de sijfers 73 frankofonen (15 t. h.)] 
en 407 Vlamingen (85 t. h.). Dit gebrek 
aan evenwicht kwam tot uiting in alle ka-
tegorieën en in alle funksies. Ook de direk-
sie en het kaderpersoneel ontsnappen niet 
aan die regel. Zo waren er einde 1966 on
der de funksies van eerste kategorie 24 
frankofonen (32 t. h.) en 49 Vlamingen 
(68 t. h.). Op diezelfde datum was de hoge 
direksie van de regie (ambtenaren met de 
graad van direkteur of met een hogere 
graad) samengesteld uit 7 frankofonen (35 
t. h.) en 12 Vlamingen (64 t. h.). 

In de luchthaven te Zaventem waren de 
cijfers de volgende. Bediendenpersoneel : 
175 frankofonen (20 t. h.) en 664 Vlamin
gen (80 t. h.) en arbeiderspersoneel 34 
frankofonen (10 t. h.) en 281 Vlamingen 

(Vervolg op blz. 4). 

velende toren » te moeten j,aan, be
wijst én de belachelijke situasie 
waarin ons regiem is beland én zijn 
onmacht. Zelfs een Belgies vorst 
gaat ten slotte een uit zijn puin her
rezen Vlaams verwijt liever uit de 
weg... 

DE KOEPEL 
Intussen herhaalt zich in de 

Senaat het senario met de Koepel-
wet, na een uitputtende zittingieeks 
in de Kamer meerderheid tegen 
(uiterst verscheiden) minderheid 
goedgekeurd, behalve vier Brusselse 
liberale rebellen tegen wie het 
FVV-hoofdbestuur een karikatuur 
van sankties uittekende. De BSP 
heeft in dit debat geen rozen kun
nen schieten en werd sistematies 
door de CVP met de neus in eigen, 
vroeger volmacht-proza geduwd. 
iMooi schouwspel : drie profiteren
de partijen, die mekaar allemaal de
zelfde verwijten kunnen toesturen 
want ze hebben zich alle drie aan 
het zelfde wanbeheer schuldig ge
maakt, met daartussen persoonlijke 
rankunes en teleurgestelde ambities. 
Ideologies en nasionaal verdeeld 
gaat de BSP een moeilijke gang. 
Straks kongresseren de Waalse so
sialisten apart, met federalistiese 
dromen waardoor bepaalde unitaire 
heren rugrillingen krijgen... 

TELEKS 
De anti-atoommars te Brussel 

verenigde volgens sommigen een 
8000 manifestanten. Het maakte 
bijster weinig indruk ook omdat 
het een te eenzijdie linkse en anti-

Amerikaanse aangelegenheid werd. 
Een objektiever dozering van de 
betogingsslogans zou meer instem
ming en wellicht grotere opkomst 
geoogst hebben. Want over het be
ginsel van de afschuwelijkheid van 
de oorlog is iedereen het eens. 

_ Te Leuven duurt de operatie Ul
timatum voort met nieuwe bevesti
gingen van unitaristiese onwil, ter
wijl de VVP de uitbreiding van 
taalwetgeving tot op universitair 
vlak eist, protesteert tegen vertra
ging van de universitaire ekspansie 
en het pluralisme huldigt. Blijkbaar 
nog steeds in dovemansoren vallen
de kreten op bisschoppelijke palei
zen, waarvan er één toch klanken 
gewetensvrijheid Iaat horen (Brug
ge). 

Om in het onderwijs te blijven : 
de leerkrachten in beide onderwijs
takken dreigen met staking indien 
de betaling der wedden en sosiale 
uitkeringen niet regelmatiger, vlug
ger en juister gebeurt. De welvaart-
psichose krijgt ook hier een harde 
stoot, nota bene in een sektor waar 
reeds een zeer grote achterstand 
en terzelfdertijd een verkwisting op 
grote schaal door ondoelmatig na-
schoolstrijdse naijver is ontstaan. 

De naderende verkiezingen voor 
de ondernemingsraden waren een 
aanleiding voor beide grote sindi-
katen om mekaar in de haren te 
zitten n.a.v. de koepelwet. Het is 
op niets anders uitgedraaid dan dat 
beide ten slotte als verpolitiekte in
stellingen te kijk staan. Maar als 
men zelfs achter een spelling.sher-
vorming ool'tiek gaat zoeken... 

K.V.B. 
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(Vervolg van blz. 3) 
'(90 t. h.). Hier waren onder de ambtena
ren van eerste kategorie 8 frankofonen of 
89 t. h. en 19 Vlamingen of 71 t. h. 

Dit zijn dan de blote cijfers. Het blad 
voegt er aan toe : de Regie der Luchtvi'e-
gen is een volledig vervlaamste administra
t e , wat zeer ernstig is aangezien zij op ge
lijke wijze ten dienste moet staan van de 
twee gemeenschappen. En ook de toestand 
te Zaventem schaadt aan het beginsel van 
de gelijkheid. 

En daarmede is dan voor de frankofonen 
de kous af. Voor ons echter niet en wij 
zullen dan ook zo vrij zijn de zaken in hun 
waar daglicht te plaatsen. 

• Hun argument: 'n dooddoener (2) 

brussel 
nasionaal, 
keskeseksa ? 

(m.v.d.b.) Vooreerst dit : het vliegveld te 
Zaventem ligt geheel in het eentalig Ne
derlands gebied, waar de Walen en de fran
kofonen als dusdanig niets te maken heb
ben. Maar daar zij nooit om een sofisme 
verlegen zitten, hebben zij ook hierop iets 
gevonden : het vlieg-veld van Zaventem 
hebben zij de pompeuze naam gegeven van 
Bruxelles-National (keskeseksa?), enkel om 
te kunnen zeggen « nasionaal, dus hebben 
wij daar recht op ons aandeel ». Die bena
ming is echter even zinloos als zinneloos. 
Wie heeft er ooit al gehoord van Paris-Na
tional (Orly), van Amsterdam-Nasionaa! 
(Schiphol), van Londen-Nasionaal (Heath
row), \an New Yoik-Nasionaal (J.F. Ken
nedy) ? 

Bij nadere beschouwing zijn deze cijfers 
echter zeer leerrijk. 

Hebt u ook opgemerkt dat bij de Regie 
der Luchtwegen de persentages van het ar-
beidspersoncel (nl. 15 t. h. frankofonen en 
85 t. h. Vlamingen) oplopen tot 36 t. h. 
frankofonen en 64 t. h. Vlamingen bij het 
direksiepersoneel ? En te Zaventem geeft die 
vergelijking : arbeiders 10 t. h. frankofonen 
en 90 t. h. Vlamingen; direksiepersoneel 
29 t. h. frankofonen en 71 t h. Vlamin
gen. 

Het wil toch altijd maar zo zijn, dat de 
Vlamingen veruit het talrijkst zijn onder 
het lager en minst bezoldigd personeel, ter
wijl de frankofonen naar verhouding meer 
te vinden zijn onder het hoger en dus be
ter betaald personeel. Maar daarmede zijn 
de Walen nog niet tevreden ! Voor hen be
tekent gelijkheid 50 Walen of frankofonen 
naast 50 Vlamingen. Hun optiek is vals, om
dat er van geen gelijkheid sprake kan zijn, 
waar de enen eentalig mogen en de ande
ren tweetalig moeten zijn. En zo blijft men 
«teeds in het zelfde kringetje draaien I 

Tussen de immer groeiende aanmatiging 
van de Walen en het ten einde lopende ge
duld van de Vlamingen is er geen gemene 
deler mogelijk en past maar één enkele op
lossing. Met name federalisme, dat Vlaan
deren van de Waalse bemoeizucht zal be
vrijden. 

En hoe eerder, hoe liever I 

• Strijd tegen Dequae-erfenis 

proet met 
atschalting der 
voorhetting 

(h. van altcna) Vorige week heeft minister 
van financiën Henrion zijn wil doorgedre
ven en de voorheffing afgeschaft op de ren

te van de obligasies viitgegeven door het 
Belgies-Kongolees Fonds >oor Delging en 
Beheer. 

Aan die maatregel waren zuiuzoete be
sprekingen Lussen de minister en het Rcn-
tenfonds voorafgegaan. Op het Rentenfonds 
wordt de skepter gezwaaid door een uiterst 
moeilijk heerschap, D'Haese, die in heel 
deze aangelegenheid eens te meer veelmeer 
de administratieve starheid dan het soepel 
aanpassingsvermogen belichaamd heeft. 

Henrion heeft de knoop dan toch maar 
naar eigen inzichten doorgehakt. Het eerste 
gevolg was dat de notering van de obliga-
sie van het Belgies-Kongolees Fonds voor 
Delging en Beheer vorige week geschorst 
werd op de beiuzen. 

Maandag kon het stuk opnieuw normaal 
verhandeld worden. Voor minister Hen
rion was het een belangrijke test. Hij wil
de nagaan of een veralgemeende afschaf
fing \an de voorheffing op de Belgiese ren

te inderdaad stimulerend op de renten-
niarkt zal werken. Voor hem is het een eks-
periment waaruit hij hoopt argumenten 
te pulten om over te gaan tot een veralge
meende atschaffing van de voorheffing. 

Het is gedeeltelijk voor de minister een 
meevaller geworden. De omzetten van de 
obligasie van het Delgingsfonds stegen tot 
het ongewoon hoge bedrag van 20 miljoen 
fr. en de koersen liepen op met het toe
gelaten maximum van 20 t. h. 

Het Rentenfonds stond er met kenne
lijk ongenoegen bij. Om te vermijden dat 
de notering op het bord zou gekomen zijn 
met de vermelding « kopers verminderd » 
(wat betekent dat de vraag het aanbod 
overtrof en niet volledig kon beantwoord 
worden) is het Rentenfonds-papier van heï 
Delgingsfonds beginnen af te gaan. 

Blijft te bezien wat er verder gaat ge
beuren. Voor de liberale minister van fi
nanciën zou het een winstpunt zijn indien 

hij de voorheffing kon afschaffen. Deze er
fenis van minister Dequae zii hem dwars. 

We zullen deze oude' en verzuurde 
polemiek niet heropenen. Maar afgezien 
\an de internasionale elementen die de 
rente opgedreven hebben, is het een feit 
dat de door minister Dequae geheven voor
heffing in feite, door de gemeenschap zelf 
betaald ^vordt. Indiffi de voorheffing afge
schaft werd, zou de minister zijn leningen 
in vele gevallen geplaatst krijgen tegen een 
lagere rentevoet. Elke belegger trekt tans, 
wanneer hij hoort tegen welk perseni een 
overheidslening uitgegeven wordt, bij zich 
zelf het persentage van de voorheffing af 
van de bruto-rente. 

Voor de aandelen is het di\idend dat 
door de venootschap bekend gemaakt 
wordt, tans in de nieuwe regeling ook het 
netto-bedrag dat de aandeelhouder ont
vangt. Waarom zou de minister van finan-
siën dat psichologisch voordeel ook niet 
uilbreiden tot zijn eigen leningen ? 

Joseph-Jean Merlot 
Vandaag en morgen houden de Waalse sosialisten hun kongres te Doornik. 

B.S.P.-kamerlid en ex-minister Merlot zal er een der grote tenoren zijn en het 
kongres zal zich moeten uitspreken over een rapport-Merlot dat — op het eer
ste zicht altans — de belofte van een radikale ommekeer in de Belgiese binnen
landse politiek schijnt in te houden. 

Op het eerste zicht! Bij Joseph-Jean doet men er best aan, altijd even te 
xuachten tot dat eerste zicht voorbij is en het definitieve beeld zich begint af te 
tekenen. 

De zwaarlijvige Merlot is een « dauphin » uit een der sosialisliese dina-
slieën die ons land rijk is : de Anseeles, de Vermeylens, de Van Ackers, de Mer-
lots. Vader Merlot was een sosialist van het eerste uur : een hartstochtelijke 
volkstribuun met een ongehoorde populariteit in de streek van Luik en met een 
wallingantiese overtuiging die nooit enige barst of scheur vertoonde. Op het 
eerste zicht — daar heb je het weer — heeft Joseph-Jean de hele erfenis over
genomen, verrijkt jnet de eigen inbreng die dan hoofdzakelijk bestaat uit het 
universitair diploma dat de vorige getieratie moest ontberen. Voor de rest : flink 
van de tongriem gesneden, populair en luallingant. Maar bij nader toekijken is 
Merlot junior wél een vlot, doch geen bezielend spreker zoals zijn vader; hij 
mist daarvoor het inwendige vuur der overtuiging. Waar de oude Merlot door 
dik en dun bij Wallonië zwoer, is junior een volmaakte opportunist : wallingan-
ties en federaal te Luik, voorzichtig-unitair te Brussel als er een ministerporle-
feuille binnen het bereik van zijn grenzeloze ambitie komt. 

Met de genegenheid die het Luiks proletariaat omwille van Merlot senior 
ook aan Merlot junior betoonde, is het stilletjes-aan bergaf gegaan. De opper
vlakkige dikkerd geraakte veriuard in te veel tegenspraak en te veel kombina-
sies, opdat men in hem nog het beeld van de vader zou herkend hebben. Zijn 
opportunisme bezorgde hem wél de portefeuille van Openbare Werken, maar 
gaf hem ook een dergelijke fikse mep, dat hij ze nog niet te boven is gekomen : 
als prijs voor zijn portefeuille stemde hij de overheveling van de Voerstreek 
naar Limburg en achtera] — toen de Waalse herrie om notre Alsace-Lorraine 
in volle hevigheid losbarstte — gaf hij die portefeuille op, zogezegd om te pro
testeren tegen de overheveling van les Fourons. In werkelijkheid zat er een an
dere — en heel wat smeriger — vlieg op de lamp ! 

De populariteitlaande dus en de konkurrentie begon hem duchtig naar de 
kuiten te bijten. De dikkerd werd in eigen streek overvleugeld door de luidruch
tige André Cools, door de koele Perin. Dat hij naar het tweede plan verwezen 
werd, kon zijn machtshonger slechts aanscherpen en hij bereidde zich koorts
achtig voor op een come-back « en toute grandeur T>, die hem zou toelaten terug 
de nummer één te worden van het Waals sosialisme — wat hij geweest was tot 
de dagen van André Renard. 

Hij heeft zich voor die come-back het Waals sosialisties kongres te Doornik 
uitgekozen. Met één forse wallingantiese bonk op de tafel zal hij trachten, de 
verspreide gelederen weer achter zijn naam en zijn zaak te krijgen. Het rapport 
dat hij heeft voorbereid, breekt men een oude tradisie van de Waalse sosialisten : 
er worden nu eens niet alléén maar grote en radikale struktuurhervormingen 
prinsipieel in verdedigd (vergeten we niet dat, vlak na de oorlog, de Waalse 
sosialisten zich uitspraken voor de « Anschluss » bij Frankrijk!), maar er wordt 
een presieze lijn in uitgestippeld om tot hervormingen op kortere termijn te ko
men. Het rapport Merlot eist de federalizatie van de belangrijke ministeries en 
stelt voor, iedere regeringsdeelneming van de Waalse sosialisten ondergeschikt te 
maken aan de verwezenlijking daarvan. 

Wordt het Waals sosialisties kongres inderdaad dat gtote keerpunt, waai van 
Merlot de jongste tijd herhaaldelijk geiuag heeft gemaakt? We durven het be
twijfelen. Als Joseph-Jean slaagt in zijn come-back, zal hij geen ogenblik aarze
len om die om te munten in een portefeuille-zonder-meer van zodra hij daartoe 
de kans krijgt. Hij gaat nu hard links en wallinganties varen om de konkurrentie 
aan die kant de wind uit de zeilen te halen; als hij daarin slaagt, zal hi] later 
geen ogenblik aarzelen om weer in liet vaai water van Collard en de Vlaamse 
sosialisten te gaan laveren. 

Dit kongres houdt twee grote gevaien in. Ten eerste dal een onbetrouiuhare 
opportunist als Merlot het wallingantisme op zijn gemeenschappelijke noemer 
zou verenigen. En vervolgens : dat de regering, gewapend met volmachten, de 
op het kongres tot uiting komende Waalse onrust zal gaan paaien met stromen 
geld in het teken van de sUeekekspansie. Een Merlot is te koop, zelfs door een 
C.V.P.-P.V.V.-formule. 

Het kongres houdt één belofte in : dat, hoe dan ook, de sleUingen zullen 
geradikalizeerd worden. 

Dit kan het Belgies ontbindiugiptoses alleen maar veihaaslen! 
dio Genes. 

Strijd tegen fiskale ontduiking, 
maar niet zo... 

nog méér 
" hot money" 
maken ? 

(h. van altena) .Simonet is veel te verstan
dig om zelf niet te beseften op welk glad ijs 
hij zich waagde toen hij bij de bespreking 
van het beruchte koepelwetsontwerp nr 356 
in de speciale kommissie een amendement 
indiende « om de strijd tegen de belasting
ontduiking doelmatig te maken ». Simonet 
wilde nl. een einde stellen aan het bank
geheim en aan het postsjekgeheim. 

Van dat amendement is uiteraard niets 
i n h u i s g e k o m e n . M a a r e r g i n g e v e n eeix 

rilling door alle finansieel-geïnteresseerde 
kringen van Vlaanderen, Wallonië en het 
Brusselse... 

Het bankgeheim is in België niet abso
luut. 

Van als een firma een reklamasie in
leidt bij de rechtstreekse belastingen, kan 
de overheid inzage verlangen van doku-
menien die anders beschermd worden door 
het bankgeheim. 

Simonet wilde, dat voortaan in alle ge
vallen en zonder biezondere strafrechter
lijke of fiskale aanleiding de overheid zou 
kunnen gaan snuffelen in bankrekeningen 
van natuurlijke en juridiese personen (om 
het nu eens administratief te zeggen) als
mede in de postsjekdiensten. 

Men zou het o.i. best maar over een an
dere boeg gooien. Indien onze dierbare 
spaarzame landgenoten de indruk kregen 
dat voortaan het postsjekambt een open 
boek zal worden voor de belastingen, zou
den de zaken een hoogst onaangename wei»-
ding voor de Staat kunnen aannemen. In
dien ten gevolge daarvan er enkele miljar
den door het publiek opgevraagd werden, 
zouden onze voogden te Brussel niet lachen. 

Tussen haakjes en om alle misverstand te 
vermijden : we volgen het voorbeeld van 
staatsminister Lefèvre niet en zetten dus 
onze medeburgers niet aan hun geld van de 
postsjek ie halen, zoals genoemde staats-
minister het aanraadde in de lang vergeten 
dagen van de schoolstrijd voor outer en 

heerd... 
Ook wat het bankgeheim betreft, is het 

voor de regering niet geraden het publiek 
in de onzekerheid te laten. Indien de ban
ken voortaan de diskresie niet meer kunnen 
waarborgen die het kliënteel \an hen ver
wacht, zou men spoedig een uittocht van 
kapitalen uit België beleven vvaarbij dat
gene wat we tot nog loe gezien hebben 
slechts kinderspel zou zijn. Er is waarach
tig al « hot money » genoeg in de wereld 
zonder dat de Belgiese regering nog méér 
kapitalen op de vlucht drijft. 

We nemen hier niet de verdediging op 
van « Ie capital anonyme et vagabond *. 
Maar er is een giens aan de drukking en 
aan het rondsnuffelen dat een demokra-
ties-liberale fiskaliteit zich in ons bestel 
kan veroorloven ! 
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N I E U W E VERTRAGING ? 

De bijzondere senaatskom
missie onderzocht op haa r 
beur t het Ontwerp 356. Het 
s tond in de s terren geschreven 
da t dit niet zonder Uberaal 
verrassinkje kon gebeuren. Se
na tor Lahaj'e heeft ontslag ge
nomen als PVV-lid van deze 
kommissie, omda t hij niet 
over dit l idmaatschap geraad
pleegd was. Hij bevond zich in 
het bui tenland. 

In werkeli jkheid wil senator 
Lahaye, die gekoöpteerd werd 
met C.V.P.-hulp doch niet 
wanhoopt ooit toch eens op
nieuw rechts t reeks gekozen te 
worden, bij het publ iek door
gaan als anti-belastingenkam
pioen. Hij maak t daarbi j geen 
ui tzondering op de blauwe re
gel : op s t raa t tegen de belas
t ingen tieren, in de regering 
op belastingsverhogingen aan
dringen en als gewoon soldaat 
(s impel piot zegt men te le
pe r ) nu%eens op dit been en 
dan weer op het andere dan
sen. 

VLAAMSE P R O F S 

De in oktober 1964 opgerich
te Vereniging van Vlaamse 
Professoren heeft vorige zater
dag te Brussel eenparig de uit

breiding van de taalwetgeving 
tot de universi tei ten geëist en 
geprotes teerd tegen de voorge
nomen inkr imping van de kre
dieten inzake universi ta i re 
ekspansie . 

Bovendien k w a m een ver
rassende eensgezindheid tot 
ui t ing onder de dee lnemers , 
wa t het p lura l i sme in he t uni
vers i ta i r beleid en de dito eks
pansie betreft (o.m. betreffen
de de u i tbouw van een plura-
listiese universi tei t te Antwer
p e n ) . Voor de be twete r s die 
de schouders ophalen voor de 
noodzakeli jkheid van een ho
ger aantal universi tei ten in ons 
land, moge een ander eenpar ig 
op deze b i jeenkomst geuit 
s t andpun t tot nadenken stem
men, nl. dat ons land mins tens 
een verdubbel ing van het aan
tal universi te i ten behoeft wil 
het bean twoorden aan de ei
sen van de evolusie en de gro
te ach te r s tand inlopen. Het 
kon ook niet anders dan da t 
deze derde a lgemene vergade
r ing de overheveling van de 
frankofone afdeling van Leu
ven naa r Wallonië als vanzelf
sprekend beschouwt. 

Hoe lang zullen sentralistie-
se mach thebbers in s taat en 
kerk zich tegen de in Vlaan
deren van hoog tot laag tot 
ui t ing komende eensgezindheid 
in dit vraagstuk blijven ver
zetten ? 

De onderwijskrachten, gegroepeerd in beide sindikaten, hebben zondag te Brussel tijdens een 
protestmeeting met staking gedreigd indien niet spoedig een einde gemaakt wordt aan de laat
tijdige en onregelmatige uitbetaling der wedden en sosiale vergoedingen aan heel wat leerkrach
ten uit het vrij en offisieel onderwijs. Vorige week wijdden we aan dit vraagstuk een uitgebreid 
artikel, meer bepaald over de toestand in Limburg, die echter ook in de andere gewesten van 't 
land in de onderwijssektor heerst. De leerkrach ten hadden het niet tegen het personeel van Na-
sionale Opvoeding en Kuituur doch wel tegen de politiek van het departement. Minister Groot
jans staat hier voor een zeer dringende taak van grondige sanering, want dergelijke toestanden 
zijn een modern land onwaardig. Doch is België wel een « modern land » ? En wat blijft er fei
telijk van zijn geroemde sosiale vooruitstrevendheid over ?... 

V O L H A R D E N 

IN D E B O O S H E I D 

Rektor Magnifikus Mgr. 
Descamps volhardt in de boos
heid. Volgens een te Leuven 
verspre id vlugschrift van de 
Vlaamse s tuden ten heeft hij 

ONBELANGRIJK 

» K 

Wie over de geschiedenis van de mens 
die op dit nietige sterretje rondloopt ooit 
iets anders en beters heeft gelezen dan 
schoolhandboekjes (tot en met de univer
siteit) of door optimistiese ideologieën 
bej^'loede opstellen, gelooft vaak zijn 
eigen ogen niet en evenmin zijn oren. Het 
is soms alsof de mensen nooit iets geleerd 
hebben uit het vele ellendige en onaan
vaardbare, dat vroeger gebeurd is. Ze 
doen alsof er nog nooit een kuituur ten 
gronde is gegaan — terwijl het nuchtere 
zekerheid is dat alle kuituren sterfelijk 
zijn. Ze doen alsof ze geen van de vele 
en altijd weerkerende formules en trukjes 
kennen waarmee mensen misleid werden 
en worden. En echt : kritiese geesten, 
die niet vervallen in het oprichten van 
hun strikt persoonlijke pauseU|ke onfeiJ 
baarheid, blij\en e\en zeldzaam als tevo
ren. 

Nu zo goed als vroeger lopen tp deze 
wereld een aantal grappige kerels rond, 
die niets anders schijnen te doen te heb
ben dan ons te bewaren voor al te zwaar
moedige gedachten. Het zou bv. Nietzsche 
vroliik gestemd hebben, een kardinaal 
van de katolieke kerk naar de ' erenigde 
Staten van Noord-Amerika te zien \ er-
trekken om daar een grootse tocht te on
dernemen, ter bevordering van de een
heid tussen alle mogelijke soorten kris-
tenen. En dit nadat hij in zijn eigen bis
dom de eenheid zozeer heeft bevorderd, 
dat hij zich prakties nog uitsluitend met 
het franstalig deel ervan bezig houden 
kan. Nietzsche zou geschaterd hebben bij 
het bericht over het ere-doktoraat in de 
godgeleerdheid aan een metodistiese uni
versiteit zonder enige betekenis te .Atlan
ta. Hij zou gegrinnikt hebben bij de 
terugkeer van de apostel van een geheel 
werelddeel, want nergens was er sen 
teken van grotere belangstelling dan die 
van het eigen personeel van dienst. 

Het is natuurlijk ongehoord op zo iets 
de aandacht te trekken. Maar het zou 
minstens even ongehoord zijn, te menen 

dat dergelijke dingen alleen maar met 
een bepaalde soort mensen gebeuren, dat 
ze niet als het ware dagelijks brood zijn. 
Mensen die zichzelf overschatten zijn al
tijd grappig, maar alleen een wijs man 
vindt ze^tegeli jk ookj^wat onverteer-y^' 
baar. Er zijn ongetwijfeld werkelijk be
langrijke mensen die ook door hun op
treden en door hun werking de aandacht 
op zich vestigen. Meestal zien die echter 
de onbelangrijkheid in van wat voor de 
onbelangrijken zo ontzettend belangrijk 
lijkt. Nooit zijn zij de mensen van het gro
te lawaai ; steeds zijn zij de bewerkers 
van de stevig overlegde bewuste daad. 
Ook als dit doen voorlopig (en soms lan
gere tijd) ongeweten, ongeloofd blijven 
moet. Zo een handelen is nooit onbelang
rijk. 

De « grote toneelspelers », zoals Nietz
sche ze noemde, zijn er om het leven te 
veraangenamen. Op welk gebied zij zich 
ook bewegen. Zelfs in de onfeilbare 
wetenschap komen zij voor. De stille 
werkers en denkers zijn er om ons te 
troosten over de onbelangrijkheid van 
wat we zelf elke dag te doen krijgen. 
Beide groepen naast en tegenover elkaar 
stellen is een onNergelijkelijke hulp bij het 
on\ermijdehik oordelen o\er onze tijd
genoten. 

Onbelangrijken hebben tientallen jaren 
eenzaam en geminacht al hun toewijding 
gegeten aan de zaak van ons volk. Van 
\elen is zelfs de naam vergeten. Hun 
werk echter is gebleven. Als wij er zijn 
als wij niet langer willoos in de hoek 
geschopte knechten zijn, dan is dat om
dat zij hebben stand gehouden en nieuw 
leven hebben gewekt. Oneindig belang
rijken zijn verdwenen en vaak even ver
geten als de messt onbelangrijke. De 
roem van Minckeleers, de uitvinder van 
het lichtgas, houdt op als het aardgas zijn 
ontdekking heeft doen vergeten. 

NEMROD. 

IW^ 

zeer onlangs tegenover minis
te r Grootjans de bisschoppeli j
ke verklaring van 13 mei 1966 
als de enig blijvende richtl i jn 
inzake Leuven verdedigd. De 
s tudenten vat ten deze houding 
dan ook op als een vierkante 
ui tdaging aan he t adres van 
de Vlaamse gemeenschap, ver
mi t s Descamps nog steeds 
rek to r is voor de gehele Leu
vense universiteit , alle zoge
n a a m d e splitsingen ten spijt . 
Hierui t blijkt eens te meer da t 
de als autonomie voorgestelde 
indelingen niets met autono
mie te maken hebben en dat 
uiteindelijk de s t ruk tuurwi j -
zigingen te Leuven en de daar
op passende benoemingen 
niets anders zijn geweest dan 
afleidingsmaneuvers. 

G E E N O V E R H E V E L I N G 

Het blijkt ook da t de frans-
talige afdeling van Leuven de 
aankoop van gronden te Wa
ver — voor de overheveling — 
niet overweegt, omda t er geen 
geld meer beschikbaar is. De 
afdeling wil het beschikbare 
krediet ui ts lui tend investeren 
in he t nieuwe akademies zie
kenhuis , da t ze te Woluwe zal 
opr ichten ten behoeve van de 
franstalige mediese fakulteit . 

Pro-rektor De Somer is de 
bron van deze informatie. Nu 
nemen we wel aan dat de pro-
rek tor misschien dergelijke 
verklaringen aflegt met taktie-
se bijbedoelingen, want hi j be
seft ook wel dat men te Leu
ven in een straat je zonder eind 
is beland. Maar intussen ver
str i jkt de tijd en worden e r 
niet de minste overhevelings-
plannen ten uitvoer gelegd, 
waardoor de politiek van he t 
voldongen feit duideli jk wordt . 

d ruk alsof er nog nooit een 
andere vooraanstaande « der
gelijke konstrukt ieve stand
pun ten » had ingenomen. Het 
blad heeft dus nog nooit CVP-
raadsl id Szondi van Et te rbeek 
horen spreken of gelezen en 
schijnt al evenmin van de kon
strukt ieve s t andpunten van 
V.U.-kamerlid dr . Anciaux iets 
af te weten... 

O P E N L I J K G E K I B B E L 

De Waalse TV-uitzending 
met de drie par t i jvoorzi t ters 
Houben (CVP), Collard (BSP) 
en Vanaudenhove (PVV) is 
voor de PVV-senatoren aanlei
ding geworden, om van « een 
nieuw feit » te spreken me t 
bet rekking tot de koepelwet. 
De heren hebben de indruk 
dat Houben in zijn verklarin
gen de zgn. besparingen in het 
gedrang wil brengen. De CVP-
voorzit ter zit inderdaad tussen 
twee stoelen : besparingen, 
goed, m a a r waar ? De PVV 
wil in de sosiale sektor snoei
en, het ACV krijgt daar kippe-
vel van. Het TV-gesprek draai
de t rouwens uit op een open
bare ruzie tussen de CVP- en 
PVV-voorzitters. « La confian-
ce règne », zegt de Fransman. 
Niet te verwonderen dat Van 
den Boeynants met zulk een 
verdeelde meerderheid bij vol
macht wenst te regeren. Dat 
wij allemaal (vooral de Vla
mingen) daarvan het gelag 
zullen betalen, deer t de her-^n 
niet. 

EINDELIJK 

EEN B R U S S E L S E STEM.. . 

Onder deze titel b loklet terde 
« Het Volk » donderdag dat er 
eindelijk een manda ta r i s uit 
Brussel zelf een gezond stand
pun t had laten horen over het 
toekomstig s ta tuu t van Brus-
sel-Hoofdstad en de toes tand 
a ldaar : C.V.P.-fraksieleider 
Van den Bossche uit Ander-
lecht. Het s tuk wekte de in-

ROOD-BLAUWE 

APPETIJT 

Een nieuwe koalisie k w a m 
woensdag tot uiting in de ka
merkommiss ie van Justisie, 
toen de P.V.V.-leden en de 
Waalse sosialisten tegen he t 
wetsontwerp s temden waarbi j 
de gebiedsomschrijving van 
het bisdom Luik en het aar ts
bisdom Mechelen wordt gewij
zigd ten einde tot de oprich
ting van een bisdom Hasselt te 
kunnen overgaan. De van heim
wee naa r de vroegere rood-
blauwe koaUsie ver teerde he
ren konden het niet slikken, 
dat de Voerstreek tot het nieu
we bisdom zal behoren. 

file:///elen
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MAGISTRATUUR 

I N V L A A N D E R E N . . . 

