Y.N.S.U.
1/3 DER STEMMEN
7 ZETELS OP 20
De verkiezingen voor de samenstelling van de Algemene Raad van het Gents
Studenten Korps, die van 6 tot 20 maart aan de Gentse Rijksuniversiteit
gehouden werden, zijn een Vlaams-nationale triomf geworden : bijna één
student op drie heeft zijn stem uitgebracht op de lijst V.N.S.U.-Kartel. De
Vlaams-nationale studentenunie komt als tweede sterkste lijst uit de bus
en veroverde 7 van de 20 zetels ; ze haalde 29,08 % van de stemmen.
V.N.S.U.-Kartel werd slechts voorafgegaan door de lijst Fakultaire Belangen,
die 8 zetels en 35,5 % der stemmen haalde, fn feite is dat voor F.B.L. een
nederlaag: de kleurloze lijst had gerekend op het behalen van de volstrekte
meerderheid en voerde haar kampanje onder de slogan « F.B.L. — iedereen ». F.B.L. heeft geen ideologiese achtergrond, is in feite slechts een
zuiver elektorale groepering en telt dus onder zijn stemmers een zeer
gemengd publiek van diverse politieke en filozofiese overtuigingen. De
triomf van V.N.S.U.-Kartel krijgt maar zijn waarachtige dimensie, ais men
de Vlaams-nationale uitslag vergelijkt met de uitslag van de andere ideologiese of politiek-getinte lijsten : Studenten Vakbeweging 3 zetels met
16,9 % der stemmen. Links Eenheids Front 1 zetel met 7,76 % der stemmen, lijst Leten (met franskiljons tintje) 1 zetel met 4,36 % der stemmen.
Centrum (liberaal) geen zetel met 3,19 % der stemmen. Met andere woorden : alle politiek of ideologies geëngageerde lijsten haalden samen
prakties maar evenveel stemmen ais V.N.S.U.-Kartel alléén.
Alvorens bij deze belangrijke Vlaams-nationale overwinning enkele kanttekeningen te
maken, is het goed even te herinneren aan een paar dingen.
Vooreerst : V.N.S.U. - Kartel
was de enige studentenvereniging die onder haar eigen naam
aan de verkiezingen deelnam.
En vervolgens : over het programma van V.N.S.U.-Kartel
kon geen dubbelzinnigheid bestaan. Het was uitgesproken
Vlaams-nationaal, bij zoverre
zelfs dat de pers en de tegenstanders te Gent zegden dat
het een « Volksunie-programma » was. De overwinning van
V.N.S.U. moet dan ook gezien
worden als een ondubbelzinnige Vlaams-nationale triomf.
Deze triomf heeft een betekenis die het studentenmidden
ver te buiten gaat : aan een
staatsuniversiteit blijken de
Vlaams-nationalisten een persentage te halen, dat twee en
half maal hoger ligt dan het
V.U.-persentage in het Vlaamse
land.
De
Vlaams-nationale
idee en aksie hebben nog lang
niet de grenzen van hun ekspansie bereikt! Deze vaststelling wint nog aan betekenis,
wanneer we aanstippen dat de
andere belangrijke lijsten te
Gent (F.B.L. en S.V.B.) een
programma verdedigden dat,
zonder Vlaams-nationaal te
zijn, toch konsekwent was
o.m. in de zaak van de overheveling Leuven en in tal van
andere punten. Er is te Gent
een brede Vlaamse konsensus
gebleken, die zijn machtigste
en duidelijkste uitdrukking gevonden heeft in het massaal
aantal V.N.S.U.-stemmen.
Daartegen staat de pietluttige uitslag van de patriottiese
lijsten. De lijst Centrum, die
openlijk bij de P.V.V. aanleunde en waarop de tweede plaats
ingenomen werd door niemand
minder dan de dochter van minister Herman Vander Poorten,
werd met nauwelijks 3,19 %
en zonder zetel naar huis ge-

stuurd. De lijst Leten, die ijverde « tegen ieder ekstremisme en vooral tegen het taalekstremisme », haalde één zetel met 4,36 % der stemmen.
Mogen we deze sijfers even
stellen tegenover een paar andere sijfers ? Het grootste aantal voorkeurstemmen van heel
de verkiezing (1.012) werd uitgebracht op de V.N.S.U.-preses die kopman was van zijn
lijst; daarop volgde (met 776
voorkeurstemmen) Wim Van
der Eist die niemand anders is
dan de zoon van onze voorzitter. Heel de Centrumlijst bijeen haalde nauwelijks... 179
stemmen. Een rezultaat dat
Vanaudenhove slapeloze nachten moet bezorgen als hij zich
de toekomst van zijn partij in
Vlaanderen even voor ogen
haalt...
Opmerkelijk is de denderende linkse nederlaag. L.E.F,
(kommunisten en linkse sosialisten) haalde nauwelijks 7,76
% der stemmen. En dat — laten we het niet vergeten! —
aan een Rijksuniversiteit. SVB
kreeg 16,9 % en behoort tot
de grote ontgoochelden. Het
zou onjuist zijn heel S.V.B.
eenvoudigweg links te klasseren, maar zelfs indien men dat
doet halen de linksen een sijfer dat beduidend lager ligt
dan het V.N.S.U.-rezultaat. Zegt
dat B.S.P. en K.P. niets over
hun pozitie bij de jonge Vlaamse intellektuelen ?
Meteen is een einde gesteld
aan de dubbelzinnigheid die de
jongste paar jaren in studentenkringen heerste. Dank zij
een handige politiek van infil-

tratie waren de linksen erin
geslaagd, alle sleutelpozisies
in de studentenwereld te bezetten. Een handjevol agitatoren
bepaalde de koers en beweerde te spreken in naam van de
studentenwereld. Deze politiek
van misleiding en bedrog had
zopas nog een triest hoogtepunt gekend op het V.V.S.kongres, waar de onvermijdelijke Gaby Vandromme — « in
naam van de studenten » nota
bene — nog maar eens de
Vlaams-nationalisten en de
Volksunie aanviel en verwees
naar het hoekje van « onbeduidende en achterlijke minderheid ». Het antwoord op déze
nonsens is alvast bliksemsnel
gekomen. We zijn er overigens
van overtuigd dat, wanneer
ooit te Leuven demokratiese
verkiezingen gehouden worden
zoals te Gent, de uitslag er
niet anders — of : beter nog —
zal zijn dan te Gent.
Er is nu klaarheid geschapen : een derde van de studenten te Gent heeft de voorkeur
gegeven aan een niet-geëngageerde maar zeker anti-linkse
lijst; een ander derde heeft r^.
dikaal V.N.S.U. gekozen; het
overige ^erde bestaat uit een
gemengde groep van de meest
tegenstrijdige
belangen
en
vooral belangetjes. Voor zover
het de politiek geïnteresseerde
studentenwereld betreft, is er
maar één groep die naar waarheid en met goed fatsoen kan
beweren, te spreken namens de
studenten : de Vlaams-nationale groep !
T. VAN OVERSTRAETEN.

Beheer : M Lemonnierlaan 82, Brussel 1. Tel. 11.82.16, por.
1711.39, Wij Vlaams-nationaal, Brussel 1 - Redaktie : Sylvam
Dupuislaan llO, Brussel 7 Tel. 23.11.98. Losse nummers : 8 fr
Verkrijgbaar
bij alie
dagbladverkopers.

vommE

Weekblad — Dertiende jaargang — nr 12 — 25 maart 1967

vele vrienden konkreet gaat uit^^ erken op liet kulturele vlak.
llij kent de toestanden « over
de schreve ». Ik dacht ook nog
aan die ouwe kanunnik in Godewaersvelde die me eens zegde :
» Vlaanderen is mijn heimat,
Frankrijk is mijn vaderland ».
Bijna waarschuwend !
P.L., Wevelgcm.

SLECHT VOORBEELD
krijgen de franstaligen veel meer
subsidies dan wij, terwijl zij veel
minder mogelijkheden en nog
BRT-STEM
niet de helft zoveel kunstenaars
hebben als wij ? Waarom wil
Tot mijn spijt moet ik vaststel- men ons « provinsiaal » klein
len dat de Volksunie en « WIJ » houden en wordt de kulturele inhet de laatste tijd gemunt heb- tegrasie met Noord-Xederland
ben op de BRT. Het woord dat tegengewerkt ? Nog een kras
daarbij meestal valt is : <liskri- staaltje van geringschatting op
zijn Belgies. Weet men dat de
minasie. Het zij me veroorloofd
als radiojoernalist het bewijs derde laureaat van de Koningin
Elisabethwedstrijd, .lean Claude
van het tegendeel te leveren.
Van den E.vnde, tans zijn legerTn « WI.l » van 25 feb. staat
onder een foto van de Leuven- dienst doorbrengt met pakjes
Vlaams-hetoging te Borgerhout : maken in een magazijn van ka« Hoe komt het dat de BBT (zo- zerne Rolin te Brussel ? Er verwel radio als TV) mét jïeer' scheen hierover uit onverdachte
woord gewag maakt van deze hoek een bericht in « Le Soir illustré » van 16 februari. Maar
betoging ». Ik heb zelf het be"n derderangswielrenncrtje krijgt
richt over die betoging gemaakt
uren verlof en brengt verder
en voor de mikrofoon gelezen...
zijn dienst door met training.
tegelijk trouwens met een bericht
Wat trekt de minister van zogeover de opening van het instinaamde Nederlandse « kuituur »
tuut-Dosfel !
zich dat aan ?
Een lezersbrief heeft het over
de zetel in de raad van beheer
F.L., Kraainem.
van de BRT. die aan de VU ontstolen is. Dergeliil%e woorden
werden in dit verband ook vroeger gebruikt in redaksionele artikelen. Verre van mij te gaan
A.B.N. VOOR NOORD EN ZUID
beiwisten dat de Vl' op die zetel
recht heeft. Maar de wet bepaalt
nu eenmaal dat de leden van de
Er is de laatste dagen weer
raad van beheer van de BRT en
véél over ABN geschreven en gede RTB door het parlement aan- sproken.
Vlaming ben ik nagewezen worden. Kamervoorzit- tuurlijk Als
voorstander van een
ter Van Acker heeft zelf gezegd
taaleenheid voor Noord
dat dit zou moeten vcr.inderen. volledige
en Zuid. Ik meen echter dat dit
Waarop wacliten de VT-mandaalléén gescliieden kan door getarissen dan nog om een initiatief
stadige, eerlijke, verstandige en
te nemen ?
vriendschappelijke
wisselwerOp 10 april starten de TV-uit- king, en niet door ons dagelijks
zend'ngen « De Vlaams-nasionaals een wet voor te leggen : « Zo
le gedachte en aks?" ». Nochtans is het nu eenmaal ! Zo boort het
was de BRT niet « verplicht » nu te zijn, want zo is het in
op deze (gerechtvaardigde) eis Noord-Nederland. « Precies alsof
van de VU in te gaan.
wij hier in Vlaanderen slechts
Xog dit : in liet algemeen kan
onderontwikkelde bosjesmannen
ik gerust stellen dat alle V zijn die voor het gemeenschappecommuniqués door de radio lijk taalpatrimoniuni niets, héleworden omgeroepen. Voorts wil
maal niets, bij te brengen hebik erop wijzen dat de uitdrukben. Is dan daar alles zo netjes ?
king « zowel radio als TV » alWij zullen al niet meer lachen
tijd gevaarl'ik is. Ten eerste oiuom het onnozele « zeuven, zeudat beide nieuwsd'enstv'n geheel
ven ».
onafhankeliik werken ; ten tweeEr is toch het feit dat wij dade omdat de TV slechts 2 nieuwsgelijks geërgerd worden door
uitzendingen per dag heeft, de hun klakkeloos, bespottelijk, en
radio Ifi. Wie zal beweren, die
soms totaal verkeerd gebruik van
alle te beluisteren ?
totaal vreemde (vooral Franse)
woorden en uitdrukkingen. Maar
,I.R., Wemmei.
laat ons dan eens de N.T.S. aanzetten en luisteren hoe vele
Noord-Nederlanders uitspreken:
de g als ch : de choede chod /
FLOP
de V als f : fele vaklui / de s
als z : univerzeel, kurzus / de
t als tz : polietzie, kondietzie /
Onder de vele « floppen » die
de a als e : femilie, pepier, medit regeringsbeleid (en ook de
nier, testement, enz. Nu ben ik
vorige) telt, staat de flop van
wel blij en gesterkt door het feit
het kultuurbeleid in de eerste
dat een ter zake bevoegd univerrangen. Het bankroet van een
siteitsprofe-ssor mij heeft laten
hondcrddertigjarige gefor.seerde
weten dat deze « uitspraken >
« Belgicse kuituur » wordt met
ook in N.N. niet als A.B.N, worde dag duidelijker.
aanvaard, maar, zou het dan
Op kulturcel gebied zijn wij den
voor onze vrienden Noorderbuarm, doodarm. omdat men ons
ren geen redelijke uitnodiging
belet ons te ontplooien. Deze unizijn om, zoals het al jaren in
taire rotstaat wil eenvoudig niet
Z.N. gedaan werd, over héél
dat het .Nederlands element zich
Noordnederland, een \()ldoend
al te rijk ontplooit. Waarom
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aantal A.B.N.-kernen op te richten ? Ik vind het erg noodzakehjk.
R.L., Kapelle op den Bos.

DELEU-DAGBOEK
Er dient opgemerkt dat de beschouwingen
nopens
Gantois
door u wel erg eenzijdig werden
gefilterd.
Deleu wijst op de aksie van
priester Gantois tijdens de oorlog, op de argwaan bij de FransVlaming (Frans staatsbiu-ger !),
op het opschroeven en het verkeerd voorstellen van bovengenoemde aktie door « La France ».
Deleu wil realist blijven, hij
vertrekt van de feitelijke toestand.
Uzelf zult wellicht op 'n totaal
ander (bv. politiek) vlak ervaren,
dat sommige eerste-klasidealisten en idee-mensen vaak veel nadeel berokkenen aan uw doelstellingen.
Eeuwige mizerie van een soms
onhandige strijdende en soms
machteloze partij : die diverse,
soms botsende metoden.
Sommigen houden zelfs Deleu
met « Ons Erfdeel > voor 'n nietrealist. Die « sommigen » geven
dan natuurlijk de pijp aan Maarten ! Wie Deleu kent zal hem
krediet geven in zijn tientallen
inisiatieven, die hij samen met

De verzekeringsmaatschappij
« Union-Vie », die ook in het
Vlaams landsgedeelte intensief
reklame maakt, heeft het nog
steeds niet nodig geoordeeld de
aanduiding van de verschillende
verzekeringen die bij haar kunnen afgesloten worden en die in
gouden letters op de ramen prijken, in het Nederlands en het
Frans te stellen. We weten wel :
tweetalige aanduidingen betekenen nog niet effektieve tweetaligheid. l\Iaar wanneer men
reeds het eerste verzuimt, zal er
van het tweede zeker geen sprake zijn.
Dit is een* voorbeeld uit de
talloze die we te Brussel aantreffen bij firma's en instellingen die wel de Vlaamse klicateel willen, maar in de zogenaamde tweetali.ge hoofdstad, de
taal van diezelfde küëntele volledig negeren.
A.M., Brussel 4.