Het schandaal van de Bel-
giese magis t ra tuur in Vlaande
ren , die vooringenomen en dis-
kr iminerend opt reedt tegen al 
w a t Vlaams is, begint st i laan 
iedereen op de zenuwen te wer
ken. De bomaanslag te Brugge 
heeft andermaal de aandacht 
op dit vraagstuk gevestigd. 22 
j a a r na goedkeuring vaii de 
wet op het taalgebruik in ge
rechtszaken duur t de « over
gangsperiode », waarin rech
te r s met franstalige diploma's 
nog altijd in Vlaanderen mo
gen rechtspreken, voort. Als 
he t Vlaams Rechtgenootschap 
vraagt , aan die « overgangspe
r iode » een einde te maken, 
p ro tes teer t de f ran kof one pers 
en heeft ze het over rassisme ! 
Nochtans heeft met de verne
der landsing van het onderwijs 
iedereen, die voor rechter wil 
spelen, ruimschoots gelegen
heid gehad zijn rechts tudies in 
h e t Neder lands te doen. Wie 
n u nog met een franstalig di
p loma in de magis t ra tuur kar-
r iè re wil maken, moet onver
biddeli jk de deur gewezen wor
den ! 

. . . S P R E E K T 

N O G ALTIJD F R A N S 

Dan zal het niet gebeuren zo
als in de nacht van de aanslag 
te Brugge, dat de p rokureur 
des konings al zijn bevelen in 
he t Frans doorgaf aan zijn on
dergeschikten, zodat zelfs op 
het s tuk van taalgebruik zeer 
lakse rechters en leden van de 
magis t ra tuur hun wrevel over 
het ui tdagende gedrag van de 
magis t raa t in kwestie niet on
der stoelen of banken staken., 
Dan zal het ook niet gebeuren 
da t te Leuven — str i jdstad bij 
u i t s tek ! — een derde der ge
wone rechters en één jeugd
rech te r op twee ui tgesproken 
franskiljons zijn, dat alle ho
ge gerechtsfunkties in de Pe-
t e rmans tad in handen zijn van 
franstalig gediplomeerden 
(voorzit ter en ondervoorzi t ter 
van de rechtbank, p rokureu r 
en handelsrechtbankreferenda
ris.. . 

Dat schijnt t rouwens minis
ter Wigny nog niet voldoende 
te zijn : 22 j aa r na de « verne
derlandsing » van het rechter
lijk apparaa t in Vlaanderen 
overweegt hij de benoeming 
van een franstalig gediplo
meerde tot tweede ondervoor
zit ter van de rech tbank te Leu
ven ! Dat is noch min noch 
meer een provokat ie en een 
schandaal . 

G O E D GEZIEN ! 

Volksvertegenwoordiger Vic 
Anciaux doet niet alleen zijn 
werk in de Kamer voortreffe
lijk, m a a r hij heeft daarenbo
ven een ui ters t goede neus 
voor prakt isch Vlaams werk, 
vooral als dat werk de Vlamin
gen te Brussel kan ten goede 
komen. 

Hij heeft zopas aan alle bur
gemeesters van het Vlaamse 
land een brief geschreven, 
waar in hij hen er op wijst dat 
voor taan de inwij kelingen te 
Brussel hun oorspronkel i jke 
ident i te i tskaar t mogen behou
den en waar in hij hen vraagt, 
zulks te r kennis te willen bren
gen van de Vlamingen die naar 
Brussel willen verhuizen en 
daar toe in hun gemeente de 
nodige s tappen op het gemeen
tehuis komen doen. 

We zijn er van overtuigd dat 
deze prakt i sche wenk van Vic 
Anciaux voor gevolg zal heb
ben dat heel wat Vlaamse bur
gemeesters — ook niet-V.U.-ers 
— een pozitief gevolg zullen 
geven aan deze aansporing. 

ZEER G O E D , SCHILTZ I 

Het TV-debat verleden maan
dag over he t wetsontwerp 356 
is — al tans voor wat de Volks
unie betreft — een kanjer van 
een uitzending geworden. Hu
go Schiltz was flink op dreef 
en zijn gesprekpar tners (Pede 
voor de P.V.V., Tindemans 
voor de C.V.P. en Fayat voor 
de B.S.P.) hadden he t me t 
hem niet onder de mark t . 

We hebben genoten van een 
paa r r ake meppen die Tinde
mans te inkasseren kreeg. Zo 
ondermeer , toen hij de uiteen
zetting van onze woordvoerder 
als demagogie bestempelde. 

Hugo Schiltz kon er zich toe 
beperken, eens fijntjes te glim
lachen en dan zeemzoet te re-
pli keren : « Maar meneer Tin
demans , als dat demagogie is, 
w a a r o m hebt u dan in de Ka
m e r prakt i sch hetzelfde ge-

' zegd ? ». De C.V.P.-er ging nog 
eens tegen het vilt, toen hij in 
een lapsus toegaf dat hij per
soonlijk ook niet voor vol
mach ten aan de regering was . 
Hij bevond zich nota bene voor 
de kamera , om de volmachten 
te verdedigen ! 

Fayat was in een niet al te 
beste dag en bleek niet voorbe
reid op het feit, da t Schiltz 
ook — zeer terecht ! — het 
vuur aan de B.S.P.-schenen 
legde. Alhoewel de P.V.V.-er 
Pede flink van de tongriem ge
sneden is, kwam hij er weinig 
aan te pas. Dat was minder zijn 
fout wellicht dan die van zijn 
pa r t i j . Verdedig m a a r eens 
zo'n kronkelend paling-geval! 

D E G E L D H A A I E N 

Weet U, w a a r o m Brussel 
groter moet worden en waar
om de Brusselse chauvinisten, 
geleid door een stel geweten
loze kapital ist iese geldhaaien, 
s teeds weer de anneksa t ie van 
Vlaams grondgebied bij de 
Brusselse agglomerat ie beplei
ten ? 

De heer Wiard, schepen van 
Openbare Werken in de «oase» 
Eisene, heeft zopas in een in
terview met « Le Peuple » nog 
eens de (bekende) tip van de 
sluier opgelicht. Hij verklaar
de onder meer : « Ik ken een 
laan die de grens vormt tussen 
Linkebeek en Beersel. De ter
reinen aan weerszi jden van de 
laan zijn absoluut gelijkwaar
dig. Nochtans liggen de prijzen 
aan de Linkebeekse kant twee
maal hoger dan aan die van 
Beersel. Kraa inem en Wezem-
beek beleven een gestegen 
aanvraag naar bouwgronden 
aan hoge prijzen. In de omlig
gende gemeenten daarentegen 
blijven de grondpri jzen op een 
lager peil ». 

Linkebeek, Kraa inem en 
Wezembeek zijn « fasiliteiten-
gemeenten ». Het invoeren van 
de fasiliteiten voor de fransta-
ligen heeft de grondspekulan-
ten mil joenen o p g e b r a c h t ! 

STAP VOOR STAP 

De verklaringen van de heer 
Wiard aan « L e Peup le» ma
ken ook duidelijk, waarom de 
frankofonen geleidelij k-aan te 
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De Jong-Vlaamse Studentengemeenschap hield zondagnamiddag 
te Antwerpen in de V.T.B.-gebouwen een studiedag. De debatten 
rond het tema pluralisme werden geleid door prof. dr. Gysels. 
Afgevaardigden van de verschillende klubs woonden deze ver

gadering bij. 

werk gaan en steeds nieuwe 
eisen betreffende enkele nieu 
we gemeenten stellen. Politiek 
gezien voeren ze een salami 
techniek : schijt per schijf 
t rachten ze Vlaams-Brabant te 
annekseren. Ze weten bij on
dervinding, dat het achtereen 
volgens lospeuteren van vier 
schijven gemakkeli jker gaat 
dan de hele wors t in één keer 
op te eisen. 

De salami-techniek heeft een 
bi jkomend (of hoofdzakeüjk?) 
voordeel voor de grondspeku 
lanten : het aanbod in gronden 
overtreft nooit de vraag en de 
pri jzen kunnen tot duizeling

wekkende hoogte opgevijzeld 
worden. 

Als de laatste perselen in de 
zes tasi l i te i tengemeenten van 
de hand gedaan zijn, zal het 
ogenblik komen waarop in de 
Wets t raa t de Brusselse land-
honger weer om een nieuwe 
schijf zal schreeuwen. De ka
pitalistiese woekeraars hebben 
dan nieuwe spekulatie-objek-
ten nodig ! 

De Brusselse franstaligen van 
C.V.P.-, B.S.P.-, P.V.V.- of 
F.D.F.-kleur zijn tenslot te al
leen m a a r de (fl inkbetaalde ?) 
loopjongens van de geldzakken 
en grondspekulanten . 

BELGIES EV 
Het gaat hier nu eens niet over het 

evenwicht van de begroting van P.T.T. 
Maar wel over het evenwicht bij het per
soneel \an deze dienst, in Vlaanderen en 
Wallonië. Men zal bemerken dat ook hier 
de rekening niet klopt... 

Het Vlaamse land wordt schromelijk 
benadeeld in deze sektor. Door de offi
ciële personeelsstop (behalve voor be
ambten niet 'n PVV-lidmaatschapskaart?) 
verbetert de toestand er niet op. In Brus
sel en Wallonië v.ordt met de grootste 
welwillendheid ge/.orgd voor lokalen en 
personeel, terwiil tal van Vlaamse kanto
ren gewoon verwaarloosd worden. 

Ook hier verwerpen wii een 50/50-ver-
houding, maar eisen in de Belgische een
heidsstaat een \erhoudmg op die even
redig IS met de Vlaamse en Waalse bevol
king. Maar toch zou een 50/5Ü-verhoiiding 
reeds een enorme \erbetering betekenen 
ten opzichte %an de huidige wantoestan
den. 

Aan de hand Nan het laatst gepubli-

T BIJ P.T.T. 
ceerde jaarverslag van de P.T.T. (jaar 
1965) hebben wij enkele berekeningen 
gemaakt, die wij ook in het parlement 
aan de betrokken minister Maisse hebben 
voorgelegd. Eenvoudigheidshalve werd î e 
pro\incie Brabant buiten beschouwing 
gelaten, omdat het jaar\erslag gegevens 
per proNincie verstrekte en niet per taal
gebied (dat is waarschijnlijk staatsge\ aar-
lijk !). 

De belangrijkste posten, de ambtenaren 
van le en 2e kategorie, belopen respektie-
velijk 65 en 552 voor de Waalse gewesten 
(met een bevolking van ongeveer 
3.200.000), en 50 en 454 voor de Vlaamse 
streek (met een be\olking \an ongeveer 
4.200.000 of één miljoen meer). Dus moe
ten 504 Vlaamse ambtenaren instaan voor 
een miljoen mensen meer dan 617 Waalse 
ambtenaren ! En toch ontvangen ze 
slechts dezelfde wedde voor dit zo ver
schillend werk. Dat is iets wat de BSP 
nog altijd niet heeft ontdekt... 

\ OOI al de toestand inzake postkantoren 

is niet rooskleuriger. Volgens de bij
lage 1966 van het jaarboek beschikken de 
vier Vlaamse provincies in totaal over 673 
postkantoren (gewone), en de vier Waal
se over niet minder dan... 835,! Dat geeft 
een gemiddelde bevolking van 6.270 voor 
een Vlaams postkantoor en 3.813 voor een 
Waals ! 

Zelfs een verstokt Vlamingenvreter als 
Maisse zal moeten toegeven dat hier een 
kleinigheid schort... Natuurlijk gaan zijn 
voorgangers, onder wie de roemruchte 
Anseele (zoon van zijn vader) niet vrij 
uit ! 

En men moet niet komen aandraven 
met de grotere oppervlakte die sommige 
Waalse kantoren moeten bestrijken. In de 
Luxemburgse wouden zullen de ever/wij
nen geen werk bezorgen aan postkantoren 
door brieven at te ges en of storlingen te 
doen op hun postrekening ! 

Het Vlaams-nationalisme is blijkbaar 
nog iets meer dan louter romantiek • het 
legt de vinger op de gevoeligste plek bij 
Jan Publiek : zijn geldbeugel. Want ook 
hier betekenen de hiervoor aangehaalde 
cijfers, dat de Vlamingen worden bedro
gen en bestolen. De Vlaamse ambtenaars, 
omdat ze voor veel meer werk slechts 
evenveel wedde ontvangen als hun V '̂aal-
se broeders, en de Vlaamse jeugd, omdat 
ze minder kansen beeft op aanwerving en 
bevordering in de Belgische admini.stra-

ties. Enkel in de lagere graden liggen de 
verhoudingen beter ; toevallig zijn het de 
graden die natuurliik minst interessant 
zijn. 

Wij hebben in de Kamer de vraag ge
steld, wanneei aan deze ergerlijke toe
standen een einde zal gesteld worden. En 
opdat men ons niet /ou kunnen verwijten 
enkel negativisten te zijn. hebben we zelfs 
konkrete maatregelen voorgesteld nin aan 
deze situatie een oplossing te geven 

Kurt en bondig samengevat luiden ze : 
1) herverdeling van de postkantoren per 
gewest : oprichting van nieuwe gewesten 
door de ontdubbeling van Oost- en West-
Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams Bra
bant ; 
2) omvorming van belangrijke bijkanto
ren en hulpontvangerijen in normale post
kantoren (vooral belangrijk voor het 
Vlaamse land) ; 
3) verhoging \nn klasse van talrijke post-
ontvangeriien, rekening houdend met de 
belangriikheid en de bevolking. 

Dat dit geld zou kosten, dat weten we. 
Maar er wordt zeer veel geld weggesme
ten dat onder meer hier beter kan ge
bruikt worden. Ten slotte is hetgeen we 
vragen en voorstellen niet meer dan de 
meest elementaire sociale rechtvaardig
heid. 

Volksv ertegen woordiger 
dr. (lOEMA.NS. 
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356 EN DE 

UNIVERSITEIT 
Nos niet zo heel lang geleden werd van regei ingszijde in 

het pailement gewezen op het feil, dat Europa in het algemeen 
en Behië in het bijzonder op het gebied van het wetenschappe
lijk onderzoek steeds veider achterop geraken bij de F.S. en de 
Sovjet-Unie. Dat was een pertinente en juiste vaststelling. Wat 
zun ecliter de daden der regering, in het licht van de beruchte 
volmachiwet ? 

Hoe wil ze haar bekommernis om het wetenschapsbeleid 
oveiecnbieniren met de vermindering van de bewzen aan de 
vorsers in het Nasionaal Fonds voor Wetenschappelijk Onder
zoek ? En wat doet ze met de Vlaamse achter stand 'op universi
tair gebied? Ze gaat liet ekspansieritme afremmen wanneer Vlaan
deren, met 67 t. h. van de Belgiese miliciens, nog niet aan 47 t. h. 
tan de universitair en komt. De regering spreekt van afremmen 
van het ekspansieritme, waar de universitaire ekspnnsie voor de 
Vlamingen nog maar pas begonnen is! 

De wet van 9 april 1965 heeft, volgens sommigen, de Vlaam
se achterstand doen inlopen. Niets daarvan! Deze wet heeft in 
niets de Vlaamse achterstand doen inlopen. Vermits^ zij alle, be
staande universitair e instellingen heeft erkend en de franstaligen 
er zo veel meer hadden is de achterstand net dezelfde gebleven. 

Op dit ogenblik zijn er meer dan 22.000 franstalige univer-
sitauen tegenover ruim 16.000 nederlandstaltgen, terwijl Vlaan
deren in de fröbelklassen en in het lager onderwijs 65 t. h. haalt. 

De grootste schuldige echter is in deze niet de Staat. De gro
te schuldige in deze aclitersland is de inriclUende macht van het 
kaloliek Hoger Onderwijs, die voor de wet van 9 april 1965 meer 
franstalige instellingen en veel meer franstalige leerstoelen en 
wettelijke graden instelde voor de franstaligen dan voor de ne
derlandstaltgen. Met als pikante bijzonderheid . niet eens alle
maal te Leuven. 

Een paar cijfers tot slaving. In het Hoger Kaloliek Onder
wijs vinden wij (in afgeronde cijfers) : bijna 16.000 franstalige 
studenten en ruim 10.000 nederlandstalige studenten. 

Ter vergelijking : in de kalolieke fröbelklassen zitten 150.000 
Vlaamse kinderen meer dan franstalige ! 

Mag ik nog eventjes de indeling van de universitaire instel
lingen volgens taalstelsel meedelen ? 

Deze ziet eruit als volgt : voor het Franse stelsel 16; Frans 
stelsel met Nederlandse leergangen 4; Nederlands stelsel 6; Ne
derlands stelsel met Franse leergangen 3. 

Mag ik dezelfde instellingen even indelen volgens de akade-
miese graden? Voor het Franse stelsel 20 en voor het Neder
landse stelsel 9. 

Of nog de eiriddiltloma's van het aliadctnies piar 196! 66 ; 
3.400 afgeleverd aan franstalige studenten; 2.500 afgeleverd aan 
nederlandstalige studenten. 

Er bestaat dus geen enkele reden om het expansieritme van 
de universiteiten voor Vlaanderen af te remmen, wel integendeel! 
De Staat en de vrije inrichtende machten hebben nog veel goed 
te maken, nog veel restitusie te doen, vooraleer er van een afrem
ming van het ekspansieritme kan sprake zijn : de Vlaamse volks 
gemee, Schap heeft nog recht op twee universiteiten en vijf met 
universiteit gelijkgestelde inrichtingen. Dan eerst zullen de ge
lijkheid en het evenwicht zijn bereikt, waarover de bisschoppen 
in hun verklaring van december 1965 hebben gesproken. 

Mede in verband met de zoeven beklemtoonde Vlaamse ach
terstand, zal de Volksunie zich in ieder geval verzetten tegen ie
dere politiek die de studiebeurzen in het Hoger Onderwijs zou 
willen verminderen. 

We menen dat voor heel wat jongens en meisjes, zowel in 
Wallonië als in Vlaanderen, de gewone studiebeurzen zelfs niet 
volstaan en dat zou moeten xcorden overwogen ze te verhogen oj 
komplementaire studieleningen toe te slaan die dan nadien, op 
lange termijn en tegen zeer kleine intrest, kunnen worden terug 
betaald. 

P R O J E K T 3 5 6 

•Het regeringsprojekt 356 
voorziet een verhoging van de 
regis trasierechten, nl. van 11 
% naar 12,5 %. In de mees te 
E.E.G.-landen liggen deze rech
ten beduidend lager : 3 % in 
Duitsland, 4 % in Italië, 5 % 
in Neder land en 6 % in Luk-
semburg . 

Alleen Frankr i jk vraagt 16,6 
9o, me t dien vers tande echter 
dat er spesiale tarieven zijn 
voor gronden, bes temd voor de 
woningbouw en de industr ië le 
promosie . In feite pr i jkt Bel
gië dus helemaal bovenaan het 
lijstje, met regis t ras ierechten 
die een veelvoud zijn van wat 
in de overige E.E.G.-landen 
w o rd t aangerekend. En nog is 
het , volgens de huidige rege
ring, niet genoeg ! 

Dat de landbouw, de sosiale 
woningbouw en de industr iële 
ekspansie het kind van de re
kening zullen worden, deer t de 
heren van de regeringspart i j 
en b i t te r weinig. Als er m a a r 
zaad in het verkwis tersbakje 
komt ! 

W A A S L A N D S E 

B R O S J U R E 

De Waaslandse Volksunie 
heeft he t u i t s tekend initiatief 
genomen, om een bros jure ui t 
te geven waar in gehandeld 
word t over de tussenkomsten 
die de Wase V.U.-mandataris-
sen in pa r lement en provinsie-
raad hielden over s t reekpro-
blemen. 

De werking van anderhalf 
j a a r op het beperk t vlak van 
de s t reekproblemen blijkt er 
op ind rukwekkende wijze uit : 
zes belangri jke tussenkomsten 
van d r De Paep, drie van Mau-
r i ts Coppieters , een van pro-
v i n s i e r a a d s l i d F r e d J e g e r s e n 
een belangri jk r a p p o r t van 
Werner Vandenabeele over de 
havenui tbreiding op de l inker 
Schelde-oever. 

De bros jure word t massaal 
in het Waasland verspreid; de 
Wase bevolking zal zich een 
ui ts tekend beeld kunnen vor
men van het vele werk da t 
haar Volksunie-mandatar issen 
verzetten niet alleen op he t 
vlak van de nasionale polit iek, 
m a a r ook op da t van de streek-
problemat iek. 

En dat is niet alleen in he t 
Waasland zo ! 

OOK D A A R V O O R ? 

Waarvoor moeten de spesia
le volmachten van de regering 
dienen en welk gebruik zal 

Van den Boeynants er van ma
ken ? 

De « Libre Belgique » heeft 
er een goed oog in. Verleden 
dinsdag brach t ze (voor de zo
veelste keer ) een eers te pagi
na-artikel waar in de Vaste 
Kommiss ie voor taaltoezicht 
scherp werd aangevallen. We 
zijn die « Libre »-aanvallen ge
woon en we kennen da t liedje 
prakt ies van buiten, E r was 
d i tmaal echter een nieuw re
frein b i j . De « Libre » vroeg 
zich nameli jk af « of Van den 
Boeynants van zijn spesiale 
volmachten gebruik zal maken 
om orde te scheppen in een 
Kommiss ie waarvan de dwaas
heden veel te veel kosten ». 

De spesiale volmachten zijn 
voor Vlaanderen ui ters t ge
vaarlijk, en waaracht ig niet al
leen op het vlak van de ekono-
miese ekspansie ! 

« B E S P A R I N G E N » 

Onze minis ters lijden aan 
grootheidswaanzin. Dat komt 
onder meer tot ui t ing in de 
wijze, waa rop ze hun diensten 
onderbrengen. 

Zo zijn enkele diensten van 
P.T.T. ondergebracht in de Ma-
dou-toren, een Manhattan-ge-
val dat wellicht de e igendunk 
van minis ter Maisse streelt , 
doch dat voor de belastingbe
taler een dure grap is gewor
den. 

De mekanografiese dienst 
van de boekhouding en enkele 
diensten van ^de posts jek ( in 
het geheel zowat 390 bedien
den) betalen per j aa r 9.292.740 
fr huurgeld. Dat komt neer op 
zowat 24.000 fr per bediende 1 

Minister Maisse zelf be t rek t , 
samen me t een paa r direkt ies , 
dr ie verdiepingen van de Ma-
dou-toren. Daarvoor word t 
jaar l i jks 4. 054.500 fr huurgeld 
betaald. 

Samen word t da t dus 
13.347.240 fr per jaar , of meer 
dan een miljoen per maand . 

Een regering die van bespa
r ingen een handje weg hee f t ! 

Heel wat volk (8.000 man) op de Vietnam-betoging verleden zaterdag te Brussel. De goede trouw 
van de vredes-betogers met zuivere bedoelingen werd eens te meer zwaar op de pi-oef gesteld 
door de maneuvers van uiterst-linkse groepen, die wel tégen Amerika doch niet vóór de vrede 
marsjeerden. Voor een bord van de Kommimistiese Jeugd geeft een namaak-Spellnian een par
tijtje zegenen weg. Had kardinaal Cardijn in het land geweest, hij zou er gek bijgelopen hebben ' 
i^n inmiddels gaat het moorden in Vietnam maar verder. Dank zij Washington, inderdaad! Maar 

wat met Peking ? 

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

De P.V.V.-er Emil ien Vaes 
w e r d tot goeverneur van Hene
gouwen benoemd, als opvolger 
van de sosialist Emile Cornez 
die de leeftijdsgrens bereikte . 

De sosialisten zijn over deze 
benoeming u i te rs t verbolgen. 
Zeer terecht t rouwens . De BSP 
heeft thans m a a r één goever-
neurszetel meer op de negen: 
die van Oost-Vlaanderen. De 
C.V.P. heeft er 5 en de P.V.V. 
dr ie (Namen, Antwerpen en 
Henegouwen) . 

De Waalse sosialisten heb
ben nog een ekstra-reden om 
woedend te zijn : alhoewel de 
sosialistiese par t i j in Wallonië 
de meerderhe idspar t i j is, heeft 
zij geen enkele goeverneursze-
tel in de vier Waalse provin-
sies. Dat is inderdaad een be
spot te l i jke en ergerli jke toe
s tand . Stel U even voor dat de 
C.V.P. beroofd zou worden van 
h a a r twee Vlaamse goever-
neurszete ls : de wereld zou te 
klein zijn en Mechelen kwam 
e r stellig aan te pas ! 

De par t i j van Vanaudenhove 
is t rouwens desti jds vooral in 
he t regeringsschuit je gestapt 
« p o u r faire son plein », gelijk 
d a t eufemist ies heet . 

B L A U W E R E B E L L E N . . . 

Donderdagavond k w a m de 
Brusselse P.V.V.-federasie bij
een om de polit ieke toes tand 
te bespreken na de goedkeu
ring van de koepelwet in de Ka
mer . Vier leden van deze fe-
deras ie hebben als kamer l id 

tegen de koepelwet ges temd 
w.o. de zoon van ballonvaar-
der De Muyter en de a r r . 
voorzit ter Mundeleer. H e t 
hoofdbestuur van de P.V.V. 
heeft tegen de rebellen ( d e 
PVV had immers tuchts tem-
ming opgelegd) de zware 
sanksie getroffen van een... 
blaam. De macht igste afdeling 
van de hele PVV heeft van 
meetaf tegen de regering gea
geerd : ze wou de taalwetge
ving van 1963 afkraken en ze 
is uit elektorale vrees tegen 
belastingen. Want de Brussel
se PVV heeft met zelden ge
ziene demagogie in het Brus
selse de ant ivlaamse psichoze 
ui tgebui t voor de vorige ver
kiezingen en bespeelde zoals 
alle liberalen natuur l i jk de 
antifiskale snaar . De regering 
waar in de PVV de tweede 
pa r tne r is, heeft echter net he t 
tegenovergestelde gedaan : d e 
taalwetgeving werd met d r ie 
j a a r vertraging en met heel 
wa t verminking toch in toepas
sing gebracht en over de be
lastingslawine hoeven we nie t 
uit te weiden. 

. . . O N D E R M I J N E N 

FIKTIEVE E E N H E I D 

Het zal de h. Vanaudenhove 
niet gemakkeli jk vallen deze 
« tuchtloze bende » tot de o rde 
te roepen, want feitelijk heeft 
ze gelijk. Niet de Brusselse 
PVV brak haar beloften, doch 
wel de « nasionale » PVV. Van
audenhove is van de elektorale 
beloftenlijn afgeweken, niet d e 
Mundeleers, De Muyters en ks . 
We geloven niet da t Vanauden
hove s t reng tegen zijn Brussel
se rebellen zal kunnen optre
den : hij zal laveren zoals ge
woonlijk, he t prezidensieel re
gime in de PVV ten spijt. E r 
zijn immers ook in de Senaat 
rebellen die de koepelwet 
op de lange baan kunnen schui
ven door amendementen en d e 
P W - B r u s s e l is en blijft d e 
ke rn van de hele pa r t i j . Nu i s 
he t wel zo, dat deze Brusselse 
l iberalen ook meer wind ver
kopen dan werkeli jk een be
dreiging voor de part i j leiding 
ui t te maken . Toch kijkt ieder
een met een zeker leedver
maak naa r de Brusselse PVV, 
die haa r bedreiging waar m o e t 
maken : de Brusselse PVV-mi-
nis ters zouden nu moeten ont
slag nemen, want he t als te-
gengewicht ingediend wets
voorstel te r verminking van d e 
Brusselse tweetaligheid s taa t 
nog niet eens op de agenda van 
de Kommissie Meyers. E n de 
PVV-Brussel had toch de be
spreking ervan b innen de dr ie 
maanden geëist. De termi jn is 
voorbij doch Van Offelen e n 
Dewinter zijn nog altijd mi
nister. Zo zijn n u eenmaal de 
blauwe manieren.. . 

ZUIVER LUIKS B L O E D 

« Le Peuple » kloeg er ont-
langs over dat te Luik en om
geving 37 arbeiders op 100 
geen Belgen, m a a r buitenlan
ders zijn. Het Waals sosialis-
ties blad noemde dat een onge
zonde toestand en eiste da t 
daa raan zou verholpen worden. 

Op welke wijze ? Door de 
Luikse nijverheid te dekonges-
t ioneren ? Door meer Waalse 
kindjes te kopen ? Bijlange 
niet, natuurl i jk ! 

Door een spesiale spoedpro-
sedure bij de nasionalizasie van 
vreemde arbeiders wettelijk in 
te voeren. Om er te kunnen 
voor zorgen, dat zo spoedig 
mogelijk het aanta l zuiver 
Luiksbloedigen — al tans o p 
papier — weer eens aangroeit . 

Het Luiks prole tar iaat ? 
Meer dan een derde buitenlan
ders en nog eens een de rde 
pendelaars ui t Vlaanderen 1 



8 Wut 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 
IN DE KAMER 

Prokureur Vossen had, naar aanlei
ding van de waanzinnige bomaanslag 
op de historiese gebouwen te Biaigge, 
gemeend de Volksunie te moeten in 
opspraak brengen. Hierover interpel-
leerde Piet Leys scherp minister Wig-
nj'. Met een tot op de draad versleten 
trukje viel de Waalse bewindsman de 
interpellant bij in zijn verontwaardi
ging over het onherstelbare verlies van 
het Vlaamse kunstbezit. In dreunende 
volzinnen deklameerde de minister zijn 
gehechtheid aan de beginselen van on
partijdigheid waarmee het onderzoek 
dient te gebeuren. De aap kwam ech
ter uit de mouw toen de minister met 
een stalen gezicht beweerde, dat de 
verheven beginselen waaraan hij zo ge
hecht is, niet werden verkracht. De pro
kureur was objektief gebleven, maar 
de pers had zijn woorden verkeei-d 
•weergegeven. En hoe wist de achtbare 
minister dat zó zeker ? De prokureur 
had het hem zelf gezegd ! Piet Leys liet 
zich niet om de tuin leiden, al had de 
mnister hem opgekamd en een « erfii-
nent jurist » genoemd. In zijn repliek 
trok hij vinnig van leer en de minister 
klopte af. Een interpellasie die haar 
doel niet zal missen en de heren van 
het gerecht tot voorzichtigheid zal aan
zetten, willen zij hun verfrommeld 
aanzien niet helemaal ingedeukt zien ! 

De eindstemming in het maratonde-
bat over de koepelwet viel zaterdag om 
6 uur in de morgen, na drie lange la
gen en een eindeloze nacht. 

Bij de aanvang om 10 uur donderdag
morgen ontstond al een eerste insident. 
Van Eynde die zich, bij afwezigheid 
van voorzitter Collard en fraksievoor-
zitter Larock, als ondervoorzitter de 
grote aanvoerder voelde, had een groots 
plan bedacht. Met de blik van een veld

heer had hij het terrein verkend en 
uitgekiend dat de Kamer door de af
wezigheid van C.V.P.-ers en P.V.V.-ers 
niet in voldoend aantal aanwezig was 
om geldig te vergaderen. Met de vinger 
op het reglement vroeg hij bij ordemo-
sie het woord. Er stond reeds een spre
ker op de tribune en die moest ver
veeld staan wachten. Van Eynde vroeg 
dat de Kamer zou vaststellen dat zij 
niet in aantal was. Van Acker knikte... 
en gaf het woord aan de spreker. Over
bluft drong Van Eynde aan. Van Acker 
zei dat de voorzitter daarover besliste 
en gaf opnieuw het woord aan de spre
ker. « Dat antwoord bevredigt ons 
niet », schreeuwde Van Eynde. « Dat is 
ook niet nodig », beet Van Acker terug. 
« Wij zullen mekaar nog ontmoeten », 
siste Van Ej'nde. Van Acker mompelde 
wat terwijl hij zijn schouders optrok, 
en verleende het woord aan de spreker. 
Van Eynde had het reglement slecht 
begrepen. Er staat : de voorzitter kan... 
De parlementaire strateeg zat lange tijd 
met rood aangelopen kop roerloos voor 
zich uit te kijken. 

Maurits Coppieters eiste in een tus
senkomst die indruk maakte dat de 
schoolpolitiek zou onttrokken worden 
aan de geheime palabers, achter de ge
sloten deuren van de schoolpaktkom-
missie en in volle licht in het parle
ment zou worden behandeld. Hij kwam 
scherp op tegen de stop in de univer
sitaire ekspansie, die voor Vlaanderen 
de bestendiging is van de achterstand. 

Périn, wiens aanzien na een paar 
minder geslaagde tussenkomsten gevoe
lig was gezakt en die zelfs door een 
Van Eynde was gevloerd geworden, 
heeft zijn parlementair blazoen schit
terend verguld. Deze kleine, schriele 
man hield de vergadering in zijn ban 

en iedereen voelde dat zijn woorden 
profeties klonken, toen hij de onder
gang van deze middelmatige en mach
teloze staat voorspelde en de opstand 
van het gehele Waalse volk in een pak
kend vergezicht opriep. 

Mik Babyion toonde in een stevig ge-
dokumenteerd betoog aan dat de rege-
ringspolitiek zal uitlopen op de sosiale 
pauze, zoal niet op de sosiale achteruit
gang. Wara- liij ter slaving van zijn 
stellingen een uitspraak van Eyskens 
siteerde, daarbij de bron vermeldend, 
werd vise-eersteministcr De Clercq ze
nuwachtig en slingerde hem het onthut
sende, dwaze verwijt naar het hoofd 
dat hij plagiaat pleegde. 

Van den Boeynants heeft het debat 
beheerst en al de sosialistiese aanvallen 
afgeslagen. Hij deed het vinnig en ge
vat, sloeg onder applaus een scheldpar
tij van Van Eynde af en trok ten aan
val tegen de sosialiste'n. Het was het 
gewone prosedee waarbij minder 'de 
eigen politiek word verdedigd dan de 
vroegere politiek van de tegenstander 
wordt aangevallen. 

Raimond Mattheyssens pakte de Mid
denstandsminister aan. Hij bestreed de 
oprichting van een nieuwe parastatale 
slokop en betoogde, dat de voorgeno
men rasionalizasie van de sosiale voor
zieningen een noodzaak is en niet tuis 
hoorde in een ontwerp dat uit aksiden-
tele oorzaken is gegroeid. 

Minister Piers, een der zwakke broer
tjes uit de regering, \yerd door de so-
sialisten onder aanhoudend geroep ver
plicht op de tribune zijn politiek uit
een te zetten. Hij sloeg een slijkfiguur. 
Van den Boeynants beduidde hem met 
woedende handgebaren, dat hij terug 
naar zijn plaats moest gaan. Piers werd 
van de tribune weggelachen zowel door 
de sosialisten als door ettelijke C.V.P.-
ers. Vlak daarop vond Spinoy het nodig 
de ongelukkige Piers verder af te ma
ken, door te verklaren dat hij het laat

ste restantjc ministeriële autoriteit had 
kapot geslagen. Er was terecht protest. 
Een gevallen tegenstander geeft meri 
geen trap achterna. Dat was niet fraai 
van de wrokkige Mechelse sosialist. 

NIK CLAES. 

I E SENAAT 
Het interregnum in de Senaat duurt 

voort. Zo voorzitter Struye voor het 
paasreses zou terugkeren, zou het pas 
de week voor Pasen zijn. 

Ondertussen zit de Senaat met twee 
ondervoorzitters, waarnemende voor
zitters, met verschillende stijl. De 
eerste ondervoorzitter, de Vlaamse 
B.S.P.-er Grommen, handelt normaal. 
Enigszins anders is het gesteld met de 
tweede ondervoorzitter, oud-Koreastrij-
der en laatste minister die insivieken 
liet neerknallen en dit vlak voor de ver
kiezingen. Hij is een hoffelijk man, van 
adellijken bloede, maar nogal ijdel. Zo 
rijdt hij tans met bijzonder genoegen 
met de wagen nummerplaat P 1 en vo
rige woensdag had hij zelfs van eers te-
ondervoorzitter Grommen verkregen, 
de vergadering te mogen openen. 

Dit laatste gaat in de Senaat met 
enige plechtigheid gepaard. De bedien
den, in 19e eeuwse knietóroek en met 
lange zwarte jas, staan in twee rijen ge
schaard tussen de toegangsdeur en het 
podium. Op het gepast ogenblik roept 
de chef van het bediendenkorps proto-
kolair : « Ie président - de voorzitter » 
of « de voorzitter - Ie président », en de 
voorzitter treedt binnen, r 

Is dit de heer Grommen, dan is het 
een normale gang; is het voorzitter 
Struye dan is het echter een plechtig 
schrijden, volgens de beste Belgiese 
vorstelijke tradisie. Dok voor de heer 
Moreau de Melen was de gang gesti
leerd, in de passende plechtige 19e 
eeuwse stijl. 

Het was het zoveelste ontroerend 
ogenblik... 

Een bijzonder septiese senator Terf-
ve hecfi daar altijd de passende kom-
mentaar voor, hoewel hij deze week 
voor ander nieuws zorgde bij de sena
toren. Terfve was namelijk nog eens 
naar Moskou geweest — dat gebeurt, 
zegt liij — en hij was er naar de 
schouwburg geweest. En naast wie zat 
hij daar toevallig ? Naast P.W. Segers. 
Die was er ook. Niemand had hij er iets 
over verteld, de stiekemerd... 

Een ander feitje waar de draak mee 
gestoken wordt is de bezuinigingen van 
de P.V.V. Wie zich daar allerminst aan 
stoort zijn de P.V.V.-ministers. Bij de 
bespreking van de begroting van P.T.T. 
van minister Maisse kwam dit weer 
duidelijk aan het licht. Ook wordt ge
lachen met minister-parachutist Pos-
wiek, die om van het ene gebouw naar 
het andere te gaan in de Wetstraat 
(50 meter ver) lenig in zijn zware wa
gen springt, door de Rijkswacht het 
verkeer in de Wetstraat laat stilleggen 
en dan zijn sjofeur met brede zwier 'n 
andere poort laat binnenrijden. 

Ook de diskussie per brief van de 
V.U.-senatorcn met de 19e eeuwse 
ambtelijke leiding van de Senaat doet 
de insiders lachen. In hun protest te
gen de eigengereidheid van de fransta-
lige senatoren bij de oprichting van 
een franstaligc interparlementaire 
groep van de franstalige landen hebben 
de V.U.-senatoren grotendeels gelijk 
gekregen. Alleen betreurde het bureau 
d.w.z. de ambtelijke leiding het feit dai 
de V.U.-senatoren hun protest open 
baar gemaakt hadden. Dit werd als in 
strijd met de gebruikelijke hoffelijk 
held betiteld. Dit verwijt werd door 
de V.U.-senatoren niet genomen. In een 
nieuwe brief hebben ze vastgesteld dat 
hen nooit con hoffelijkheidskodcks 
overhandigd weid noch dat de senaais-
leiding hen ooit mondeling van zulke 
regels op de hoogte gebracht had. De 
V.U.-fraksie beweerde dus zich slechts 
te kunnen spiegelen aan het voorbeeld 
van de vooraanstaande senatoren, 
waarbij ze dan vaststellen dat deze hun 
doen en laten stelselmatig aan de pei s 
mededelen. 

De V.U. betoogde dat zij « zulke uit
drukking » niet gebruikt had ten 
opzichte van de gewraakte franstalige 
senatoren en dat het bureau in dit zelf
de geval deze uitdrukkng evenmin ge
bruikt had. Bijgevolg konden de V.U.-
senatoren deze « onvertogen » uitdruk
king niet nemen. 

In de openbare vergadering was er 

weinig animo, wegens de start van de 
bijzondere kommissie. 

Minister Bertrand werd ondervraagd 
door V.U.-senator Elaut over het aan
tal ongelukken op de weg. Een paar da
gen nadien zou een andere senator, uit 
Mechelen, zelf een zwaar ongeluk ver
oorzaken. De senatoren zitten hier nog
al mee in en er wordt heel wat over ge
sproken in de wandelgangen. 

Bij de bespreking van de begroting 
van P.T.T. hoorden we de verkozene 
van het arrondissement Aalst, de heer 
Coppens, een pittoreske figuur, die nog
al vaak kibbelt met de V.U.-senatoren 
en vooral met senator Elaut zuurzoete 
en humoristiese bedenkingen wisselt. 

Senator Jorissen prikkelde de minis
ter op tal van punten. Onder meer 
vroeg hij hem of het klisjee van de 

• In het debat over Ontwerp 356 
in de Kamer oefende kamerlid 
Babyion kritiek uit op de voor-
ingrenomen sanering van de ziek
teverzekering:, terwijl zijn kol-
lega Mattheyssens de voorgeno
men bezuinigingen in de sektor 
van het middenstandsbeleid on
der de loepe nam. Volksverte
genwoordiger Coppieters oefen
de kritiek uit op de beknotting 
van de universitaire ekspansie. 

E Volksvertegenwoordiger Baby-
Ion maakte zich tot tolk van de 
gepensioneerde arbeiders wat 
hun bedreigde koopkracht aan
gaat. 

O Volksvertegenwoordiger Schiltz 
hekelde de wijze van samenstel
len van advizerende raden, waar
bij o.a. de verbruikers niet aan 
hun trekken komen en had liet 
verder over het ekonomies wan
beleid. 

nze mannen 

in het parlement 
• In de bespreking van de PTT-

begroting. hekelde senator Joris
sen de schromelijk ongelijke be
handeling \an beide landsgedeel
ten inzake postdiensten en stel
de ook de PVV-benoemingswoe-
de \an minister Maisse aan de 
kaak. 

• Senator Elaut hield een fel on
gemerkte tussenkomst over het 
stijgend aantal doden op de weg 
en stelde de oprichting voor van 
een organisme voor het vervoer 
van bedronken automobilisten, 
vermits uit de statistieken blijkt 
dat overmatig aikoholverbruik 
een der voornaamste oorzaken 
van \erkeersongevallen is. 

• Schriftelijke vragen werden ge
steld door senator Jorissen en 
door volksvertegenwoordigers 
Leys en Goemans. 

P.V.V.-verkiezingsaffisje over de verho
ging van de P.T.T.-tarieven niet te koop 
was. De P.V.V. kon ze na de verhoging 
van de tarieven toch niet meer gebrui
ken en de V.U. wel! 

In de Spesiale Kommissie die dins
dag, woensdag en donderdagvoormid
dag en namiddag zetelt is de B.S.P. voor 
de eerste maal sinds de vorming van 
de C.V.P.-P.V.V.-regering werkelijk in 
de oppozisie gegaan. Over elk punt van 
de koepelwet houden zij een lange uit
eenzetting. De ministers antwoorden 
slechts kort, de leden van de meerder-
heidsgroepen zwijgen zoveel mogelijk 
om het debat in te korten. 

In afwachting was er donderdag geen 
openbare vergadering en ook volgende 
dinsdag zal geen zijn; De beste krach
ten werken in de kommissie. 

De koepelwet : gebreveleerde fiskale veiinageringskiiui'. 
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WIJ 

ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
OP D W A A L W E G E N 

Volksvertegenwoordiger Mik 
Babyion vernam dat men de h. 
Steyaert, betrokken in de knal-
pottenzaak van St. Jans-Molen-
beek van de gevangenis van St. 
Gillis naar Merksplas had over
gebracht. Vermits betrokkene 
de Brusselse agglomeratie be
woont brengt zulks zware 
moeilijkheden voor zijn ver
wanten te weeg. Het is noch
tans bekend dat St. Gillis voor
al als gevangenis voor politieke 
delinkwenten dient. De h. Ba
byion wou derhalve weten wel
ke de reden van deze overplaat
sing was geweest. Minister 
Wigny weet te vertellen dat de 
indeling van gedetineerden 
doorgaans geschiedt wanneer 
de veroordeling onherroepelijk 
wordt. In dit geval werd de 
overplaatsing naar Merksplas 
ambtshalve verricht, tot ont
lasting van sommige strafin
richtingen. Wegens « de bijzon
dere aard van de misdrijven 
die aan betrokkene werden 

> ten laste gelegd » werd hij nu 
naar de hulpgevangenis van 
Leuven overgebracht. De Bel-
giese supersipiers houden in
derdaad aan de Belgiese tradi
tie: veroordeelden van Pontius 
naar Pilatus sturen. Wel te ver
staan Vlaamse veroordeelden. 
Franstaligen, die veel zwaarder 
bommen gooien krijgen veel 
lichter straffen, vooral wan
neer er « erekommodores » on
der zitten. Voor het overige 
zijn alle « Belgen » gelijk voor 
de wet... 

VIVE LA FRANCE 

De sekretaris van de (Belgie
se) Sindikale Kamer der Fabri

kanten en Konsessiehouders 
van farmakeutiese produkten 
VZW is van Franse nationali
teit. Hij werd door de leden 
van deze vereniging gekozen 
en er blijken volgens minister 
Van Offelen, die hier een vraag 
van dr Anciaux beantwoordt, 
geen klachten tegen deze per
soon geuit « die bovendien af
gevaardigde-beheerder is van 
een Belgiese firma van farma
keutiese produkten », De mi
nister betoogt, dat hij zich met 
de interne keuken van een pri
vate vereniging niet kan inla
ten. Dat moet daar intussen 'n 
mooi boeltje op taalgebied zijn 
in die sindikale kamer. Derge
lijke keuze verraadt ook een 
mentaliteit. Men is in de Sin
dikale Kamer blijkbaar liever 
Turks dan Paaps, liever Frans 
dan Belgies. Maar dat mag 
van onze regenten ! 

K U L T U R E L E 

A K K O O R D E N 

Volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens vernam van de mi
nister van Nederlandse Kui
tuur volgend antwoord inzake 
kulturele akkoorden. Deze bin
den de Belgiese staat in zijn 
geheel, doch bij de uitwerking 
wordt rekening gehouden met 
de noodwendigheden van bei
de gemeenschappen. D u s 
wordt de kulturele autonomie 
blijkbaar niet volledig doorge
trokken op het vlak der toe
passing. Het is goed dit te we
ten, omdat de Vlaamse C.V.P 
het altijd over « onze kulturele 
autonomie » heeft. Deze auto
nomie blijkt ook niet uit de 
struktuur van de diensten, be
last met de uitvoering der kul
turele akkoorden. De direktie 

van de internationale kulturele 
betrekkingen bij het ministerie 
van kuituur is daarmee belast 
en wordt geleid door een een
talig Frans ambtenaar, terwijl 
de minister, nederlandse taal
rol belast is met de koördina-
tie tussen internationale kul
turele betrekkingen bij het 
ministerie van Buitenlandse 
Zaken en de zelfde betrekkin
gen bij het ministerie van Kui
tuur. Uit de opsomming der 
kadersamenstelling blijkt dat 
de diensthoofden bijna in ge
lijke mate tot beide taalrollen 
behoren met twee nederlands-
talige diensthoofden-advizeurs. 
Wat de uitwisseling van gast-
profs en kunstenaars betreft 
vernemen we dat in 1965-66 16 
nederlandstalige t e g e n 32 
franstalige profs werden uitge
wisseld (presies het dubbel) 
en 156 nederlandstalige kunste
naars tegenover 133 franstalige 
(bijna gelijk). 

Er schort dus iets in het kul-
tureel uitwisselingsprogramma 
van België. 

T V - S T E U N Z E N D E R V O O R 

F R A N S - V L A A N D E R E N 

De voor West-Vlaanderen 
voorziene steunzenders voor 
de TV zal volgens minister Van 
Elslande te Oostvleteren wor
den opgericht, waardoor een 
goede ontvangst aan de kust 
tussen De Panne en Nieuw
poort en de Westhoek, alsmede 
een niet onbelangrijk gedeelte 
van Frans-Vlaanderen zal ver
zekerd zijn. Hiermee werd on
geveer tegemoet gekomen aan 
de wens geuit op de 19e Frans-
Vlaamse kultuurdag te Ware-
gem, die Westvleteren had 

voorgesteld. De vraag, waarop 
dit antwoord werd verstrekt, 
werd gesteld door volksverte
genwoordiger Mik Babyion. 

R I J B E W I J Z E N 

Volgens volksvertegenwoor
diger Leys zou men, ten einde 
vela gegadigden voor een rijbe
wijs herhaalde verplaatsingen 
van 15 a 20 km. te besparen, 
beter een lesgever en zijn di-
dakties materiaal ter plaatse 
sturen naar de meer landelijk 
gelegen sentra in plaats van 
het omgekeerde. Volgens de 
minister van Verkeerswezen is 
dit niet overal mogelijk ook in
gevolge de hoge investerings
kosten. In West-Vlaanderen 
zijn van de 11 offisiële eksa-
mensentra over het ganse land 
twee sentra gevestigd, nl. te 
Tielt en te Oostende. Te Tor
hout werd echter een rijschool 
einde desember offisieel er
kend, terwijl zopas een tweede 
aanvraag voor erkenning van 
een rijschool in de zelfde stad 
werd ingediend. Dergelijke rij
scholen kunnen ook als eksa-
menplaats voor de wegkode 
dienen. 

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

Tijdens studiedagen over ge
schiedenis onder auspisiën van 
het ministerie van Opvoeding 
en Kuituur werd vastgesteld 
dat de deelnemers uit het rijks-
onderwijs niets voor de lunch 
moesten betalen terwijl leer
krachten van het vrij onder
wijs 65 fr moesten afdokken. 

Senator Jorissen vond zulks 
terecht een diskriminatie. De 
minister trok zich uit de slag 

met te verwijzen naar het re
glement, waarbij aan leden van 
het rijkspersoneel, onderwijs
krachten inbegrepen, dienst-
prestaties vergoed worden 
wanneer bepaalde manifesta
ties in rijksinstellingen worden 
ingericht. Het staat andere in
richtende instellingen vrij hun 
personeelsleden al dan niet 
nciar dergelijke studiedagen af 
te vaardigen... 

EENTALIGE 
IDENT ITE ITSKAARTEN 

Volksvertegenwoordiger An
ciaux wenste te weten, wan
neer de eentaligheid der iden
titeitskaarten in voege zou ko
men. Dit is intussen reeds ge
beurd. 

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

BIJ R.T.T. 

Volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens wou weten hoeveel 
personeelsleden van de R.T.T. 
in 1966 deelnamen aan het 
taaleksamen voor de « Algeme
ne diensten van Verkeerswe
zen ». Uit het antwoord van de 
minister - staatssekretaris voor 
P.T.T. blijkt dat van de Neder
landse taalrol in het adminis
tratief kader 311 personeelsle
den deelnamen waarvan 97 
slaagden, van de Franse taal
rol 97 waarvan 54 slaagden. 
(Er is dus een duidelijk hoger 
aantal « geslaagden » onder de 
franstaligen) en bij het tech
nics kader : 36 met 16 geslaag
den en 16 met 4 geslaagden. 

DOKUMENT 
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A V O M O I S y l A A L - F ï n U R E R 

De Voorzitter en de leden van het Sociaal 
Centrum Oostende, verzoeken U deel te wille» 
nemen op zaterdag 4 maart 1967, 4e 20 uw 
in Hotel Admiral, Langestraat 72, Oostende 
aan het Avondmaal, dat volgt op het Bririo-
tornooi^ dat zij inrichten. 
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Le President et les membres du Comité du 

SOCIAAL CENTRUM OOSTENDE a.si>.l. vous 

prient «fassister Ie samedï 4 mars 1967, a 

20 heures^ a I'Hotel Admiral . 72 , roe Longue, 

Ostende, a ia soiree, qoi suivra leor Tourno. 

de Bridge 

Souper ; 180 ii p . >,r.-

Inscriptions : 

C.CP. 1557.87 Sociaal Centrum Oostende 

O N D E R W I J S 

TWEEDE TAAL 

Uit het antwoord van de mi
nister van Nationale Opvoe
ding en Kuituur aan volksver
tegenwoordiger Coppieters 
blijkt dat in de rijkslagere 
scholen van Alken, Ardooie, 
Aartselaar, Boutersem, Brus-
tem, Dessel, Kuurne, Bazel, 
Beerse, Ertvelde, Hechtel, Oos-
terzele, Gijzegem, St. Amands 
en Haasdonk het frans als 2de 
taal gedurende drie uren per 
week wordt onderwezen in het 
5e en 6e leerjaar. 

P O R T V R I J D O M 

Senator Ballet wees in een 
vraag, gericht tot de minister 
van PTT op bepaalde geruch
ten, steunend op de afdruk 
van een semi-ministeriële brief, 
volgens welke sommige minis
ters privé-nieuwjaarswensen 
onder niet-gefrankeerde om
slag aan hun persoonlijke re-
latieiJ gezonden hebben. De 
vraag luidde, of dat mag. 

De minister somt de moge
lijkheden op, waarin een mi
nister van portvrijdom geniet 
volgens art. 54 van het K.B. 
van 10 september 1936, en 
waarin begrepen zijn : zendin
gen aan overheden, ambtena
ren en beambten van de open
bare diensten of die van de 
provinsiale machten afhangen, 
aan partikulieren in bijzonde
re gevallen (sic) en aan ge
meentediensten (zonder we
derkerigheid). Al deze beschei
den moeten echter verbcind 
houden met de dienst. Derhal
ve mogen ministers persoonlij
ke korrespondentie, geadres
seerd aan partikulieren niet 
versturen zonder de normale 
frankering. Aan welk verbod 
zich blijkbaar bij de jongste 
jaarwisseling sommige minis
ters van de stijlloosheid abso
luut niet gestoord hebben... 
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wereld 
Oe Tant is van een kale vakantiereis (over Vietnam) teruggekeerd evenals de 
Poolse minister van Buitenlandse Zaken Rapacki van zijn Westeuropese trip 
(geen verandering te Parijs en te Londen over de Oder-Neisse). Terwijl Mao in 
China de domper op de kulturele revolutie zet, zijn « bourj^eois-erfenis » poogt 
in te schakelen in « pozitiever kanten » van de kulturele revolusie, zet ook Soe-
harto, de nieuwe Indoneztese prezident, het Volkskongres tot matiging ten op
zichte van Soekarno aan, omdat gebleken is dat een niet te onderschatten ge
deelte van het land de totale hkwidasie van Boeng Karno niet goedschiks zou 
nemen. Vermoedelijk gaat Soekarno een komfortabele ballingschap tegemoet. 
In West-Europa handhaaft het gaullisme zich in Frankrijks eerste stemronde, 
mislukten de onderhandelingen tussen West-Duitsland, Engeland en de U.S.A. 
over een nieuw finansieel arrangement over de legering van Britse en Amerikaan
se troepen in West-Duitsland', wordt Kiesinger wrevelig en wenst hij niet zoals 
Erhard steeds met anglo-amenkaanse beloften gepaaid te worden, en glijdt het 
New Orleans-onderzoek in de Kennedymoord geleidelijk naar een anti-Castro 
steik verhaal af. In Egypte heeft het Nasser-iegime met groeiende ekonomiese 
moeilijkheden af te rekenen terwijl de Negus te Moskou voor een Vietnam-be-
stand pleitte. Dieper naat het Zuiden wordt Tsjombé bij verstek door het regime 
Moboetoe veioordeeld. 
Het is zeer de vraag of Robert Kennedy met zijn kritiek op Johnson de eigen 
prezidensiele ambities wel dient. De ronde die de naam van zijn broer draagt 
lijkt intussen uit het slop te 'geraken. 

AFLIJNEN... 
OM EN BIJ DE 4 0 

De gebeui tenis vooi West-Europa wa
ren ongetwijleid de Franse wetgevende 
verkiezingen Uit de eerste stemronde 
blijkt het gaullisme zich te handhaven 
en zal het vermoedelijk met zijn kleine 
bondgenoot van de Giscard-fraktie de 
volstrekte meerderheid in de Assem
blee behouden De schrik, waarmee de 
Gaulle m een niet al te faire TV-uit-
zending na sluiting van de kieskam-
panjc zwaaide, heelt haar uitwerking 
niet gemist De Gaulle blijkt voor het 
merendeel der Fransen nog de zeker
heid te zijn in een hoogst onzekere 
tijd Ze nemen de kleine kanten, onge
makken en een zekere sosiale « achter
lijkheid » van net regime op de koop 
toe, gcfassineerd als ^e zijn door de 
rustige zelfzekerheid van een staats
hoofd, dat zich door niets van de wijs 
Iaat brengen doch ook nooit stijfkoppig 
tegen een zelfs voor hem te hai de muur 
stoot En wiens finansièle, ekonomiese 
en politieke prestaties onloochenbaar 
zijn Waarschiinlijk gaat het regime 

met een ietwat verminderde meerder
heid een nieuwe legislatuur in, wat de 
Gaulle voldoende armslag zal geven, 
om zijn politiek van streven naar 
Franse hegemonie in Europa voort te 
zetten, weliswaar minder hard, niette
min even logies doordacht en toege
past Een der gevolgen daarvan zal zijn 
dat Engelands intrede in de EEG nog 
niet voor morgen zal zijn en dat de 
NATO-krizis evenmin aan een wending 
ten goede is (nog afgezien van de on
loochenbare verandering in de Russies-
Amerikaanse betrekkingen als gevolg 
van de Chinese krizis) 

DUITS K N O O P P U N T 
West-Duitsland is trouwens ook een 

faktor waarmee de andere mogendhe
den rekening moeten houden. De ope
ning naar links (Oost-Europa) van de 
nieuwe bewindsploeg te Bonn en de 
daarmee gepaard gaande verstrakking 
van de Westduitse houding t.a.v. de 
finansiële aspekten van de geallieerde 
bezetting (het zonderlinge feit doet 
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GLIMLACHEND EN LACHEND FRANKRIJK — Prezident de Gaulle stak zijn 
stembrief zondag te Colombey-les-deux-Eglises in de bus, de populairste film-
vedette Fernandel deed dat te Parijs, breed zijn paardengebit bloot lachend. De 
prezident hield het bij een bescheidener mondoefening. Later toen vaststond dat 
de gaullisten zich handhaafden werd dat ook wat breder. De kans dat de erfenis 

van de Gaulle verzekerd is, steeg inderdaad. 

zich voor, dat een « bezet » land on
graag de « bezetters » ziet vertrekken 
doch hun « verblijfprijs-» te hoog 
vindt) moet men zien in de gewijzigde 
belangrijkheid van de twee Verdragen 
in Europa, de stagnasie van de Euro
pese integrasie en de ontwapening die 
ten koste van de kleinere mogendhe
den, waaronder West-Duitsland, dreigt 
uit te draaien. Te Bonn vraagt men 
zich af, waarom men steeds dure be
stellingen in Engeland en Amerika 
moet plaatsen in ruil voor een proble

matics geworden atoomscheim (ver
mits juist de ontwapening dit scherm 
zou overbodig maken en op de koop 
toe West-Duitsland in zijn nukleaire 
industrie ten zeerste zou hinderen, 
waardoor men het te Bonn over een 
tweede Morgenthau-plan heeft). Er 
kunnen dus moeilijkheden op diverse 
vlakken komen, ook omdat te Parijs 
een de Gaulle in zijn scheidsrechterlij-
ke en europese-soevereiniteitsopvattin-
gen gesterkt werd. Kiesinger zelf wil 
nu ook met Kossygin praten... 

deze week in de wereld 
Massale deelneming aan de Franse verkiezingen en goede eer-ite ronde 
voor de gaullisten. De K.P. overvleugelt de linkse federatie van Mitte-
rand. Het Detnokiaties Sentrutn van Lecanuet lijdt een nederlaag 
Te Kinsjasa begon het proses tegen gewezen eerste-minister Tjombé. 

Robert Kennedy stelt een vredesplan voor Vietnam voor, dat door pre
zident Johnson onrealisties wordt genoemd. 

In Iran sterft dr. Mohammed Mossadegh. 

Te New-Orleans zet prokureur Garrison zijn merkwaardig privé-onder-
zoek in de zaak Kennedy voort. 

GAULLIST IES GOAL 
We maken met deze titel over de 

uitslag van de eerste stemronde in de 
Franse verkiezingen geen aanspraak 
op originaliteit. Verscheidene karika
turisten hebben hem als gesneden 
brood (soms op dezelfde dag, zonder 
van mekaar af te weten) verwerkt in 
hun tekeningen. De gaullisten hand
haven zich inderdaad in deze verkie
zingen, omdat het kiezerskorps het 
zekere voor het onzekere heeft geko
zen. De GauUe is immers in Franse 
ogen een vaste waarde, die men niet 
zo maar versloot. De stabilizering 
van een staat, die onder de vorige re
publieken het schouwspel van de 
grootst mogelijke onmacht bood, is 
immers een prestasie waartoe slechts 
uitzonderlijken in staat zijn. De re-
zultaten van het gauUisties bewind 
zijn niet te loochenen wanneer men 
nagaat vanwaar men in Frankrijk 
komt. Daarom hebben heel wat Fran
sen er de ongemakken en de kleine 
kanten voor over, om hun vertrouwen 
te schenken aan de partij, die achter 
de Gaulle staat des te meer dat ze 
daartoe dit jaar de laatste kans krij
gen. In 1972 immers, bij de volgende 
verkiezingen, zal de Gaulle zeer waar
schijnlijk van het toneel verdwenen 
zijn In die vijf jaar kan er heel wat 
gebeuren en het is duidelijk, dat de 
doorsnee-Fransman als volgt rede
neert : geven we de generaal de kans, 
de ba/is voor een sterke staat verder 

te verstevigen en Frankrijk in Euro 
pees, Atlanties en wereldverband de 
gunstigst mogelijke pozities te doen 
innemen. Dat zal wel de beweegre
den (in het onderbewustzijn ?) van 
vele Fransen geweest zijn, om hen 
tot een grote opkomst te bewegen (de 
stemming is in Frankrijk vrij) en om 
een 40 % onder hen voor de gaullisten 
te doen stemmen (w.o. enkele leiders 
tegen de verwachtingen in een vrij 
sterk persoonlijk sukses hebben ge
boekt, we denken hier aan premier 
Pompidou bv). 

Het Europees progressisme van een 
uecanuet heeft zelfs geen indruk op de 
kiezers gemaakt, want deze sentrum-
partij boerde achteruit vergeleken bij 
de uitslagen in de prezidentsverkie 
zingen. De anti-amerikaanse onder
toon (en soms ook boventoon) in de 
Gaulle's politiek heeft de Fransen niet 
afgeschrikt (ze zijn er zelfs mee ge 
vleid), hoewel hij tans (ook door Wil 
sons grondige voorbereiding) wel 
licht minder abrupt en scherp een 
nieuwe poging van Engeland tot in
trede in de E.E.G. zal kunnen afwij
zen Dat moeten we nog afwachten. 
Ten slotte nog dit : de Gaulle's te 
genstanders marseerden te verspreid 
en waarborgen voor de toekomst niet 
de minste eenheid, die men dan toch 
aan de gaullisten uiteraard niet kan 
ontzeggen Wel integendeel. 

K.VB. 
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NIEUWE 

m K U L T U R K A M P F » ? 

In Baden-Würtenberg heeft 
zich dezer dagen een si tuat ie 
toegespitst die reeds lang de 
vrede tussen Kerk en Staat be-
dieigt . 