STAALTJE
VAN FRANSKILJONISME
In de optisienzaak \. lloet.
Nieuwstraat 17, Wervik, liliaal
van het hoofdhuis A. Hoet Rijselsestraat 15 .Menen, bestelde ik
onlangs een brilglas. Daar het
gevraagde te Wervik niet verkrijgbaar was, gaf de gerant mij
de rekening en de gevraagde

waar moest ik zelf te Menen gaan
halen. Tot mijn grote verbazing
stelde ik tuis vast dat de rekeningen eentalig Frans waren, en
dat in een Vlaamse stad I
Uit reaksie tegen deze houding,
ging ik in een andere zaak het
glas kopen. Stel u mijn ontsteltenis voor toen bleek dat hetzelfde in deze zaak slechts voor de
helft van de prijs te krijgen w a s !
Zo bedriegt men onze kleine
Vlaamse man, die zo ongewild
het Frans kapitaal steunt. Het
enige middel hiertegen is het rezoluut weigeren van nog maar
één stap in dergelijke zaken ta
zetten. Ik ben nu tenminste geleerd. Hopelijk volgen mijn stadgenoten mijn voorbeeld !
]\I.C., Wervik.
P.S. De geachte h. A.H. heeft het
niet eens tot zijn waardigheid
gerekend te antwoorden op de
brief die ik hem zond I

T.V.-DEBAT
Onze vertegenwoordiger Hugo
Schiltz heeft het prachtig gedaan
tijdens het TV-debat over wetsontwerp 3öf). Het TV-medium zal
Avaarschijnlijk in de toekomst
een steeds grotere rol in ons politiek leven spelen.
De V.U. heeft voldoende jonge
TV-genieke elementen om op het
scherm een goed figuur te slaan.
De TV-tekniek aanleren is waarschijnlijk niet makkelijk, maar
onze vertegenwoordigers
zijn
stec<ls ondernemend geweest en
zullen die tekniek met brio onder
de knie krijgen.
K.M., Ganshoren.

De redaksie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der gepubliseerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en inkorting
voor. Over de
lezersrubriek
wordt geen briefwisseling gevoerd.

van de redaksie
.Brussel, l 6 maart 1967.
Betr. Ne<ierlandse korrespondensie.
Toen een paar maanden geleden de abonnementenslag
in volle hevigheid uoedde hebben we uiteengezet,
uaaraan de (bescheiden) meerinkomsten van ons
blad zouden besteed worden.
We beloofden toen o.m. nieuwe rubrieken. We geloven n i e t , dat we in gebreke gebleven zijn b i j het
ten uitvoer leggen van die belofte. Als U de 24.
bladzijden van "WIJ" eens doorbladert, kunt ü dat
zelf v a s t s t e l l e n . Op bladzijde drie i s er een sint e t i e s overzicht van de week in het binnenland b i j gekomen j een zelfde sinteze, maar dan op het vlak
van de intemasionale p o l i t i e k , brengen we op blad.zijde 10. De damespagina werd onderste-boven gegooid met de bedoeling, er«*rat meer afwisseling in
t e krijgen.
«Koken kost geld" i s een waarheid, die wel door
niemand zal worden aangevochten. Het f e i t dat de
schitterend geslaagde schokaktie ons nieuw zaad ir
het bakje heeft gebracht, l a a t ons toe tans enkele
code dromen geleidelijk-aan t e verwezenlijken.
We hebben vroeger steeds opnieuur gedroomd van een
regelmatige korrespondensie u i t Nederland .; het is
toch duidelijk dat op het vlak van de Noord-Z'oidintegrasie ons blad het voorbeeld moet geven. Maar
"tussen droom en da.ad stonden praktieee bevaren in
de weg".
N u ve weer over wat meer armslag beschikKen, zijn
we er t u gekomen t e zorgen voor die korrespondensie. Ze verschijnt deze week voor het e e r s t .
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[(red.) DonderdagnamidcLig hebben
de
Vlaamse sosialisten voor de. zoweelSte Kaser
bewezen, tot alles in staat te zijn om hun
bedüeigde partij-eenlifiitf te reddfen. BfeïK^
eenheid wordt opnieuw sinds het Waals
sosialisties kongres te Doornik zwaar op. de
proef gesteld. Bij alle kleucgamjpn. is de
neiging steeds steik, de Waalse ontevredtaheid over de sosiaal-ekonomiese achteruitgang van Wallonië (die zij aan de « Vlaamse schrokkerigheid »> wijtBn> in plaats van
hun eigen gebrek aan iniüiatiaf en diaaimisme te erkennen) te ondervangen door
allerlei toegevingen, die dan noodzakelijk
ten koste van de Vlaamse, belangen, gebeu,ren (want aan slokop BtusseB mag, nooit
geraakt worden).
Tijdens de slotfaze van het debat over de
begredug openbare* werken weud'van Waalse sosialistiese zijde 1 miljard bijkredieten
^ oor de R'oute de Wallonië gevraagd. Voordien had een Waalse volksvertegenwoordiger seeds in» aüe emsc d«f minister gevraagd^
of hij er weC zau voor zorgen dat de Rfouö:
de WallaruE opr de kilometer na juist op
dc7elÉde tdji zau. klaar komen als de K 3
'(ter herinnering : niet bekostigd door het
Rijk zoals de Route de Wallonië) I Dat de
Walian als bangs kinderen of grillige tB-ou%veni Beageren bleek nu eens te meer : eerst
hadden ze schrik dat hun Route niet even
vlug als de « Vlaamse » E 3 zou klaar komen, een dag later eisen ze I miljard bij
vanuit een zelfde refleks van schrik en verongelijfcing. Over deze even kinderachtige
als vraatzuchtige eis^ moESp natuurlijk ^ stemd worden.
En we hebben het moeten beleven dat
de Vlaamse sosialistea de/e onrinnige en
onrecht\aarditje eis vaa h u n VHaalse p a r t i j f,^iio>tnn steunclBn cloar m a t Iieni' m e e t e

stenunen ! Nogmaafe verlaagden ze- zich
daaudoor tot de knechten van Wallonië. En
dan verwonderen deze konservatieve en elke Vlaamse refleks of dito eergevoel missende « sosialistiese leiders » er zich over,
dat in Vlaanderen de progiessief denkenden zich van hen afkeren en oa. naar de
^'olk5unie ov«rg?ian, zoals- tijdens dfe jong-

ste verkiezingen en zoals dezer ^g^en nog
eens te Gent, bij de universiteitsstudenten,
is gebleken. Ex zijn diensllinarheden die
zich wreken. De Vlaamse sos.iahstcn zuilen
het tot hun scha en schade net za lang> ervaren tot ze de solidariteitr met het eig^n
volk voorrang! zullen geven op hun, tot in
bet ziekehjfce toe gekoesterd, kompleks van
een (fiktie\te) partijeenheid. Eent, zal het
kiezen of delen, zijn. taisseni « psiadrité. » aa
« vaoriang' >\

BeschaoKiide nianetu!«f&
eft steimrinf

voer btijft
tlmburg
(red) Donderdaga\ond! keusdir dJs- Ramer
de oprichting van een bisdom KBabselD goed
met 1'1*6 iftemmen tegen 75" ftij" 2' onthoudingen (de Waalse CVP-ers Charpentier
en Magnée). Bij de stemming over artikel
2 (dfe bepaling der gienzen van het nieuwe
bisdom, die in het ontwerp met de grenzen van Limburg, Voer inbegrepen, samenvallan) sosmdfe de Vlaamse B8P, BehaiVe M*
leden, samen met de Walen regen (Van
Eynde, bij tijd en wijle-« flamingant » inbegrepen ' ) . Diiaïinee weten we weer eens
dat sommige « Antsvei^se vasriiouders >
dat alleen- doeni op^ 1-1' julS-feestsn, in hun
kranten oS in een motie, dtech smadelijk
dooK de knie«n< gaan in de WeiMa-aat, waar
ze pas recht en stevig aan vaschoudterij
zoudten kunnen doen.
Aan dfeze stemming was een hele week
maneuvers ^ oorafgegaan, gelfeid" door dfe
PW', hierin- aelterna gelbpen» dboT db'
Waalse CVP', die zoalS gewoonfijk nooit
goed! weet op welk been te dknsen en athterafi gedeeltelijk tot bezinning komt of in
de divaasheid voihai^dt. Zb Had' de Luikse
PVV-ei Jteunehomme samen met een Waals
CVP'-er Hxa lumineuze' idbe, dfe VberstreeR
in een afzonderlijke dekenij te groeperen,
die tlegenover de bisschop van Hasselt over
een zekere autonomie zou be.schiUken ! Net
alsof de kerkelijke hiirarchie daarmee zou
instemmen. Nochtans had Van A'udenhove
in een bijeenkomst vatr dfe PV^f-SraHsies gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat men
op cteze PVV-maneuvers licht het etiket

beroepsHALVE
bekeken

I

Blijkbaar zijn het alleen de Vlamingen die zich over de zoete lente
verheug-en, want in de week vóór
Pasen hebben we van Waalse zijde
alleen gegrien gehoord en azijn geproefd. Het is samen met de Brusselse frankofonen trouwens één
pond nat, waarvan de kleurtjes en
geurtjes niet genoeg verschillen om
van geschillen of verschil van mening te kunnen spreken. De Walen
trekken aan één zeel, als Het maar
tegen Vlaanderen gaat, sainen met
de Brusselse frankofonen. Vandaar
dat ze de politieke inzinking om de
koepelwet, die in de senaat een laatste « medies onderzoek » onderging,
vvaarvan stijl en 'nhoud sterk gelijken aan het beruchte onderzoek
door de legerarts van de zieke soldaat te baat namen om andere katten te geselen, katten die vroeger
door hen « valse problemen » werden genoemd. Het senaatsdebat is
een loom geval dat weinig gevaren
inhield voor de één jaar oude rege'ins. die dus naar alle waarschijnlijkheid een in een paasei verpakte
fiskale guillotine als geschenk zal
ontvangen. De volmachten zullen
dan binnen zijn, door gewiekste

geel-Bl!auwe loodsen aan wal Gebracht di« terecht spekuieerden "op
de vakansiozucht van onze wijae
mannen. Niemand, ook een senator
met, wenst zijn paasverlof in het
gedrang te brengen voor volmachten en belastingen. Na P&s«n zai
dan de ontnuchtering intredan. We
zijn ervan overtuigd dat hef) een
loodzware kater voor de burger in
dit land za' zijn.
Derhalve vierden de- ni«uwe vafte
problemen in het parlement zo*te
kermis. Onze Waaltjes wierpen zich
als uitgehongerde leeuwen (voor
zover deze vergelijking geen belediging is voor haantjes) op het bisdom Hasselt, met een ij.ver die niets
ontziet, ook de kerkelijke indeling
en hiërarchie niet en waarbij het
Waals katolisism* hand in hand
met de blauwste logebroeders gaat.
©p het zelfde ogenblik riep de bisschop van Namen de Vlamingen
nog maar eens op, zich • olidair met
de « verdrukte Walen » te tonen. !
Ri de kommissie Renard -zijn het
eveneens katolieke Walen die .stokken in het wiel steken ; twee CVPIteden van deze fSKilftommwsiie- weigeren sinds meer dan een jaar osten-

« an.tiiftlerift;ia>l > zon kunnen plakken\ waarvoor de- PVV-Voorzitter afe h-emieiTwer en
ideofogiese verruinier een hcihge scRrlk
heeft.
De grootste schuldige van dit wansmakelijk voor-spektakel is stellig de CVP-minister van Justitie Wlgny, die ten zeerste
de briefwisseling lussen minlsl*ne en nunsiatuur publiek maakte (wat ongebruikelijk
is) fen ten tweede daaidoor de kans gaf
aan zi>jn Waalse vrienden, de Voerkwestie
op padjeraentair vl'ak opuïeuw ter sprake
te Brengen n.a.v. tot wetswosrstei ter zake
van de oprichting vsBi. het bisdom Hasselt.
Ze zagsn de kans schoon, om een pïiesedenK te scheppen, dat bij slagen onf«nnijdelijk de mascMne- ZBU in werking g^braelkt
hebben, om de- Voer niet alleen kerkdijk
doch ook administaiatief-politiek van Liinburg a£ ue scheiden. Hierbij verloren' deze
zgn. katolieke Walen (minister inbegrepen)
volkomen de kerkelijke belangen en de-zielzoig. uit het oog. In de Voeistlreek hebben
o.a.. aok nooit kerkelijke diensten ia heE
Frans- plaacs- gghad, doek steeds in het Nedeilands o£ in het streekdiaiekt. IKsze vascstelüng", belicht meteen een tot nog Coe
minder gekend faser, dat een) argument
wondt tegeiii de wallinganten. ea hun. spitsbloeder* : een streek, waai de kerkdiensosn
ia het Nederlands o6 een Nederlands dialekt verlopen moet wel een autentiek
Vlaams gewest zijn. Het is goed dit ts. weten, wantt ondanks- Ikia nederlaag %ian donderdag' jr. zïdlen de Waflinganten en de
Biusselse frankofonen wellicht nog pogingen
itti het weitk sMlleit, omi de Voer weer naar
Luik over te hKveien. In» d i t verband' is hiet
tawuwens tapies dfat Limburgs niet minder
dan L50 priestssiis- ïuan de diozees Laik Ibvert, omdat er daar «en Bekort aan roepingea. is. Mem heeft de Waalse CVP kunnen
paaien met de- belofite, dat de dekenijen
Moeski oen en Komen van het bisdom Brug^ zuilen los^maakt en bij liec bisdom
EooKiik zullen gevoegd worden. DJiC zal
gebeurea tot la-st van de bi.sschop van Doornik die niet zoals zijn koUega van Brugge
tiwieetalige priesters voor beide dekenijen
kan ter beschikking stelleni
KPae dkn ooft, de nran«uvers zijn mifeftikt
en de poritie van de Voer in Limburg werd
ook politiek versterkt, hoewel de Vlamingen in feite elke diskussie over- d e Voer
vlakaf zouden moeten weigeren; vermits
deze zaak wettelijk eens en voor goed' alk
beslecht dient beschom\tf Ce woiden. Ritussen moet Paul Van den Boeynanrs ook ervaren hebben dat het gemakkelijker fs worsten in de frigo te stoppen dian een tweejarig t&albestanrf af ter kondigen : er werd
nooit meer over taal twisten gesproken dkn
juist nu !

tatief te zetelen, doch nemen geen
ontslag, waardoor de minister ze
niet kan vervangen. Hnn obstruksie
blijkt trouwens inisiaal niet eens op
beginselen te berusten, doch op een
persoonlijke wrok wegens het eenstemmig afketsen van een voorstel
Éot reglementswijziging van een der
rebellen. De verdaguigamaneuvers
rond het bisdom Hasselt en de botsing tussen ettelijke Waalse hanen
en de regering inzak* de kommissie
iEenard vertroebelden aldus veel
ernstiger de voor de regering ontstane rust dan de koepelwet. In ons
land is alles mogeliik, ook het gekste. Zoals bij vb: het feit dat de
senaat zich kinderlijk verheugt over
de Nederlandse tekst van de gronde
wet, na 100 en zoveel jaar eindelijk
volwaardig naast de Franse tekst.
De kapriolen van de politieke
voetbal slingeren zich d'ooi-heen d«
« weiden » van Wemmei, waar een
Clochemerle-burgemee<rter de taalwet met een wellust verkracht en
overheid en opinie op een wijze
uitdaagt, die ons dioen twijfelen
aan de mannelijkheid van hen die
het in de Wetstraat voor het zeegen
hebben. En van de Vlaamse frafcsies van onze grote parfrjien>, die
meer dan vteugellam liggSM! (biijfebaar lente-moe gans het jaar door).
Dat is niet het geval voor de Brusselse PVV, teken van verdeeldheid
ini de une-«t-iiiidivi>«We-PVV, gezeten door diaug naar Brusselse dochi
vooral
Beulemansgrootheid en
macht en nolens volens federalist.
Daarbij vergelelten is de strijd
tu.s»en .-VJiVV en A>CV die nog; moet
beginnen om de grootst mogebike
winst in de ondernemingsraden
(door de .sindikale l«targie nog
steed« adviiesradien m«t zeer be-