De staatsleiding wil een mo
derner schoo l s t iuk tuur doch 
s tui t daarbi j op he t bes taan 
van talri jke zgn. konfessionele 
scholen, die niet alleen een ver-
sn ippermg van he t schoolwe
zen veroorzaken doch ook d e 
aanpassing ervan aan m o d e r n e 
pedagogiese s t ruk tu ren en op
vatt ingen. Nu te Bonn een 
CDU-SPD-koalitie aan de mach t 
k w a m IS ook in Baden-Würten
berg het hek van de dam en 
keurden beide par t i jen in he t 
Landspar lement een n ieuwe 
schoolwet goed, die van kon-
servatief-kerkehjke zijde als 
een schending van he t in 1933 
tussen Hit ler en Vat ikaan ge
sloten konkordaa t word t be
schouwd. 

N P D - S P O O K 

Aan deze s temmhig waren 
heel wa t wrijvingen voorafge
gaan. De zuidwestduitse bis-

EindeUjk'ecn bi<zs in de Beilijnse muur! Het is echter niet de wil der mensen, doch een gtil van 
het weer die voor deze opemng verantwoordelijk is : enkele meter muur werden door de wind 
tegen de grond gesmakt. Oostduitse grenswachten zijn, onder het waakzaam oog van West-Ber-
lijnse « kollega's », al bezig met het dichten van de bres. 

schoppen hadden tevergeefs 
d ruk op de CDU uitgeoefend, 

om er haa r van te weerhouden, 
de nieuwe schoolwet goed te 

GARRISON 
We vinden liet nognl gek dat de liaid-

ncklugste iiilpluizeis van het Warren-rap-
poil thans de eersten zijn, om de veihaal
tjes die vanuit New Oi leans dooi proku-
reur Ganison opgedist woiden ie slikken 
als zoele koek Peisoonlijk hebben wi] al
tijd een héél grote dozis skepsis aan de dag 
gelegd tegenovei de ojftciéle versie van de 
mootd op Kennedy. Maai deze skepsis 
xc 01 dt tri tuime mate o^ e.t l> cfj^ n cloar orts 

voothehoud inzake hel ondeizoek van Gar-
iison. 

Misschien weet die man indeidaad iets 
en beicikl hij vioeg of laat rezullalen. Dat 
zou ons gienzeloos vei bazen In afwachting 
besteden wij al de vei hazing waarovei wij 
beschikken aan enkele aspekten van de 
« amc}-ican way of life » gelijk ze thans 
ueer aan liet tuht getreden zijn. 

Ganison u piokmeur in het « deep 
south », in de stad waar de jazz geboien is. 
Len plezante en Imdiiuhlige stad, waarin 
een plezante en luidruchtige piokureur 
zich kiplekkei kan voelen. Ganison is voor 
ons Europeanen — die non zo'n beetje aan 
een pnnken magishaluui gewend zijn — 
een hoogst ongewone verschijning : een 
vent als een boom, om en bij de ticee me-
tei lang, steeds gewapend met een revolver 
en met een ongebieidelde politieke ambt 
tie die hem gemakkelijk m de vei leiding 
moet brengen om te allen prijze te streven 
vaar een vei melding m het eerste pagina-
nieuus der kranten Sinds hij de moord-
zaïk opgetakeld heeft, is zijn naam de we
reld tondgegaan en is hij « iemand »• ge-
tioidrn Vooi New Oi leans echter maakt 
dat weinig veischil . in de ,azz stad zal men 
ieder die er om vraagt onmiddellijk ver
klappen, dal Garrison het dossier Kennedy 
heiopend heeft om van zich ie doen spre
ken. 

Met moet trouwens niet te New Orleans 
wonen of geweest zijn, om de handelwijze 
van Gairison met enige omzichtigheid tege
moet te treden. De piokurew heeft toege
laten — of juister gezegd : uitgelokt — 
dat een komilee van zakenlui gevormd 
ueid dal hem moet voorzien van de nodige 
middelen om zijn ondeizoek vooii te zet
ten. Dat is een uileist meikiuaaidige meto
de die daaienboven maai tot één enkel be
sluit kan inspveien . dat het Amerikaans 
gerecht — o/ althans de magistratuur van 
New-O)leans — mei beschikt over de mid
delen en de nodige onafhankelijkheid om 
een ondeizoek te voeren. Voor •« Gods oum 
country » een nogal bedenkelijke situatie! 

Er ts echter méér. Prokureur Garrison 
zegt « dat hij het onderzoek zélf in han

den ïvil houden » en dientengevolge tuei-
gert liij, aan welke hogeie instantie ook 
inlichtingen te veistiekken over wat hij 
weet. In een zaak waann (naar beweerd 
woidt) reeds meer dan een dozijn hinder
lijke geluiden uit de weg geiuimd werden, 
IS dat een ongewone houding De samen-
zweeideis immeis zouden eens te meer de 
ontdekking van het komplot kunnen voor-
kotnrri, door C^airison y.it te schakelen. 
Aangezien alleen de piokineur beiueert Ie 
weten iioe de voik aan de steel zit, zou zijn 
verdwijning meteen het einde van het on-
deizoek betekenen Het dringt niet onmid
dellijk tot ons door, dat iemand als Gain-
son zo onmetelijk dwaas zou zijn dat hij 
zichzelf piezenteert als de nationale schiet
schijf nummer éen 

Daarmee is hei lijstje dei onu aai schijn 
lijkheden echlei nog niet ten einde Wan-
neei piokuieur Ganison zijn veiklanngen 
waai wil maken, begint hij mei een gekend 
zakenman uit New Oileans — de heer Shaw 
— aan te houden Deze veidachte verblijft 
een paai UUT op liet kantoor van de pro-
kuienr en u'ouli dan losgelaten tegen een 
boigsom die zo onbeduidend en belache
lijk IS, dat ze zelfs m een doodgewone 
mooi zaak non als ie klem zou u 01 den be
st lioiiu d 

Voor zijn puve ondcizoek in de zaak 
Kennedy bediende Ganison zich — en dat 
IS weet al meikwaaidig — van twee prive-
deleklives De ene slaat bekend als een ge-
wooiiU dioiikfiaid mens infoimaties nooit 
belroiiwbaai bleken; de andere had zo'n 
uitzonde! lijke speuidersneus, dat hij zijn 
deleklive-baantje moest ruilen voor een job 
in een veii'oeibedrijf. 

Blijft alleen het geval Feirie dr man die 
slieij koit vooidal hij dooi Ganison zou 
aangehouden woiden. Peine is een oude 
kennis van Garrison, een lecidivisl die hei-
haaldehjk mei het gerecht m aanraking 
kwam omzi'ille van handel in vei dovende 
middelen en homoseksualiteit Een randfi
guur uit het clatr-obscur van het wereldje 
der kleine gangsters, een man wiens plotse 
dood (haitknzisf zelfmooid') wel ver
dacht maar daaiom alles behalve hei sluit 
uerk van een bexvijsvoermg ts. 

Het Garrison karnaval wordt bekroond 
door een berichtgeving die de mooid op 
Kennedy van de ene op de andeie dag in 
de schoenen schuift van Fidel Castro zélf en 
van diens haulnekkigste tegenstanders. 

En wist u dat Garrison droomt van hel 
vice-piezidenlschap der Verenigde Staten ' 

A A'. Tovano. 

keuren. Een als zeer konserva-
tief bekend s taande vikans-ge-
neraal , dr. Erns t Föhr uit Frei
burg, dreigde zelfs, de « ver
on t rus te katolieken » die bij 
hem kwamen aandi ingen, op
dat de kerkeli jke overheid de 
kr is ten-demokraten « van hun 
dwalingen » zou weerhouden, 
voortaan de raad te geven voor 
de... NPD te s temmen, de neo
nazi-partij (in de gedachten-
gang wellicht, dat de Kerk des
ti jds meer voldoening van Hit
ler had bekomen dan van de 
demokrat iese par t i jen) ! 

Op de achtergrond van deze 
« Kul turkampf » (alle vergelij
kingen gaan mank en we leven 
niet meer in de tijd van Bis
m a r c k ) s taat echter de groeien
de malaise onder de Westduit-
se katolieken over de toenade
ring tussen Vatikaan en Rus
land, meer bepaald waar het 

om de hardnekkige geruchten 
gaat, dat Rome in ruil voor een 
eksplisiete erkenning van de 
Oder-Neisse-grens fasiliteiten 
zou bekomen voor de katolie
ken in Oost-Europa, de Sovjet
u n i e inbegrepen. Deze malaize 
zou verklaren waarom tans d e 
Baden-Würtenbergse kristen-
demokra ten een wet goedkeur
den, die aan de kerkel i jke 
voogdij over een groot gedeel
te van het schoolwezen een 
einde dreigt te maken. 

R U S S E L L - O N Z I N 

Uitgerekend de opbrengs t 
van de verkoop van de publi-
kat iérechten in A m e r i k a 
(200.000 dollar) van de auto
biografie van de Britse filo-
zoot Ber t rand Russell (zeer 
« salon «-links) zal aangewend 
worden om het « oorlogsmis-
dadigersproses » te Parijs te fi-
nansieren, waa rop prezident 
Johnson van de USA — simbo-
lies '— als oorlogsmisdadiger 
zal terecht staan. De prezident 
wordt ,» gedaagd » wegens « be
gane misdaden tegen de mens
heid in Vie tnam». Hierbi j 
dringt zich de vraag op, waar
om men ook Mao Tse Toeng 
niet voor deze r ech tbank 
daagt, vermits het toch China's 
n u m m e r één is, die Noord-
Vietnam tot een v e r d e r e 
voortzett ing van de oorlog in 
Vietnam dwingt omwille van 
zuiver chinees-kommunist iese 
imperialist iese oogmerken. 
Daarmee wil Amerika niet he
lemaal witgewassen zijn, m a a r 
de verantwoordel i jkheid voor 
« de verachteli jke oorlog -> zo
als de Gaulle de s tr i jd in 
Vietnam noemt (was dat ook 
zo, toen de Fransen er de Viet-
kong bevochten ?) is mins tens 
te delen. 

Ber t rand Russell en gezellen 
zijn echter niet van hun eers te 
snob- en gaai-eksploot dood. 
J a m m e r dat zoveel talent al
tijd maar in één r icht ing 
word t gebruikt . 

1 w 

In Vlaanderen komt de lente al volop kijken, maar in het hoge 
noorden is het nog barre winter. Zo bijvooi beeld te Novorossisk, 
waar een Sovj et-mat roos de (voorlopig blijkbaar ongelijke} 

strijd met het ijs voortzet. 



DE EERSTE 
TAALWETGEVING 
De naam van Edward Coremans is onafscheidbaar verbonden aan de eerste taalwrt-

ten — en dan in het bijzonder aan de eerste taalwet van 1873, op het gebruik der 

talen in rechtszaken. 

Het was de eerste « politieke » overwinning van Vlaamse zijde, de eerste politieke 

venvezenlijking der Vlaamse beweging. Zij kieeg, van aanvankelijk literaire en kul-

turele beweging, daardoor ook een politiek aspekt, dat zich van nu af aan meei en 

meer zou beklemtonen en uitmonden in de vonning van een eigen, Vlaams natio

nale politieke formatie. 

Twee faktoren liggen aau de bazis van het ontstaan der eeute taalwetten. 

De eerste faklor was het ontstaan van een kwazi-zelfstandige Vlaamse politieke groe

pering Ie Antweipen. De « Nedetduitsche Bond » was ontstaan in 1861, nadat Ger-

rits omiüille xmn zijn flamingantisme door de Liberale Associatie was geweerd als 

kandidaat-gemeenteiaadslid. De « Nederduitsche Bond » ontstond dan, met niet al

leen de verontwaardigde liberaalgezinde flaminganten, maai ook met andere Vlaams

gezinden. 

De « Meeting n-partij, zoals men ze noemde, behaalde een schitterende overwinning 

bij de ver kiezingen. Niet alleen in gemeente- en provincieraad deed de eeisle 

« Vlaams-nationale » partij haar intrede : ook naar het parlement zond ze haai af-

gevaai digden : Jan de Laet, een journalist die bakker was geworden. Gen its, een 

kleine bediende met schrijverstalent, en tenslotte Edward Coremans, jong advokaat. 

Een tweede faktor was de reeks gerechtelijke schandalen, die de Vlaams openbaie me

ning schokten. De houding van het gerecht tegenover al wat Vlaams is, is bekend. 

Nog nooit heeft liet tegenover Vlamingen die als Vlaming terecht stonden, objek-

tiviteit aan de dag gelegd maar steeds met zijn reaktionaire, franskiljonse geest el

ke sereniteit gedood en daardoor ook elk respekt van Vlaamse zijde verbeurd. 

Het was al begonnen in 1844 met het geval Sleeckx. De letterkundige Sleeckx, le-

dakteur van « Vlaemsch België n, had bij een geboorteaangifte geweigerd, het 

franstalig formulier te ondertekenen. De zaak kwam voor het gerecht en Sleeckx 

werd prompt veroordeeld, hetgeen bevestigde dat de Vlaming in eigen gewest « on

mondige vieemdeling zonder tael » was. 

De beroering die deze zaak verwekte, luwde langzamerhand. Toen de Meeting

vertegenwoordigers in het Parlement verkozen waren, kloegen zij er herhaaldelijk 

het feit aan dat voor de Belgische rechtbanken Vlaamse mensen gehoord en veroor

deeld werden die niets van aanklacht, pleidooi of vonnis verstonden. 

Een drietal gerechtelijke schandalen, waaraan door de Vlaamse pers ruchtbaarheid 

werd gegeven, schiepen bij het Vlaamse publiek een atmosfeer van wantrouwen en 

misnoegdheid die zich uilLe in verzoekschriften en manifestaltes. 

DE ZAAK KARSMAN 
Een eerste « schandaal » was dat van 

de Antwerpse diamanthandelaar Jacob 
Karsman. Hij had een gedicht uitgege
ven zonder vermelding van drukker, 
wat hem een geldboete van 5 fr. be-

' zorgde voor de Antwerpse rechtbank. 
-Karsman ging in beroep voor het Hof 
„ t e Brussel. Vu>lsteke, die voor hem 

pleitte, verklaarde dit in Nederlands te 
zullen doen : hij beriep zich daarbij o p 

."art. 23 over de taahri jheid in de Grond-
-wet. De voorzitter weigeide en beval iu 
' h e t Frans te pleiten. Karsman en zijn 
advokaat verlieten daarop de zaal. 

Het Hof veroordeelde dan — zonder 
vrees en zonder haat 1 — Karsman tot 
drie maanden gevangenisstraf. Dit was 

- g e e n veroordeling voor het vergrijp, wél 
voor het feit dat Karsman en Vuylsteke 
de moed hadden betoond, om op h u n 
taalrecht te staan. De zaak lokte van 

— alle kanten protesten uit. Prokureur-
generaal Bavay zou nog olie op het vuur 
gieten door een openingsrede voor het 
Brussels Hof. waarop hij geweldig tekeer 
ging tegen de Nederlandse taal. Diezelf
de Bavay zou trouwens in het latere pro
ces Coucke en Goethals een bloedige rol 

- spelen en in 1870 uit zijn ambt ontzet 
worden wegens een financieel schandaal. 

~ T ip i s th ? Voegen wij er nog aan toe dat 
Bavav prokureur-generaal werd op per
soonlijk verzoek \ an Leopold I. 

Goethals, kenden geen gebenedijd woord 
Nederlands. Als « vertaler » werd een 
Luxemburgs gendarm aangesteld, waar
schijnlijk omd^at hij ook een « Germaans 
dialekt » sprak ! Er waren geen bewij
zen, en teiwijl Coucke en Goethals in de 
gevangenis vertoefden, werden nog roof
moorden bedreven op dezelfde wijze als 
die waarvoor de beide Vlamingen gevan
gen zaten. Bavay was zelfs woedend op 
de pers omdat zij daarop durfde wijzen. 
Ti jdens het Nederlands bewind was Ba
vay reeds openbaar aanklager geweest. 
In de nieuwe staat werd hij de inkwisi-
tor en vervolger aller « orangisten » en 
fanatiek bekamper van al wat Neder
lands was Als beloning genoot hij de 
gunst van Saxen Coburg : Leopold 1 zou 
hem nog proberen te redden na het fi
nancieel schandaal, da{ het einde van 
zijn « carrière » betekende. 

DE ZAAK SCHOEP 
Tenslotte was er nog het derde schan

daal, de zaak Schoep. Meer nog dan de 
twee andeie gaf ze aanleiding tot alge
mene verontwaardiging. Het feit ook dat 
zij plaats greep omstreeks de periode 
waarin de eerste taalwet werd irigediend, 
plaatste haar in de volle belangstelling. 
Jozef Schoep, een arbeider van St. Jans 
Molenbeek, kende alleen Nederlands en 
deed de aangifte van de geboorte van 
een kind dus in die taal. De beambte 
schreef alles op in het Frans en spiak 
de vader ook in die taal aan. Schoep, 
die er niets van verstond, vertrok al pro
testerend, zonder de aangifte gedaan te 
hebben. Daarvoor werd hij veroordeeld 
door de rechtbank van Brussel tot 50 fr. 
boete. 

Een herhaling van het geval Sleeckx, 
maar hier tegenover een fransonkundige 
arbeider ! De Laet sprak over de zaak 
in de Kamer : hij drong aan op bespoe
diging van de taalwet, waarvan Core
mans het ontwerp had neergelegd. 

Voor het beroepshof verbood de voor
zitter de advokaten van Schoep in het 
Nedei lands te pleiten en te spreken 
over dergelijke « kinderachtigheden ». 
De zaak werd toch in 't Nederlands ge
pleit, maar \olzin na volzin moest in het 

' 
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COUCKE EN GOETHALS 
Amper was de veronluaardiging over 

het eeibte schandaal geluwd, of hel Bel
gisch gerecht voegde een andere tiofee 
bij de leeds geoogste lauweren. Twee 
Vlamingen, Jan Coucke en Pieter Goet
hals, weiden wegens roofmoord door het 
Assisenhof van Charleroi ter dood ver
oordeeld en geguillotineeid. Het pioces 
werd \olledig in het Frans gevoeld. La
ter bleek de onschuld der terechtgestel-
den of althans de zeer dubieuze « bewijs
voering » ten laste. 

Mr. Carlier \an Bergen, ad\okaat \a i i 
Coucke, en mr. Halbeck, advokaat van 

Frans worden overgezet. Het vonnis 
werd bekrachtigd. Schoep bracht de zaak 
voor het Veibrekingshof. Daar verbood 
de voorzitter aan de advokaat van 
Schoep, Edmond Picard, in het Neder
lands te pleiten. De advokaat-generaal 
beantwoordde Picards pleidooi met een 
scheldrede. 

Schoep werd veroordeeld. Maar de 
zaak vond weerklank in het parlement, 
waar de afgevaardigden der « Meeting » 
nu kordaat ten aanval trokken. Protes
ten vanuit heel Vlaanderen klonken nu 
op en de Vlaamse Landdag te Brussel 
in 1873 kende een daverend sukses : een 
voor die tijd machtige stoet manifesteer
de doorheen Brussels straten. 

De aanwezigheid van Vlaamsgezinde 

i 
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parlementairen in de Kamers én de fla
ters van het c( beste gerecht ter wereld » 
schiepen de politieke en psichologische 
atmosfeer waarui t de eerste taalwet 
groeien zou. Zij droeg de naam van Ed
ward Coremans, die het wetsont^^e^f 
had ingediend en die later tot de ande
re taalwetten (o.m. de gelijkheids\'>rt 
Coremans-De Vriend t) eveneens een be
langrijke bijdrage zou leveren. 

W i e was C o r e m a n s . a a n 'wie wij 
deze eerste doorbraak, deze eerste bres in 
de unitaire wallen te danken hebben ? 

EDWARD COREMANS 
Edward Coremans werd geboren te 

Antwerpen in 1835, in de Schuitstraat • 
die lag toen nog vlakbij de stadsgrens, 
gevormd door de huidige « leien ». Co
remans ' vader was schrijnwerker. Zi|n 
moeder, geboren te Rozendaal, vlak o\ er 
de grens, kwam van Stabroek waar ha ir 
ouders woonden. 

Coremans ging naar het kollege der 
Jezuïeten en daarna naar het Ateneum. 

Naar zijn eigen verklaring werd hij^ 
daar flamingant : hij vertelde in het 
parlement hoe hij tot het flamingantis-
me kwam niet uit taalliefhebberij, maar 
door een scherp aanvoelen van 'e 
Vlaamse vernedering. 

Na het ateneum ging Coremans na.ir 
de universiteit \ a n Luik en haalde ei m 
1859 zijn doktoraat in wijsbegeerte cii 
letteren. Van 1860 tot 1862 was hij repe-
titor voor staatshuishoudkunde en leraar 
Frans en geschiedenis aan de Hogcie 
Handelsschool. Tussendoor studeeide 
hij rechten en behaalde het diploma dr. 
juris in 1863. Hij vestigde zich als ad\o-
kaat in de Everdijstraat. Aan de ingang 
van zijn kabinet liet hij een plaat aan
brengen met het Nederlands opschnft : 
« Edward Coremans. advokaat » ""̂  
voorzitter van de rechtbank vroeg li^'"' 
of hij soms dacht in het Nederlands te 
pleiten, waarop hij bevestigend ant
woordde. Het feit dat Coremans die 
toch een uitstekend redenaar was, ge^n 
enkele assisenzaak mocht pleiten, zal we' 
niet vreemd geweest zijn aan deze \ei; 
klaring. Zij belette echter niet, dat Inj 
een uitgebreid klienteel kieeg : beken
de Antwerpse namen als die der redti» 
Kennedy en Hun te r behoorden eiuic 

Wanneer Lodewijk Gerrits in 1861 de 
Nederduitsche Bond stichtte, werd ( O' 
remans sekretaris. De Vlaamse gedach
te, principiële bazis, bleek echter nog 
niet populair genoeg om pai tij vorm mg 
mogelijk te maken : bijkomende ele
menten zoals demokratie en anti nidi-
taiisme weiden daarom sterk onder
streept. 
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Het verkiezingssukses van de « Mee-
tinff ))-parlii werd ook voor Coremans 
een persoonlijk sukses. In 1864 werd hi) 
verkozen voor de provincieraad, in 1866 
werd hij gemeenteraadslid en in 1868 
volksvertegenwoordiger. 

De flamingantische verkozenen — De 
Laet, Gerrits en Coremans voor Ant
werpen, De Baets voor Gent — lieten 
zich in de Kamer niet onbetuigd. In de 
zitting van 12 november 1863 legde J a n 
De Laet voor de eerste maal een neder-
landstalige eed af. De andere vlaamsge-
zinde verkozenen deden hem na. In 
1867 had De Laet een wetsvoorstel in
gediend, waarbij de benoeming van 
rechters in het Vlaamse land aflianke-
lijk gemaakt werd vai". hun kennis van 

tussen uitgewerkt tot een wet met 7 ar

tikels. 

Nog probeerde men verdagingsmaneu-
vers, maar gezien de toenemende span
ning in het Vlaamse land begreep men 
ook aan regeringszijde, dat een verder 
treuzelen gevaarlijk kon woiden. Achter 
de gematigde flaminganten-leiders im
mers stond reeds een radikalistische ten
dens, die zich uitte o.m. in een sterk-
duitsgezinde oriëntatie. De overwinning 
van Duitsland op Frankrijk in 1870 
werd als een overwinning van het natio-
naliteitsprincipe beschouwd. Opnieuw 
kwam de federalistische gedachte o.m. 
bij Van der Kinderen, tot uiting. Verge
ten wij niet, dat wij op de vooravond 
staan van Rodenbachs optreden en da t 
Hugo Verriest zijn beroemde rede — 
geen taalstrijdl'édevoering maar een 
machtige nationalisti.sche belijdenis — 
in 1872 had uitgesproken. 

De bespreking van het wetsontwerp 
Coremans werd dan eindelijk begonnen 
in de Kamer op 11 juli 1873 (11 ju'ii 
schijnt een fatale da tum in onze geschie
denis te zijn, vanaf Groeninge tot Her-
toginnedal). 

b e verminking van het ontwerp 

gen in aantocht waren en de vrees voor 
de — Vlaamse — kiezer toen als nu nog 
steeds zeer heilzaam is voor de bereid
willigheid der Vlaamse parlementairen. 
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het Nederlands. De liberale minister 
Bara wees het af, de liberale Brusselaar 
Hymans hield een scherpe anti-Vlaam
se scheldrede. Daarop reageerde de libe
raal de Maere-Limnander en zette zijn 
partijgenoot op zijn plaats. Voor de 
eerste maal had de taai-tegenstelling de 
partij tucht verbroken. 

I n Antwerpen werd men echter onge
duldig. De Nederduitsche Bond had bij 
alïe Vlaamse verenigingen een soort re
ferendum iiigericlit onitreiit cle oiiiiïiKi-
dellijke eisen der Vlaamse beweging. 
Vooral drie punten kwamen daarbij 
naar voren (hoewel er reeds een voor
stel was tot onmiddellijke federalizering 
van de staat) : vervlaamsing van het 
onderwijs, vervlaamsing der openbare 
besturen en Nederlands in het paile-
ment. 

DE EERSTE TAALWET 
In de debatten rond de eerste taal

wetten zou Coremans zijn kennis als 
rechtsgeleerde en zijn kunde als rede
naar aanwenden. 

O p 13 april werd het eerste voorstel 
neergelegd door Coremans en 17 andere 
leden van de katolieke partij . Het voor
stel voorzag de verplichting om het Ne
derlands in strafzaken te gebruiken, in
dien niet vastgesteld werd dat de over
treder of beschuldigde de voorkeur gaf 
aan het Frans en dat hij deze taal mach
tig was. Zoals gebruikelijk, weid het 
voorstel naar de afdelingen vetzonden. 
Men meende heel het geval op de lange 
baan te kunnen schui\en... Maar dan 
kwam het Beloisch geiecht ter hulp. Zo
als gezegd hadden voordien enkele ge
rechtelijke schandalen de openbare opi
nie in Vlaandeien reeds fel bei oei d. 

Parlementaire aktie en buiten-paile-
mentaire agitatie zijn, gekoördineerd, 
steeds de stormram geweest die de bres
sen der taalwetten in de Belgische uni
taire wallen hebben geslagen. 

Ook de Belgische taktiek was steeds 
dezelfde; het uitvoeren van vertragings-
maneuvers, het verminken en inkrhnpen 
van het beetje rechtsherstel, het bom
bastische beroep tens'otte op de « unite 
nationale i> En wanneer de wet loch ge
stemd was. de sabotage en het ontdui
ken der wet met semi officiële toestem
ming. 

Het ging er niet anders toe bij het 
begin Het vcitianjingsmaneuvei misluk
te, want de toevloed van protesten uit 
heel het X'laamse land nam een lawme-
achtige omvang aan en de maniicstatie 
in juni 187.3 was voor de regeling een 
teken aan de wand 
Het wetsontweip Coieiiians was in

maakte het nadien nodig, nog twee nieu
we taalwetten te maken, om het taal
gebruik voor het gerecht te regelen. 

De wet werd op 25 juli aangenomen 
in de Kamer en op 5 augustus in de Se
naat. 

De koning bekrachtigde ze op 17 au
gustus 1873. 

Bij de Vlaamsgezinde politici was er 
teleurstelling omwille vaij de vermin
king van het oorspronkelijk ontwerp. 
M e t volk was e c h t e r v e i h e u g d o m <Ieze 
eerste « overwinning » want, hoe ge
brekkig ook, bevestigde deze wet im
mers dat de staat nu ook politiek met 
de Vlaamse eisen moest rekening hou
den. En dit schiep verdere mogelijk
heden. 

VERDERE STRIJD 
De eerste taalwet was slechts het start

sein voor de opbouw van de taalwetge
ving. In 1878 werd de wet op het taal
gebruik in bestuurszaken gestemd, even
eens na verminking van het oorspron
kelijk voorstel. Er werd echter spoed 
achter de zaak gezet, vermits veikiezin-

In 1883 werd de wet aangenomen 
waardoor in het middelbaar ondeiwijs 
een — zij het zeer bescheiden — plaats 
aan het Nederlands werd gegeven. Co
remans hoopte met deze wet •— naar 
hem en De Vigne genoemd — ook de 
geestelijke overheid tot vervlaamsing 
van het middelbaar onderwijs te bewe
gen. Tevergeefs! Daarom probeerde hij 
dan maar de wettelijke veivlaamsing 
van het vrij onderwijs te beweiken : een 
a m e n d e m e n t in d i e zin w e i d e c h t e r 
veiwoipen. Het zou pas in 1910 zijn, 
dat de wet Franck-Segers gestemd werd 
die het vrij onderwijs indirekt ver
plichtte tot het geven van Nederlandse 
lessen. 

In 1889 zou een nieuwe wet op het 
gebruik in strafzaken zijn eerste taal
wet aanvullen. Het is bij die gelegen
heid dat een grootse volkshulde —- waar
aan alle partijen deelnamen — aan Co
remans werd gebracht... 

DE VLAMING COREMANS 
Wij wezen reeds op de intellektuele 

kvsaliteiten van deze rechtsgeleerde en 
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• lieo « '^ j i i f t J II] rn i i l t fo »Jia>jjt.(iwUu '«n^n .,i<>rt>:cl)i«r i« tc(M.)tiiTrii ha tela» 
ftmi^c'< c a r t <<•') t,rt (r«(\4t.i> ( ^a ^ t k lp li l IJ (.-j i t tn rn i'uyf *-\\*(\ ;^t\i m%\i\i'(i • atni ; 

'nu lo • « niirti ^|lyi.i«an t n ii.( m rU«H Mmiifi i r r « i f n n i ( ( }(th()uj<0 te f 'c i tn 
j» • ^.-n t j ' «o «Lti^fvit'^ilco ( ) i i inr« >« l>-f l«i>J«>^c i<i<]« '««'rung Of jo<o t«e',jt 1 
it' e' f'\ i> t.ijeii t f»*' ' ' • ï t I rtxrtcn «iPïtt *ir l<n ayiqt . I D ivo tal \%ti i f o — «r 1J' f 

, f . l f .«U" i l n(. t sti<t% n ,ane j x n 1.41 htei 0'< tuU »<«»<*'* ~ i.»tftleo *f Ie» ie nmlef 

. b i ' i n ion. f«i <...*! (,lt ,'i^ J-u kiifi ni juk twJctüwi | en^ . «,. i l a » j i Jrn .o.» ' ( i i i i^ 
• « "» t« tfdi ,i' m l * iWti'nu .»n j i i en l«nili)e(( htn tju^ ir 

r i x v o i i I t ' £o"t N'iU '* t^cftB lerto Q(I>II i ru !• ^'nifOi'iMl »'ii<« t K ' t t i •'•mn> hl a n 

a W» 'i.rf Mitf wü *(.i <>| ttfl ' nm H H « I H ^<ri(i'.i« „.o ah wDni 4«:« «ii-i j*( jr% 
ttn « * ttin^, n i> .A^%^, \fn tc ' l l i | e» fubftcu •* iteii n-tt ikcji. l u i f ' i I jg ' i l» ! 1< %W* , 

« I m i^<n iict ,j(iuw t.^H*"" ^'"»t t l " '"-bl^' i Jtn i i)v.l>et. il« met .i>ik<n».h .vin-.. .«« 

emt.!»^ ^ i i i n inle in m iMidi ^eWke.i (n ' (^ i fn i,.;i j net ttwe ' * ^ l l o j j f jc» >.Val»n«i 

«t ,«n ^» ..Hhe.. 1 * mt>n 1i« ' - fM«* i t c (n n'̂  ,;(. .,jlU mein..^ j . , « | ( ie,br«r^Q [ 
.l»ii*<(i * l ^o i ' i ' i""»iin 1 i* btf- ( I j l mi-ft »l^^ f, iiigi LKf ( n hn Ja '» »i fL «'n n n *t 
t u'K ' t ' 1 •«< l«*" i « ' f I« '"4' fi.,ü<" ^t »1 » "trt te - c i t ' 11 i ft Ag •>Hen l« xiltMn^t 1 
••••« *")Wi« '.»« »>•( Jtn.l n - * «ti^ loth i.Cl Jp i rn • .«» » « > y tn-l r^l^-vh ilfltHtM't lil' 
irn - « " u *tui I <og .«Q JtH , J'C i( f>.j 'iw n ff( ifo hi^n * ik^i ' i i j j 'c nk\ t Ü-̂ . .mci 

M .'«I »"lffif> Ji-i i'«n l i t Mdn fct»rk«o • r <ii »•« iwstS.it» 1 *J *^cH »(ï<iile tiiiri k- , 
tw^.inlr»fln Jei Wtn«h « i 1 ̂ 'f ic » k* en* ivci» niienJt m r tm etn ne<%-nui«n 

fm * , 1 'oU pi"-?! j 
crittti ' i 1 l \ «Is lutKjani^ jp f ü*» l« •'«mio^i-nmci i l>*ji:rn(*vit o^i j iMnnt •leUi de j 
;«fl «vifi i « tT i l i 'K " H t»rt (» •Kji-tC'-ri i ' i f r t t»! ii> ti i inJ KH Iwofii 0»*i ht* rt n ••i i 
ten »' k C •• Wl" i> n^'M •<•»» N'l •' < ^•Mi )«. • » ^rlftni.li^Ci H k ' l f f i * u i l « |4iCn ' 
H«t oüf«*i •t'i'4t 8 V o» v-ti'*' '«n * ir.iK mtutHik.* y»,ji(S n u , . ' M ken .;> i '«. en 

n ra !,( lil" fi-'U t l 0(<i«r,ir i)p «e •••([< iiUoft l«*iiw<i> m H >nf »rl •vAi*'"-o^* > i'<.« 
iH •i'lWi' I ' i "iicl (M »«•!( u>fi ' fle *>•(('• f ' k Wr, t : i | l). ( ü» i cr-M îCT Ic p' i* n I Ö 
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kenner van l i teratuur en geschiedenis, 
die in het parlement een geducht te
genstrever was. 