• Eén grofe en 3 RFeme B's

blauw brussel
nolens n \ m
tederatlst
(red:)' De heer Risapoulos (pen eeht c Brusselse » naam, niet ?)^ zat het jongste koar
gres van de Brusselse P.V.V. voor em h a d
het o]^ zeker ogpnbiik over de. taak van d e
P.V.V. : de Biescherming van de drie B^'»
Biussel, Kubant en België.
Dat zijn maar drie klenie B's, vergeleken
met de grote B waarover hij, wijselijk zweeg
en die rtochtans beginletter is van hetgeen
de Blauwe Brusselaars i a eerste instansic
wensen te handhaven : Beulemans.
Bij, dit kongj-es van de in macht zwelgende blauwe regenten van een hoofdstad die
ei geen is, passen enkele vaststellingen.
Vooreerst deze : ondanks alle afgewogen
foimuleringen moet het bastion van de partij, die als laatste de sakiosaute Belgjesc
eenheid huldigt, steeds meer met een federali/ering van ons land rekening houden.
Nog niet zo lang, geleden kwam niet een»
de mogelijkheid van een diskussie. over het
federalisme ter sprake, zeker niet in de
P.V.V'. Vandaag worden de laatste unita,risten ondanks zich zelf in het debat betiokken. Daarom, ook uachtea ze hun huLdige machtspozisie. te beveiligea dooK d e
eis te stellen, dat Brussel' als derde gemeenschap in België moet erkend woiden. Het
maneuver is duidelijk : welk ook de struktuur van België weze, Brussel moet « op
de wip zitten ». De Brusselse P.P.V.-naachthebUers vertrekken van de valse redenering, diat de agglomerasie totaal zelffieschikkingsrecht moet hebben op grond van inwendige en intergemeentelijke noodHvendigheden, zonder rekening te houden met
de hoofdstedelijke rol die ze moer vervullen
en die ze slechts kan vervullen met Behulp
en d\is met medezeggenschap van de twee
andere gemeenschappen.
F.V.V.-Biusset
weigert echter deze opdiacht : het voornaamste element in haar redenering is dJe
zucht, om in een desnoods gefederalizeerd
België de diktatoriale lol van tans te kunnen vonrtzetten door beide andere gemeenschappen tegen mekaar uit te spelen.
(Veivolg op Ulz. 4)

perkte bevoegdheden en derhalve
als zodanig al de bombastiese propaganda niet waard) kindexsgisL
Bij gebrek aan beters blaast het
ABVV deze ballon tot reuzeafmetingen op en vervalt hierbij in de
platste demagogie ten opzichte van
een zeer verveeld ACV. De pogingen
van het ACV om zich van zijn parlementariërs en ministers in verband met de a-sosiale koepelwet en
de a-sosiale politiek van de regering
te desolidarizeren zijn echter niet
gelukt. Het geheel d'oet zeer kleintjes aan en is ten slotte ée proef op
de som dat de sindlkaten zich van
h-un verpolitiekte bindingen helemaal niet ontdaaoii hebben. Zaïl de
nieuwe leidecsgenerasie dat veranderen ? Door de voortzetting en uitbouw van een nieuw travaillisües
ekspei'i-raent ?
Op het
ziekteverzekeringsfront
stiel len we vast dat de franl<ofone
geneesheren geleidelijk ingaan op
de door de regering voorgestelde
konvensies, de Vlaamse echter niet,
terwijl in Vlaamse gemeenten open
konflilUen ontstaan tussen ziekeo,huisdireksies en geneesheren (Blankenberge en Bornem).
Op onze pagina een horen we de
bazuiiiatoten van de triomf o-ver d'e
uiitslagen der eerste studentenverkiiezingen in ons land, in de rqksuniversiteit Gent. Wat zal dan de
uiÉsIag luiden in Leuven, Vlaams
stndentenbastion bij uitstek en sinds
jaar en dag voorpost in de Vlaamse
strijd ? Vooral voor de heer Vanauidenhove is de uitslag van « die
vam Gent » etfenaf onrustwekkend.
Het kiTii-m van de Vlaamse intelligentsia keelt de verkopers vaa.
Vllaandeien en de fazillademaniakfeen de rug toe.
(K.V.B.)
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(Vervolg van biz. 3)

De beschaamde bekentenis tol een vervalst fedei-alisme zal ons niet doen afzien
van onze eis : neuiralizering van Brussel
als beschikkende macht te Brussel en daarbuiten. Meer dan ooit is Brussel-Rijksgebied de enige uitweg.
Over de middelen waarmee de Brusselse
P.V.V. haar doel v\il bereiken, heeft dit
kongres < een tip van de sluier » gelicht. De
kongres^ oorzitter heeft, zonder dat zulks
uitdrukkelijk in de kongresbesluiten was
vermeld, de andere partijen in hel Brussel»e ui(genodigd om samen te werken ten
einde de Brusselse machtspozisies te verdedigen en zo mogelijk nog ie versterken.
Alle partijen, behalve dan de \'olksunie,
zijn in het Brusselse van dezelfde machtspolitieke honger bezeten en veroorzaken
dan ook in hun groter geheel nasionale
tegenstellingen. Daaraan ontsnapt de PVV
steeds minder en haar Brussels kongies bewijst dat. Of haar uitnodiging tot de dans
tot konkrete rezullaten zal leiden, valt te
betwijfelen : gelijk welke paitij die op deze uitnodiging zou ingaan, zou haar politiek doodvonnis in Belgies opzicht tekenen.
De overige kleurpartijen stoelen trouwens
niet zozeer op Bru.ssel alleen als de PVV.
Knoopt men echter deze « invitation k la
valse » aan bij twee andere mogelijkheden
die nauw met mekaar verbonden zijn, dan
wordt het voorstel toch gevaarlijker. De
idee van een volksraadpleging in het Brus
selse o^er het zelfbeschikkingsrecht van
wal als Bru.sselse gemeen.schap moet doorgaan, is de laatste lijd herhaaldelijk geopperd. Ze zou alleen met de medewerking
van andere partijen kunnen verwezenlijkt
worden. O.i. is ook deze poging tot mislukking gedoemd, omdat een tegemoetkoming
eraan onvermijdelijk in Vlaanderen en
Wallonië zulke scherpe reaksie.s zou uitlokken, dat het federalizeringsproses zonder Brusselse invloed zou versneld worden.
De Brusselse P.V.V.-ers beseffen blijkbaar
nog altijd niet dat ze met vuur .spelen.
Indien er al van een volksraadpleging
met betrekking lot het toekomstig statuut
van Brus,sel zal sprake zijn, dan zal dit
slechts in het kader van een volksraadpleging nopens het toekomstig statuut van
gans België zijn. De Brusselse P.V.V. maakt
zich illuzies indien ze meent, op die manier
haar doel te kunnen bereiken. Hoe meer
ze op haar dwaalwegen vooruit holt, hoe
sneller wij ons doel zullen bereiken. Want
wij zijn niet bang voor een Belgiese struk
tuurkrizis.
Dal de Bru.sselse P.V.V. dit niet schijnt
te beseffen is geen bewijs van politieke volwassenheid. Op korte termijn kan ze nog
wel de situasie vertroebelen; op lange termijn zal ze aan haar zelfbegoochelingen ten
onder gaan.

•

Solidariteit in één richting

slecht
geïnspireerde
Waalse mgr.
(m.v.d.b.)De Naamse bisschop Mgr. Charue heeft in zijn jongste herderlijke biief
gewag gemaakt van de ekononiiesc moeilijkheden, waannee Wallonië sedert kort te
kampen hcetl. Hij meent « dat Wallonië
moet kunnen rekenen op de zorg van hel
senlrale bestuur en op de zin voor begrip
van al onze landgenoten, evenals op de
waarde \an de banden die sedert eeuwen
on/e twee nasionale gemeenschappen \erenigen ».
Dat Monseigneur met zijn « eeuwen »
een beetje doordraait, willen'wij hem graag
veige\en. Maar we vinden hel zonderling
dat pas nu een beroep wordt gedaan op solidariteit.
Nauwelijks een ticnial jaren geleden was
ei méér werkloosheid in elk van de Vlaamse arrondissementen Oostende, Gent ol
Antwerpen afzonderlijk, dan in de "^ hele
provinsie Luik of Henegouwen. Toen hebben we monseigneur Gharue niet gehoord,
evenmin tiouwens als de Vlaamse bis.schoppen.
Zich bcioepend op het jongste konsilie
fcaagt de Waalse bisschop dat < geen en-

kele groep misbruik zou maken van zijn
macht, maar dat allen het zich tot plicht
zouden rekenen de zwakkeren te helpen,
zij die getroffen worden door de herhaalde
slagen van het lot, met name door de fabrieksluitingen ». Monseigneur bedoelt natuurlijk de fabrieksluitingen in Wallonië !
Hij heeft het stellig niet o\'er de sluiting
van de talrijke tekslielbedrij\en in Vlaanderen, \an de zinkfabriek te Rotem, van de
Scheepswerven van Vlaanderen te Brugge.
Hij denkt niet aan de ondernemingen die
al dan niet met rijkssteun uit Vlaanderen
naar Wallonië zijn overgeheveld.
En hij blijkt niet te weten dat geduren
de tientallen jaren aan Vlaamse zijde is
aangedrongen op nevenbcdrijven in het
Kempense kolenbekken, waar duizenden
plaatselijke arbeidskrachten werk moesten
zoeken in Nederland, Duitsland en Wallo
nië.
Wat een \erscliil niel de industriezone
\an Ghlin-Baudour, waar voor honderden
miljoenen nieuwe fabrieksgebouwen zijn
opgericht. Was het niet Theo Lefèvre zélf
die aldaar, bij de inwijding van een nieuw
nijverheidskompleks, met een wijds gebaar
naar de nieuwe gebouwen zegde : « Nu zal
onze minister van Buitenlandse Zaken het
nodige doen om in het buitenland de ar-

beiders aan te werven, die hier zullen werken » ?
En toch is Wallonië steeds dieper de put
ingeraakt, niettegenstaande al de middelen
waarmee de staat heeft geholpen.
Oud-minister Spinoy, wien men stellig
niet kan verwijten niets voor Wallonië te
hebben gedaan, heeft in de Kamer de achteruitgang van Wallonië toege.schreven aan
het gebrek aan dinamisme van de Walen.
En Theo Lefèvre heeft daar nu nog een
schupje bijgedaan. Tijdens een debat over
Brussel te Rixensart heeft hij, in de direkte
siijl die hem eigen is, verklaard : « Er
zijn te Brussel, vanwege mijn regering, mirakelen van volharding nodig geweest om
naar Wallonië buitenlandse ondernemingen
aan te trekken, die steeds stuitten op de
plaatselijke inersie ».
Monseigneur Charue moge hier \ernemen, dat de « waarde landgenoten s> niet
op zijn oproep hebben gewacht om hun
solidariteit met zijn Waalse streekgenoten
te betuigen : van de haast honderd miljard
die sedert de oorlog in het bodemloze vat
\an de Waalse kolenmijnen zijn gestort,
werd het grootste deel geleverd door de
Vlamingen. Maar nog nooit hebben wij
« merci » horen zeggen !
En wat nog de solidariteit betreft, die

d'alcantara
_ We hebben het met Adhémar d'Alcanla>a nog met aan de slok gehad in
aeze rubriek. De man dartelt zowat <L Abseits der Geschichte ^ door het politiek
leven van om land, blijkt dan toch steeds rceer effisiënt op de plaats waar men
hem zetjofaltans
: effmënter dan we gewoon zijn), heeft geen grote hebbelijkheden die hem m het nieuws hijsen en zelfs zijn adellijke titel zverkt op ons
republikeins gemoed mifider sterk in dan dat bij andere nobiljons het geval is.
Als we het goed voorhebben, is d'Alca^itara een slachtoffer van de Volksunie en verhuisde « zijn » parlementszetel destijds naar de Vlaams-nasionale
hamerfraksie. Het zal de graaf wel niet verbazen, dat deze tegenslag in zijn
politieke loopbaan door ons met het nodige leedvermaak genoten werd. Al
voegen we er grif aan toe dat, indien we voor het zeggen zouden hebbett, er een
heel stel C.V.P.-ers voor hem uit hun zetel zouden gegooid worden.
Het verlies van zijn zetel bracht d'Alcantara in de « serieuze » politiek : men
hakte voor hem een plaatsje vrij in het kabinet van Theo Lefèvre. Om nog een
stapje verder te geraken zuas er een komies intermezzo nodig dat eigenlijk niet
zo heel vleiend voor de graaf is geweest.
Toen Haimel de vorige regering op poten aan het zetten was, had hij graag
baron Snoy et d'Oppuurs willen hebben. Siwy is een man van de haute finance
en van hel Hof; uit beide richtingen werd druk op Harmei uitgeoefend om de
baron ah « teknieker » (zowat in de rol die Henrion tans vervult) ergens aan
het hoofd van een ekonomies of finansieel super-departement te krijgen. Boudewijn en de Banque Lambert kregen terzake het deksel op de neus. Niet dat
Harmei tegendraads zou geweest zijn, maar Snoy woog net iets te zwaar of te
licht voor het Belgies apotekersweegschaaltje : de klassieke portefeuiljeverdeling
tussen links en rechts, tussen Nederlands en Frans liet geen speelruimte voor
hem.
« Hel zal dan maar voo) een andere keer zijn >, zuchtte Snoy. En in een
bevlieging van familiale zin voegde hij er aan toe : « Afflor dan moet er absoluut iets gedaan worden voor mijn zwager ».
Die zwager was d'Alcantara en op deze lueinig roemrijke luijze werd hij uitverkoren om het departement van Middenstand te gaan leiden. Hij is een der
ministeriële « schoonbroers »; Jan Piers, die via de kuwelijksalkoof vermaagschapt is met Bert de Smaele en de Sapse « Standaard >, is er een andere. Het
zou echter onrechtvaardig zijn, lange Jan en d'Alcantara op één en dezelfde
lijn te stellen : de graaf heeft nog wat anders dan alleen maar een schoonbroer.
Graaf Adhémar d'Alcantara — verre nazaat van een bezetter uit de tijd van
de «.gehooizame Nederlanden^? — behoort alvast niet tot het slag van adellijke
lui die hei aan hun scharniernaam verplicht achten om zich uitsluitend uit te
drukken in de taal van Brigitte Bardot (in de veronderstelling dan dat het wicht
met Gunther Sex geen Duits is gaan praten...). Hij is behoorlijk gehitegreerd
in de nederlandslalige gemeenschap en zonder er nou direkt een flamingant van
te maken stippen we toch aan, dat hij in zijn studententijd een aantal eerbiediraardige douarrières kippevel bezorgde door op tijd en stond blauwvoeten in
Vlaanderens onu'eersxuanger geluchte te gooien. Als burgemeester in het voorvaderlijk Lembeek u'as hij allesbehalve de volksvreemde en anderstaterende
dorpspotevlnn! die men nogal vlug achter zo'n naam en op een kasteel zou gaaii
zoeken.
Waarom zouden luij hem dan spesiaal als hoofd van Jut uitgezocht hebben
daar waar onze nasionale politieke fauna rijk is aan bokken en kerneis die er ah
het ware op wachten 'om geschoten te zvorden ? Zelfs op zijn bekwaamheid kunnen we weiyiig afdingen : Middenstand (dat hij bleef houden na het verdwijnen
van de regering Harmei) is een rustig departement en hij is stellig niet de onbekxuaamsle in de (korte) rij van nasionale grootheden die tot nog toe over het
wel en het wee van onze gort- en kruidenhandel hebben gezvaakt.
Als d'Alcantara nog één enkel mager Blauwvoetje uit zijn jeugdjaren in
kooi gehouden heeft, dan is het tijd dat hij het beestje mi laat vliegen. Want
in de middenstandspolitiek zou een fikse storm helemaal geen kwaad kunnen.
De Hoge Raad voor de Middenstand (een inter-professioneel organisme dat de
minister advizecrt, maar waarin de benoemingen buiten de minister om geschieden) is van sinds zijn oprichting in 1949 een franskiljonse bijt geiveest. Door
een reeks resenle benoemingen is het onaanvaardbaar franskiljons Brussel-Waals
senakeltje nog wal geslotener geworden voor alle Vlamingen. En alhoewel graaf
d'Alcantara niet over de wettelijke middelen beschikt om daar een stokje voor te
steken, is het niet meer dan zijn doodgexuone plicht dal hij eens fiks op tafel
zou slaan en dat hij zou iceigeren, zijn beleid nog langer te laten vereenzelvigen
met de adviezen van een absoluut onaanvaardbare franskiljonse kaste-groep.
Of is dat, zélfs van d'Alcantara en vooral onder de Ipiidige bon Belge-regeting van Veedeehee, te veel gevraagd?
(lio Genes.