Hij was da'arenboven politiek onaC-
h " \elijk. Gekozen als vertegenA\ooidi-
ger der Meetingpaitij , die later in de 
Katolieke partij opging, bleef hij deze 
onafhankelijkheid bewaren : een kleii-
kaal was deze breed-denkende en -leven-i 
de Sinjoor die van wijntje eu tiijnije 
hield, allciTninst. 

Hoezeer hij zich ook in de pailemen-
taire strijd had geworpen, toch wist hij 
dat de partijpolitiek slechts een wapen 
is, een deel \ a n de hele volksstiijd. 

Toen in 1896 de bciuchte gelijkheids-
wet — die de gelijkheid der beide talen 
in de Grondwet zou opnemen — door 
de Kamer gestemd, door de Senaat ver
worpen werd (de Vlaamse « adellijke )> 
senatoren hadden daarbij de doorslag 
gegeven) — ontstond een werkelijk 
volksverzet en de ruiten van de kasteel
heren ia Vlaanderen moesten er aan 
geloven. Tijdens een grote protestmee
ting te Brussel sprak Coremans met An-
seele en priester Daens en hij zei er o.m. 
<( Men zegt : gij moet ondeigeschikten 
bJijven in België. Maar wij zeggen, en 
gans Vlaanderen, ja heel Nedeiland zegt 
met ons : wij zeggen de dienst op aan 
de Walen ». 

Hoewel deel uitmakend van een Bel
gische politieke pait i j , bleef hij de 
eeuwige opposant. Zijn intellektuele ka-
paciteiten hadden hem voorbestemd tot 
het ministerschap : hij werd het niet. O p 
het einde van zijn leven verklaarde hij 
nog in een gesprek met mr. E. Wildiers: 
« Een Vlaams leider moet in de oppozi-
tie blijven. Daar alleen is zijn plaats zo
lang Vlaanderen niet als gelijkberechtig
de aan de gemeenzame tafel aan/i i ten 
mag ». 

Hij stierf in 1910. Bij zijn begrafenis 
lag de oude Meetingvlag op de lijkkist • 
de roodwitte vlag met de leuzen « Vrij
heid in alles en voor allen » en « In 
Vlaanderen Vlaams ». 

J.D. 

BIJ DE ILLUSTRATIE'S 

Pag. 12 : Edward Coremans, kort 
voor hij in 1910 stierf en begra
ven werd onder de vlag waarop 
de leuze prijkte die zijn leven in
houd had gegeven, « In Vlaande
ren Vlaams». Pag. 13 boven : 
verkiezings-« argumenten » uit het 
jaar 1906. Pag. 13 beneden : Het 
eerste nummer van «Vlaemsch 
België », het blad waaraan de let
terkundige Domien Sleeckx re-
dakteur was. Rond Domien 
Sleeckx zou een der eerste taal
incidenten met weerklank in gans 
het land ontstaan. De redakteur 
had bij de aangifte van een ge
boorte geweigerd, het franstalig 
formulier te ondertekenen. De 
zaak kwam voor het gerecht en 
Sleeckx werd prompt veroor
deeld. Eerste in de rij van een 
reeks taalincidenten die-, niét de 
aktte van Edward Coremans, zou
den leiden naar de vroegste taal
wetten... 
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haar 

Een bikini-model van Dior, onder een « deshabiljeetje » van plastieken ringen 
Pat ijs tracht Londen terug te overtroeven. 

JALOERSHEID 

EN 

TAKT I EK 
Tipischer staaltje van de zo « tipisch vrouwelijke » jaloezie is amper te vinden, 
luister maar... Ergens m een krant deed 's werelds mooiste (Ursula Andress voor 
wie het niet weten zou) haar zegje over twee nauwelijks minder mooie vrouwe
lijke partners : « Ze barstten van naijver en holden om de beurt naar deze of 
gene technieker om te vragen wie hij de mooiste vond. Toch mag ik die tijgerin-
nementaliteit wel. Vrouwen zijn zo : die verscheuren elkaar ». 

Kom nu Ursula, al ben ik grif bereid 
jou de titel te gunnen, je vizie op het 
gebeuren valt me lastiger te verteren. 
Zolang vrouwen elkaar het licht in de 

mooie ogen niet gunnen, on tsnappen ze 
nauweli jks aan een s t ad ium van pri
mitieve... ach laat ik mild blijven, en 
het zo stellen : zolang vrouwen elkaar 

DE 
Vandaag staat een enorme indust r ie van schoonheidsmiddelen te r 

beschikking van de dames die vinden dat ze de na tuu r een handje moe
ten toesteken En welke dame vindt dat niet ? Ook betovergrootmoeder 
t rouwens was van mening, dat zij best af en toe eens haar toevlucht tot 
kosmetika kon nem^n. Alleen : zij had het niet zo gemakkeli jk. Ze kon 
niet doodgewoon ergens een schoonheidssalon binnen s tappen om zich 
wat bij te laten werken of om een gebruikklaar potje, tubetje of flesje 
te gaan kopen. Ze moest zichzelf behelpen. En zich desnoods laten bij
staan door haar heer ende gemaal . 

Neem nou een doodgewoon, jaarl i jks terugkerend kwaalt je zoals 
winterhanden of wintervoeten. Om dat te lijf te gaan, moest betovergroot
moeder er haar man eerst toe krijgen da t hij me t de kruisboog, de 
musket of het vangnet er op u i t t rok om ergens een vos — levend of dood 
— in handen te krijgen. Want het s tandaardresep t luidde als volgt : 

« Neemt Vossen-Vet en wryjt daer in het Najaer en des Winters da-
geh'ks uwe Handen of Voeten mede, dan sal men nooyt Winterhanden 
of Wintervoeten krygen; en so men die al had, zo wryjt de Plaets daar
mede 3 tot 4 Malen daags eer de Klooven opengaen, ist beste Middel 
daar tegen dat bekend is ». 

Zo zie je dan, dat de vooruitgang toch voor veel dingen goed is. Stel 
je even voor dat apoteek en schoonheidssalon nog geen pasklaar middel
tje tegen winterhanden in voorraad zouden hebben. Waar zou je ( trou
wens jacht-onervaren) echtgenoot vandaag de dag nog een levende vos 
vinden ? 

««Hlïï]* 
ONSCHULDIG 

« Ik heb daa rmee geen u i t ss taans » schreef dezer dagen een Mexikaanse 
t i m m e r m a n aan de « Ult imas Noticias » (He t Laats te Nieuws.. .) . He t blad 
had er op gewezen, da t de t i m m e r m a n in kwest ie de enige mannel i jke 
w e r k n e m e r was in een vrouwengevangenis van Mexiko City en da t e r 
30 ten honderd van de vrouweli jke gedet ineerden zwanger was... 

KERK EN KEUKEN 
Hoewel niet herkozen danjtte rech te r Ber ton Giles uit Newpor t in d e 
s taat Tennessee in he t plaatsel i jk weekblad allen, die voor hem ges temd 
hadden . In een aankondiging vlak daa ronder konden de lezers het vol
gende smaken : « Mevrouw Giles dank t allen, die niet voor haa r m a n ge
s temd hebben. Dank zij hun meerderhe id is mijn m a n n u eindelijk uit d e 
polit iek en weer in de keuken en de kerk ». ( I n Amerika worden rech te r s 
en sheriffs niet benoemd m a a r gekozen) . 

verscheuren zal de m a n vali het illag-
veld verdwijnen en t i jd vinden voor 
nu t t ige r dingen. 

E n waarop slaat die jaloezie meesta l? 
Op zogeheten ui terl i jk schoon bij de 
ander , dus méér kans op sukses bij de 
mian in het algemeen of één man in 't 
bi jzonder. Zeg eens eerli jk, hoorde je 
ooi t een vrouw spon taan de schoonheid 
van een andere vrouw roemen of be
amen ? Hoogstens k a n ze he t welwil
lend hebben over « een goed mens » of 
« d i e cha rman te d a m e » . Zal ze dit 
meis je « wel lief om te zien » heten en 
deze v rouw « echt geestig en verstan
dig bovendien ». Allemaal min of meer 
ongevaarl i jke eigenschappen die een 
m a n misschien blijvend verheffen m a a r 
niet voor een s tonde of langer doen 
vallen. E n zo w o r d t ande r smans 
schoonheid onvergeeflijk wan t een re
gelrechte aanval op de mannel i jke 
deugd en een bedreiging van je eigen 
s ta tus . Hou ze m a a r in de gaten op een 
warmg dag in een d r u k k e s t raa t : 
lang vóór het mannel i jk oog verhel
der t bij de aanbl ik van een passerende 
schone, heeft zijn gezellin datzelfde 
moois al to t in b i jzonderheden ge
keurd en... afgekeurd na tuur l i jk . Als te 
klassiek of te opzichtig, te vulgair of 
te werelds , te jeugdig of te ouwelijk. 
Een fraai schouwspel is he t niet, al die 
messenscherpe , e lkaar kru isende vrou-
weblikken, waar in enkel a rgwaan leeft. 

E r is het t r ies te voorbeeld van het 
knappe meisje dat zich van in haa r 
bakvist i jd omringde me t een stel uiter
lijk nogal misdeelde vr iendinnen, zo 
kon haar s ter des te m e e r stralen. Ze 
is ge t rouwd nu en razend ja loers op al 
wa t haa r m a n benader t . Of die er blij 
om is valt nog te bezien. Vrouwen den
ken allicht da t hun ja loerse gedragin
gen de man vleien, m a a r vraag het hém 
eens ? « Hinderl i jk en zenuwslopend » 
luidt zijn uiteindeli jk verdikt meestal . 

Beter verging he t die andere jonge 
vrouw, echtgenote van een modefoto
graaf. Aanvankelijk had ze nogal wat 
last van ja loersheid. Wel logisch als je 
man en zijn vrienden-kollega's er een 
derde oog en een apa r t vokabular ium 
op nahouden om vrouwelijk schoon te 
regis t reren en te verwoorden. En dat 
zowel op papier als in na tu ra , op s t raa t 
als in de studio. Tot het jonge vrouw
tje dé takt iek te pakken had : zelf ij
verig meedoen, ja de mannen zelfs voor 
zijn en als eers te bewonderend ; « Kijk 
daar , wat een mooie vrouw ! » roepen 
als het zo u i tkwam. Tenslot te ging het 
spontaan en kreeg ze er warempel ple
zier in. Vond ze mooie vrouwen even 
fijn om naa r te t i jken als alle fraais 
wat het oog verbli jdt . 

Dat lijkt me een gezonde instelling, 
wat u ? Mogelijk kan niet elke jaloers 
geaarde vrouw het zover brengen. Wel 
doet ze al een flinke s t ap vooruit door 
jaloezie niet te verheffen tot algemeen 
vrouwelijke deugd, m a a r te herkennen 
als een lastige ziekte die het vrouwen
dom verpest en haarzelf in het bijzon
der aantas t . En n u s top ik haastig en 
ga me verschuilen o m al die zo roeke
loos uitgelokte vrouwebl ikken niet te 
zien, de boze woorden niet te horen. 
J a m m e r dat het moet . 

ANNIE 

NOBELPRIJS 
Er zijn Nobelprijzen voor aller

lei wetenschappen, kunsten, er ii 
zcljs een Nobelprijs voor de Vrede 
(waaischijnlijk als « losprijs » voor 
een man, die met de vervaardiging 
van dinamiet een wereldvei mogen 
veidiende). We zijn het met de keu
ze van de kandidaten met altijd 
eens. Wij Vlaamse vrouwen hebben 
ons terloops samen met onze man
nen al vaak afgevraagd hoe het bfj 
vb. kan dat een schrijver van for
maat als Stijn Streuvels nog geen 
Nobelprijs in de wacht sleepte. Te 
kleine natie waarschijnlijk, vanwege 
een Nobel-komitee dat uit een land 
stamt, dat nauwelijks meer inwoners 
telt dan .. Vlaanderen. 

Maar de vraag die mij vandaag 
kwelt luidt : waarom ts er nog geen 
J^ot>^l^1 ijs der r,icfiifr 7 Vereienh. r7%e 

nu maar niet dirckt dal ift daarmee 
een Don ]uan prestatie bedoel, want 
dat is geen liefde. Eros is maar ds 
zwakkere broer van Amor, die per 
definitie vrouwelijk is. Liefde schijnt 
immers het vrouu'elijk element bij de 
man te zijn. Ik zal niet gaan lede-
twisien over de vraag of de vrouw 
meer tot liefde tn staat is dan de 
man. Nochtans woidt algemeen aan
genomen dat het zo ts, maar ik meen 
dat hier aan overdnjiing gedaan 
wordt. Ook mannen zijn tn staat tot 
zelfvergetende, alles Khenkende lief
de, fezus en Boedda waren zulke 
mannen en er zijn er nog vele an
deren, minder bekend. Waarom da'i 
geen Nobelprijs der Liefde ? Nobel-
p)ip voor de Viede schijnt zo rek
baar te zijn tn een wereld, die geen 
VIede kent, omdat de liefde er te 
weinig een kans knjgt. Het surro-
naat ervan krijgt in de moderne sa
menleving des te meer plaats inge-
luimd, maar over de liefde van de 
moeder en de vader vooi het kind, 
van de zuster voor de havelozen van 
het kind vooi de ouders, van de we
tenschapsman, die zich zelf offert ten 
bate van de mensheid kortom over 
dat sublieme gevoel van zich zelf 
wegschenken, daaiover zwijgt deze 
iiereld. En daarvoor heeft het No-
belkomilee geen pnjs over. 

Het instellen van zulk een prijs 
zou de wereld niet verbeteren. Heus, 
dat weet ik ook wel. En toch zou 
het de wereld aanspieken wanneer 
een bijzonder geval van zich gevende 
liefde zou geëerd worden in de per
soon van een eenvoudige van hart, 
van een gewone man, vrouw of kind, 
die uch tn hun naaste omgeving bij
zonder liefdevol hebben gedragen. 
Dat zou tn een wereld van sensatie 
een a-sensaiie zijn, zo iemand onder
scheiden te zien te Stokholm naast 
geleerde en wijze diagers van illus 
tere namen. 

Het zou misschien niet veel baten, 
maai het zou tot nadenken stem
men. En allicht tot navolging... 



GERARD 

GAUDAEN 

Mede-ekspozant van Frans Minnaert in « Caryatide » te Brussel was bij de ope
ningstentoonstelling van dit kultureel sentrum de graftkus Gerard Gaudaen, ge
boren te St. Niklaas op 9 januari 1927. Reeds van zijn 9e jaar volgde hij de na
schoolse kursus van de Akademie in zijn geboortestad waarna hij humaniora-
stiidies deed (met Mark Macken als tekenleraar) en in 1946-47 in de leer ging te 
Gent bij de bekende grafiktis Victor Stuyvaert. 1953 schreef hij in voor het 
Hoger Instituut te Antwerpen, waar hij Mare Severin en Jan Vaerten tot leraars 
had. Intussen was hij zelf tekenleraar geworden en volgde in 1963 Stuyvaert als 
leraar houtgravure op aan de akademie te Gent. Gerard Gaudaen is laureaat van 
de Prijs Baron de Brouwer, van de Nasionale Bank, de Koninklijke Belgiese Aka
demie en behaalde in 1966 de ereprijs van de int er nasionale grafiese tentoonstel
ling te Olomoek in Tsjecho-Slovakije. Hij ekspozeerde reeds herhaaldelijk indi
vidueel en nog talrijker in groep en heeft verscheidene werken in staatsbezit. 
Dit zijn de nuchter-bibliogratiese gegevens van een lijn- en zwart-witkunstenaar 
bij uitstek. Hoe echter treedt hij ons tegemoet in zijn werk ? 

QUASI BURIJNGRAVEUR 

aan deze verwaar loosde kuns t t ak 
nieuw leven en nieuw, zelfb internasio-

KOELE EN HAARSCHERPE GRAFIEK 
naai aanzien schonken. Gevoelsmatig 
echter blijft het ten achter bij de gro
ten zoals de ekspressionist Cantré , de 
« int imist » en sprookjesvertel ler Stuy
vaert , de internasionaal bekende Frans 
Masereel en anderen , die doorgaans 
van een plast ieser aanvoelingsvermo-
gen blijk geven en wier intense span
ning vaak de even perfekte techniek 
doen vergeten 

Niet temin was de tentoonstel l ing 
Gaudaen, als grafies al ter ego van de 

l ichtkunstenaar Minnaert , een zeer ge
slaagde in t roduksie van een nieuw 
Vlaams ku l tuu r sen t rum te Brussel, een 
soort serebrale tegenhanger van de im
pulsieve plastiese kuns tenaar Minnaert , 
doch beiden verbonden door een zeer 
grote zuiverheid. Want dit laatste is 
uiteindeli jk een der indrukken die na 
he t bekijken van de serie werken van 
Gaudaen eveneens het kracht igst na
werk t . 

R.C. 

De houtsneden van Gaudaen zijn 
h.iiist t iu i i jngravures te noemen, hoe-
Wel hij op geraffineerde wijze gebruik 
maak t van de zwart-wit-uitsparing. In 
bepaalde houtsneden laat hi j de aard 
van het hou t meespelen, zoals bv. in 
een blad, waa r we de jaar r ingen en de 
korrelige mater ie van de houtblok m 
weerdruk zien tegenover de bewerk te 
delen van de houtblok, me t die presieze 
lijnvoeiing, j a haarscherpe «viviseksie» 
die zo kenschetsend is voor Gaudaen 
als grafikus. Dat zien we t rouwens in 
zijn gewone tekeningen, ook bij hem 
ui te raard ver t rekpunt naa r de houtsne
de of gravure. He t valt niet te looche
nen dat Gaudaen een le raar houtsnede 
en tekenen is. Deze eigenschap schijnt 
zelfs hier en daar het spontaan-art is
tieke te verdringen. We hebben dat ten 
andere ook bij andere houtsni jders , 
die terzelfdei tijd leeropdrachten ver
vullen, kunnen nagaan. De eisen van 
he t onderwijs brengen wel eens de 
zuiver ar t is t ieke uitvoering in het ge
drang. Dat is n u wel bij Gaudaen niet 
zo s terk het geval, al laat het een licht 
gevoel van onvoldaanheid na Een oeu
vre kan inderdaad technics te perfekt 
zijn, in die zin dan dat het gevoelsele
men t lijdt onder de techniese trefze
kerheid, die bi jna onmense l i jk aan
doet . Nochtans vormt de techniese 
volmaaktheid in een tijd, waarin de 
techniese onkunde onder het mom van 
allerlei modernismen voorgesteld 
word t als het nee plus ultra, een ele
men t dat niet anders dan grote waar
dering kan wekken. Het geestelijk kli
m a a t van Gaudaens oeuvre doet klassiek 
aan — dat kan met een dergelijke 
tehniese vaardigheid haast met anders 
al kan het uiteindelijk toch wél an
de i s ' — ietwat koel-serebraal, gaande 
van gelegenheidsgrafiek naar een we
reld van s imbohek, waarin het vrou
welijk naakt een g io te rol speelt of de 
wereld daarbui ten met scheepswerven, 
boten, sti oomoevers, de « wildernis der 
antennes », en zo meer . 

Het werk van Gaudaen s temt tot on
verholen bewondering en verwondering 
en sluit direkt aan bij de grote tradi-
sie der grafisi der 16e en 17e eeuw en 
ook bij de plejade van houtsni jders 
die de laatste 50 j a a r in Vlaanderen 

KIJKEN N A A R . . . 
• de galapiemicie van het Betiold 

Biecht Recital met Giseta May te Gent 
op unjdag 17 niamt 67 te 20 uur tn de 
Koninklijke Nedeilandse Schouwbiug. 
Avondkledij. Pitjzen der plaatsen 60 
80 en 100 fi , studenten, tieneis en mi
litairen : 40 fr. 

Plaalsbespreknig : Vlanm%e ToeuUen-
bond Gent (Kalandcnbeig j)^ telefoon 
09 23 60 21 
Hienia volgen nog twee veitonvigen : 
te Antweipen, zateidag 18 maait 67 te 
20 uw 30 zaal « Elrkeilyc ». 
Plaatsbespreking Vlaamse Toeusten-
bond, Antwerpen (St. Jakobsmaikt 45), 
telefoon : 03 31 09 95. 
te Brussel m het Paleis voor Schone 
Kunsten zondag 19 maait om 20 uur 30 
Prijzen dei plaatsen 50, 75, 100 en 150 
fr, studenten, tieneis en mtlitanen 40 
/' 
Planlsbcspichnig . PaUis vooi Schone 

Kunsten (Ravensteiustiaat), tel. : 02-
12 50 45, alle agentschappen van de Bank 
Lambei t, Vooihchtingscenti um van het 
de Bioitckeieplein, Bi ussel, tel. : 02-
18 05 29 

• de lentooiisleUni» 'iteuibeig (kolla-
ges, tekeningen en akivai ellen 1955 -
1967), ingelicht doo) de kulturele dien
sten van de U S A-ambassade, m het 
Muzeum vooi Modeine Kunst, Konings
plein 1, te Biussel, tot 30 april, dage
lijks uan 10 tot 12 uur 30 en van 13 
uur 30 tot 17 uur, uitgenomen 's maan
dags. 

• . het gezamenlijk salon van « Open 
Kling », Ka)thuizeissliaat 3 te Brussel 
(Beu)s tlof van Biabant) van volgen
de knnsteiuuns Kus Casterman, Al-
fons'Gaspar, Rik Gielis, Kaïel Mech-
ntg, Michel Meat, Piet Merchei, Hu-
beit Minnebo, Roland Monteyne, Lut-
gaid Veitongen en Anneke Westerduin. 
Het begon met een happening en de in
leiding weid gedaan door dis. LM Ja-
genau. 
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" ^ ^ ^ ™ ^ ^ / REVOLUSIE » ^ te Leuven • de woensda.manifestasies du,en 
voort Woensdag eisten 600 studenten Vlaamse klinieken te Brussel de pub ka
ste van het ekspansieplan van de franstahge prorektor Massaux en de bespiekms 
m de beheerraad van de overheveling der franstahge seksie naar Wallonië Deze 

eisen zijn inderdaad van rechtstreeks kultureel belang. 

• ... kunstschilder Hugo Verdtjck stelt op 
uitnodiging van KK64 zijn werken ten
toon m de gebouwen van de Bank Fi-
nancia N.V., Paardenmarkt 68, Antwer
pen, van 11 tot 31 maait 1967 (zaterdag 
en zondags niet). 

• ...de tentoonstellingen van de abstrakte 
en dierenschilderes Marinette Arnou en 
van de beoefenaarster van het kunstam
bacht Elisabeth De Saedeleer, beide tn 
Caiyatide, Vnjheidsplein 4, Brussel 1 
(einde van Kongresstraat) van 8 tot 21 
maart. Ze werden resp. ingeleid door 
Siegfried van Praag en Mare DSchateau 
op woensdag jl. Dagelijks van 10 tot 

21 uur. 

BELANGSTELLEN IN... 
• ..de nieuwe opstelling van de Giieks-

Rometnse oudheden in de hei opge
bouwde vleugel van de Koninklijke Mu-
zea voor Kunst en Geschiedenis. Vooit-
aan zullen regelmatig bezoeken, door 
studenten gekommentaiieeid, mgeiicht 
worden te 10 uur, 11 uur 15, 14 uur 30 
en 15 uur 45 Ze gaan door, zoiuel ,n 
het Nedei lands als in het Fians, op de 
zater en zondagen die op een pare dag 
vallen. Per bezoek dient een deelne-
mmgsrechl van 10' fr. betaald te wor
den. Wie aan twee ofjeenvolgende be
zoeken deelneemt kiijgl een volledig 
oveizicht van de klassieke oudheid . het 
ene belieft de Guekse verzamelingen, 
het tweede de Romeinse koUeksies en de 
Belsriese opniavimren te Apamea ,n 
Syiie 

• de hei valling van de bcdi ijvigheid der 
miizea vooi Schone Kunsten te Biussel 
na een lange ondei breking, te wijten aan 
de tentoonstelling « De Eeuzn van Ru
bens •» en aan herstellingswerken 
Het IS de bedoeling onze Muzra open 
te stellen voor hel publiik en elke kunst-
liefhebbende Vlaming veiliouud te ma
ken met de veizamelingen. Naast de 
woeiisdug VOOI dl achten waarin een of 
een leeks ueihrn uit hel modem of oud 
muzeum nadei wordt toegelicht, woiden 
gelelde bezoeken georsanizeerd. 
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CHINA, JAPAN EN SPIONAGE 
De reeks « Tijdsignalen » (uitgegeven door Nederlands Boekhuis, Tilburg) be-

itaat uit paperbacks, die een of ander wereldgebeuren of -probleem behandelen. 

De jongst-verschenen nummers in de reeks (11, 12 en 13) handelen over de zaak 

Wennerström, over China en Japan. 

De auteur van « De Zaak Wennerström », dr. fil. Hans Krister Rönblom, over

leed kort na het voltooien van dit boek. Politiek redakteur van het Zweedse 

(( Aftonbladet n, was hij de auteur van een tiental werken, vooral detektivever-

halen. De zaak Wenneiström intrigeerde de detektive-schrijver en politieke re

dacteur, omdat het iels had van beide gebieden : kriminaliteit en politiek raak-

Icrri hier elkaar. Daarenboven was er nog het personage zelf, met de psycholo-

giese achtergronden en drijfveren. 

Rönblom geeft een spannend relaas 
van de loopbaan van de Zweedse kolo
nel Stig Wennerström, van zijn militai
re karrière, hoe hij in de spionage te
rechtkwam, hoe men de zaak op het 
spoor is gekomen eix tenslotte zijn ge
vangenneming, de mislukte zelfmoord
poging, het proses. Wie voor een paar 
maanden het interessante t€levizie-spel 
over de zaak op de N T S gezien heeft, 
weet wat er aan spanning en avontuur, 
maar ook aan politieke geladenheid 
steekt in deze wel grootste Sovjet-spio-
nagezaak tegen een Westers land. « Wen
nerström heeft een groot deel te niet ge
daan van wat de Zweedse defensie ten 
koste van veel werk en geld had opge
bouwd », zegt de auteur. « En wat zou 
het gevolg geweest zijn van dit verraad 
bij een mogelijk konflikt ? Het zou 
waarschijnlijk een kolossaal verlies aan 
mensenlevens veroorzaak hebben ». 

« Harakiri » is een boek over Japan. 
De ondertitel luidt « mensen en mach
ten in hedendaags Japan » en de auteur. 
Peter Rinds, is f>ersattaché aan de Oos
tenrijkse legatie te Tokio. 

Om zijn linkse simpatieën kwam hij 
na de « Anschluss » in Dachau en Bu-
chenwald terecht, ontkwam naar Enge
land, studeerde te Li\"erDooI en werd na 
de oorlog joernalist. Hij is nog mede

werker aan het links-katolieke blad 
(( Die Furche ». 

In zijn boek over Japan benadert hij 
het probleem, of hetgeen wij als zoda
nig zien vanuit de psiche van de Japan
se mens. Zo wordt er veel duidelijker, 
wat ons eerst raadselachtig leek. He t Ja
pan van nu is anders dan dat van voor 
1945. Dat is geen waarheid i la Palisse, 
maar een der belangrijkste feiten in de 
geschiedenis van Azië. En toch is er veel 
gebleven van wat men voorbij waande. 
Er is het moderne Japan, met zijnWirt-
schaftswunder, zijn deraokratizering, de 
emansipatie der vrouw, de linkse simpa
tieën van studenten en arbeiders, het 
geïndustrializeerde Japan waarvan 40 
t. h. der bewoners in steden wonen, met 
een hoofdstad die de grens der tien mil
joen reeds lang overschreden heeft, het 
Japan der geboorteregeling en der gro
te scheepsbouwers. Maar er is ook het 
oude Japan dat achter dit alles nog 
leeft : geisha en sjintoisme, de boeddis-
tiese sekten en het nog immer aanwezig 
nationalisme. De jongste verkiezingen 
bewezen hoe beperkt de macht der link
sen is : de vrees voor een Chinees avon
tuur heeft waarschijnlijk ook veel ar
beiders de liberaaldemokraten doen ver
kiezen. Eigenaardig is wel, dat in de 
wereldopmie het nog levende Japanse 

nationalisme •— dat zijn Groot-Aziatiese 
dromen misschien wel teruggedrongen, 
niet opgegeven heeft — niet of weinig 
wordt vernoemd, terwijl elke ui t ing van 
nationaal gevoel bij Japans Europese 
ex-bondgenoot Duitsland direkt als na
zisme wordt gebrandmerkt . 

« Harakir i » is een vlot geschreven 
maar niettemin penetrant en stevig ge-
dokumenteerd boek over het J a p a n van 
heden. Gedokumenteerd dan door de er
varing van een lang verblijf en een in
tiem kontakt met J apan in zijn vele ver
schijningsvormen... 

Last but not least : « Gihina is an
ders » van Lisa Hobba, een Amerikaan
se joernaliste. 

Men moet van dit boek geen opzien
barende onthull ingen of diepgaande 
analieses verwachten. He t werd geschre
ven door een joernaliste, die naar de 
kleine dagelijkse dingen kijkt uit be
roepsgewoonte : omdat een joernalist 
weet dat die dingen dikwijls veel nieer 
zeggen over de werkelijke situatie in 
een land, over de werkelijke gemoeds
toestand van een volk dan de teoretiese 
algemeenheden en de sosiologiese eks-

plikaties. Met haar joernalistieke speur-
zin zoekt zij kontakt met de mensen en 
noteert het menselijke detail, het simp-
toom van het dagelijks gebeuren. M e a 
krijgt daardoor een nogal werkelijk-
heidsgetrouw en overigens niet onsimpa-
tiek beeld van het huidige China — of 
liever van het Chinese volk, en vooral 
van de gewone mens. Schril daartegen 
afstekend is echter dan het relaas van 
de ideologiese intoksikatie der kinderen, 
der totale verpolitizering van ku i tuur 
etiek, ontspanning, onderwijs. 