zal zeker ook moeten werken gelijk de tweetaligheid : in één enkele richting. Dat de
Walen tol bij de E.G.K.S. in Luxemburg
zijn gelopen om de vestiging van Sidmar te
Zelzate te beletten, ligt ons nog fris in het
geheugen, evenals het feit dat wij met onze senten een pijpleiding van miljarden
moeten bekostigen die de oprichting aan de
Bencden-Samber moet mogelijk maken van
een chemies bedrijf dat normaal te Antwerpen zou komen, en al de herrie omdat
de Amerikaanse Amoco-fabrieken zich te
Geel vestigen.
Amen 1

Groeiende macht

Vlaams
tinansieel

dagblad
(h. van altena) Het Vlaams Ekonomies
Verbond heeft zijn pogingen om een
Vlaams finansieel dagblad in het leven te
roepen tol een goed einde gebracht.
Dat was een van de punten van het jaarverslag die op de algemene statutaire vergadering van het V.E.V. vorige week te
Kortrijk meer dan gewone aandacht opwekten.
Indien we goed ingelicht zijn, zal het enige tans bestaande finansiële dagblad in het
Nederlands, « Avond-Echo ». overgenomen
worden door een nieuwe vennootschap. Het
Vlaams Ekonomies Verbond zal zelf geen
uitgever van <s Avond-Echo » zijn. Het zal
evenmin rechtstreeks deelnemen aan de oprichting van de nieuwe uitgeversmaatschappij. Het zal echter de spil zijn rond
dewelke het nieuwe inisiatief zijn vaste vormen gevonden heeft.
Wie er belang in stelt, zal gelegenheid
krijgen in te tekenen op het kapitan! vnn
de op te lichten n.v. Indien alles goed Verloopt, zal de oude « Avond-Echo » in september of oktober e.k. in zijn nieuwe vorm
\erschijnen.
We wensen het vernieuwde dagblad bij
voorbaat « good luck s>. Tot nog toe werd
de finansiële dagbladpers in België beheerst
door « l'Edio de la Bourse >, uitgegeven
door mensen die nooit blijken van enige
belangstelling voor Vlaanderen gegeven
hebben. Een paar jaar geleden hebben ze
een kort eksperiment gedaan met een wekelijkse uitgave van « L'Echo de la Bourse » waarin een lange (meestal goed geschreven) bijdrage in het Nederlands was
ingelast.
Ze waren toen verontrust door de uitbreiding van de finansiële rubrieken van < Gazet van Antwerpen %•, waarin ze de voorbode zagen van de uitgave van een finansieel dagblad door N.V. De Vlijt. Indien
« De Vlijt 3> het gewild had, had ze het gekund, maar ze had andere plannen.
De halfslachtige formule van < L'Echo de
la Bour.se » had vanzelfsprekend geen sukses.
Naast « L'Echo de la Bourse » bestaan in
België nog andere franstalige finansiële
dagbladen, waarvan de « Agence économique et financière > en « La Cote Libre >
de voornaamste of de minst onbelangrijke
zijn.
Als enig finansieel dagblad had men dus
de Antwerpse « Avond-Echo >, een 80 jaar
oud dagblad dat jarenlang in het Frans,
maar na 1940 in het Nederlands verscheen.
Het was een goed opgestelde finansieeltechniese krant, waarvan de werkingsmiddelen te beperkt waren om met gelijke wapens Ie strijden tegen de franstaliee konkurrensie.
Indien het inisiatief van het V.E.V. verder' goed mag verlopen, zal «Avond-Echo»
nog voor het einde van het jaar uitgege\en
worden door nieuwe eigenaars, die eindelijk ain het bedrijfsleven in Vlaanderen
een finan.sieel dagblad zullen aanbieden
dat aan alle eisen voldoet.
Laten we nu hopen dat de Vlaamse be»
drijfsleiders en- de ekonomies-belangstellenden zullen inzien dat de nieuwe < AvondEcho > hun aktievc belangstelling verdienL
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nazijn
HUUPIAU...
Kwam de Voerstreek ter
sprake in de Kamer in Verband met het bisdom Limburg,
ook in de senaatslcommissie
voor Volksgezondheid kwam
ze op de proppen.
Senator Jorissen verhinderde in laatste instansie een
slinks Waals maneuver.
In de wet voor de oprichting
van zuiveringsstasions in de
drie grote stroomgebieden van
IJzer, Schelde en Maas had
men Limburg ingedeeld bij het
Scheldebekken. Gans Limburg,
behalve de Voerstreek, die bij
het eentalig Frans Maasbekken
ingedeeld werd op de begeleidende kaart.
Daar de kommissie vroeger
verdeeld was over de indelingsnorm (ofwel per stroomgebied
ofwel per taalgebied) diende
senator Jorissen een amendement in om terug te keren naar
de stroombekkens. Het Maasgebied zou echter vier onderafdelingen krijgen : het franstalig gebied Naamse Maas, het
franstalig gebied Luikse Maas,
het nederlandstalig
gebied
Limburgs Maasbekken met inbegrip van de Voerstreek en
tenslotte het duitstalig gebied.
«..SCHAAKMAT
Senator Jorissen die de
Vlaamse C.V.P.-ers op hun verantwoordelij kheid g e w e z e n
had, kreeg onmiddellijk hun
steun.
Daar het echter niet tradisie
is een amendement van de
•Voiksurm.^ t e a a n v a a r d e n , w e r d

de minister verzocht rekening
te houden met dit amendement
en een nieuw plan op te stellen. Wat beslist werd !
Vanzelfsprekend werd in het
verslag over de kommissievergadering dat aan de pers bekend gemaakt werd, met geen
woord gerept over dit doorslaggevend amendement 1
WILLEMSFONDS
TEGEN PVV
Dezelfde dag dat te Brussel
de Brusselse PVV haar kongres hield kwamen de afgevaardigden van het Willems
fonds bijeen om nogmaals bij

monde van hun voorzitter prof.
Verhulst het PVV-taalvergelijk
van Luik af te wijzen.
Het Liberaal Vlaams Verbond verzet zich eveneens tegen dit vergelijk, zonder enig
sukses trouwens in de door
Brussel beheerste PVV. We
hechten dan ook slechts een
betrekkelijk belang aan de bevestiging van het Willemsfonds-verzet tegen de taalrassistiese opvattingen van de
PVV, hoewel het de verdienste
heeft, de verdeeldheid tussen
Walen en Vlamingen in de liberale wci'eld nog eens te onderstrepen.
WANBELEID
^
IN TEKNIES O N D E R W I J S
De slordigheid en de wanorde waarmee de Belgiese staat
tal van openbare sektoren beheert, is spreekwoordelijk. Dit
is nog eens gebleken uit het
protest van de tekniese ingenieurs die vorige week de
noodklok hebben geluid. Door
de nalatigheid van de Belgiese wetgever is een grote verwarring ontstaan in het teknies onderwijs, waar men
sinds jaren de titel van teknies ingenieur verleent op
grond van normen die nu uitdrukkelijk door de Europese
instansies volstrekt onvoldoende geacht worden. Vandaar
dat Parijs zopas de inschrijving van niet minder dan
22.000 Belgiese tekniese ingenieurs in het Europees regiester heeft geweigerd! Er zijn
in ons land slechts enkele instellingen, die beantwoorden
aan de Europese eisen inzake
teknies onderwijs. Talloze instellingen delen royaal de titel
van ingenieur aan hun leerlingen uit. Die nu gevaar lopen,
deze wanorde en nalatigheden
van de Belgiese wetgever met
een morele en tekniese devaluasie te moeten bekopen.
KRABBELT P.V.V.
ACHTERUIT ?
De fameuze nasionale voorlichtingskampanje van de PVV
over de Belgiese eenheid, die
reeds drie keer met veel tremolo's en bombast door Vanaudenhove werd aangekondigd.

komt maar niet van de grond.
Het nasionaal PVV-kongres
werd nu tot in het najaar verdaagd (de partijleiding durft
blijkbaar een konfrontasie van
voor- en tegenstanders van de
kcepelwet en van het beruchte
Luiks taalkompromis niet aan)
en vermits deze voorlichtingskampanje op het (in de huidige lente te houden maar verdaagde) partij kongres haar
hoogtepunt moest beleven,
werd ze eveneens verdaagd. De
neo-liberale blufmanieren werden wel zeer vlug door de keiharde realiteit der belastingsen prijzenstijgingen, het nietbestaande begrotingsevenwicht
en het taalrassisme van de eigen blauwe Brusselse broeders
weggevaagd. We zullen dus
vermoedelijk van Belgique-une
-et-indivisible-affisjes
en dito
reklamestunts verschoond blijven. Jammer, we hadden nog
eens kunnen lachen.
SINDIKALE
VERKIEZINGEN
Het ABVV heeft zaterdag
offisieel de kampanje voor de
sindikale
verkiezingen
geopend. Er wordt « scherp stelling tegen de koepelwet en de
politiek van de sosiale achteruitgang gekozen » maar het geheel riekt sterk naar het gekend refreintje van een sentje
bij en een sentje af. Het ABVV
heeft nogmaals de kans gemist,
om met een werkelijk konstruktief en vooruitstrevend
programma voor de dag te komen. De Loreleizang van de
ABVV-leiders, aangeheven ten
behoeve van de ACV-arbeiders
wier leiders en ministers de
regering steunen en dus de arbeidersklasse verraden, doet
zelfs kleintjes en dunnetjes
aan. De ACV-ers, aldus de
ABVV-propaganda, blijft immers niets anders over om hun
afkeuring voor de houding van
hun leiders in sindikaat, parlement en regering te uiten
dan hun stem uit te brengen
op de ABVV-lijsten. «U kunt
gerust lid blijven van het ACV,
waarmee we graag het eenheidsfront handhaven. Doch
om uw leiders een les te geven, stemt voor het ABVV ».
Ouderwetse en tradisionele
propaganda, die van alle hout
pijlen snijdt. De hele oppozisie van de sosialisten bestaat
na een jaar geel-blauw bewind
in het ronselen van stemmen
van ACV-ers voor slechts betrekkelijk belangrijke verkiezingen. Mager, kameraden, mager...

WIJ IN
NEDERLAND
(jeeveedee) Regenngsjormasies zijn in Nederland al lijd moeiIijke, ingewikkelde, langdurige eh geheimzinnige opeiasies. De
na-oorlogse geschiedenis geeft daar voorbeelden genoeg van te
z,en en het was vroeger al met anders. De veelheid van partijen
en partijijes en de 3-2- of 4-3-uilslagen (om het eens in voetbaltermen vit te drukken) die de verkiezingen meestentijds opleveren, maken de zaak niet eenvoudig. Niettemin zag het er deze
keer — na de vervroegde vei kiezingen van 15 februari — naar
uit dat er snel zaken zouden worden gedaan. « Jelle zal wel
zien » iL'as de (door Wim Kan op Oudejaasravond gelanseeule)
slogan en inderdaad zag het er aanvankelijk naar uit dat Jelle
Ztjlstra wiens partij, de Anti-Revolutionaire,
een winstje had
geboekt, zou zien en overwinnen.
Binnen een week na de verkiezing had hij een memorandum
klaar, waarmee de vier partijen zich konden verenigen : de
Katolieke Volkspartij, de twee grote protestantse partijen (Anti-Revolutionairen en Christelijk-Hislorischen) en de ( liberale)
Volkspa) ti] voor Vrijheid en Demokrasie. De sosialistiese Partij
van de Ai beid was door Zijlstra handig buitenspel geplaatst
doordat het memorandum zo was opgesteld dat de rode broeders onmogelijk ja konden zeggen. Zijlstra, zelf niet beieid om
premier te worden (« Ik ben geen homo politicus, maar een
homo ekonomicus ^) bracht de koni.ngin verslag uit, waania
oud-minister Beel de zaak verder moest afwerken.
Beel, in politiek Den Haag wel « onderkoning > of de
« politieke batman » genoemd omdat hij al voor de tiende keer
bij een regenngsfoimasie een leidende rol speelde, vond Biesheuvel bereid als formateur op te treden. « Mooie Barend >, 46
jaar, 1 m 97 lang, befaamd om zijn nachtelijke wei klust in EEGonderhandelingen, ging voortvarend van start. Maar al snel zat
hij verstrikt in het spel van gehakketak, geheimzinnig gesmoes,
schimmig gedoe en irriterende vliegenvangerij, die de meeste
Nederlandse formasies tot een affront voor de demokrasie maken. We zouden een pagina van < Wij » kunnen vullen met namen van kandidaat-ministers, die gepolst of genoemd werden,
waai mee de enen zich wel en de anderen zich niet konden verenigen. De verdeling van de postjes over de vier partijen biacht
nog een ekstra zwaie duit in het toch al zo met problemen gevulde zakje van de ijverige en ongetwijfeld integere boerenzoon
Biesheuvel. Na veertien dagen zat de moed hem dan ook in de
schoenen. Hij begaf zich naar paleis Soesidijk naar ieders verwachting om zijn opdracht terug te geven, maar na een nachtelijk (!) beraad van zeven uren besloot hij toch maar zijn poging voort Ie zetten. Helaas voor de veelgeplaagde foimateur leverde de verlenging van de match geen beslissing op. Enkele gevraagde K.V.P.-kandidaten weigerden, Schmelzer, de man van
de beruchte « oklober-nacht > stelde eisen ten aanzien van de
finansieel-ekonomiese fwrtefeuilles, in Biesheuvels eigen paitij
tekende zich een sciieiding van xuegen af (een groep jongeren
liet weten dat tij spijt hadden op de Anti-Revolutionairen
te
hebben gestemd) en het slot van hei liedje was dat Biesheuvel
zijn opdracht aan de koningin teruggaf.
Het spel gaat dus weer opmeuxu beginnen, maar het einde
IS nog evenmin in zicht, ook al zei Biesheuvel na zijn mislukking heel diplomatiek dat de schuld niet bij « de anderen > lag.
Dit wat de politieke krizis in Nederland betreft, waarbij we
ditmaal maar voorbij zullen gaan aan de hevig woedende diskussies over een nieuw parlijensisteem omdat het bestaande stelsel inderdaad volslagen veroudeid is. Een volgende maal komen
we daar zeker op terug. Intussen is aan die hervorming van
het pai tijenstelsel al wat gedaan en wel door de als een meteoor
naar de politieke hemel geschoten groep D'66. Deze jonge partij
— ze weid pas na Keistmis opgericht en haar aanhang bestaat
voor 93 persent uit personen van onder de vijftig jaar — streeft
een praktiese politiek na, wars van dogma's en (dikwijls zogenaamde) beginselen.
Die instelling maakt haar natuurlijk verdacht bij de oudere
partijen, die al hun doen en laten ophangen aan prinsipes of
wat daarvoor moet doorgaan. Maar men kan een Kamethd van
D'66, dat deze week veiklaaide dat voor een eenstemmig antwoord op de ekonomiese problemen geen beginselen nodig zijn,
moeilijk ongelijk geven. Uit het,program van D'66 ten aanzien
van sosiale kwesties, buitenlandse politiek, enz. blijkt overigen^
voldoende dat deze jonge mensen befmald niet vooi beginselloze
lieden veisleten mogen woiden. Maar hun doelgerichte aanfiak
van de pioblemen is kennelijk een doorn m het oog van die
politici, die met een staatkundige katechismus op zak lopen. De
vei dachtmakingen lond Van Mierlo en zijn mannen blijken tiouwens ook al buiten Nedeiland te woeden.
Als f. Richting > beweert dat « een aantal Nederlandse bedrijven xvel beter weten waar de finansiële middelen van D'66
vandaan komen », is dat louter insinuasie. Wij weten welke belangrijke offers door honderden leden van de partij zijn gebracht. En waar « De Nieuwe > schrijft dat « het verantwoordelijkheidsgevoel en humaan en politiek bewustzijn van Nederlands suksesrijkste parlij eerder twijfelachtig blijken en dat het
er alle schijn van heeft dat er meer egosentriese, min of meer
hebzuchtige ambisies in werken dan overgave, gedrevenheid of
offerzin >, dan is dat een bewering die kant noch wal raakt. Wij
geloven dat D'66 een zeer pozitieve rol kan gaan spelen in de
stok door een vertrovwenskrizis geteisterde Nederlandse politiek.

De studenten van het Rijksuniversïtelts-Sentrum
Antwerpen hebben nog maar eens betoogd
voor een vohvaardtge universiteit in de metropool Ze maakten er een happening van met muuren vloerkranten en met heel veel eisen op bordjes.

In elk geval betekent elke dag dat de regeringskrizis blijft
aanslepen, winst voor de Demokraten '66 bij de volgende verkiezingen. En wie weel hoe spoedig die al weer voor de deur
zullen staan.

WIJ
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N A Ï E V E STANDAARD...
De « S t a n d a a r d » m e e n t burg e m e e s t e r Simonet van Anderlecht bloemetjes te m o e t e n
gooien wegens diens « pozitieve instelling » tegenover de behandeling van frans- en nederl a n d s s p r e k e n d e n in het Brusselse. Dit w o r d t geschreven
n a a r aanleiding van een debat
over Brussel te Rixensart tuss e n BSP-er Simonet, oud-prem i e r Lefèvre en MPW-leider
Genot. Deze laatste besteeg gew o n n e n - verloren h e t -antiVlaamse strijdros; Lefèvre verdedigde het u n i t a r i s m e doch
h a d geen pasklare oplossing op
zak, al was hij van mening dat
h e t toekomstig s t a t u u t ^van
Brussel niet alleen^ door Brussel kan bepaald worden. Terwijl Genot er m a a r op los
d r a a f d e en Lefèvre zich slechts
o p details scherp uitliet, was
Simonet veel listiger. Een bekentenis tot (niet-gegarandeerd e ) tweetaligheid volstaat volgens de « S t a n d a a r d «-jongens
o m met bloemetjes n a a r de
« enige franstalige burgemeest e r die keurig
Nederlands
s p r e e k t » te gooien.

, . . T E G E N O V E R LOZE V O S
Ligt presies niet in de eis
v a n Simonet, dat m e n te Brussel d e taalwetgeving moet afschaffen « o m d a t de Vlamingen als groeiende gemeenschap
geen taaibescherming
meer
nodig hebben » de ontkenning
v a n zijn zogenaamde goede
t r o u w en wil tegenover ons ?
H e t moge zijn dat de Vlamingen er in Vlaanderen op vooruitgaan, te Brussel worden ze
nog steeds kultureel,
sosiaal
e n ekonomies vermoor'd. De
w a a r h e i d is dat Simonet een
h a n d i g e r en intelligenter polit i k u s is dan de meesten zijner

Brusselse kollega's. Hij poogt
de Vlamingen in slaap te wiegen m e t schijntoegevingen o p
het vlak d e r scholen en h e t
taalgebruik. I n werkelijkheid
is hij evenzeer gewonnen voor
een volledig verfrans t Brussel
als gelijk wie van zijn geestesverwanten.

ZONDER

MASKER

Door toe te geven op terreinen w a a r het niet a n d e r s k a n
<op gevaar af het imago v a n
gematigd, n u c h t e r en rechtvaardig politicus kwijt te spelen) doch door het stellen van
even rabiate verfransingseisen
(afbraak der taalwetten, geen
taaipariteit m e e r en vooral :
Brussel desnoods d e r d e gem e e n s c h a p m e t alle lasten voor
Vlaanderen en Wallonië en alle
b a t e n voor zich zelf) laat Sim o n e t ten slotte toch het masker vallen. Hij is even slecht
als de Brusselse PVV-ers, BSPers, CVP-ers en FDF-ers. Hij
verschilt alleen van de plomp e dikkerds door zijn magerder gestalte en zijn hovelingsglimlach. Als m e n h e t ons
vraagt : één elegante S i m o n e t
is veel gevaarlijker d a n 10 zelfingenomen Cooremansen, Cudells en St Remy's.
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Verleden zaterdag te Leuven en verleden zondag te Gent hielden de Noordnederlander
Henk
Waltmans en de Zuidnederlander
Maurits Van Haegendoorn
de laatste lessen uit de eerste voorjaarssiklus
van het Vormingsinstituut
Lodeu>ijk Dosfel. De ruim tweehonderd
kursisten
waren
vijf weekends trouw op post en vonden dit Vlaams-nasionaal
volkshogeschoolwerk
(want dat is
het!) een grootse belevenis niet alleen intellektueel,
maar ook sosiaal. Onze foto : iedere les
werd in kleine diskussiegroepen
grondig besproken, alvorens er niet de lesgever gedebuteerd
werd.
goud m a a r uit zilver. De heer
Vanden Boeynants k a n er
s t r a k s sigaretten van 16,50 fr
p e r pakje insteken. Ten w a r e
hij zijn n e u s ophaalt voor
« volkssigaretten »...
TE S C H O R S E N
BURGEMEESTER...

EEN Zii-VEREN

KOKER

Paul Vanden Boeynants ontving te Gent — w a a r ze ook
nog h e t groot licht Miele
Claeys m o e t e n vieren — van
zijn kollega's een zilveren sig a r e t t e n k o k e r n a a r aanleiding
van het eenjarig b e s t a a n van
de regering. Het feest w e r d rijkelijk m e t sjampanje en wijn
besproeid. O m de eer te redden n a deze LukuUusmaaltijd
— in tijden van nood ! — w a s
de s i g a r e t t e n k o k e r niet uit

We vragen ons af w a t de min i s t e r van Binnenlandse Zaken nog nodig heeft o m de
b u r g e m e e s t e r van Wemmei,
rijksschooldirekteur Geurts, te
schorsen, in afwachting d a t
een onderzoek aan het licht
zal b r e n g e n dat deze m a n niet
langer in s t a a t is een gemeente
te leiden. Onder zijn leiding
heeft de blauw-rode meerderheid (ja dat b e s t a a t ook nog,
o n d a n k s h e t blauw-geel « geflirt » op regeringsvlak) het

SABENA EEN PATOLOGIES GEVAL
De Belgiese lucht^aartmaatschappii die
zulk een gretig beroep doet op rijkssteun
en niettemin allerlei middelen aanwendt
om aan de taalwetgeving te ontsnappen of
de uit\\erking van bepaalde taalwetbesluiten te ontduiken of te vertragen, is niet
alleen daarom een patologies geval te
noemen. Het geknoei met de taaiverhoudingen is inderdaad inherent aan het geval België op zijn geheel en aan de ekononiiese struktuur van de maatschappij
ïelf, die zoals zovele grote Belgiese maatschappijen qua kapitaal in handen zit van
frankofonen, die met de politiek-etnieslinguistiese \eranderingcn in ons land
geen rekening houden en meer bepaald
•wat de bewustwording van het Vlaamse
volk betreft, tot en met de verhoudingen
tussen volk en ekonomies-finanbiële top.
De Sabena is echter ook zui\er bcdrijfsekonoiines een patologies geval. Het is
deiiiahe niet te \erwi,mderen dat de direksie, wanneer ze al verpliclit is uitleg
te verschaffen aan de openbare mening —
krachtens het feit dat de staat de bestendig hoge verliezen van deze parastatale
firma dekt — in alle talr-n zwijgt én over
de tualtoesl; nden in haar sthoot én over
haar finansielc en liedrijf.sokünouiiese
toestand en e', ohisie. Dat is ons nog een
keer opgevallen bij lezing van do jongste
persnrvta \an de Sabena, die enerzijds een
kwazi-triomfanteüjke toon aanslaat wat
de (stijgende dooii bij nader toeschu\i\\en
niet-renderendc) oni/ct aangaat doeh anderzijds een klaaglied is o\er de nadelige

finansiële toestand en de « ongelukkige
struktuur » van deze finansies. Het blijkt
nl., altans volgens de h. Deswarte, direkteur-generaal (die dezer dagen een perskonferentie hield) dat het kapitaal van de
Sabena, vergeleken bij dit van de andere
Europese maatschappijen 2 miljard frank
zou moeten bedragen, terwijl het slechts
750 miljoen bereikt.
Dit is een nauwelijks verkapte uitnodiging tot de Staat om tot een kapitaalsverhoging over te gaan tenzij het een bekentenis inhoudt, dat de Sabena er niet in
slaagt de partikuliere kapitaalsmarkt tot
hogere investeringen aan te zetten. Wat
gezien de bestendige verlieskurve eigenlijk rjct zo verwonderlijk is. Bovendien
vernemen we dat de finansiële moeilijkheden nog worden verergerd door de
ininiobilizering van een bedrag in Kongo,
dat de tegenwaarde vertegenwoordigt van
bijna heel het Sabenakapitaal !
Dit laatste is waarschijnlijk niet de
schuld van de Sabena zelf, doch veeleer
een gevolg van het amateurisme dat de
politiek van Brussel tegenover Kongo
sinds laat 0!is zeggen 1958 kenmerkt en
waarvan niet alleen de Sabena doch duizenden andere firma's en medeburgers
het slachtoffer zijn. Zulks belet niet dat
de Sabena zich waarschijnlijk even sterk
vergist over de veranderingen die in
Kongo hebben plaats gehad ; ze heeft gedacht, dat na hef koloniale tijdpeik een
nco koloniaal tijdperk zou aanbreken,
waarin het ekonomies kolonialisme even

m e t b e h u l p van twee overgelop e n CVP-ers klaargespeeld, het
schorsingsbesluit van vise-goev e r n e u r Cappuyns inzake de
franstalige school n a a s t zich
n e e r te leggen, de oppozisie de
m o n d te snoeren, het publiek
o p de jongste gemeenteraadszitting te intimideren, m i n i s t e r
Grootjans en de vise-goevern e u r te b l a m e r e n en o p d e
koop toe door de opleiding van
een joernalist de persvrijheid
in het gedrang te brengen.
HEILIGE
DRIE-EENHEID ?

mossellioiading

Dit u i t d a g e n d gedrag
is
slechts de o m k r a n s i n g van het
v o o r n a a m s t e in het w a n g e d r a g
van deze b l a u w e r i d d e r : de
openlijke v e r k r a c h t i n g van de
taalwetgeving o p het onder-

ongebreideld zou kunnen toegepast worden als vóór de onafhankelijkheid. Dat is
een zware vergissing geweest waarvan de
Sabena nu de gevolgen moet dragen, jammer genoeg gedeeltelijk ten koste van
onze beurs.
De Sabena roept de « ongunstige ligging van Brussel tegenover de grote Westeuropese sentra » in als een der oorzaken
van de nadelige finansiële toestand. Men
heeft nochtans op alle tonen gezongen dat
Brussel de ideale Europese hoofdstad zou
zijn o.a. wegens zijn... sentrale ligging
(Engeland inbegrepen natuurlijk).
Hoe zit dat dan met die ligging, ten
ware de bewering van de h. Deswarte
toch juist zou zijn en het argument « sentrale ligging » dan ook niet meer zou
kunnen ingeroepen worden voor de stelling « Brussel hoofdstad », aan welke
stelling er voor ons Vlamingen nog altijd
de pijnlijke vaststelling is vast te knopen,
dat Brussel er nog niet eens in slaagt op
een behoorlijke wijze hoofdstad van België te zijn. Hier zien we echter hoe bepaalde argumenten door nota bene de
zelfde kringen in omgekeerde richting
worden gebruikt al naar gelang « les besoins de leur cause ». Een ander tekort
van de struktuur in de Sabena is het reeds
genoemd te laag kapitaalskwantum. Ten
slotte blijkt de Sabena te erg onderhevig
te zijn aan de seizoenschommelingen van
het luchtverkeer, wat opvallender zou
zijn bij Sabena dan bij haar konkurrenten. Waarom doet ze dan niets om deze
konjunkturele zwakheid door een strukturele hervorming en een marktpolitiek
met duurzamer kliéntele als doel te verminderen ? De KLM heeft met de zelfde
krizis af te rekenen gehad, doch onze
noorderburen hebben destijds niet geaarzeld zeer vlug te reageren en het mes in

wijs. Indien m i n i s t e r V a n d e r
Poorten v e r d e r toelaat d a t zijn
kollega Grootjans door een onwettig h a n d e l e n d b u r g e m e e s t e r
w o r d t beledigd, dat de hoogste
B r a b a n t s e overheidsinstansies
w o r d e n uitgedaagd en tegengewerkt, k o r t o m d a t een burg e m e e s t e r zich als een dollem a n en een w e t s v e r k r a c h t e r
m a g gedragen, d a n vragen w e
w a t een b u r g e m e e s t e r nog
m a g doen vooraleer m e n h e m
er uit gooit. Misschien een
Vlaamse school in b r a n d steken ? Is de verklaring voor de
vetii t i e

betr-olc-

ken m i n i s t e r s niet veel eenvoudiger ? Geurts, G r o o t j a n s e n
Vander Poorten zijn alle d r i e
lid van de PVV. E n d e d r i e
nasionale p a r t i j e n te W e m m e i
doen n a a r s t i g m e e m e t de
heer Geurts...

de wonde te zetten. Ze troffen tot in de
top van de maatschappij drastiese maatregelen tot en met de vervanging van de
leiding ! Nu schijnt het toch met een
sanering in de Sabena menens te worden, omdat de Sabena-leiding vermoedelijk zwaar op de vingers werd getikt door
de regering Vanden Boeynants, die moeilijk overal bezuinigingen kan prediken
doch bij vb. een Sabena ongemoeid zou
laten. We zullen zien wat er van volgend
bezuinigingsprogramma in huis zal komen : aanwervingsstop (behalve bepaalde
onontbeerlijke spesialisten) ; bezuinigingen op alle posten (zou men om te beginnen niet kunnen bezuinigen in de — loodzware — topadministrasie
van
de
Sabena ?) ; en tenslotte een herstrukturering op alle nivos met het invoeren
van een beheersmetode, die op vooruitzichten en begrotingen steunt zodanig dat
men onmiddellijk bij bepaalde inzinkingen de oorzaak zou kennen en zou kunnen
ingrijpen. Waarom is men daarmee niet
eerder begonnen, want deze metodiek bestaat al lang ? Deze vraag zou als antwoord niet anders kunnen krijgen dan
de bedrijfsekonomiese gemakzucht, die nu
door de voortdurende verlieskurve en de
wrevel van de regering plots zou omslaan
in een bedrijfsekonomiese ijver en sanering.
Of het optimisme (kwazi-opslorping in
19fi7 reeds van het verlies !) zal gewettigd blijken, moeten we afwachten. Men
kan niet anders dan scherp toezien en
bovendien eisen dat de taalwetgeving
strikt in deze maatschappij wordt toegepast in afwachting dat ook de ekononiiese struktuur ervan de rechtmatige invloed van Vlaanderen zal weerspiegelen.
Er is in en buiten de Sabena werk op de
plank !

WM
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FRANSE

PUBUISITEIT

Senator J o r i s s e n krijgt wel
heel w a t publisiteit in d e
franstalige p e r s . Snijdt hij de
frankofonen zo diep in h e t
vlees ?
« La libre Belgique » fulmin e e r d e tegen h e m omwille v a n
zijn vraag over de vegetariërs
in het leger — zij vroeg of d e
VMO-ers s o m s vegetariërs war e n ! — en o m zijn vraag over
B a u d h u i n — Boudewijn. Deze
vraag kreeg ook publisiteit in
d e nederlandstalige p e r s , zelfs
in « Voor Allen », sosialisties
sindikaal weekblad. M a a r h e t
Brussels
satiries
weekblad

« P a n » w i j d d e e r zijn hoofda r t i k e l aan. H e t b e k e n d F r a n s
b l a d « Le M o n d e » w i j d d e e r
een echo a a n .