« China is anders » is geen objektieve 
wetenschappelijke, geen politieke, his-
tariese of sosiologiese studie van China, 
maar het is een boeiend geschreven, 
hoewel subjektief reisverslag dat echter 
vele vraagtekens oproept. Misschien 
daarom juist is dit boek — bij al wat 
het ons te zeggen heeft — nut t ig : om
dat het ons het China leert zien der 
mensen, niet alleen der politisi, omda t 
het ons een China leert zien dat n ie t 
alleen «en bedreiging betekent, maar 
ook een mogelijkheid... 

J.D. 

« De zaak Wennerström » - H . Rön-
geb. 125 fr. 

« Harakir i » - Peter R ind l - geb. 170 
fr. 

« China is anders » - Lisa Hobbs • 
geb. 145 fr. 

J. DELEU 
Van Jozef Deleu verscheen bij Desclée-

De Brouwer de novelle « De Purperen Jas
mijn >. Tegenover zijn novelle « De Ont
moeting » die wij enkele jaren geleden la
zen, is dit verhaal wel een stap vooruit, al 
is het eindrezultaat niet geheel bevredi
gend. Deleu heeft het zich ook niet gemak
kelijk gemaakt : het verhaal speelt zich af 
op een dubbel (eigenlijk wel drievoudig) 
plan. Vooreerst is er het reële gegeven : 
een jong officier in Duitsland gekazerneerd 
die zich bedrinkt, een gc:nera.a\ met een 
fles op zijn schedel timmert en in de ruïne 
van een kerk met de scherven der fles zich 
de polsen oversnijdt — per ongeluk of ge
wild ? Maar doorheen dit sobere doch bloe
dige fait-divers worden de hallusinaties 
van de dronkaard gevlochten, bijbelse re
miniscenties die hij als analogieën ziet met 
zijn toestand, in een meer en meer omne-
veld bewustzijn. Daarenboven zijn er nog 
de herinneringen : flitsen uit de jeugd, uit 
het verleden. 

De in zelfbespiegeling zich verstrikkende 
jonge eenzaat gaat echter aan zijn zwak
heid tenonder, evenzeer als aan zijn gevoel 
voor menselijk fatsoen. Hij bezit niet die 
dikliuidigheid der anderen, die hen be
schermt tegen twijfel, ontgoocheling en 
eenzaamheid. 

Aan ontgoocheling en eenzaamheid zal 
hij dan ook ondergaan. Het gegeven is erg 
sober en anderdeels toch weer te breed 
voor een novelle als deze, die dan nog op 
verschillende vlakken werkt en een gekom-
pliseerde konstruktie aanwendt. 

Zoals het tema door Deleu werd uitge
werkt, lijkt het ons te lang of te kort : het 
in elkaar overgaan der verschillende ver-
haal-vlakken gebeurt te abrupt, onvoorbe
reid Een inkrimping der bijbelse analo-
giën tot enkele aanduidingen zou het ge
heel korter, maar ook direkter en strakker 
gemaakt hebben. Maar dit zijn alles slechts 
mogelijkheden : het verhaal zoals het nu is 
lijkt ons, in zijn opzet alleszins van durf 
en originaliteit getuigend, in zijn uitwer
king niet volkomen geslaagd. Deleu kan 
schrijven en bezit ook de intellektuele en 
menselijke bazis om ons belangrijk werk 
te schenken : dat bewijst in ieder geval 
deze « Purperen Tasmijn >. 

diepborende studie. De auteur beantwoordt 
veeleer de vraag hoe hijzelf kristen is ge
bleven en in zekere mate terug is gewor
den. Hoe hij zijn kristendom ziet. Daar
door leest dit boek even gemakkelijk al» 
wanneer men luistert naar een vlot spre
kend mens die geïnteresseerd is in wat hij 
zegt en belangstelling wekt. 

Het persoonlijk aksent, de talrijke en in
teressante anekdoten bevorderen de lees
baarheid van het boek en toch is er geen 
voldoende aanpassing aan een zeer ruim pu
bliek. Hoevelen zullen begrijpen wat bv. 
bedoeld wordt als in verband met de Bij
bel zo maar zonder meer over «Vigouroux» 
gesproken -wordt ? Aan de ernst van de au
teur kan niet getwijfeld worden, noch aan 
zijn eerlijkheid. Maar voor een koele men» 
uit het Noorden is die ernst wel wat te 
vlot en is die eerlijkheid wel wat al te zelf
zeker. 

Paupert, Jean-Marie, Peut-on être chré-
tien aujourd'hui. Paris, Grasset, 1966, 275 
bh. 

BOROS 

PAUPER! 

Te Oost-Berlijn heeft vien de stukerhakkerstijl van de Stalinperiode (eindelijk} 
opgegevp" •'« wordt i^i nu modern gebouwd in « westerse stijl ». Getuitie daarvan 

het nieuwe gebouw van liet ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Met typische Franse vlotheid stelt Pau
pert, die ook reeds een boek schreef ovei 
« kristelijke politiek », de vraag naar de 
mogelijkheid in deze tijd kristen te zijn. 
Hoewel inderdaad zeer fundamentele vra
gen gesteld worden, biedt dit woordenrijke 
boek toch heel iets anders dan een nuchtere 

In de oorspronkelijke Duitse uitgave gaf 
Boros zijn boek de ondertitel mee ; « Der 
Mensch in der letzten Entscheidung ». De
ze samenvattende uitleg is in de vertaling 
weggevallen. Spijtig, want het gaat inder
daad om de vraag hoe de dood de laatste, 
belangrijkste beslissing is van het leven. 
Een van de oudste bepalingen van de filo-
zofie is : leren sterven. En alleen al daar
om mag dit werkje niet met een paar min
achtende woorden opzij worden geschoven. 
Wel dient krities opgemerkt te worden dat 
in het filozofische deel zonder meer de per
soonlijke onsterfelijkheid wordt veronder
steld en dat in het teologische het louter 
spekulatieve ten nadele van het bijbelse te 
zeer overheerst. De juiste betekenis van dit 
boek vergeet de auteur duidelijk te belich
ten (hoewel hij het in de tekst toch wel 
uitdrukkelijk zegt!) : meer dan een hypo-
teze wil hij niet uiteenzetten. Het onder
werp is belangrijk en de behandeling zeer 
leesbaar en goed doordacht, wat het werk 
ten minste even waardevol maakt als vele 
andere maar meer « modische > boeken 
van dezelfde kategorie. 

De Duitser gaat wellicht te zeer op in 
zijn spekulatieve beschouwingen, de Frans
man Paupert biedt te zeer zijn per
soonlijke ervaringen. Beiden schreven een 
boek dat inleiden kan tot bezinning. Als 
het « zinnig », d.i. met verstand, gelezen 
wordt. 

Boros, Ladislans, Het geheim van de 
dood (reeks Ecclesia), Brugge, Desclée De 
Brouwer, 1965, 155 blz. 
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TV 'TV - TV -TV-TV-TV - TV - TV -
dorus 

Van.noiid a n d e m n a l tclcvi-
I ziescherinutsclingen van en met 
"lorn Manders m dubbelrol tij
dens de Dorus show T o m 
Mandeis als Dorus en l o m 
Mandeis als a rchna i i s ï n de^e 
Dorus show zal T o m Manders 
namehlk, vooi het eerst smds 
h i | dei tien jaar geleden de Do
rus figuur krecerde, gestalte ge 
ven aan nog een andeie figuur, 
in dit geval een oude archival is 
van de oktrooiiaad. 

T o m Mandeis die zelf deze 
\ ara show samenstelde en re-
cisseeide v\ordt bijgestaan door 
T i n e van Ling, Lett) de Jong, 
I vdia Oosthoek, J a n Velzeboer, 
Piet Malherbe, Jan Vuik, Geeit 
\ a n Diieaten en Cas Oosthoek. 
De muzikale begeleiding vvoidt 
verzorgd door Johnny Holshuy-
zen 

(Zondig 12 i m a i t - 20 uur 
40) 

ghost of 
kilmainham 

Voor de leien heeft de naam 
Kilmainham een lugubere 
kank Het is inderdaad in deze 
tot nasionaal monument gepro-
n^oveerde gevangenis te Dubl in 
da t in 1916 veeitien leiders van 
de Paasrevolutie onder kogels 
van het eksekusiepeleton vielen. 
Reeds in 1798 hadden de jonge 
opstandige Ieren m dit sombere 
gebouw een onmenselijke be 
handeling ondergaan 

Voor deze dokumentaue van 
Peter Kennerley, integraal in 
de gevangenis gefilmd, v\ci(l 
tiol>ii.iiï^ S*-*̂ "* i^kt- vaiT f o t o s, b a l 
laden en sitaten 

(Woensdag 15 maart 21 uur 
45) 

fanny eerste 
toneelstuk 

« Fanny's first play » is een 
minder bekend blijspel van de 
overbekende G B Shaw U ziet 
deze Vaia opvoering m de ver 
t. ling düor Pieter Rommers en 
de regie door John van de Rest 

De koittHoIf iiil/cmlingen \an 
de ZuKlaliikaanse Radio start 
ten jl donderdag niet een 
nieuwe 1 uiopese dienst in vijf 
talen Nedei lands, Tians,, En 
i?els, Duitb en Portugtes 
De uuiiegeling NOOI Nedeiland 
en \ l a i n d e i e p is de volgtnde 
2130 22 25 Nedc ihnd en Maan 
deren 11785 kh/ 25 nutci 9720 
khz 31 metei 

Met groot elan jaagt G B. 
Shaw m dit stuk het stof u u de 
muffe interieurs \ a n dikdoene-
rige ouders en verouderde op
vattingen En dat alles door 
middel van een vrijgevochten 
gekke meid zoals die in het 
V iktonaanse strenge Engeland 
alleen door Shaw in leven ge
roepen kan wolden 

(Dinsdag 11 maart - 20 uu r 
25) 

de wereld 

* » * • 

is klein 
Voor iemand die nu op reis 

gaat is het een koud kunstje om 
een land in alle richtingen te 
doorkiuisen Dit was met het 
geval met de ekspeditieploeg 
van het Liniveisilair Kollege 
van Noord Wales die voor de 
BBC leeks « Tiavellers Tales » 
een film moet diaaien in het 
oerwoud op Brits Guinea Eerst 
moesten ze leren leven in een 
onmenselijk klimaat omgeven 
door allerlei onprettige dingen 
als slangen, schorpioenen en 
ander ongedierte 

H u n hoofddoel was het leven 
van vledermuizen en mieren te 
bestuderen en te filmen Bij de 
miei en hadden ze veel belang
stelling voor de « attacaphalo-
tes » een miersoort die op een 
wieedaardige manier aan de 
kost komt ^n terzelfdertijd on
noemelijke schade veioorzaakt 
aan de gewassen wat een van 
de remmen is op de landbouw
ontwikkeling in deze streek van 
de wereld 

(Vujdag 17 n u u t 19 uur 
10) 

het epos van de 
duisternis 

<( Shake hands v\iLh the de 
vil », naar de roman van Rear-
den Conner, is een film van Mi
chael Andersen met in de 
hoofdrollen James Cagney 
(Sean Lenihan), Michael Red 
grave (de generaal) Don Mur
ray (Kerry O Shea) en Dana 
Wvnter (Jennifer Curtis). 
_ D e film die een drama uit de 

Ierse vrijheidsstrijd verhaalt, 
wordt uitgezonden ter gelegen
heid van St Patnck's Day 

(Vrijdag 17 maart - 20 uur 
25) 

tienerklanken 
Wannes Van De Velde, een 

geboren en gelogen Antwerpe 

Op de Vlaamse T.V. 
Z A T E R D A G 11 MAART 
15 45 Wielrennen Reportage van de 
laatste ki lometers en de aankomst van 
i 2 ^ r ' ^ ' * etappe in Panjs Nizzo — 
16 45 Volksuniversitei t — 18 00 A t le 

trek Reportage van de Europese kam 
pioenschappen zaalat le t iek gehouden te 
iQ°^,? ~ '2 55 Zondmannet ie — 
l y UO Mister Magoo 9e a t l Don 

Quichot {deel 1) — 19 25 Autorama 
' r 5 5 Hier spreekt men Nederlands 

— 20 00 TV nieuws — 20 25 GrindI 
jneid voor alle werk 12e of i Van de 
baan — 2 0 50 Tien laar Wil l Tura een 

vShow vanuit het Amerikaans Theater te 
^Lï'^°\r ^""^ ^ * ° — 22 10 De 
onkreukbaren 38e af l Geluksnummers 
' - 23 00 TV nieuws 

Z O N D A G 12 MAART 
H 00 Eucharistieviering — 14 30 
Voor boer en tuinder — 15 00 Axel 
Nor t — 15 30 At le t iek Reportage van 
een gedeelte van de Europese korppioen 
schappen zaalat let iek gehouden te Proag 
—- 17 00 2 ic t j er wat in ' — 17 30 
Ue ontmoet ing filmschet< van Mamour-
Hassan — 17 45 Baskethall — 18 35 
^ le in klein k louter t ie — 18 55 Dis 
neyland — 19 35 Velvet 18e af l 
^leddv s exomen — 20 00 TV nieuws 

20 15 Sportweekend — 20 40 
uorus Televicieschermutselingen van een 

schlemiel — 21 20 Het grote gezin 
een documentaire over Amerikaanse 
grote gezinnen — 22 10 Diapason Van 
daag Jean Louel — 22 30 TV nieuws 

M A A N D A G 13 M A A R T 
14 05 Schooltelevisie — 18 25 Tele-
taalles Frans — 18 55 Zondmannet ie 
— 19 00 Het dappere v i | f ta l 5e epi 
sode De schat van de kru -^voarder — 
19 15 Tienerklanken — 1,55 De 
De Weerman — 20 00 TV nieuws — 
20 25 Een par t i i t ie moord ool i t iever-
haal van Francis Durbridge Derde epi 
sode — 20 50 Speel een woord — 
21 20 Nu Verantwoord ouder'ichap — 
22 10 De Liberale gedachte en act ie 
— 22 40 TV nieuws 

D I N S D A G 14 MAART 
15 30 to t 16 40 Wielrennen Repor
tage van de laatste ki lometers en de 
aankomst te Hyore^ van de 7e etappe 
'n Panis Nizza — 18 55 Zondmanne
t ie — 19 00 Tom en zi |n hondie 3e 
af l Kat en nond — 19 15 Flipper 
45e af l Waarschuwing — 19 40 
Kwart Eefie — 19 55 Hier spreekt men 
Nederlands — 20 00 TV nieuws — 
20 25 Fonnvs eerste toneelstuk bl(| 
spel door G B Show — 22 20 . Medium 
— 22 50 . TV nieuws 

iiïiisb 

De Jongens van Bo nanza, onder de wijze leiding van « poa », 
zijn in de loop der jaren een vaste beeldbuiswaai de geworden 
Volgende donderdag, op het gewone uur, zetten ze uw leefka-

iner weer eens overhoop. 

naar, die opnieuw aanknoopte 
met de oude liedjeszangeis uit 
7ijn Sinjorenstad, is vandaag te 
gast in Tienerklanken 

We volgen donderdagavond 
Wannes Van De Velde, m ge 
zelschap van prezentator René 
P'eyns, tijdens zijn optreden als 
zanger, tijdens zijn werk als 

etalagist, we gaan aan huis waar 
hij oude inslrumenten koestert 
en hc/oeken een tentoonstelling 
van zijn schilderwerken We 
gaan /clfs even meevieren want 
Wannes trad onlangs in het hu 
weli|ksbootje. 

(Donderdag 16 maai t 19 uur 
2 j ) 

Onze se Iektie 
Z A T E R D A G 11 M A A R T 
20 u 20 Neder land I 
Special report (TV film En
gelse verste). 
21 u 40 Brussel Ned. 
Echo. 

Z O N D A G 12 M A A R T 

20 u 00 F r a n k r i j k I 
Uitslag verkiezingen • Vaiiéte 
(Einde rond 4 u ) . 
20 u 40 Brussel Ned. 
Dot lis (Televizieschermtitsehn-
gen van een schlemiel.. met 
Tom Manders). 

W O E N S D A G 15 MAART 
17 00 Televisum — 18 00 tot 18 35 
Wiel renren Repor age von ae aankomst 
van de wie erwedstnid Parijs Nizza — 
18 55 Zandmannet je — 19 00 Jonger 
dan ie denkt — 19 25 Arena Sport-
magazine — 19 55 De Weer non — 
20 00 TV nieuws — 20 25 Ihe Four 
Tops zingen — 20 55 Op de man af 
— 21 45 Schimmen van Ki lmainftam 
een documentaire — 22 10 Het vr ie 
woord Lekenmoraal en ti losof e — 
22 40 TV nieuws 

D O N D E R D A G 16 MAART 
' 8 25 Telefaolies Frans — ' 8 55 
Zondmannet ie — 19 00 Oom Storm 
2e af l De bekl imming on de Oebat 
— 19 25 t ienerk lanken — 19 55 
Hier spreekt men Nederlands — 20 00 
TV nieuws — 20 25 Bonanza TV-
western — 21 15 Panorama — '';' 15 
Achter het scherm ( I I I ) — 22 55 TV 
nieuws 

V R I J D A G 17 MAART 
18 55 Zondmannet ie — 19 00 Ver 
grootgla« op de postzegel — 19 15 De 
wereld is klein In de greep van het 
oerwoud — 19 4C Zoekl icht — 19 55 
De Weerman — 20 00 TV nieuw<; — 
20 25 Speelfilm Het epo< var de 
duisternis drama ui t de Ierse vrijheids 
str i jd met James Cagney en Michoel 
Redgrave — 22 10 TV nieuws — 
22 15 Paardesport reportage van de 
jumping gehouden te Antwerpen 

MAANDAG 13 MAART 
21 u 40 NederlantJ I 
Ontspanningsprogramma. 

D I N S D A G 14 MAART 
20 u 25 Brussel Ned. 
Fanny's eeiste toneelstuk (Fan
ny's first play - blijspel door 
G B Shaw Vertaling : Pieter 
Rommens - progiamma van de 
NTS VARA) 

W O E N S D A G 15 MAART 
21 u 45 Brussel Ned. 
Ghosts of Kilmainham (Schim 
men van Kilmainham Een do 
kumentau e van Peter Kenner- ' 
ley over de tijdens de lei se 
VI ijheidsstrijd berucht gewor
den Kilinainham-gevangenis te 
Dublin, somber dekor van 2 
eeuw en Ierse geschiedenis -
progiamma van de Ierse Tele-
vizie RT E ) 

D O N D E R D A G 16 MAART 
19 u 25 Brussel Ned. 
Tienerklanken (Wannes Van 
De Velde, een geboren en ge
togen Antwerpenaar, die op
nieuw aanknoopte met de ou
de liedjeszangers int zijn Sin 
jorenstad is vandaag te gast 
in Tienerklanken} 
21 u 05 Neder land I 
Dagboek van een gek (TV-
spel) 

V R I J D A G 17 MAART 
20 u 25 Biussel Ned 
Het epos van de duisternis 
(Speelfilm De film die een 
drama uit de Ierse vrijheids
strijd verhaalt, wordt uitgezon 
den ter gelegenheid van St-Pa 
trick's Day). 

TOERISME 
TOERISTIESE GEBODEN (1) 

Het blijkt dat de regering 
op het vlak van toertsties 
beleid het volgende wil na-
streven. 

1 Ons toeristies pa t r imo
nium, onze landschappen 
en monumenten vn jwa ien . 

Dit is een kapitaal dat wij 
moeten beschei men tegen 
alti verspilling, dringende 
maatregelen moeten getrof
fen worden ter bescherming 
van duinen en bossen. Wtj 
vragen . wanneer wordt af
doend tegen grondspekulan-
ten, grootste verkwanselaars 

van landschappen, opgetre
den ? 

k 

2 Str i jden tegen de ver
ontreiniging van de zee- en 
de water lopen. 

Ook hiervoor is een stren
ge en doeltreffende regle
mentering nodig. 

3. De oprichting bevorde
ren van nieuvv'e natuurrezer-
vaten en de bestaande na-
tuurrezervaten openstellen 
voor de toeristen. 

4 St i i jden tegen de auto
kei khoven, vuilnisbelten en 

« bidonvilles ». Gevraagd : 
sti enger optreden tegen de 
talloze wetsovertreders. 

5 De grensformali tei ten 
vereenvoudigen. 

België heeft de toegang 
voor buitenlandse bezoekers 
reeds zeer vergemakkelijkt, 
maar toch blijven bepaalde 
beperkingen gehandhaafd 
die zouden kunnen opgehe
ven worden, met name in
zake de triptiek voor tijde
lijke invoer van karavans. 

6. De vakansieperiode 
spreiden. 

De rezultaten van de 
kampanje « Vakansie in ju
ni », hebben ertoe geleid dat 
deze aksie tot september 
werd uitgebreid. Nieime 
formules moeten gevonden 
worden, zowel voor de scho
len als voor de bedrijven. 
Mettertijd zal men ook 
moeten gaan denken aan 
het sosiaal winterverlof In 
de rustige januari maand, 
met de klassieke inzinking 
van het zakenleven, zou een 
week verlof het stellig doen. 
Het moet met alleen de be
zittende klasse zijn, die naar 
de winterspon tiekt.. 

7 Het toerisme buiten 
het zomerseizoen aantrek
kelijk maken (zie optner-
kitfg hierboven). 

8 Het kultuieel , spoitief 
en gastronomies toei isme 
bevorderen 

Deze bedrijvigheid is int-
me^s veel minder gevoelig 
voor de vi eer soms tandighe-
dcii 

K A L E N D E R 

12 maart : 
Gent Veemarkt Wed
strijd voor de « vette os ». 
Willebroek - Kaï naval-
stoet. 

18 en 19 maart : 
Geel « Palmenmai kt » 
- kei mis 

19 maai t : 
Andeilecht Wcdstiijd 
voor de « vette os » 
Hoegaarden • Twaalf-
Apostelenprosissie (te 8 
u 30). 
Schaal beek - Giote Kar-
navalstoet. 

file:///laindeiep
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Vlaams nat ionaa l^ 

Mijnheer Crahay 
levert kommentaar 

Mijnheer Crahay, de sekretaris van 
de Koninkhjke Belgiese Voetbal Bond, 
is zijn boekje te buiten gegaan Hij ver
klaarde aan al wie het horen wilde, dat 
de Belgiese scheidsrechters Schaut en 
Hauben buiten vorm waren en dus niet 
konden aangeduid worden. Eigenaar
dig ! De Brusselaar Goovaerts is reeds 
gans de kompetitie buiten vorm, maar 
krijgt iedere week zijn partijtje te bla
zen. Met alle ongelukkige gevolgen van 
dien .. 

In plaats van kommentaar te leveren 
zou de heer Crahay als Bondsafgevaar
digde liefst maar zwijgen. En de 
scheidsrechters waarover hij beschikt 
helpen, in plaats van deze mensen te 
beledigen en hen als onbekwamen af te 
schilderen. 

Handbal 

of knokkelbal? 
Er gaat geen week voorbij of men 

leest in de sportrubrieken dat in hand
balwedstrijd X. tegen Y. scheidsrechter 
T. niet gezien had dat M. een por gaf 
in de maag van V Scheidsrechter W. in 
de wedstrijd H. tegen O. kende vier 
doelpunten, die er geen waren, toe aan 
ploeg O. Met als gevolg dat ploeg H 
het veld ruimde. 

Het gaat in ons handbalwereldje dus 
alls behalve goed. Als een Antwerpse 
ploeg naar Luik gaat spelen, krijgt 
men aldaar een plaatselijke scheids
rechter die het op zulk een handige 
wijze aan boord legt, dat men reeds 
tien doelpunten sterker moet zijn wil 
men er winnen. De aanduiding der 
scheidsrechters en de opleiding van 
deze mensen laat dus veel te wensen 
over. Werk op de plank voor de bc-
voedigde instanties 1 

Naar nieuwe 

voetbal

en sporttermen ? 
Nu de veelbesproken Nederlands-

Belgiese Advieskommissie voor de spel
ling van bastaardwoorden haar beslis
sing bekend heeft gemaakt, zullen de 
sportjoernalisten er een nieuwe woor
denlijst moeten op na houden. Zo heeft 
men in een Brusselse krant enkele gees
tige voorbeelden aangehaald van taai
pareltjes uit de sport: nisjes, puntsjen, 
rieboont, duwo, kieper, nokout, stie-
peltsees en andere 

Misschien wordt duel nu duw-wel 
(opgepast, maar met te hard! Anders 
fluit de aarbitter of haarbitter, al naar
gelang de beharing van het schedeldak 
van de betrokken persoon 1 

EUROPABEKER, EXIT?, 

Dat de belangsteïïmg na de 
voetbalwedstrijd Real Madrid te
gen Inter Milaan sterk gedaald is, 
hoeft geen betoog Geen men"^ die 
het weimg oogst)elend •spektakel 
op r.V. zag, zal spreken van een 
behoorlijke partij voetbal. De 
eerste helft was nochtans vrij 
aangenaam om volgen Doch de 
mentaliteit waarmee de leerlin
gen van Helenio Herrera te wet k 
gingen (teeds van in de eerste 
helft) IS doodeenvoudig rot en 

een ware schande voor de inter
nationale sport. Dat hoort nu 
eenmaal bij beroepsvoetbal zegt 
men 7 Kan best ' Maar het is het 
lieve publiek dat zijn sentjes uit
geeft en zo de betrokken klubs m 
staat stelt om de « heren » voet
ballet s uit te betalen Wanneer 
het aantal kijkers vermindert, 
wanneer het publiek er de brui 
aan geeft om nog langet dergelij
ke wedsttijden te zten of bij te 
wonen, dan zullen de klubleiders 

' II 1 *i '̂  M H l i I 
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Een nieuw seizoen en een nieuwe naam : Daniël Van Rijckeghem won Kuume-
Brussel-Kuurne 

en spelers wel tot betere gevoe
lens moeten komen. Wanneer dit 
met gebeurd, dan kan men de 
Europabeker als sportmanifesta 
sie best afschaffen. 

We hadden over de Europakup 
een uiterst interessant gesprek 
met Beerschot - oefenmeester 
Louis van Beneden, die het vol 
gende ter overweging gaf . « de 
Europabeker zou volgens een 
nieuwe formule moeten gespeeld 
worden. Een voorbeeld dat in
teressanter zou ztjn, IS hel sts-
teem dat men gebruikt voor de 
wereldkampioenschappen : de 
ploegen in verschillende groepen 
indelen en dan een kompetisie 
spelen tussen 4 ploegen per reeks 
(met heen en terugwedstrijden). 
De twee eersten zouden dan naar 
de kwart-finales overgaan. Daar 
zou men dan nog volgens een 
kompetisie-sisteem spelen tot er 
uiteindelijk twee ploegen over
blijven die dan de finale zullen 
spelen op een neutraal terrein 
Akkoord, de kompetisie zou aan
merkelijk langer duren Maar het 
feit dat een ploeg die eenmaal 
onkans had meteen uitgeschakeld 
ts voor verdere deelname, behoort 
dan meteen tot het verleden » 

Wij stemmen volledig in met 
deze zienswijze en hopen dat de 
inrichters van de Europa beker 
het in die richting zullen zoeken 
en de grieven van de talrijke ver
ontwaardigde voetballiefhebbers 
zullen willen aanvaarden en on 
derzoeken 

Maar de Europabeker lijdt nog 
aan een andere ziekte : de « man
nen in het zwart » Hierover werd 
reeds zeer veel geschreven en we 
willen dat niet allemaal nog eens 
herkauwen Wie echter Dienst (de 
« fameuze » van de Wereldkam 
pioenschappen) aan het werk zag, 
komt geredelijk tot de vaststel 
ling dat deze scheidsrechter met 
de kapasiteiten heeft, die men 
hem heeft toegeschreven Hij be

roofde Real Madrid van een straf
schop HIJ gaf een vrijschop te 
gen Real. Niemand had die fout 
gezien, de heer Dienst wel... Ook 
vond hij het niet noodzakelijk om 
de onsportieve houding van de 
Milanezen te bestraffen, of om 
hen aan te sporen tot aktiever 
spelen. Zijn tekortkomingen wa
ren de oorzaak van het « spekta
kel » dat vele TV-kijkers de twee
de helft de knop deed omdraaien. 

Betoepsspel geeft aanleiding tot 
allerlei misbruiken die mets met 
spoit te maken hebben. De op
laaiende passie van het publiek 
speelt verder de spelers parten. Zo 
was het bijvoorbeeld in de hek 
senketel te Real Madrid, waar 
Barbeian de vlegelstreken van An 
detlecht wél en deze van Real 
niet bestrafte. Met de gevolgen, 
die u best kent De UEFA geeft 
echter nog steeds de voorkeur 
aan een scheidsrechter die reeds 
bewezen heeft dat hij zich laat 
beïnvloeden door het publiek. 

Na zijn schandalige beslissin
gen tijdens de Wereldkampioen 
schappen mag Dienst nog steeds 
topwedstrijden blazen We vinden 
dat ergerlijk Wolden de scheids 
rechters door de UEFA nu ook al 
als een onontbeerlijk show-ele 
ment beschouwd ? Of zijn de 
scheidsrechters m UEFA-ogen ook 
al « beroeps » geworden ? 

Slechts nadat de inrichters van 
de veelomstreden Europabeker al 
deze fasetten zullen onderzocht 
hebben en er een afdoende oplos
sing aan gegeven hebben, kan 
men de Eutopakup nog redden; 
zoniet IS de kans beslist groot 
dat men binnen een paar jaar 
met meer over de Europa beker 
spieken zal. Dat zou spijtig zijn. 
Maar van sportief oogpunt zou 
het, met de oude foimule in ieder 
ge\al, nog de beste oplossing 
zijn! 

V.U. 

i 
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BRUSSEL, 

STAD ZONDER GEZICHT 
Binnen enkele weken verschijnt een nieuwe brosjure over Brussel, een 
beschrijving van de samenstellende delen van de Brusselse bevolking, 
van hun verhoudingen onderling en van hun reakties tegenover Vlaande
ren en Wallonië. Voor deze brosjure « Brussel, stad 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 MONTUREM, 
Gr«tit voor veflelerdeo, 
Herile'lingen in eigen werUjiU 

WflHer ROLAND 
•— Gediplomeerd Oplieker —• 
K«rlstra»t, 58 — Antwerpen 
VutX ••U b. op hel huiinummer I| 

TeWam : 3S S« M 
iO % lorling op vifloon deler. 

LB 102 

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

M.B V. 22/2/62. 
ATK 
v.z.w. 
Het 
VLAAMS 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 101 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

{Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 
LB 104 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

Al fle grote gekende Dnltse en Belgische 
orkesten zallen er zorgen voor de stcmmlnp 
In al onze lokalen Is er altijd ; origiuelp 
Brengeliaanse stemming - deftige lente en 
plezier • goede bediening beste dranken 
goed en niet duur. 
N.B Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals • Banketten • Ver-

/gaderingen. enz... 

— LEUVEN s 1000 plaatsca 
— AAI.ST : 1.000 plaatsen. 
— HULSTE - KORTRIJK ; 1 000 pi. 
— ANTWERPEN i 700 plaatsen. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

IMPORT A B T 8 
Tlensesteenweg 128, Korbeck-La 

TeL t (016) 463.11. 

Voortrerliopcrs worden geTraagd ntot : 
— Dortninndet Tüler. 
^ Tonistelner Ei>rndel 
— Rijnwijnen St JACOBS-RELLEREJ 

Oau-Algesbelm. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt — Donwt en tinnrt catés tu gans het 
land. — Medewerkers warden gevraagd 

LB 103 

W I M M A E S 
vraagt U zijn militanten in moei 
lijke ogenb'ikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten Stort )ii 
verwijld uw steun op eén der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente : 

— rek. nr. 1100/37.305 van bet 

V.M.O. Antwerpen ol 

- rek. nr. 1100/36.971 van bet 
Vlaams Solidariteitsfonds. 