ONBEVREDIGEND
ANTWOORD
H e t a n t w o o r d van d e minist e r van Justisie « d a t de koning
altijd B a u d h u i n t e k e n t o m d a t
dit zijn offisiële v o o r n a a m is »,
heeft s e n a t o r J o r i s s e n niet voldaan.
Hij heeft een n i e u w e v r a a g
gesteld, w a a r i n hij a a n s t i p t :
Dat m e n m o e t k o n s e k w e n t
zijn en in de n e d e r l a n d s t a l i g e

scholen de k i n d e r e n m o e t leren dat onze koning niet Boudewijn heet, m a a r B a u d h u i n .
Vervolgens : dat de koning in
de gulden b o e k e n in de Vlaamse steden Boudewijn t e k e n t
en niet B a u d h u i n . E n ten slotte : dat vele tienduizenden Vlamingen Louis, A r m a n d of Guill a u m e h e t e n en toch Lode,
H e r m a n of Wim t e k e n e n en
d a t de geldigheid van h u n
h a n d t e k e n i n g toch niet b e t w i s t
wordt.
DE REAKSIE
W a t voor een aartsreaksion a i r e n de Brusselse P.V.V.-ers

BRASILIA
Nu reeds jaren geleden heeft een van
de vroegere prezidenten van Brazilië beslist dat zowat in het aardrijkskundig
middenpunt van zijn land een totaal
nieuwe, wetenschappelijk geplande en
teknies gerealizeerde nieuwe hoofdstad
zou gebouwd worden. De wegen zouden
er voor het moderne verkeer berekend
zijn, en het was een ontroerend verhaal
te lezen hoe een van die heel grote heren
plannenmakers daar spesiale aandacht
voor zou hebben, vermits zijn eigen vrouw
nog kort tevoren bij een verkeersongeval
het leven verloor. De beschikbare ruimte
was onmetelijk, de meest moderne maatstaven werden aangelegd en zelfs aan de
menselijkbeid van deze levensruimte werd
gedacht : de nieuwste vormen van de
kunst zouden er het leven verlustigen.
Het enige verleden van deze stad zou
het verdwenen oerwoud zijn. De toekomst werd gezien als vervuld van de
meest schitterendste vooruitzichten. Nadat
ambtenaren en allerlei regeringspersoneel enige jaren in deze administratieve
iït.ofaï,tja

B c w o o n a h e b b e n , scliijnen

nu

zelts de grootste optimisten te erkennen,
dat deze zo goed berekende en zo fijn opgebouwde stad niet lééft. Zou een stad
dan zozeer gelijken op een mens dat zij
evenmin als die mens leven kan zonder
verleden, zonder grond, waarin zij als
het ware heel langzaam, maar heel sterk
geworteld is ?
Iemand schreef met een dichterlijk
beeld dat een stad adem haalt in haar
oude huizen. Dichterlijke beelden begrijpen is niet zo eenvoudig, maar duidelijk
IS wellicht toch dit, dat niets de mens
(en wat de mens beslissend nodig heeft)
gewoonweg berekenen kan. Leven is
groeien en groeien is onberekenbaar.
Zelfs het kweken van een kamerplant is
niet helemaal te berekenen. Zelfs het vetmesten van slachtvee, ook volgens de modernste metoden, kan door onberekenbare ziektefaktoren gehinderd worden.
En met alle eerbied voor kamerplanten,
voor slachtvee en zelfs voor onze neef de

(WV^

min of meer (eerder minder dan meer !)
tweepotig lopende savanna-aap, de mens
is nog heel wat ingewikkelder, nog heel
wat minder berekenbaar dan al deze vormen van leven rondom hem.
Men zou natuurlijk kunnen menen dat
dit allemaal maar vage, algemene, weinig
zeggende beschouwingen zijn. De talrijke
politieke krizissen in Brazilië gedurende
de laatste jaren hebben echter de proef
op de som geleverd : Brasilia heeft hierin
geen enkele, absoluut geen enkele rol gespeeld ! Dit is vanzelfsprekend geen doodvonnis over alle komende jaren : ook dit
berekend, kunstmatig, louter gedacht geheel zal blijven. De tijd van de leeggelopen spooksteden waaruit elk menselijk
leven verdween, is voorbij. Desnoods door
kunstmatige ademhaling, misschien na
veelvuldige inspuitingen, zal ook deze stad
verward en wanstaltig, dwaas en onredelijk worden. Wellicht gaat zij dan leven,
misschien zal de mens er zich dan in
thuis voelen...
Want blijkbaar is de mens niet helemaal vatbaar i >or onze wetenschappe"lifke kennis, is onze wetenschap niet zó
almachtig als haar trouwe gelovigen het
soms wel menen, is de mens niet zo ingoed als de volgelingen van Rousseau het
zo graag geloven. Onder de titel « Brasilia » zou de ondertitel hebben kunnen
staan : een stad naar de maat van de
mens, maar dat zou onjuist geweest zijn I
De zaak is inderdaad ingewikkelder :
de stad waarvan sommige mensen meenden dat zij volgens de maat van de mens
werd gebouwd. Die « sommige mensen >,
die trouwens zeer talrijk waren en blijven, leven in de oeroude droom dat de
mens de maat is van alle dingen, ook de
maat van zichzelf.
Wie meent Vlaanderen te moeten herbouwen tot een tweede Brasilia, kan in
het eerste Brasilia enkele jaren op proef
gaan leven. Want Magnetigorsk is al een
stad met oude huizen.
NEMROD.

eigenlijk zijn, is verleden zondag op h u n kongres herhaaldelijk gebleken. Zo o n d e r m e e r
toen een afgevaardigde k w a m
vertellen « dat de universiteitss t u d e n t e n tegen het pre-salaris
zijn dat voor de meesten o n d e r
hen slechts een handvol zakgeld zou b e t e k e n e n ».
We geven grif toe dat de o p
snee vergulde fils-a-papa's van
d e Brusselse blauwselventen
s t u d i e b e u r s of pre-salaris beschouwen als een niemendalletje w a a r m e e ze eens een p i n t
k u n n e n gaan p a k k e n of een
h o e r t j e opvrijen. E n
even
graag geven we toe dat d e
hoofdstedelijke
franskiljonse
PVV-ers nog leven in een tijdp e r k , w a a r i n de s t u d e n t p e r definisie b e h o o r d e tot de upperten die het geld te grabbel kon
gooien.
Des te gemakkelijker valt
dan de vaststelling, dat de
Brusselse PVV-ers in onze sosiale, snel-evoluerende maatschappij even v r e e m d a a n d o e n
als een winkelende d i n o s a u r u s
in d e hoofdstedelijke Nieuwstraat.
Wil j e t e r u g n a a r de kniebroeken- en p r u i k e n t i j d , s t e m
d a n doodgewoon P.V.V.!

GEEN VLAAMS KONSUL
V O O R MENDOZA...
Mendoza is een s t a d in Argentinië, w a a r m o m e n t e e l een
kolonie van ca. 100 Vlamingen
w o o n t en w e r k t . Deze m o o i e
s t a d in d e Andes h a d vóór d e
k o m s t van die Vlamingen geen
Belgiese of van Belgiese afk o m s t zijnde inwijkelingen geh a d , m a a r h a d n i e t t e m i n een
Belgies konsul,
die steevast
een... F r a n s m a n w a s . N u d e
Belgiese konsul, de F r a n s m a n
Lohr ( e e n fidele kerel overig e n s ) m e t pensioen ging, dachten de Mendozijnse Vlamingen dat het ogenblik aangebroken w a s o m een Vlaming tot
konsul van België te zien ben o e m e n v e r m i t s er n u wél Belgen — allemaal Vlamingen —
in Mendoza wonen. Ze meenden de k a n d i d a a t gevonden t e
h e b b e n in de p e r s o o n van d e
h e e r Victor Delhez, een bek w a a m en invloedrijk m a n .
De Belgiese a m b a s s a d e te Buenos Aires w e r d d a a r v a n o p d e
hoogte g e b r a c h t en s t e m d e
m e t de k a n d i d a t u u r in.

...WANT
B R U S S E L IS ER T E G E N
Wie n u d e n k t d a t alles in
k a n n e n en k r u i k e n was, heeft
h e t m i s voor. Terwijl te Mendoza en te B u e n o s Aires iedereen d a c h t d a t d e b e n o e m i n g
nog slechts een kwestie v a n
een p a a r w e k e n w a s en h e t ar-

chief van het k o n s u l a a t r e e d s
aan Delhez w e r d overgedragen,
k w a m het bericht uit Brussel :
er is geen Belgies konsul m e e r
nodig te M e n d o z a !
Meteen
moest het archief weer overgedragen worden. En m o e t e n onze volksgenoten, als ze bepaalde d o k u m e n t e n nodig h e b b e n ,
voortaan van Mendoza n a a r
Buenos Aires reizen, w a t h e n
eventjes 15.000 pesos kost.
Toen er geen Belgen te Mendoza w a r e n , oordeelde Brussel
dat er een Belgies konsul nodig was, m a a r het moest e e n
F r a n s m a n zijn. Nu er 100 landgenoten in en o m Mendoza wonen is e r geen konsul m e e r nodig, o m d a t de k a n d i d a a t e e n
Vlaming is. W a n t d a t is de reden van de beslissing van h e t
ministerie van de heer H a r 'mel. Dit staaltje is t e k e n e n d
voor de mentaliteit in Buitenlandse Zaken !

•GELIJK
BIJ RAAD VAN STATE
Enkele wetsvoorstellen van
senator Jorissen w e r d e n o p
h u n grondwettelijkheid b e t w i s t
door andere, vooral CVP-senatoren. H e t verslag van de k o m missie over de o n g r o n d w e t t e lijkheid ervan w a s zelfs al gereed. W. Jorissen liet b e g a a n ,
al h a d hij p r e s e d e n t e n in zijn
dossier.
Kommissievoorzitter
Rolin, die een beminnelijk e n
objektief m a n is m e t een klein
boontje voor Jorissen,
heeft
e c h t e r op het ultiem ogenblik
het verslag ingehouden en zich
tot de R a a d van S t a t e gewend.
Deze heeft t a n s vastgesteld
d a t enkele dingen wel a n d e r s
« k o n d e n » geformuleerd worden, m a a r d a t er van ongrondwettelijkheid geen s p r a k e w a s .
S e n a t o r Jorissen kreeg d u s
gelijk, tot grote ergernis e n
woede van d e CVP-senatoren.

ZWIJGEN IS... GOUD
S e n a t o r Jorissen h a d dan i n
d e k o m m i s s i e zijn b r e e d s t e e n
vriendelijkste lach, w a t n i e t
van a a r d w a s zijn tegenstanders h u n smadelijke n e d e r l a a g
t e laten verteren. Zeker n i e t
toen onze algemene s e k r e t a r i s
s c h i j n b a a r verbaasd vroeg a a n
die kollega's, hoe zij aan zijn
juridiese kennis h a d d e n kunn e n twijfelen!
S e n a t o r Jorissen is geen j u rist, m a a r hij heeft klaarblijkelijk goede (en o n v e r m o e d e )
raadgevers.
Vanzelfsprekend w e r d in h e t
verslag over d e kommissievergadering gezwegen als verm o o r d over d e n o t a van d e
R a a d van S t a t e .
Ook d a t is p a r l e m e n t a i r geb r u i k tegenover een kleine
partij !
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KRABBELS

IN DE KAMER
Bij de bespreking van Buitenlandse
Zaken voelt men toch de afwezigheid
van Spaak. Niet dat de Vlamingen het
heengaan van deze man zwaar moeten
betreuren. Hij kende waarschijnlijk de
beweegredenen beter van de revolusionaire junta's uit Zuid-Amerika die revolusies ontketenden met een regelmaat
van de seizoenwisseling, dan de motieven van de Vlaamse Beweging, ook al
had hij met klem, tot zijn eigen elektorale schade de tweetaligheid van Brussel-Hoofdstad verdedigd. Spaak was bovendien de beschermer van de onduldbare wantoestanden op het departement en vooral in de buitenlandse
« carrière ». Maar hij was toch een man
met brio, die steeds verraste door een
sprankelende formulering of een verhelderend inzicht, niet ronder humor
en zelfspot, en op het eind met een voelbaar besef van eigenbegrenzing, en wat
weemoedige berusting in de naderende
deemstering. Hij heeft op haast zeventigjarige leeftijd andere waarden verkozen boven het broze politieke sukses
en de wankele politieke populariteit.
Harmei, zijn opvolger is naast hem,
hoewel schrander en niet zonder diep-

gang, een wat matte, kleurloze figuur,
zonder veel verbeelding, al is hij dan
de vader van het treffende en vaak aangehaalde beeld van « de sneltrein in de
mist ». Zijn beleid, veel minder spektakulair dan dat van Spaak, is niet onverdienstelijk waar het de toenadering
van oost tot west, en een aanpassing
van het Natoverdrag beoogt.
Maurits Coppieters, met zijn aanstekelijke geestdrift, bepleitte de deelneming van de Vlamingen aan het Europa der volkeren, niet op grond van een
benepen taalregionalisme, maar als vertegenwoordigers van een volwaardige
volksgemeenschap.
•

STEEKSPEL
IN OPENBARE WERKEN
Leo Wouters toonde bij de bespreking van openbare werken aan, sijfers
in de hand, dat Vlaanderen nog miljarden ten achter is op Wallonië. Hij zei
spottend dat we met het huidige tempo over 14 jaar zullen klaar komen en
achterna zullen hinken op de ekspansie
voor de welke zij dienen ontworpen.
Etienne Lootens en Piet Leys, als alle Westvlamingen met een sterk streek-

IN DE SENAAT
Vorige week werd in de senaat de
begroting van Kuituur besproken. Twee
van de voornaamste redevoeringen waren die van senator Rolin en van senator Jorissen, naast de interpellatie van
senator Van In over de nieuwe spelling.
Senator Rolin kon nog altijd de rede
niet verkroppen van minister Van Elslande gehouden te St Amands ter herdenking van Emile Vcrhaeren. Hij
meende dat de verfransing in Vlaanderen een eeuwenoud verschijnsel was en
dat niet alle franstaligen in Vlaanderen
anti-Nederlands ingesteld zijn.
Voor hem is dit laatste wel juist en
ook voor enkele anderen, de meerderheid van de franstaligen in Vlaanderen
was en is franskiljons.
Minister Van Elslande was ziek tijdfms de bespreking van zijn begroting
evenals Van den Boeynants. Dat was
de eerste dag van de bespreking van
de koepclwet in de senaat wat een spuiter deed beweren dat er een epidemie
heerste onder de ministers en dat het
niet alleen noodzakelijk was de ziekteverzekering gezond te maken maar ook
de leden van de regering...
Zo interpelleerde senator Van In nu
mevrouw de minister over de nieuwe
spelling. Het was een komies gezicht
mevrouw de minister aantekeningen te
zien nemen, alsof minister Van Elslande vooraleer hij antwoordt na de Paasvakansie niet alleen het Beknopt Verslag te zijner beschikking zal hebben
maar ook de Parlementaire Handelingen.
Senator Van In, die uitgever is, was
niet tegen de nieuwe spelling, maar hij
vroeg alleen dat in plaats'van orft de
vijf jaar te veranderen men tans vlug
nog enkele andere hervormingen zou
besHsscn en dan de spellingsrust voor
enkele tientallen jaren af te kondigen.
Senator Jorissen verdedigde de spellingskommissie die alleen als opdracht
had de bastaardwoorden lonotogies te
spellen en die haar opdracht niet
mochl Ie buiten gaan. Hij gooide de
franstaligen andermaal de knuppel van
de duilstaligen tussen de benen waar
hij beweerde dat ook zij recht hadden
op kultuurautonomie. Ook in de kommissie voor volksgezondheid vroeg hij
bij de indeling \an het Maasbekken wat
betreft zuiveringsstations een afzonderlijke onderafdeling \oor het duitstalig
gebied om zo de taalwetten te eerbiedigen.
De franstaligen kijken dan telkens op
de neus. Ook daar zal hun imperialisme
niet zonder slag of stoot voortgang
kunnen maken.
• 137 lAAR WACHTEN
Deze week begon dan met de goed-

keuring van de Nederlandse tekst van
de grondwet. Dore Smets, de sosialistiese sindikalist die al in de bijzondere
kommissie de Nederlandse tekst van
de koepelwet bekritizeerd had, kritizeerde het lange uitblijven van de Nederlandse tekst. Senator Jorissen was
sarkasties in zijn vaststelling dat het
137 jaar wachten op een Nederlandse
tekst van de grondwet wel simbolies
was voor de behandeling \'an de Vlamingen in deze staat.

gevoel, kwamen met klem op voor de
rechtmatige belangen van de Westhoek,
de wegen en waterwegen in hun provinsie. Jan Wannyn kwam met klem op
voor de werken in zijn streek, die overstromingen in de toekomst onmogelijk
moeten maken.
Minister De Saeger, statig als een
vergrijsde, Romeinse konsul, en ijzig
zakelijk als twintigeeuwse Amerikaanse
akkountant, deed een Wallingantiese
P.V.V.-er die blind op hol was geslagen
op de vermeende achterstelling van de
« romantiese » Route de Wallonië, onder luid gelach legen de vlakte struikelen.
Pedre, een vriendelijke Waalse kris'ten-demokraat, meende de minister van
Binnenlandse Zaken te moeten interpelleren over de weigering van 2 Waalse
leden nog verder de werkzaamheden
van de Vaste Kommissie voor Taaitoezicht te moeten bijwonen. Na de waslijst van grieven van de beide kommissieleden te hebben opgedreund, aangevuld met eigen zure kritiek, kwam de
interpellant tot het onthutsende besluit
dat de franstaligen in de kommissie geminorizeerd worden ! Deze piramidale
onzin werd op de Volksuniebanken en
bij de Vlaamse C.V.P.-ers op spottende
uitroepen en gelach onthaald. Farisis
de praatgrage Waalse vleugelvoorzitter

bewind slijten, zodat zij zelf in de oppozisie hun eenheid zouden kunnen
hersmeden.
Voorzitter Stru3'e was genezen. Hij
hielp de regering zoals hij kon door
enkele lastige klanten 's avonds zeer
laat te laten spreken. Zo de kommunist
Terfve, zo de P.V.V.-ers, mislukte ministers, Moreau de Melen en Snyers
d'Attenhoven en Wim Jorissen. Jorissen
begon dan ook zijn rede door de aanwezigen aan te kondigen dat ze zich
moesten verheugen wanneer hij het podium beklom, want dat ze er dan ongeveer van af waren !
•

• ONDER DE KOEPEL
Daarnaast was er de koepelwet die
ook in de senaat nachtzittingen uitlokt.
De oppozisie van de B.S.P. uitte zich
meer in de breedte van tijdsduur dan
in diepte van kritiek. De B.S.P.-oppozisie blaft maar bijt niet door. Zij is tevreden dat C.V.P. en P.V.V. aan het

STRUYE-VOORKEVRTJES
Het bloed kruipt echter waar het
niet vloeien kan. Voorzitter Struye liet
de F.D.F.-er Lagasse spreken op het
beste uur, vlak vóór de stemmingen te
drie uur.
Meer dan dat, hij liet op dat ogenblik
elektries stemmen over amendementen
over een wetsontwerp ten voordele van

viel kletterend uit de toon toen hij met
veel drukte de onthechting en belangloosheid van de 2 Waalse kommissieleden, die toch zulke zware verliezen leden, kwam bezingen. Terwijl de Vlaamse C.V.P.-ers de Waalse vleugelvoorzitter vierkant uitlachten, juichten de Walen fanatiek toe. De kloof werd weer
eens duidelijk zichtbaar.
In een uitstekende tussenkomst waarbij hij zich beriep op de autonomie
der beide vlegels inzake taal en kuituur
aangelegenheden zette Verroken, voorzitter van de Vlaamse vleugel van de
C.V.P.-kamerleden de zaken reckt en
\\erd hierbij ook op de Volksuniebanken toegejuicht.
• « RUILHANDEL IN ZIELEN »
Bij de bespreking van het ontwerp
betreffende de oprichting van een bisdom Hasselt, bepleitte Piet Leys, met
een overvloed van argumenten de oprichting van dit bisdom in zijn begrenzing samenvallend met de huidige grenzen van Limburg, waartoe de Voer behoort.
Hugo Schiltz hield een indrukwekkende tussenkomst. Inhakend op een
uitspraak van Mundeleer, die de Vlamingen van onwaardige « zielenruil » ^
beschuldigde maakte hij, krijtwit en
innerlijk bewogen, heftig het proses
V. d. denationalizatiepraktijken, waarvan de Vlaamse gemeenschap sinds
meer dan 137 jaar het slachtoffer is.
NIK CLAES

oorlogsslachtoffers, amendementen uitgaande van de F.D.F.-er Lagasse zonder
dat hij gevraagd had of ze gesteund
werden. Want de elektriese stemming
moet gevraagd worden door 10 man.
Voorzitter Strm'e was verveeld dat zijn
geheime roerselen onderkend werden
maar gelukkig redden de B.S.P.-ers
hem door het verzoek van Jorissen over
de elektriese stemming te steunen.
• MAT EN LANG
H e t senaatsclebat de eerste dag NV-SS

matVheV bleef mat ook de tweede dag.
Vanaudenhove kon weinig overtuigen
maar het betoog van Hilaire Lahaye
was een lachsukses. Even ongenadig
als komies kraakte hij zijn eigen partij
en de meerderheid af, onder luide bijval van B.S.P. en V.U.
Dinsdag was de vergadering om 9 u.
afgelopen. Woensdag duurde ze tot
middernacht. Donderdag zou de « langste dag » zijn.

onze mannen in het parlement
Het wetsvoor.stel van de Volksunie o^er de \er(Ielins 60-40 voor
nederlands- en franstalijte studenten in plaat.s van de huidige
verdelins '^-ï-fi.) ten \ooidcle van
de frant;tali}>en Iswam in openbare \ erjjaderin» van de senaat.
Senator Jorissen .. ees er op dat
sinds 10 jaar de nederlandstalige
studenten op het lei! 3.') % toelagen bleet. Ook \ roe<; het wetsvoorstel de opfjave van de reden
der weiserins voor studiebeurzen en toelagen, alsmede finansiële kontrole op het half miljard per jaar voor het Fonds en
ten slotte een 'aarverslag voor
het parlement. De CVP. BSP en
1'VV stemden eenparig tegen, alleen de VU stemde voor...
Volksvertegenwoordiger P. I.eys
onder\roeg de minster van Binnenlandse Zaken over de geruchten van de afschaffing van
de vrijwillige korpsen bij de
brandweer en of het waar was
dat bij de voorbereiding \an de
besluiten (wet van 31 desember
1963) geen of onvoldoende kontakt zou geweest zijn met de
hrandweerin^nekties. De m i n s ter logenstrafte deze geruchten
en zei dat de vrijwilliue brandweerkorp-en niet zullen verdwijnen.
Volks\ ertegen woordiger Coppieters betreurde in een vraag, gericht tot de minister van NOK
dat onlangs bij ministerieel
rondschrijven v/erd beslist een
nieuw leervak (verkeersonderricht) op het schoolprogr:.mma
te plaatsen (welk nut hij niet

betwistte) doch dat zulks len
koste van een half uur onderricht in moedertaal geschiedde.
Men had geen rekening gehouden met het feit dat reeds vroeger een uur Xederlands verloren
ging ten bate van het Frans.
Tijdens het debat over de begroting van Openbare werken stelde kamerlid Leo Woutem aan de
hand van sijfers nogmaals de ongeliikheid in de verdeling van
kredieten voor wegenaanleg en
onderhoud tussen \ laanderen en
Wallonië aan de kaak. Ook
drong de h. Wouters aan op een
versneld opmaken van streekplannen i.z. ruimtelijke ordening
en waarschuwde de minister
voor een te duchten ongelijke
kredietenverlening in de werking van het fonds \oor streekekonomie.
In het zelfde debat pleitte de h.
Lootens voor meer aandacht
\oor de verwaarloo>-de Westhoek en betreurde hij de onstentenis van knnkrete gegevens in
verband met de kredietenverlening voor de indu^trializering
van dit gewest. Ook kamerlid
Leys kwam in dit debat tussenbeide, o.a. nopens de vertraging
in het onderhoud der wegen, de
noodzakelijkheid
van de afschaffing van dwarswegen op de
autosnelweg Bruuge-Oostende en
klaagde de lanudurige onzekerheid nopens de onteigeningen
langs ' de voorziene autoweg
Brugge-Kortrijk en de te tijdrovende prosedure voor goedkeuring of wijziging > an aanlegplannen aan.

.Schriftelijke vragen werden gesteld d<,or senator .lorissen en
kamerleden
Coppieters,
Matthe\ssens. Leys, Lootens, Goemans en Schiltz.
In de senaat werd dinsdag de
Nederlands tekst van de Belgiese
grondwet goedgekeurd. Senator
Jorissen hield hierbij een sarkastiese tussenkomst.
Dezelfde senator hekelde bij de
bespreking \ an het wetsontwerp
160 (koepelwet) het misprijzen
van de regering tegeno\er het
parlement door volmachten te
vragen. Hij waarschuwde de regering zich niet blind te staren
op de ekonomiese inzinking in
Wallonië doch ook oog voor de
ekonomiese
ontwikkeling
in
Vlaanderen e hebben.
Kamerlid \^ annyn drong lijdens
het debat over de begroting van
openbare werken aan op werken
ter voorkoming van overstromingen in het Leie- en Scheldegebied.
Kamerlid
Coppieters
onder.streepte bepaalde wensen in
verband met het Waasland en
bracht kritiek uit op de politiek
van het departement van Openbare Werken.
Kamerleden Leys en Schiltz
kwamen bondig doch sterk gedokumenteerd en be^vogen tussenbeide in het debat over het wetsontwerp, houdende oprichting
van een bisdom Hasselt.
Bij de bespreking van het wetsontwerp' betreffende de oorlogsslachtoffers diende senator Jorissen amendementen in.
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN!
doch dat franstalige studenten
die ia het Nederlands taalgebied universitaire studies volgen wel diploma's of getuigschriften kunnen bekomen van
Op 1 apTïl 1965 waren er in de wettelijke of wetenschappeons land 5.899.737 verplicht lijke graden. Het is volgens de
verzekerden tegen ziekte en in- minister logies dat dergelijke
validiteit. 1.639.202 zelfstandi- studenten studiebeurzen bekoge rechthebbenden en 946.492 men.
rechthebbenden van openbare
Dat is volgens volksvertegendiensten. Hetzij in totaal bijna woordiger Mattheyssens niet
de totale bevolking van het ko- logies. De opheffing van deze
ninkrijk. Dit blijkt uit de ta- anomalie zou inderdaad de toebel verstrekt door de minister passing van de wetgeving t e r
van Sosiale Voorzorg als ant- zake niet tot een karikutuur
woord <^ een vraag van ka- maken.
merlid Leys.

BIJNA 9 MILJOEN
VERPLICHT
VERZEKERDEN

RIJKSSTEUN VOOR
FRANSTALIGE STUDIES
Uit het antwoord van de minister van Nasionale Opvoeding blijkt dat studenten die
in het Nederlands taalgebied
middelbare studies volgen in
het Frans in hun onderwijsinrichting geen homologasie van
hun diploma kunnen bekomen

NIET B E A N T W O O R D E
VRAGEN
Volgende vragen werden
door de minister van Nasionale Opvoeding niet tijdig beantwoord : deze van kamerlid
Coppieters, of ouders het
recht hebben zich te verzetten
tegen elke vorm van publikasie
van de uitslagen van hun kinderen; deze van kamerlid Ba-

byion nopens het aantal vreemde kinderen, ondergebracht in
Brusselse vrije en gemeentelijke scholen, in welke volgens
het taairegime en hoeveel overzitters per schoolgraad en per
taairegime; van kamerlid Coppieters of het passend is dat
de
beheerraadsamenstelling
van de Vrije Universiteit van
Brussel eentalig Frans wordt
gepubliseerd in het Staatsblad
en of de minister de vertaling
van plaatsnamen in deze publikasie voor wettig houdt; een
vraag van dezelfde volksvertegenwoordiger over het aantal
full-time professoren aan de
universiteit te Leuven volgens
taairegime en in beide landstalen en het zelfde voor part-time-hoogleraren.

GEMEENTELIJKE
BEVOEGDHEDEN
Inzake aangelegenheden van
de kommissie van openbare
onderstand is de gemeenteraad
enkel bevoegd voor gevallen
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die uitdrukkelijk bij de ge- werd belast. Intussen blijkt
meentewet en de wetgeving op men van de Belgiese subsidide openbare onderstand zijn eringspolitiek in het buitenvoorzien. Deze bevoegdheids- land maar een geringe dimk te
sfeer moet restriktief worden hebben...
toegepast. Het kollege van burgemeester en schepenen kan
derhalve krachtens art. 63 van
de gemeentewet weigeren pun- NEDERLANDS EN FRANS
ten op de dagorde te plaatsen,
die buiten de restriktief be- IN BRUSSELSE
schreven
bevoegdheidssfeer
van de gemeenteraad vallen. SCHOLEN (1)
Aldus de minister van BinnenVolgens de sijfers die minislandse Zaken in zijn antwoord ter Grootgans bekend gaf dit
op een vraag van kamerlid jaar over de bevolking van d e
Babj'lon.
Brusselse scholen als antwoord op vragen van senator
Wim Jorissen zouden we, met
de sijfers van vorig jaar vergeKOSTPRIJSBEREKENING
leken, volgend tabelletje krijIn een omstandig antwoord gen.
Vrije betoelaagde scholen
aan kamerlid Leys ontleedt de
Lagere scholen
minister van P.T.T. de wijze
Nederlandstalige
:
^van kostprijsberekening van
1965-1966 : 9.857 22,38 %
een poststuk, die steunt op de
1966-1967 : 9.994 22,35 %
uitreikingskosten, de vervoer^'
kosten en de kosten voor an- Franstalige :
1965-1966 : 34.136 77,61 %
dere prestasies (zoals aanteke1966-1967 : 34.703 77,64 %
nen, spoedzendingen enz.).
Kleuterscholen
Door middel van driemaanNederlandstalige
:
delijkse tellingen kan men de
1965-1966 : 3.357 25,4 %
gemiddelde kosten bepalen,
1966-1967 : 3.828 26,74 %
verbonden aan het vettenden
Franstalige :
en bestellen van poststukken.
1965-1966 : 9.858 74,5 %
1966-1967 : 10.575 73,25 %
Gemeentescholen
VERTRAAGDE
Lagere scholen
Nederlandstalige
:
UITVOERINGS1965-1966 : 3.072 8,5 %
BESLUITEN
1966-1967 : 3.083 9,7 %
Franstalige
:
Volksvertegenwoordiger Mat1965-1966
: 32.721 91,5 %
theyssens ondervroeg minister
1966-1967
:
28.674 90,29 %
Piers hoe het kwam dat de uitKleuterscholen
voeringsbesluiten voor het inrichten van taalkaders in de Nederlandstalige :
1965-1966 : 1.225 8,5 %
sentrale besturen krachtens de
1966-1967 : 1.484 11,33 %
gekoördineerde wetten op het
taalgebruik in bestuurszaken Franstalige :
1965-1966 : 13.319 91,5 %
na drie jaar nog nief gepubli1966-1967 : 11.724 88,76 %
seerd werden.
Definitieve besluiten kunnen
Volgens de minister werden
deze besluiten op 3 desember we niet trekken eer we de sij1966 in het Staatsblad gepubli- fers voor het staatsonderwijs
seerd. Vooral de besluiten nrs. kennen. Misschien zijn geovergenomen
1 en 2 zouden volgens de mi- meentescholen
door
de
staat.
Maar
in elk genister het opmaken van taalkaders mogelijk gemaakt heb- val zijn de sijfers voor de nederlandstalige kinderen in de
ben.
kleuterklassen dit jaar gevoeBeter laat dan nooit..,
lig verhoogd tegenover vorig
jaar. Hierna volgen de sijfers
voor het gemeenteonderwijs
(1966-1967) :
GEPENSIONEERDE
Nederlands
Frans
AMBTENAREN
L.O. K.0. L.O. K.0.
1.484 28.674 11.624
Onder de huidige regering 3,083
zijn tot en met 31 desember jl. 9,70% 11,33% 90,29% 88,66%
We bemerkten het hoger %
396 ambtenaren met pensioen
gegaan of hebben ze ontslag voor het Nederlands kleutergenomen. Het hoogste aantal onderwijs dan voor het Nederdaarvan vindt men in Ver- lands lager onderwijs. Er werd
keerswezen en Finansiën. Dit eveneens vastgesteld dat Eiseblijkt uit een antwoord van de ne, Etterbeek, Ganshoren, Ouvise-eerste-minister aan sena- dergem en St Gillis geen ^.emeentelijk lager Nederlands
tor Jorissen.
onderwijs hebben.
100 FRANK TOELAGE