ALLEEN OHZE TWEE rekeningen 
staan )nder mijn persoonlijk toe 
iicht. 

VERSE Z E E V I S 
Visverdelers en diep-
vriesbouders, vraagt 
inlichtingen en prijs 
l ijst 

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 Rijswifcklaan 62. 
A N T W E R P E N . 
Telefoon : 03/38.91.24. 

LB 107 

H E R M E S 

.̂ 4 ^uidlaan 

211 .M Lemonnierlaan 
Tel 11.00.33 
Brussel 

VÜLLKDKÏR 
SEKHE'IAMIAAT-
KIMSl'S IN J JAAR 

Steno- en 
dakl> lografie 
in vier talen. 
Boekboiiden 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen 
Hiinileis 
correspondentie. 

Dag en avondlessen 
De «chool waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Beter en voordeliger 

L B I 0 6 

ik 
ben 

uitgeslapen 
w a n K . . 

fPtüA 
I I R E L L I 
Dunlopillo 

STHR 
. . ik koop bij 

MATTHKU'S BEDD€NBEORUf 
T U R : N H Ó U T S E B A A > 4 1 0 2 , •ÓRGERHOUT • TEL- 35.17.8Ï 

• IJHUÏZEH : Oiep.s>ra»t »«-I6, Anlw,T«L 3I.01.lt ; 
• egiinenstraat 39^41, Aniw. Tel. 33.47.24 . G«lli|ar>lei 60, D«urn«, .tel. 36. 

SCHI'IMIU BBKKMATUASSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSUHTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

L B 124 

STAK' 
(Brevet . 012707) 

TE ZELE (O.-VL.) 
ÜEWAITHEHDE BEÜSPBHIEN 
WOLLEN DEKENS 
Fel (052) 44()41 en 44042. 

Indien I geen verkoper 
in uw omtrek kent, stuur 
ons een kaartje en we 
de dichtst bijgelegen ver 
zenden I het adres van 
koper Star Zele 

L B 105 
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PERS 
spiegel 

De mannen van het «''veloke «'zijn van de 
wielerbaan overgestapt naar de lange afstan-
den, de mannen van de Kamer hebben het 
dan maar nagedaan, of voorgedaan. Want 
voor Placied De Paepe, minister van sociale 
voorzorg en van Het Volk, schoot er niet 
veel tijd over om van de ene naar de andere 
tribune te hollen tegen dat de Omloop van 
Het Volk Gent terug binnenduikelde. De ma-
ratonzitting leek volgens anderen meer op 
een derderangswedstrijd dan op een stijlge
vecht. There is something rotten... Zal <t de 
Prins » het oplossen, vraagt Spécial ? Over 
de strijd van de Mechelse Davidjes ofte CVP-
jongeren tegen hun Goliat-bonzen worden 
ook heel wat kommentaren uitgebracht. 

L E P E U P L E 

Is zeer tevreden over de prestaties van de 
rode legioenen in het maratonhalfrond. 

« Men mag deze kominenlaien niet afslui
ten zonder hulde te brengen aan de sosialis-
tiese parleiiientsgroep, die in de loop van de
ze maraton, steeds op de bres stond, en waar
van ongeveer alle volksvertegenwoordigers 
bleven zitten strijden tegen de wet op de bij
zondere machten die aan de arbeiders de eu
veldaden van de achteruitgang die meteen de 
bevoorrechten van het fortuin sparen, zal 
doen betalen. 

In de Kamer is de strijd achler de rug. Hij 
zal met dezelfde vinnigheid in de Senaat her
nemen. Hij zal verder doorgezet worden in 
het land, want er zal niet gezegd worden dat 
de- sosialisliese partij, natuurlijke verdedigster 
van de arbeiders, gepensioneerden en sosia.d 
verzekerden 't wapen zal laten vallen wan
neer het lot van de arbcldersmassa in hel 
gedrang staat, o 

DE STANDAARD 

Vanuit hogere staatkundige en maatschap
pelijke belangeninzichten deelt het blad die 
tevredenheid niet. De blauwe jongens zijn 
hun parlijtucht gaan verdrinken in de om
liggende taveernen, met « geus » natuurlijk; 
heimv^ee naar het oude liberale verleden. 

a \\ ' ie er nog aan twijfelde dat de struktu-
ren, de metodes, de opvattingen en een ge
deelte van het polir-,-ke personeel, waarmee 
dit land bestuurd wordt, van ouderdom aan 
alle kanten kraken en begeven, die moet nu 
wel klaarder zien na het zg. debat dat deze 
week in de Kamer eindigde met de goedkeu
ring van het wetsontwerp 336 op de ekono-
niiese heropleving, de gewestelijke omscha
keling en de stabilizatie van het begrotings
evenwicht, het ontwerp dal gemaUkelijkheids-
halve door de pers « koepelwet » werd ge-
dooiit. 

ZovNcl naar ile \orm als naar de inhoud 

heeft dit debat een diep teleurstellende in
druk gelalen. 

Eerst wat de vorm betreft. Wij kunnen 
tegen een stoot en hebben reeds heelwat 
laaghartigheid in de Wetstraat ontmoet, 
maar de onbeschoftheid die thans de bes])re-
kingen soms ontsierde, hebben wij toch maar 
zelden in zo'n \ ini lente vorm ontmoet. Zij 
was een instelling die zich met de prestigieuze 
benaming van Parlement tooit, onvvaardig. 
Wie \oor deze grofheid verzachtende omstan
digheden tracht in te roepen, zal wellicht 
eraan herinneren, dat vele leden het niet ge
woon waren drie achtereenvolgende dagen 
in de Kamer te vertoeven, daarom hun on
wennigheid en verveling gingen verdrinken in 
de geuze en de scotch der ondiggende ta
veernen en, bij hun terugkeer in het half
rond, de behoefte gevoelden om de in de sta
minee begonnen kritiek op de tegenstander 
in de Kamer luidruchtig voor te zetten. Maar 
kan dit « argument » ernstig worden inge
roepen ? Men zal ook zeggen : Het bleef een 
kleine groep. Maar de meerderheid die zich 
wel keurig en behoorlijk gedroeg, gaaf even
min vrij uit, want zij had beter moeten wa
ken over het gedrag van de kollega's en het 
aanzien van het Huis. x> 

D I M A N C H E - P R E S S E 

Een van de enkele blauwen die mochten 
tegenstemmen — hij verkoos (met medewe
ten van Omer ?) de demagogie van de oasis 
— is Mundeleer van Eisene (pardon Ixelles). 
Hij zegt waarom hij tegenstemde, met een 
beeldspraak, eigen aan het Brusselse salon
wereldje. 

« Weet men welk risiko de PVV loopt op 
termijn als ze de voorziene regeringspolitlek 
volgt ? 

Vermits de CVP met ons het huwelijks-
scheei>je instapte, moeten we dan nu op het 
ogenblik niet vrezen wat zich in een belan-
genhuwelijk afspeelt ? Dat eenmaal gehuwd, 
de verleider zich spoedt om weg te vluchten 
met de bruidschat om hem aan te bieden 
aan de oude beminde die hij slechts zeer 
tijdelijk in de steek heeft gelaten ? Het is in 
het kort wat ik vrees voor de toekomst. 

De vurige toejuichingen van sosialisten en 
CVP op het einde van de tussenkomst van 
oiid-minister Dequae zijn in dat verband teke
nend. » 

S P E C I A L 

Maar het licht schijnt in de duisternis. Ons 
landeke is ziek, jammert dit Brussels blad. . 
Er is een gezagvolle stem nodig die het eens 
duidelijk zegt. Nu is het gezegd. Door "wie ? 
Door Albert van Paola zelf. Wat heeft hij 
gezegd ? Waar ? That's the question om het 
bij Prins Hamlet te houden. 

« Wij hebben frisse lucht nodig in dit land; 
het is nodig om er eens van onder te trekken 
om bewust te worden van de nieuwe afme
tingen van de problemen van tegenwoordig. 
Deze woorden zijn van Prins Albert. Hij 
heeft ze uitgesproken bij de opening van de 
nationale dag van het toerisme. Zij dragen 
helaas veel verder en het is nogal betreurens
waardig dat Prins Albert van het omvvegje 
van een akademische toespraak heeft moeten 
gebruik maken om België eens een waarheid 
te zeggen die het liever ongetwijfeld niet zou 
horen. » 

Maar jongens, zoek daar toch niets anders 
achter dan dat Albert in bedekte woorden 
aankondigde dat hij zijn Paasvakantie vroe
ger zal nemen dan voorzien. 

DE OMROEPER 

Wie ook eens moeten zeggen hebben wat 

hen op de jonge lever lag waren de federa-
listlese CVP-jongeren van Mechelen die van 
de bonzen de kous op de kop hebben ge
kregen. 

Dit Mechels blad geeft enkele staaltjes. 
« Wat de feiten betreft vatte de geschor

ste CVP-jongerenleiding de toestand als 
volgt samen : 

Er is op het ogenblik een radikale breuk 
titssen de CVP-jongeren arr. Mechelen en de 
partijleiding van dit arrondissement. Deze 
breuk kwam tot stand door het ondemokra-
ties en onstatutair optreden van de arr. lei
ding van de partij na het « open forum » 
waarover we hoger spraken. Ook de vrijmoe
dige, prinsipiële houdingen in het verleden 
van die arr. C\'P-jongeren had de bonzen 
reeds langer kwaad gemaakt. Sommigen van 
die kopstukken lieten zich zelfs domweg-bru
taal ontvallen : « dat de arr. jongerenleiding 
van Mechelen maar moest toetreden tot de 
Volksimie, vermits him opvattingen niet stro
ken met de meest gangbar» in de partij. » 

Ontgoocheld klinkt het dan ook bij die 
jongeren : « De arr. en nationale leiding van 
de CVP huldigt dus een dubbelzinnige poli
tiek : voor de buitenwereld Vlaams en de 
parlii van de dialoog; in werkelijkheid stoot 
zij Vlaamsgezinde mensen af ». 

Het was wel pijnlijk de ontgoocheling te 
moeten vaststellen op die perskonferenlle van 
een groep jonge mensen die in lichte zelf-
ironie zegden : « Wij v^'aren zo naief te gelo
ven dat Vlaamse overtuiging politiële realis
me, kristelijke waarden en zelfstandige jon-
gerenorganizatie konden beleefd en bestreefd 
worden in de CVP-rangen. Spoedig leerden 
we de i brute » realiteit kennen. » 

•T P A L L I E T E R K E 

Toen wij in november de uitnodiging aan
vaarden, met de Mechelse CVP-jongeren te 
debatteren over federalisme, wisten wij niet 
dat er zulke beroering in de CVP-krabben-
mand zou komen. 

Opperkrab Martens blijkt steeds meer ach-
leruit te kruipen, volgens « Pallieterke j . 

« Die van Mechelen hebben het opgegeven 
te blussen, zij stoken brand. Het is een story 
met komnumikees, met veel kleinmenselijk-
heid, politieke machtswellust en in elk ge
val een bevyust opzet om de weinig dinainiese 
jongeren die de Cevepe nog telt te verplette
ren onder een averechtse toepassing van 'Ie 
statuten. De jonge rebellen van Mechelen be-
vyeren en bewijzen dat zij de énige en auten-
tieke Cevepe-jeugd vertegenwoordigen. De lo
kale partijpotentaten die een Quisling-jon-
gerenbestuur hebben opgericht, houden het 
tegendeel vol. 

Intussen zal er te Mechelen van de vernieu
wing en van die doorbraak van de jongeren, 
die hoofdman Martens zo lyries bezong, niet 
zo snel iets terechtkomen. Waarom die krijg 
tussen oud en jong, tussen partijbureaukra-
ten en jeugdig geweld ? Omdat de jongeren 
van Mechelen zich uitgesproken hadden (de
den gearriveerde lieden gelijk Van den Dae-
le, Derine en Verroken dat ook niet?) voor 
het federalisme en omdat zij een forumge
sprek niet hun generatiegenoten van de 
Volksunie hadden georganiseerd ! 

Te Mechelen zijn dat politieke doodzon
den die slechts via een volmaakt berouw 
kunnen worden weggewerkt. Te Brussel ech
ter mogen de Cevepe-bonzen met liberalen 
in de regering zitten, met de sosio's in debat
ten optreden en desgevallend met de kommu-
nisten in Vietnamkomitees zetelen, maar in 
Mechelen mag de Cevepe-voorzitter Joos So-
mers niet over het federalisme van gedach
ten wisselen met Walter Luyten van de 
N'olksunie. 

Hoe gaat de genaamde Wilfried Maertens, 
kampioen van D'()6 in België, de vaandel-
trouw (die de partijbureaukraten als vaan-
delvlucht betitelen) van die jongeren kunnen 
bestraffen, hij, de verborgen architekt van 
een federalistisch statuut, die in Mechelen 
slechts kan worden gekonfronteerd met d e 
herinnering aan zijn jeugd die hij... achter de 
rug heeft ? » 

WALTER L U Y T E N . 

VAN DE V.U.-LEIDING 
VORMINGSINSTITUUT LOD. DOSFEL 

Op zaterdag 11 maart te Leuven en zondag 12 maart te 
Gent : 

6de les : i Volks huishoudkunde : de middelen van de staat » 
door Etienne Slosse (Schoten). 

7de les : a [listorisch overzicht van de ekonomische en so
ciale stelsels in de 19de en 20ste eeuw » door lic. A. Van Pete-
ghem (St. Niklaas), gast-lesgever. 

Op zaterdag 18 maart te Leuven en zondag 19 maart te 
Gent : 

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

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

De lessen beginnen te 14 uur, te 1.5 uur pauze, te 15 uur 30 
2de les, en te 17 uur paneeldiskussie. Einde te 18 uur. 

De syllabus za! ter plaatse aan de deelnemers uitgeieikt 
worden. 

PARTIJKONGRES 1967. 

Timing : 

113 : Partijraad bespreekt ontwerpbesluiten. 

13.3 : Verzending (aan afdelingen, kantonnale gevolmach
tigden, mandatarissen, leden van de Partijraad) van de refera
ten en ontwerpbesluiteni 

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 dooi aldelin-
gen aan arrondissementssekretariaten. 

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

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

31.3 : Laatste dag voor ontvangst van gebeurlijke amende
menten, per adres Studiedienst, Elshoutbaan 25, Schoten. 

Tussen 1 en 7.4 : Bijeenkomst rezolutickommissie ter be
spreking en advi/ering der gebeurlijke amendementen. 

8 en 9.4 : Kongres. 

KADERBLAD 

Klachten in verband met de verzending van het Kaderblad 
moeten gericht worden aan het Algemeen Sekretariaat, M. Le-
monnierlaan 82 te Brussel I, dat met de administrasie 'belast is. 

De derde aflevering gaat weldra in druk. Ze omvat o.m. alle 
belangrijke beslissingen van de Partijraad sedert het van kracht 
worden der nieuwe statuten, de samenstelling van partij, partij
bestuur en partijraad, de wetsvoorstellen en amendementen door 
de VU sedert 1961 in het parlement ingediend, enz. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 

LEDENVERGADERING 
Amendering referaten voQr het 

komend partijkongres 1067; vrijdag 
17 maart om 20 uur, lokaal Schel-
dehof, Oude Koornmarkt 28, Ant
werpen. 
DIENSTBETOON 

Op het sekretariaat der afd., Ou-
dt' Koornmarkt 28, Antw. 

Ailc dagen van 12 uur 30 tot 16 
uur 30. 

Donderdag tot 19 uur. Ook op af
spraak buiten de uren. 

Er is een aparte ingang voor het 
sekretariaat langs de Pelgiimstr. 2. 

GROOT LENTEBAL 
Ten bate van het fonds voor de 

leidersvorming richt liet Jongeren-
steunkoniilee van het Vlaams Na
tionaal Jeugdverbond, gouw Ant
werpen, op zaterdag 11 maar t een 
lentebal in. Het bekende Radio- en 
TV-orkest Roger Declercq speelt 
ten dans vanaf 20 uur 30 in de zaal 
Thierbrauhof, Groenplaats 33, Ant-
w erpen. 

Dit prachtig bal sluit bijna het 
dansseizoen af. Maak er dan ook 
gebruik van. Kaarten 30 fr. 

KLEINKUNSTAVOND 
Vrijdag 28 april 1967 heeft in de 

zaal Majestic een V.U.-Kleinkunst-
avond plaats, georganizeerd door 
de Volksunie, afdeUng Antwerpen-
Stad met medewerking van Miei 
Cools de Vlaamse troebadoer. Wan
nes Van de Velde de Antwerpse 
straatzanger, Jos Ghysen, kolder-
prozaïst. Al en Rob Van den Bosch 
folk. en popsingers. 

Kaarten 100, 50 en 30 fr. bij on-
ïL' pro[)asnndisten en op het sekre-
t;iiiiint, OiKle Kouii i i i iurkt 28, tel. 
32«101. 

Brasschaat 

LEDENVERGADERING 
Maandag 20 maart 1967 te 20 uur 

30 ledenvergadering in het lokaal 
Sporta, Bredabaan 360. Dagorde : 
bespreking kongresreferaten en 
aanduiding stemgerechtig<fc afge
vaardigden voor de afdeling. Alle 
leden zouden op deze belangrijke 
vergadering zoveel mogelijk aanwe
zig moeten zijn. 

Hebt U moeilijkheden om U te 
verplaatsen, verwittig dan een van 
de bestuursleden en U wordt afge
haald en teruggebracht. 

Borgerhout 

LEDENVERGADERING 
Donderdag 16 maar t verwachten 

wij al onze leden op de bijzondei-e 
vergadering ter voorbereiding van 
het partijkongres. Tevens zullen on
ze gemeentemandatarissen over het 
Borgerhonts gemeentebeleid hande
len om 20 uur 30 in « Nieuwe Car-
not 1), Carnolstraat 60, Ant\vei,)en. 

Ekeren 

KOLPORTAGE 
Wij kolporteren met ons week

blad « Wij » zondag 12 maart 1967 
te Kkeren-Centrum. Bijeenkomst 
te 10 uur stipt aan het café De 
Kroon, Markt 19, te Ekeren. Allen 
op post. 

ALGEMENE VERGADERING 

On/e niaandilijkse algemene ver
gadering zal gehouden worden op 
woensdag, 13 maart 1967, te 20 uur 
30 in ons lokaal café Bonle Os, Ka-
pilsesteenweg 3.)1, Ekeren-Donk 
(rechlover de kerk). Dagorde : sta
tuten en kongreslx'sprekingen. Een 
talrijke opkomst woidt \er\ \ ;Khl. 

Kapellen 

^; F. VAN DEK ELST KOMT ! 
^i'üclag 17 maart om 20 uur in 

zii.il « Slarrenhof », KapeKestraat 
'"1. spreekt algemeen >oürzitter 

Frans Van der Eist over <t Aktuele 
politiek en Vlaamse problemen ». 

KOLPORTAGE 
Zondag, 12 maart kolporteren we 

te Ekeren, samen met de ploeg van 
Ekeren. Zondag, 19 maart gaan we 
naar Stabroek. 

Bijeenkomst telkens om 10 uur, 
Bevrijdirigslei 29, Kapellen. Voor 
vervoer of afspraak om mee te wer
ken : bel op Schonkeren G. Tel. 
74.46.62. 

Kessel 
LENTEBAL 

Laat op gang gekomen maar met 
een stevig duwtje in de rug van de 
kloeke broeders van Nijlen, haalde 
de afdeling Kessel in de abonnen-
tenslag van het arr. Mechelen zijn 
schade in, zodat "ze t e ru^ én wat 
abonnenten én vooral wat leden be
treft bij de gunstig gekwoteerde af
delingen staat. 

De mannen van Kessel zouden 
Pallieter nooit door hun Netewei-
den zien draven hebben, als ze dat 
niet vierden. 

Ze nodigen dan ook alle Vlaam
se vrienden uit het arr. uit voor het 
feestelijk lentebal van de afdeling 
Kessel op zaterdag 18 maart . Een 
echt lenteorkest «The Evergreens» 
houdt er de pret in tot de late uur
tjes, terwijl lokale geestigaards voor 
de animatie zorgen. Zaal Alcazar, 
Lierse steenweg. 

Begin 20 uur 30. 

Westerio 
KANTONALE 
VOORLICHTINGS-
VERGADERING 

De aangekondigde voorlichtings
vergadering op de « Purpre hei » 
gaat beslist door op vrijdag 17 maar t 
om 20 uur in dancing a Dennen-
w o u d », A s b e r g (baan Wester lo -
Zoerle-Parwijs) te Westerio. Spre
ker volksvertegenwoordiger M. Cop-
pieters. 

Diest 
KOLPORTAGE 

O p 19-3 trekt de Leuvense ploeg 
naar Diest. 

De knappe ploeg van Testel zal 
ongetwijfeld een handje toesteken. 

Verzamelen om 9 uur 15 aan 
Cristal, Parijsstr., Leuven of om 10 
uur op de markt te Diest. 

Dit maal geen achterblijvers 
meer, de blauwe burcht Diest, zo
als elders, keert de rug haar de de
magogen uit de P.V.V. ! 

Ganshoren Koekelberg 

HUISBEZOEK 

De afdeling organizeert een vaste 
ploeg voor huisbezoeken in de nieu
we woonwijken. Alle nuttige inlich
tingen worden doorgegeven aan de 
afdelingsvoorzitter, Guido Knab-
ben, Simonisplein 6 te Koekelberg. 

Zwijndrecht 
AANWINST 

Het huisgezin van Maurits Van 
Hauteghem, onze verstrooide pro
pagandaleider, werd verrijkt met 
een nieuwe aanwinst, in de vorm 
van een flinke zoon. 

Hartelijke gelukwensen aan Pau
line en Maurits vanwege de ganse 
afdeling en in 't bijzonder van on
ze kolportage- en propagandaploeg! 

BRABANT 

Brussel 
KOLPORTAGES 

Met 9 man werden in Leefdaal, 
Vossem en Huldenberg 121 num
mers van « Wij » verkocht. 

Volgende tochten : 
2 april : Nederokkerzeel en Kam

penhout; bijeenkomst aan de kerk 
van Kampenhout, om 9 uur 30. 

16 april : St. Stevens-Woluwe; 
bijeenkomst aan de kerk (9 uur 30) 
De medewerkers uit Brussel : om 
8 uur 45 achter de K.V.S.; onze 
groep zou moeten verdubbelen om 
nuttig werk te verrichten; wie 
naam en adres opgeeft aan J. Ver-
looy, Woestelaan 38. Jette (tel. 
25.44.48) ontvangt een uitnodiging 
voor elke kolportage. 

ENGELS ALS 
INTERNATIONALE 
OMGANGSTAAI 

De stichting Lodewijk De Raet 
organizeert zaterdag 11 maart van 
14 uur 30 tot 19 uur in de Rotonde
zaal van het Paleis voor Schone 
Kunsten, Ravensteinstraat 23, Brus
sel 1 een studienamiddag over 
'< Het Engels als internationale 
taal » met referaten door dr. ]. 
N'eering, prof. dr. P. De Somer en 
prof. dr. H. Fayat. inschrijvings-
recht : 95 fr., sillabus inbegrepen, 
studenten 25 fr. 

senior en junior en Willy Cobbaut, 
drukten alle aanwezigen de wil '.lit 
zo vlug inogelijk over te gaan tot 
de stichting der afdeling Moorsel. 

Er werd ook besloten dat er een 
spesiale zitdag voor Sociaal Dienst
betoon zal gehouden worden voor 
het invullen der belastingsbrieven 
op Palmzondag 19 maart van 10 tot 
13 uur, in het lokaal bij Kapet, 
dorp Moorsel. 

Herent 

SUKSESVOLLE KOLPORTAGE 
Met 8 man werd Herent aange

pakt. Rezultaat 117 nummers . Vier 
man kwamen rechtstreeks van het 
prachtig geslaagd bal van Tervu-
ren. Proficiat voor al deze moedige 
jongens! 

Een volgende maal zullen we de 
overige drie vierden van deze ge
meente afwerken. 

St. JansMolenbeek • Jette 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

De afdeling houdt op 13 maar t 
a.s. haar tweejaarlijkse bestuurs-
verkiezingen. Kandidaturen voor 
een bestuursfunktie dienen opge
geven te worden voor 11 maar t a.s. 
bij de kantonnale gevolmachtigde 
de h. Jan de Eerlanger, Leopold 1 
straat 354 te Jette-Brussel 9. 

Kapelie-op-den-Bos 
APRILBAL 

Zaterdag 1 april om 20 uur groot 
april-bal door V.U. Kapelle-op-den-
Bos in de zaal het Witte Paard . In
kom 30 fr. Kaarten bij alle leden, 
of bij de h. voorzitter E. Pas , tel. 
015-71172 en bij de h. F. Deblieck, 
kantonale afgevaardigde, tel. 015-
71562. 

Scheut 
J O O S FLORQUIN KOMT ! 

Op uitnodiging van Davidsfonds 
Scheut komen op vrijdag 10 maar t 
e.k. te 20 uur in de feestzaal van 
het Missiehuis, Ninoofse steenweg 
476, te Anderlecht. Joos Flor-
quin en zijn akolieten Annie 
van Avermaer en Fons Frae-
ters ons een avondje vertellen over 
hun belevenissen «Ten huize van...» 
en « Hier spreekt men Neder
lands » ! 

Schaarbeek 
ALG. VERGADERING 

Voor alle V.U.-leden en simpati-
/.anten van het kanton Schaarbeek 
en van de Brusselse agglomeratie 
heeft op dinsdag 14 maart in de 
zaal « Luxoi o, Paviljoenstraat 56. 
te Schaarbeek, een algemene leden
en simpatizantenvergadering plaats 

Als sprekers niemand minder dan 
Toon Van Overstraeten en Dr Roo 
sen. 

OOST-VLAANDEREN 

Moorse! 
VERGADERING 

Verleden zondag werd te Moor
sel een vruchtbare vergatlering ge
houden van de plaatselijke kern. 
Na een gemoedelijke gedachten 
wisseling waaraan ook werd deel
genomen door de hh. Jan Caudron 

St Amandsberg 

GASTON ROMBAUTSHULDE 

Een nokvolle zaal Roeland heeft 
aan Gaston een warme en oprech
te hulde van het hart gebracht. Aan 
vooraanstaanden bemerkten wij : 
Germain Lefever, Dr Leo Wouters, 
(iuido Deroo, Ward Hermans, Dr 
Hosten, talrijke familieleden van 
gevierde evenals vele bestuursleden 
V.O.S. uit Gent, St. Amandsberg, 
Oostakker, Gentbrugge, Merelbeke, 
Destelbergen, De Pinte e.a. De 
feestavond werd geopend door 
Rommelpot die ons vergastte op 
een politieke s<.tire van de boven
ste plank. Pros Verbruggen bracht 
er de vrolijke noot in door zeer op
gemerkte korte verhalen en had 
een zeer hartelijk weerzien met 
zijn Gents publiek. 

Een ware verrassing en veropen
baring was de gastzanger Helmut 
Viesels, die zelfs enkele liederen in 
het Nederlands bracht met een 
prachtomlijsting op orgel door Pol 
Broeckx, die een paar nummertjes 
als toemaat gaf. De bindteksten 
werden uitstekend met jeitgdige 
stijl voorgedragen door een inne
mende Christan Mas, vaste waar
de op V.O.S.-feestavonden. 

De gehele organizatie was in goe
de en vaste hand bij Raman Lode. 
Een avond om niet zo vlug te ver
geten ! 

MEDEDELINGEN 

De h. en mevrouw Gaston Rom-
baut danken langs deze weg de ve
le V.O.S.-afdelingen en de talrijke 
vrienden om hun blijken van waar
dering en trouw hun betoond op 
de feestavond ter hunner ere gege
ven. 

Het huldekomitee Gaston Rom-
baut dankt langs deze weg de tal
rijke schenkers van geldelijke steim 
welke ons in staat stelden de feest
avond tot een waar sukses te laten 
uitgroeien. Wij willen hierbij ook 
niet vergeten onze lokaalhouders 
Karel en Lieve ! 

Aan allen nogmaals onze harte
lijkste dank. Namens het komitee . 
Raman Lode. 

Temse 
GEBROEDERS 
VAN RAEMDONCK HULDE 

Maandag 27 maart 1967 (2de 
Paasdag) wordt deze hulde gehou
den met o.m. samenkomst te 7 uur 
45 aan het geboortehuis van de Ge
broeders Van Raemdonck, August 
Wautersstraat 34. 

Te 10 uur 30 : te Steenstrate hul
de door de jeugd van Temse op 
het plein voor het Gedenkteken. 

Te 12 uur : plechtige H. Mis in 
de Dekanale Kerk te Diksmuide 
voor de Gebroeders Van Raem
donck en alle gesneuvelden van 
Temse. 

Te 12 uur 45 : bezoek aan de 
krypte van de vernielde IJzertoren 
alwaar de Gebroeders Van Raem
donck begraven liggen. 

Belangstellenden dienen uiterlijk 
op vrijdag 10 maart 1967 in te 
schrijven ten gemeentehuize van 
reinse, bureel 2. 

Prijs ongeveer 110 fr. per volwas
sene. Leden van jeugd>ercnigingen 
en deelnemers onder de 18 jaar be
talen de helft te voldoen bij de :n-
schrijvina 

ZOEKERTJES 
Studente. 21 jaar zoekt voor vol

gend ak. jaar kamer rond Korte 
Nieuwstraat, Antwerpen, tel. 03 
77,13.97 (T 122). 

Jonge dame, 23 j . perfekt twee 
talig, zoekt betrekking als verkoop 
ster of kantoorbediende te (Jent. 

Inlichtingen : pro\'incieraadsli'J 
Oswald \ ' a n ' Ootegliem. Rode 
Kruisstraat 3, Gent, 1'eL 09-52.72,87 
(T 121). 

Hoofdredakteur . 
T. van Overs t rae ten . 
Alle br iefwissel ing voor 
redak t ie n a a r 
Rota tvp , Sylv. Dupuisl . , 
110 Brits. 7. - Tel . 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnie r l . 82 
Brussel L - Te l . : 11.82.16 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van blad op dit 
ad res . 

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

450 F . 
S t eunabonnemen 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 : 
17113J < WIJ > - Vlaams
na t ionaa l weekb lad . 
f 

Verantw. uitg. Mr. F. Van 
der Eist, Beizegemstraat 20 
Brussel 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugiuans. 

LB uo 
B I E R E N ATLAS 

Alle specialiteiten" 
F r u i t s a p Piifri 
C A R P E N T I E R 

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

LB n 2 

B O U W E N W O N E N 

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

J . L E E M A N S , D e u r n e s. 

Van Havre le i 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene • Kortr i jk 

LB 113 

E U R O - D O M l 

Moderne woon in r i ch 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 

BLANKENBERGE 

« 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 pension • 

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

LB '16 
B r e y d e l h o f B R U G G E 

Jozef Suveest raat 2 
Gelagzaal - 120 plaatsen. 

Tel 050/3.50,6" 
LB i n 

UURWERK J U W E L E N 

bij de mee.s et uui vverkmakei 
S L A E T S 

Dewinters t r , 11 • Oudergem 
r, 72.45.43 T e r m i n u s tr. 35, 
10 % kor t ing v. leden V.U. 

LB 118 

D E S I G N S H O P 
Geschenken 

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

Tel 02/18,62.62 
uB 119 

PLASTIEK 

F r P A R Q U I N P v b . a 

Lg l,()bri)ekstraat 44 
A.VIWKMPEN 

lelefoi.n 03/3t).l().47. 
Kuipen en s tapelbnkken voor 
pekel, diepvries , verpakking. 
stockermg. 
l ' i i l \ eth> leen zakken, vel 
len en lolie op rol . 

HAADPLEEG ONS 
LB 120 
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OOST-VLAANDEREN 

Erembodegem - Welle 
G R O O T V.U.-BAL 

Zaterdag t l niaart 1967 te 21 uur 
30 in zaal « Animo » Erembodegem: 
groot V.U.-bal met « VVilI-Steve 
kwintet i> en zanger. Inrichters : 
V.U. afdelingen Erembodegem PO 
Welle. Kaarten bij de bestuursle
den. 

Gent 
MASSAKOLPORTAGES 

Moerbeke-VVaas zaterdag 11 
m a a r t 

Bijeenkomst te 15 uur aan het 
station. 

Eekio zondag 23 april. 
Bijeenkomst te 9 uur 45 Vlaams 

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

Schouwburg. 
Zelzate zondag 7 mei. 
Bijeenkomst te 9 uur 43 café 

Breughel. 

LEDENVERGADERING 
Vrijdag 17-3-67, N'laams liliis Roe - ' 

land, 20 uur 30 algemene ledenver
gadering. 

Bespreking : referaten en besluit-
ontwerpen van het a.s. Volksunie-
kongres. 

KOLPORTAGE 
Volgende zaterdag, 11 maart , ar-

rondissementele kolportage waar
aan ook de Volksuniejongeren deel
nemen. 

Deze kolportage vindt plaats te 
Moerbeke-VVaas. De Vujokolporta-
geploeg verzamelt om 14 uur in de 
Koeland. Er is vervoer. 

WIES MOENS AVOND 
Zaterdag 15 april avond gewijd 

aan het tenia « Wies Moens te
rug ». Het probleem voor de terug
keer van onze bannelingen houdt 
onze aandacht gaande. Daarom de
ze a\ond waaraan medewerken : 
gastspreker Karel Dillen, deklama-
tor Toon Van der Plaetse, bind-
tekst en voorzegger Roni Ranke, 
muziek Bert Brecht, organizatle 
V.M.O. Gent. 

VOLKSUNIEJONGEREN 
Vandaag, zaterdag 11 niaart, ar-

rondissementele kolportage te 
Moerbeke. Alle Vujo's verzamelen 
om 14 uur in de Roeland. Breng 
ook \r ienden mee. Er is vervoer. 
Stefaan en Rudy rekenen op onze 
aanwezigheid. 

Volgende vrijdag start opnieuw, 
na een korte onderbreking, de turn-
les. Alle jonge sportbeoefenaars 
worden verwacht. Dus elke vrij
dagavond, indien geen tegenbericht, 
om 20 uur 15 een verfrissende turn-
les en volley bal partij. 

BROEDERBAND AFD. GENT 
« De lente komt in het land ». 

Zaterdag 1 april 1967 te 20 uur gaat 
in het klubhuis Ï 't Steen, Steen
dam 41, Gent (bij St. Jakobs) de 
luisteiTÏjke lentebijeenkomst van 
Broederband afd. Gent door. 

Op het programma : de Trouba-
doure Frida Goethals; een koud 
avondmaal. 

Talelredenaar Oswald Van Oo-
teghem. 

Koud avondmaal : 50 fr. (dienst 
inbegrepen - drank niet) kan ge
stort worden op postrekening 23562 
\ an de Kredietbank-Gent voor re
kening 4400-13-669.50. U kunt ook 
betalen aan de bestuursleden van 
Broetlerband afd. Gent : F. Vereist, 
Steendam 41, Gent - L. Raman, 
Loodsenstraat 66, Gent - A. De Bra-
bandere, Muinkkaai 34, Gent - M. 
N an der Donck, Kortrijksepoort-
straat 209, Gent - A. Liénart, Nek-
kersputstraat 26a, Gent. L'iterste 
datum van inschrijving : 28 maart 

Lokeren 
GROTE 
BOERENVERGADERING 

Maandag 13 maart a.s. grote boe-
renvergadering op de wijk Heiende 
in de zaal « De Broe », Hillare 165, 
te 20 uur. Senator Dr De Paep zal 
er het woord voeren. Wij rekenen 
op een zeer talrijke opkomst van 
leden en simpatizanten. 

Merelbeke 
V.O.S.-AFDELING 

In het kader san haar kulturele 
en voorlichtingswerking organlzeer-
de de V.CS.-afdeling een zeer ge
slaagde avond met de heer Goexer-
neur die gedurende twee eu half 

uur sprak over de Voerstreek, Over
maas en de Platdietse streek. 
Prachtige dia's vergemakkelijkten 
zijn taak. 

Dat V.O.S. in staat blijkt te zijn 
met zijn werking alle gezindheden 
te bereiken, bewees de aanwezig
heid op deze avond van zowel link
se, rechtse als zogenaamde extreem
rechtse toehoorders. De werking 
gaat verder en op vrijd.ng 17 maar t 
te 20 uur in de zaal St. Pieterskring 
a Nova », Hundelgemsestw., spreekt 
de heer Szondi over de Vlamingen 
te Brussel. Iedereen is welkom. 

KOLPORTAGE 
Zaterdag 11 maar t Moerbeke ver

trek Roeland 14 uur. Zond;ig 12 
niaart Lochristie vertrek te Merel
beke 9 uur lokaal De Vrede, Melle 
Vogelboek, de V.M.O. lokaal Ru
benshof, Borluutstraat 13, om 9 
uur 15. 

BAL 
Ons derde lentebal gaat door op 

zaterdag 8 april. Eerste dans 20 
uur 30. Orkest Bert Brent, zaal 
Regi, Hundelgemsestw., Dorp, Me
relbeke. Toegangsprijs 50 fr. 

HUISBEZOEK 
Na de geslaagde abonnementen-

schokaktie heeft het afdelingsbe
stuur besloten wekelijks één avond 
voor huisbezoek vrij te houden. 

Dit werd reeds 3 weken naeen 
gedaan en we kunnen nit reeds ge
tuigen dat zulks zijn vruchten af
werpt. Vooral oudere van dagen, 
zieken of personen die zich moei
lijk verplaatsen zijn heel tevreden 
eens bezoek te mogen ontvangen. 
We moeten niet altijd onze mensen 
alleen dan bezoeken wanneer we 
iets te vragen hebben. Een vriend-
schapsbezoek is steeds welkom en 
smeedt de banden hechter aaneen. 

VOORLICHTINGS
VERGADERING 

Deze werd gepland op vrijdag 21 
april. 

De nationale sekretaris Wlm Jo-
rissen is de gastspreker. 

DEELNEMING IN DE ROUW... 
betuigen we onze afdelingssekre-

taris de h. Julien De Sutter, zijn 
ouders en de ganse familie bij het 
verschelden van zijn broeder en 
zoon Etlenne, 26 jaar, die bij een 
verkeersonge\ al op vrijdag 3 maar t 
te Zeveneken de dood vond. 

TREKKERSGROEP 
>. DE GRIFFOEN » 

Zondag 12 maar t streek Déstel-
bergen. Verzamelen 13 uur SO aan 
het station \ an Merelbeke. 

V.O.S. AFD. MERELBEKE 
Nodigt ons allen uit op vrijdag 

17 maart om 20 uur in de zaal 
« Nova », St. Pieterskring, Hundel
gemsestw. Gemeenteraadslid Szon
di, berucht en beroemd Vlaams 
C.V.P.-er uit het Brusselse zal er 
handelen over de Vlamingen te 
Brussel. Zoals gebruikelijk na de 
spreekbeurt gelegenheid tot vragen 
stellen. 

Moerbeke-Waas 
M ASSAKO LP O RTAGE 

Zaterdag 11 maart 1967. Bijeen
komst station Moerbeke 14 uur 45 
of Vlaams Huis Roeland te Gent 
om 14 uur. 

Er zal vervoer zijn voor ledereen. 
De blauwe burcht van Moerbeke 

moet letterlijk door ons onder de 
voet geloiien worden. 

Slnaai 
BROCHURE-VERKOOP 

De ploeg uit Lokeren (hoewel 
verzwakt door de afwezigheid van 
do « studenten » van de Kader-
school) heeft met sukses de verkoop 

\ ingezet van de brochiue « Onrust 
en verwachtingen van de Wase 
Volksuniemandatarissen ». 

Sinaai had de eer de eerste 85 
nummers te kopen. 

St Niklaas 

Waarschoot 
VOORDRACHT 

De Vlaamse Vriendenkring van 
het Meetjesland richt op zaterdag 
11 maart te 20 uur in o De Nieu
we Reizigers », Stationstraat 109 te 

Waarschoot, een voordrachtavond 
in over de ekonomische expansie, 
rekonversie en ruimtelijke orde
ning van EekIo en omstreken, door 
de h. A. Coppieters. Daarna debat. 
Alle vrienden uit Eeklo, Sleldinge, 
Lenibeke, Oosteeklo, Lovendegem, 
Waarschoot en de andere Meetjes-
landse gemeenten zijn welkom. 

Zwijnaarde 
LENTEBAL 

Zaterdag 11 maart 1967, 21 uur, 
zaal Flora, Hutsepotstraat 31, Zwijn
aarde. 

Orkest Bert Brent. Steunkaart . 
40 fr. 

WEST-VLAANDEREN 

Assebroek 
SCHITTEREND 
GESLAAGDE 
KOLPORTAGE 

Enkele kaderleden boden ons 
blad aan in de St. Kristoffel-, Vin
ken- en Veldstraat; op nauwelijks 1 
uur verkochten ze daa r gans hun 
voorraad van 100 bladen. 

« NU » NOG RUIMER EN NOG 
BETER 

Eerstdaag verschijnt het lokaal 
kontaktblad « Nu » onder verruim
de vorm. 

Blankenberge 

BIJ OVERLIJDEN VAN MEVR. 
VAN DEN BROUCKE-
MOEYAERT 

Rrr . voorzitter Raf Declerck 
spraC de familieleden en vooral de 
h Fred. Van den Broucke moed in 
bij de teraardebestelling van mevr. 
Van den Broucke op 25 feb. 11. 
Voordien had, tijdens de kerkdienst 
tenor Freddy Flamingo enkele 
mooie liederen gezongen. 

ALLE HENS AAN D E K ! 

Zondag 19 maart a.s. wordt te 
Torhout een grootse kolportage ge
houden met de ploegen van de afd, 
van iïet arr. en van de V.V.-jonge-
ren. Eerste belletrek vanaf het 
Burgplein te 9 uur 30, o.Lv. afd. 
voorzitter Jef Duflou (Brildamweg 
18). Verzameling te Brugge, Vis
markt, te 9 uur 15. 

Brugge 
OPROEP OM TE ADVERTEREN 
IN ARR. KONTAKTBLAD 

Het afd.-bestuur kwam op 3 
maar t jl. samen en besloot een fel
le inspanning te doen voor de wer . 
ving van advertenties in het arr. 
kontaktblad. Vele handelaars zullen 
inmiddels reeds een rondschrijven 
hebben ontvangen. Er wordt ook op 
spontane reakties gerekend. 

GUDRUN SPEELT 
Maandiig 13 niaart te 20 uur 

voert Gudrun in de stadsschouw
burg te Brugge het blijspel « In 
het Kleine Geluk » op. Prijzen : 
van 30 tot 50 fr. Lokatie aan de 
schouwburg of bij de h. Roger Van 
de Voorde, WoUestraat, Brugge. 

Brugge Torhout 
VOORBEREIDING 
KONGRES 

Ter voorbereiding van het kon-
gres (zat. 8 en zondag 9 april) heb
ben de afd. volgende schikkingen 
genomen : 

De referaten en ontwerpbeslui
ten worden door de ledenvergade
ringen besproken tussen 17 en 23 
maart a.s. Daartoe worden alle le
den op volgende afd.-samenkom-
sten genodigd : 

Assebroek, op donderdag 23 
maart , 20 uur 30, ten huize van R. 
Re>naert, Gen. Lemanlaan 26. 

Brugge, op donderdag 23 maart , 
20 uur 30, in « Bre\ delhof », Su-
veestr. 

Knokke, op zaterdag 18 maart te 
20 uur 30. lokaal « Symforosa ». 

St. Andries, op dinsdag 21 maart 
te 20 uur 30, lokaal « Jagershof ». 

St. Kruis, op dinsdag 21 niaart te 
20 uur 30, lokaal a De Vrede », 
Moerkerkestwg. 

St. Michiels, op woensdag 22 
maart te 20 uur 15, huize « Bj-ey-
delhof », Brugge, Suveestr. 

Torhout, op vrijdag 17 maart te 
20 uur 30 bij voorz. J. Duflou, Bril

damweg 18, Torhou t 
De arr. raad gaat door te Brugge 

op vrijdag 24 niaart te 20 uur 30, 
huize « Breydelhof », Suveestr. 2. 

De verplaatsing vanuit Brugge 
naar het kongres gebeurt : 

O p zaterdag 8 april : met pri
vaat wagens, vertrek te 13 uur. Vis
markt . 

O p zondag 9 april : met auto
bus en privaat wagens, vertrek te 
8 uur. Vismarkt. 

AVONDFEEST 
Kaarten voor het avondfeest op 

1 april a.s. in het Jegershof, St. An
dries tegen 50 fr. zijn tans in om
loop; voor de tombola rekenen 
wij op prijzen in te zamelen bij 
ons goedgezinde handelaars; elke 
V.U. afd. uit het ar r . Brugge-Tor
hout zou minstens 15 prijzen dienen 
ai te leveren. Inzameling van de 
prijzen zate^rdag 18 ,maart tussen 
10 en 12 uur 3<(, te Brugge, Brey
delhof, Suveestr.; verantwoordelij
ke : prop. leider : de h. Lucien 
Bols. 

Knokke 
NIEUW 
ADVERTENTIEBLAD 

Een nieuw advertentie-blad, 
waarvan de tweetaligheid tot de ti
tel beperkt bleef (« Nu » !), heeft 
zich te Knokke-Heist aangeboden. 
De uitgevers verdienen krediet om
da t zij met de tweetalige sleur heb
ben gebroken en hun blad qua in
houd en vorm fris weten te presen
teren. 

Kortrijk 
KOLPORTAGE 

Volgende zondag 12 maart is de 
afdeling Harelbeke aan de beurt. 
Het bestuur van die afdeling, die 
acht gemeenten telt heeft Dessel-
gem aangewezen als de gemeente 
die zondag onze kolporteurs zal 
kunnen begroeten. 

Bijeenkomst te Kortrijk in lokaal 
Astor om 8 uur 30 of te Desselgem 
in café Damberd (Plaats) om 9 
uur. 

TONEEL 

Na het sukses dat de Vlaamse 
Fotolclub sinds zijn oprichting ken
de besloot de arrondissementele 
partijraad, eveneens zijn steun te 
ver lenen aan de opricl it ing van een 
loneelklub. 

Belangstellenden gelieven zich 
kenbaar te maken, hetzij schrifte
lijk bij het arrondissementeel se-
kretariaat, café Astor, Grote Markt 
31, Kortrijk, hetzij mondeling bij 
de lokaalhouder. 

Ledegem - Dadizele 
VOLKSUNIE-WERKING 

Personen die onder een of ande
re vorm wensen mee te werken 
kunnen htm naam en adres opge
ven aan de plaatseUjke voorzitter 
of een der bestuursleden. Wie 
wenst üd te worden of te abonne
ren op « Wij » verwittigt ons, en 
wij komen u bezoeken. Tel. 051-
614.90. 

Ledegem 
VOLKSVERGADERING 

Vrijdag 24 februari jl. vond er in 
onze gemeente een talrijk bijge
woonde volksvergadering plaats 
met als spreker volksvertegenwoor
diger Mik Babyion. Verscheidene 
nieuwe « gezichten » mochten wel
kom geheten worden. De spreek
beurt van Mik vond veel bijval, ge
let op de viagen die Mik nadien 
mocht beantwoorden. De bijeen
komst werd besloten met een ge
zellig samenzijn. 

Roeselare • Tielt 
KOLPORTAGES 

Zondag 26 februari 11. startte het 
nieuwe kolportagejaar met een ar
rondissementele kolportage te 
Tielt, waaraan 17 propagandisten 
deelnamen, die in een goede twee 
uur 233 nummers aan de man 
brachten. 

Verleden zondag 5 maar t bewerk
te de kolportagegroep I (Tielt en 
omliggende) de gemeente Ruiselede 
met acht personen. Het rezultaat 
was 84 nummers ! 

De groep II (Roeselare en om
liggende) trok eveneens met 8 per
sonen, naar Rumbeke, waar de 
helft van de gemeente werd uitge
kamd met het rezultaat : 97 num
mers ! 
KOLPORTAGE VOOR 
12 MAART A.S. 

Groep 1 (Tielt en omliggende) 
zal de gemeente Plttem bewerken. 
Er wordt om 9 uur 30 stipt vertrok

ken aan het huis van provincie, 
laadslid Geert Deman, F'ontein'^tr. 
31, te Pittem. Er worden nog meer 
kol|)orteurs verwacht ! 

Groep II (Roeselare en omliggen
de) gaat opnieuw de rest van Rum
beke uitkammen. Verzameling m 
ons lokaal « Engels Hof », leper-
straat 84, Roeselare om 8 uur 30 
stipt. Er worden nog meer kolpor-i 
teurs verwacht. 

Groep III (Wakken en omgexing) 
start voor de eerste maal met d« 
rüeuw opgerichte ploeg en zal Ooi-
gem bewerken. De talrijke propa
gandisten uit de streek worden 
verwacht ten laatste om 9 uur 30 in 
de herberg a Vlaanderen » te Ooi-
gem. Proi>agandisten, maakt van 
deze eerste kolportage een voor
beeld ! 

BELANGRIJKE 
OPMERKINGEN 

Groep I omvat volgende gemeen
ten : Pi t tem, Aarsele, Kanegem, 
Schuiferskapelle, Egein, Ruiselede, 
Zwevezele, Wingene, Koolskamp, 
Tielt, Lichtervelde en Ardooie. 

Groep II : Dadizele, Moorslede, 
Rumbeke, Westrozebeke, Staden, 
Hooglede, Roeselare, Oostnieuw-
kerke, Ledegem, Gits, Rollegeivw 
Kapelle, Izegem, Kachtem, Oekene, 
St. Eloois-Winkel. 

Groep III : St. Baafs-Vijve, Ooi» 
gem, Oeselgem, Wakken, Oostrozo-
beke, liigelmunster, Wielsbekev 
MeulebekL-, Dentergem, Markegem. 

In de volgende medelingen zul
len aldus enkel nog de groepen veiw 
meld worden ! 

St Kruis 
. VRIJ EN VRANK » 

O p de bestuursvergadering van 
21 febr. mocht afd. voorzitter O . 
Dombrecht het eerste nr van d e 
derde jaargang voorstellen van 
« Vrij en Vrank ». Dit nr werd in
middels over St. Kruis, Damme en 
Moerkerke gebus t 

AFDELINGSFEEST 
Vrijdag 17 maar t te 20 uur 30 i a 

de zaal « de Vrede » feestavond 
voor jong en oud. Inschrijvingea 
bij adj.-sekretaris Beni Boddin, 
Moerkerkestwg. 36, St. Kruis. 

St Michiels 
T O F F E SAMENKOMST 

O p een manier zoals alleen St-
Michiels Uit kan inricl i ten, v o n d c o 
leden en simpatizanten van d e 
« Vlaamse Klub - St. Michiels » e l . 
kaar rond maaltijd en dans op jL 
zat. Herman Gevaert zette de putit-
jes op de i en gemeenteraadslid 
Fraipont huldigde gepast de groep 
St. Michiels, de dames én keuko^ 
piet Francis Verlinde in het bif-
zonder. 

Veurne • De Panne -
Adinkerke en Koksijde 
SPREEKBEURT D O O R 
W. LUYTEN 

Vrijdag 31 maar t eerstkomend 
komt Walter Luyten, lic. geschied<>-
nis en redakteur van ons weekblad, 
te Veurne voor onze afdelingen 
spreken. 

De vergadering staat open voor 
alle belangstellenden, die pu reeda 
hartelijk worden uitgenodigd. 

Nadere inlichtingen volgen. 

Waregem 
9de PROV. ZANGFEEST A.NJZ. 

Te Waregem op zondag 19 m a a r t 
a.s. te 15 uur, in de Sporthalle van 
het jeugdcentrum (sportstadion) no
digt A.N.Z.-West-Vlaanderen Ll_ o p 
z'n 9de provinciaal zangfeest uit. 
Prezentator : Gerard Vermeersch, 

regie Joris Sustronck. Paul D a e b 
houdt de gelegenheidsrede en Louis 
Verbeeck verzorgt het luisterlied-
Verder optreden van : het Ware 
gems Knapenkoor, het Normakoor, 
Torhout, het Brugs Koperensemble, 
het muziekkorps St. Cecilia, Ware
gem, de vendeliers V .TJS . Kortrijk 
en de dansgroep van O.L. Vroaw 
van Vlaanderen Lyceum uit Kor
trijk. 

Wevelgem 
VOORJAARSFEEST 

Ten voordele van de werking voor 
Frans-Vlaanderen en van het kultu-
reel lijdschrift «r Ons Erfdeel », no
digt de Vlaamse Volksbeweging U 
vriendelijk uit naar haar voorjaars-
feest op zaterdag 11 niaart in d e 
zaal <i Bloemenhof » te Wevelgem. 
Begin 20 uur. Stadskledij. Orkest 
« The Falado's ». Toegangsprijs 5fl 
Ir. 

SOCIALE KOLPORTAGE 
De kolportageploeg uit St. Ni

klaas heeft met sukses de tussen
komst van volksvertegenwoordiger 
Coppieters in verband met spoor 

! en station te St. Niklaas verspreid 
' langsheen de (zeer lange) spoorlijn 

in St. Niklaas. 
( Iedereen zal nu weten dat onze 
, mandatarissen en onze militanten 

vooraan slaan in de strijd voor een 
<• .Mooi Si. Niklaas ». 
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NIET ALLE DEGELIJKE HUIZEN ZIJN DOOR A.B.K. GEBOUWD... 
MAAR ALLE HUIZEN DOOR A.B.K. GEBOUWD, ZIJN DEGELIJK... 

EEN UITZONDERLIJKE GRONDENKEUZE 
Prinsenhof Drongen grens Mariakerke prachtige 
residentiele wijk met latzondedijk mooie, brede 
villapercelen 

— 600 m van kerk Mariakerke 
— vlak bij af u t Ringlaan 
— wegemswerken in volle uitvoering 

prijzen vanaf 350 000 fr 
— beperkte mogelijkheden. 

UW DROOM KOST SLEOHTS DE MOEITE 
om eerste inlichtingen te nemen. 

Verder pracht ige percelen voor villa's, halve villa's, 
meesterwoningen burgei shuizen, bungalow's enz 
te ZOMERGEM, D E S T E L B E R G E N , G E N T B R U G 

GE, A A L T E R , L O K E R E N , enz:, enz . . 

Laatste deel van een deel van 

PRACHTIGE REZIDENTIES 
TE WONDELGEM 

— op slechts 10 minuten van het stads 
centrum 

— 8 m gevelbreedte per appartement 
— 6 volledig geïnstalleerde en luxueuse 

appartementen 
— mogelijkheid tot gamge 
— realiseerbaar met 200 000 fr kontant 

Hier uitleg geven over onze villa- enhungalow-

houw is overbodig... Deze spreken zelf. 

INFORMEER BIJ ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN H .V. 

A N T W E R P E N 
JVIoir 18 

telefoon (03)31 78 20 

G E N T 
O n d c i b e i g c n 43 

telefoon (09)25 19 23 

GENK 
Winters lags t raa t 20 
telefoon (011)544 42 

V E R Z E K E R I N G E N 
LEVEN 

- A U T O 
- H U I S 
- I N B O E D E L 

VAN DER PAAL • VOORBRAECK EN C' 
Jan Van Rijswijcklaan 62 
T E L E F O O N 03/37.54.38 

ANTWERPEN. 
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WENTELPOÖRT 

type ALUGA 

LET 

S. De Lie, 

Ook de 

zoekertjes 

WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 

DIT BLAD 

d i e n e n toegestuurd aan onze 

PUBLICITEITSDIENST • 

« Papenhoek ». Berendrecht Tel (0^)7^ b(. 59 

kunnen naar dit adres gezonden worden 

KOOP BU ONZE 
ADVERTEERDERS 

W I M M A ES 

DIANALAAN, 10, BERCHEM Antwerpen. - Tel.: (03) 39.69.34 
— stelt zijn kandidatuur bi] alle Vlamingen in de 

provinciën Antwerpen Brabant en Oost Vlaan 
deren, voor alle verzekenngsvormen : Brand 
Leven Ferioonlijke familiale Auto Wet 
Burg Aansprakelijkheid 

— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname fan bestaande verzekeringspolissen 

EJi ST T n a 'jjBBZ aa^qoudo 'n t i iaMnq fiq uasjEZ 3Mnaij>j 

Aandacht < D E N I E U W E 
LENTE-KOLLEKTIE 1967 is 

reeds aangekomen 1 

Standaarduitvoering -3 D P \ / P T 
Poort gans in aluminium Omlijsting D r\ C V C I 
!n gephosfateerde staalplaat O *? O Q fl 
Zeer lichte bediening ^ O V/ 57 O 
Automatische sluiting 
Voordelige prijzen 

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

Z O N H O V E N -
Weierstraat. 2 - Tel. 011/132 31 & 132.36 
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mRèSeRlVEÏ DE NIEUWE LEUVEN-AKTIE 

Het uur der waarheid! 

DE WEG TERUG IN CHINA ? 
.eitulover elerutluK 

DE GAULLE WINT 
Liberie, égauUité, stabilité. 

DIEPVRIES-LIJKBIDDER HOPE IN EUROPA 
« Hope doet leven ». 

CARDIJN NIET NAAR SAIGON 
Geen Vietnamikaal bezoek. 

NIEUWE PROVINSIEGOEVERNEUR 
De Vaes gaat zolang te water tot ze breekt. 

PROSES TE KINSJASA 
Moise tsjombé en disgrace. 

DE MEMOIRES VAN PRINS PORETCHIN 

ongel feld... 

PROKUREUR GARRISON... 
...van komplotje getikt ? 

PAUS OVER 
MODERNIZERING NONNENKLEDIJ 
« Geen nonsens, a.u.b. » 

CHINA'S JEUGD TERUG NAAR SCHOOL 
Einde van klasseloos tijdperk. 

V.S.-HOND KRIJGT KUNSTHART 
Sint Bernhartoperatie. 

DRONKEN SENATOR 
VEROORZAAKT ONGELUK 
Zware sniedts op C.V.P.-blazoen. 

Prins Poretchin was wat men 
noemt een oud man geworden, maar 
een aristokraat gebleven... rijzig, 
witgrijs en met ogen die in hun 
voortdurende schittering geen ou
derdom kenden. Als jongeling had 
hij in Parijs, Londen en Wenen ge
studeerd, geduelleerd en liefgehad. 
In elk Europees paleis had zijn 
naam een luisterrijke klank en bij 
zijn intrede fluisterde men. Men 
voorspelde de mooie jongeling, de 
intelligente en charmante causeur, 
de hartstochtelijke minnaar een 
« gouden » toekomst... letterlijk en 
figuurlijk. 

Na die romantische en wilde 
jaren was hij naar Sint Petersburg 
teruggekeerd en had een lang ge
sprek met de tsaar. Men zei dat ze 
vrienden waren. Sedertdien hebben 
weinigen nog van Prins Poretchin 
gehoord. Ook de bannelingen in 
Siberië, de vermoorden en de ge-
martelden, hebben wellicht zijn 
naam nooit gekend. 

Van toen af woonde Prins Poret
chin op een groots, bebost domein 
ongeveer negentig kilometer ten 
zuidoosten \an Sint Petersburg. 
naar Moskou toe. Aan het hof toon
de hij zich zelden. Op de feesten 
in het Winterpaleis nooit. Soms, 
ten hoogste eenmaal per maand, 
wandelde hij met de tsaar in de 
rozentuin. Maar niemand wist waar
over ze dan praatten. En niemand 
schonk daar ook veel aandacht aan; 
ten slotte waren het vrienden. Al
leen de boeren en de dorpelingen 
rond zijn woonplaats zagen hem 
regelmatig : een geoefend ruiter, 
die als een meester op zijn zwarte 
hengst in galop o\er hun velden 

reed, maar nooit stilhield en een 
woord wisselde. 

Nu reed Pi ins Poretchin geen 
paard meer. Men had hem sedert 
drie jaar niet meer in Sint Peters
burg begroet. Hij was een oud man 
geworden en schreef een boek. Al 
drie jaar. Vroeg elk,e ochtend ver
liet hij het kasteeltje, wandelde 
door de beukenlaan naar het zo-
merpaviljoen, sloot zich tot 's avonds 
op en schreef. Een van de bedien
den bracht hem om 2 uur een kop 
tee. Dan sloot de prins zijn boek, 
opende de deur op een kier, nam 
de tee aan, deed de deur weer in 
haar slot en schreef'verder. En nie
mand wist waaraan eigenlijk, want 
het manuskript droeg een zwaar
zilveren slot waarvan hij alleen de 
sleutel had die hij 's nachts op zich 
hield. 

Het boek begon aldus : « Op 30 
september 1914 bood ik de tsaar 
mijn ontslag aan. Wat hier volgt is 
de geschiedenis van mii, Prins Po
retchin, gedurende 30 jaar de 
machtigste man van Rusland en 
meer dan de tsaar zelf de vader en 
de redder van het vaderland. Dat 
men na mijn dood dit boek leest, 
mij veroordeelt en eert als de ma
ker van het heilige Rusland ». 

Het was nog mild weer \oor ok
tober, de zon scheen doorheen de 
gele bladeren en achter de ruitjes 
was het warm. De prins voelde zich 
behaaglijk en gelukkig. Het boek 

'was voleind. Hij bladerde er traag 
in en maakte enkele sporadische 
verbeteringen. Sommige fragmenten 
herlas hij. Hoe hij alleen het grote 
komplot van Geoigië kende. Buiten 
de tsaar dan, want die had hij de 

afgehouwen handen van de vier 
aanvoerders toegestuurd. Hoe hij 
door niet eens gemerkte machina
ties de kerkvorsten op de knieën 
had gekregen, letterlijk. Hoe hij 12 
Oekraïnische dorpen had laten plat
branden, omdat hij zeker wist dat 
de anarchist Ressinov zich daar 
verschool. Later hadden ze zijn lijk 
gevonden. Hoe hij de koop met de 
Mongolen gesloten had. Hoe hij hier 
in dit paviljoen de grote zwijger 
Prins Tsjerkine had aan het praten 
gekregen en dan had neergestoken. 
En dan Raspoetin ; hij had van die 
vreemde monnik gehouden, omdat 
hij in hem iets van zichzelf her
kende. Het was de enige moord 
waar hij ergens diep in zich spijt 
van had gehad. 

Prins Poretchin glimlachte en 
dronk zijn tee. Hij voelde zich te
vreden en gelukkig. Elk van zijn 
daden was een historische daad 
geweest. Zoals het schrijven van dit 
boek een historische daad was. De 
laatste bladzijden lagen open voor 
hem : « Toen zei ik de tsaar, ik 
bied u mijn ontslag. Nikolaas Ro
manov stond stil en keek over de 
rozen. Ik zag zijn ontstelde ogen. 
Hij kon een ogenblik geen woorden 
vinden omdat hij wist dat alles wat 
Prins Poretchin zegt, definitief is. 
Hij zegde dan... dank u voor alles, 
goede vriend ». Prins Poretchin 
schreef onder deze woorden « ok
tober 1917 », keek naar de fraaie 
letters, dronk van zijn kopje en 
sloot met een glimlach het boek. 

Op dat ogenblik stampten twee 
mannen de deur uit haar hengsels. 
Terwijl de ene schoot, zei de an
dere : « Prins, in naam van de re-
volute ». Enkele uren later waren 
ze in Sint Petersburg : « Kameraad 
Lenin, wij kunnen beginnen »• 

NIC. 