NEDERLANDS EN FRANS
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Senator Jorissen vond het
ongepast dat de Belgiese Staat
een bedrag van 100 fr toekende IN BRUSSELSE
aan de bekende vertaler van
Nederlands üterair werk in het SCHOLEN (II)
Duits, de heer Hermanowski.
In een andere vraag heeft seDe senator is niet tegen grap- nator Jorissen de sijfers gepen doch vindt het betrekken vraagd voor de kinderen van
van de Staat in grappen onge- vreemde nationaliteit. Brussel
past. De minister van Europe- telt tans 10 % vreemdelingen.
se Zaken en Nederlandse KuiDe sijfers voor het vrij ontuur verklaart dit insident als derwijs (antwoord op parlevolgt : het bedrag is een ge- mentaire vraag van senator Jodeelte van een globale toelage, rissen van 6 oktober 1966) zien
die aan bepaalde literaire tijd- er als volgt uit :
schriften werd verleend en beNederlands
Frans
rekend werd tegen 100 fr per
L.O.
K.0. L.O. K.O.
bladzijde. De overschrijving
9.994
3.828 34.703 10.575
werd evenwel niet door de 22,35»/ó 26,74% 77,64% 73,25%
Staat gedaan doch door hetzij
Het vrij onderwijs heeft
het tijdschrift, dat de toelage geen scholen te St Joost.
in haar geheel ontving of door
Ook hier een beduidend hoeen persoon of instelling, die ger prosent kinderen in de nedoor het tijdschrift met het derlandstalige kleuterscholen
overschrijven der bedragen dan in de lagere scholen.
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Keuze der engagementen
De konferensie van de Amerikaanse prezident met de Zuidvietnamese leiders en
de Amerikaanse militaire leiders — die in Zuid-Vietnam ambassadeur Cabot Lodge verdrongen hebben en daardoor feitelijk het heft in handen hebben genomen,
wat geheel in de lijn van de evolusie der jongste maanden in Vietnam ligt — is
de zoveelste etappe in het engagement van de USA in Azië. De Verenigde Staten
graven zich steeds dieper in Azië in, gevolg van het verloop der militaire operasies
in Vietnam, de verwarring in China, de mogelijkheid van een bevriezing der verhoudingen in Azië in akkoord met Rusland doch in ruil voor een status quo in
Europa. Hier zijn we meteen waar we willen zijn : de bijna stelselmatige afneming van de Amerikaanse belangstelling voor Europa en voor Latijns Amerika,
afgezien dan van de ekonomiese, die de vorm van ekonomies kolonialisme tracht
aati te nemen (wat in Latijns Amerika is gebeurd).
In zijn boek « The bitter Heritage »
(de bittere erfenis, ter nadere verklaring : een anti-Johnsonboek !) stelt de
Amerikaanse historikus Artur'Schlesfnger o.a. het volgende : « De opvatting
dat Amerika ook een Aziatiese macht
zou zijn staat de logika van onze eigen
geschiedenis in de weg. Want de geschiedenis schrijft de Verenigde Staten twee prioriteiten in hun buitenlands beleid voor, nl. het strategies belang en de andere de kulturele gebondenheid ».
« Volgens deze beide maatstaven zijn
West-Europa en Latijns Amerika die
delen der wereld, die voor Amerika van
het grootste belang zijn. Wij zouden de
onderwerping van grote delen van Azië,
Afrika, het Midden Oosten, Oost-Europa en Polinezië door een vijandelijke
macht of ideologie kunnen overleven.
(Dat is niet bewezen n.d.r.). Onze toestand wordt echter hachelijk de dag dat
West Europa of Latijns Amerika zich
tegen ons zouden keren ».
Voorlopig is een tegenstelling Amerika-West-Europa nog ondenkbaar en
het is ook niet de eerste keer dat er een
verkoeling in de betrekkingen intreedt.
Telkens zijn beide deze verkoeling te
boven gekomen.
Het is echter wel tipies dat de jongste grote bedreiging van de tradisioneel
geworden Amerikaans-Europese vriendschap vanuit Duitsland kwam en dat
men de afkoeling tans nogmaals niet
zonder Duits gekleurde graden op de
termometer van de vriendschap kan

meten. Er zijn er ook andere. Men zal
zeggen : de oprispingen, die zich reeds
merkbaar maakten onder het beleid
van Erhard en die nog duidelijker
zichtbaar zijn onder Kiesinger, die deze ontgoocheling o.a. ook daarom afreageert met een opening naar links
(waartegen zich nu toch de zgn. ijzeren driehoek Oost-Berlijn-WarschauPraag keert, blijkbaar met instemming
van Moskou, al is het de vraag of men
West-Duitsland bij verdere wrijvingen
met Washington elke afgereageermogelijkheid kan ontzeggen zonder riziko's
te lopen), deze oprispingen zijn nog
niet zo erg als de anti-Amerikaanse politiek van de Gaulle. Men zou daarop
kunnen antwoorden dat beide toevallig
of niet samenvallen (er is een FransDuits vriendschapsverdrag maar het
speelt ten deze slechts een zeer geringe
rol).
Moskou heeft ook reeds vastgesteld
dat het West-Duitsland niet zonder gevaar van Washington mag losweken,
want een zich van Amerika verwijderend Bonn wordt niet noodzakelijk
dichter bij Moskou gebracht. Vandaar
het opheffen van een mogelijk wrijvingsvlak tussen Bonn en Washington
door de instemming van Moskou in de
kwestie van de kernverspreidingstop,
nl. dat kleinere mogendheden de kernenergie voor vredelievende doeleinden
zullen mogen aanwenden.
Het enige alternatief in dit alles is
ten slotte Europa zelf. Terwijl Azië
meer en meer in de struktuur van de

Aflossing op diplomatiek vlak te Saigon : Cabot Lodge (rechts) zal er als USAambassadeur vervangen wórden door de h. Bunker. Deze aflossing wordt algemeen beschouwd als een verzwakkijtg van §.e politieke leiding in het Vietnam-geschil en derhalve als een versterking van de pozisie van de Amerikaanse legrletdmg. De neiging is groot, om daarin ook een nog grotere uitbreiding van de
oorlog in Vietnam te vrezen.
buitenlandse politiek van Amerika ingebouwd wordt en de toenadering tussen Moskou en Washington zich steeds
duidelijker aftekent, beide een gevolg
van het aan bod komen van zekere kansen en van een evolusie in beide staten
— het kan nochtans niet met zekerheid
worden gezegd, dat deze toenadering in
een duurzame indeling van de wereld
in twee invloedssferen zal uitmonden
— is West-Europa meer en meer op
zich zelf aangewezem Indien de noodzakelijkheid van de Europese eenmaking nog moest bewezen worden, dan
is dit nu toch overbodig geworden.
Zelfs de GauUe moet nu afremmen :

deze week in de wereld
Prezident Johnson belegt te Goeam konferensie met Amerikaanse en Zuidvietnamese leiders. Ho S/i Min van Noord-Vietnam piibliseert briefwisseling met Johnson. Veredere eskalasie van oorlog in Z.-O.-Azië verwacht.
Referendum in Somaliland levert 60 % ja voor behoud van statu quo (bij
Frankrijk blijven) op. Zware insidenten te Djibouti, dat neen stemde. De
Fransen gaan over tot deportasie van anti-franse elementen.
300 NATO-of f isieren zouden betrokken zijn bij pro-Russiese spionagezaak
o)ider leiding van parachutist
Rinaldi.
Rechtbank van Bremen bevestigt Thielen als NPD-voorzitter
hoewel
meerderheid van partijbestuur von Thadden steunt.

NAAR CANOSSA

Aan de trotse
alleenheerschappi]
van een bijna twee eeuwen oud industriekeizerrijk
is dezer dagen een
roemloos einde gekomen. Aan het toestaan van een Bondskrediet van 300 droeg hetzij 4 miljard 320 miljoen fr!
miljoen mark, waarbij op termijn
Een der hoofdfouten van de Krtippbijna evenveel zal gevoegd worden,
leiding
der jongste jaren is geweest
werd de voorwaarde verbonden dat
niet
tijdig
de verandering in de enerde eenmansfirma Krupp een maatschappij wordt. Of het nu een giebronnen te hebben gezien en aldus
te hebben
g.m.b.h. of a.g. wordt, wat respektie- nog zware investeringen
waarvan er
velijk met onze p.v.b.a. of n.v. over- gedaan in kolenmijnen,
eenkomt, IS van minder belang zolang tans een aantal moeten gesloten wormaar de persoonlijke alleenheerschap- den. Ook de produksie van staalgoepij opgegeven wordt. Tegen een een- deren waarvan de afzet in het buitenJ7mn!>firma had de bondsregering ui- land achteruitliep en zelfs in bepaalde
teraard niets in te brengen, zeker niet takken stagneerde, is een tweede
als het om Krupp gaat, maar wan- zware vergissing van generaal-direkneer de grenzen van het toelaatbare tor Beitz geweest, de eigenlijke leider
Alfried
mzake kapitaalsverhoudingen
— ei- van het konsern vermits
Krupp,
de
alleenheerser,
zich
slechts
gen en vreemd — overschreden worden dan helpt zelfs een zo beroemde zeer sporadies en dan nog indirekt
als beruchte tradisie en industriële met zijn imperium bezig hield omdat
autoriteit niet meer. Het eigen kapi- hij (wellicht als kompensasie voor
taal van Krupp kon de geweldige eks- zijn jarenlange hechtenis als veroorpansie van het bedrijf niet meer vol- deelde oorlogsmisdadiger) liever op
1,'en, des te meer daar de metodes van foto-safari in Afrika, Azië en Amerika
in de
Krupp verouderd waren. In de zwaar- trok of zich mensenschuw
industrie wordt overigens lang niet eenzaamheid terugtrok.
meer zo veel verdiend dat de overAlfried Krupp heeft wellicht dezer
blijvende winsten gezonde balansen dagen zijn opvattingen over de menwaarborgen. Vandaar dat Krupp ten sen — die zich nochtans niet in een
slotte verviel in een overlast van bank- a-sosiaal gedrag uitten, want Krupp
kredieten met fantastiese interesten- staat aangeschreven
als een sosiaal
lasten, die tot in miljoenen beliepen, zeer vooruitstrevende firma, ironiese
vermits einde november van vorig « kompensasie » voor het ontzaglijke
jaar het aan Krupp verleende krediet leed dat de monsterwapens van dit
niet minder dan 360 miloen mark be- keizerrijk over hele generasies hebben

zijn Europa der Vaderlanden blijkt niet
houdbaar tegenover een Europees federalisme met supra-nasionale politieke
gezagsorganen. De koppeling van een
onder leiding van Frankrijk geplaatst
Europa met anti-Amerikaans gedoe te
Parijs belemmert de Europese machtsvorming. Hoe vlugger deze Westeuropese eenheid tot stand komt, des te kleiner wordt het riziko dat Amerika zou
afwijken van zijn Europese en Zuidamerikaanse « eksistensie » en aan de
neiging zou toegeven, in ruil voor Aziatiese «evenwichten» de deling en
machteloosheid van Europa te bestendigen.

gebracht ? — ook nog
herzien
door het gedrag van vele zijner
« vrienden ». Van zohaast bekend geraakte dat Krupp in
moeilijkheden
verkeerde kwamen de jakhalzen in
West-Duitsland en ook in het buitenland te voorschijn. Het leedvermaak
aan de Rijn is zelfs niet kleiner dan
elders in de wereld, -waar Krupps
naam nog steeds een sinistere klank
heeft.
Het geval Krupp bewijst dat de tijd
van de eenman'ifirma's op hoog niveau voorbij is en dat de vierde generasie in een familie de grens is der
verwezenlijkingen. Alleen de groepen
kunnen zich nog doen gelden, de konserns, de grote maatschappijen en de
maatschappijen verenigd in holdings
en trusts. Het mag zelfs een wonder
heten dat Krupp het zo lang volgehouden heeft. De ironie van het lot
wil dat Krupp vandaag eindigt zoals
de man eindigde, van wie de grondleg
ster van de firma de eerste kolenmijn
overnam. Twee eeuwen geleden inderdaad bezat een zekere Pfandhöfer te
Sterkrade een kolenmijn, die de naam
droeg van « Gute Hoffnung » (goede
hoop). Het nodige kapitaal had hem
een zekere weduwe Helene Amalie
Krupp geleend. Zij dreef een handel
in koloniale waren, stoffen en porselein en daarnaast' ook nog een snuif ta-

bakfabriekje. Jaailijks verhoogde de
rijke weduwe het krediet aan Pfand
höfer en in 1785 kocht ze zelfs 25 %
der aandelen op voor haar zoon Petei
Friedrich Wilhelm. Toen vier jaar la
ter bleek dat zoon Krupp niet in de
wteg was gelegd als
bedrijfsleider
stelde Pfandhöfer vast dat hij de we
duwe Krupp niet minder dan 11.83^
Thaler schuldig was, welke schuld in
1800 tot 21.983 Thaler gestegen was,
een voor die tijd aanzienlijk bedrag.
Pfandhöfer trok er van onder met
stille trom zodat weduwe Krupp ver
plicht was de kolenmijn,
toen deze
openbaar verkocht werd, in te kopen
en zelf voor de eksploitasie ervan in
te staan. Hiermee werd in feite de ba
zis gelegd van het fortuin
Krupp
want de kleinzoon van mevrouw He
lene Krupp was de man, die aan de
huidige wereldfirma zijn naam gaf
al werd daaraan later door een huwe
lijk met een adellijke spruit von
Bohlen und Hallbach aan toegevoegd
Het bedrijf dat in totaal meer dan
100.000 man te werk stelt en er o.a
prat op ging dat men er van vader op
zoon tot vier, ja vijf generasies vei
werkte, bezit een eigen bedrijfskapi
taal van 1 miljard mark of ca. 13 mil
jard frank, waartegenover
echtei
bankschulden staan van 2 a 4 miljara
mark (men beschikt niet over juist(
sijfcrs). Deze wanverhouding heef!
uiteindelijk het trotse huis naar Ca
nossa aan de Rijn doen gaan. Su
transit gloria mundi... (K.V.B.).
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I n het v u u r van een verkiezingsrede riep p r e m i e r Pompid o u — nog altijd F r a n s e r van
k l a n k d a n B l u m en goed passend bij de welgedane bankiereerste m i n i s t e r — voor 8000
j u b e l e n d e gaullisten in het Parij se sportpaleis uit : « O h
F r a n k r i j k , d a n k zij de Gaulle
h e r r e z e n uit de slavernij
en
h e t p u i n van de bezetting, volg
nog eens zijn r o e p , voor u w
eer en geluk » ! Dat w a s een
duidelijke zinspeling op d e
« resistance », geleid door d e
GauUe tegen de Duitse b e z e t t e r
in de vorige wereldoorlog (in
tussen zijn de Duitsers boezemvrienden — m i n of m e e r
— van Ie g r a n d Charles gewoi
den). Een dag later hielden d*
aanhangers van kristen-demc
k r a a t J e a n Lecanuet ( s o o r t
Franse voorloper van de N<
derlandse D-66) in het zelfd
sportpaleis eveneens een kie;
meeting. Hij riep uit : « W a a r
w a a r t u toen, P o m p i d o u ? »
doelend op de totale afwezigheid in de resistance van de
p i e m i e r tijdens de d o n k e r e be-
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ZUfVERE MACHTSTRIJD ?

De Shape nam afscheid van Frankrijk.
Voor het laatst werd de Franse trikolore gestreken
aan
de ingang van het hoofdkwartier
en met plechtig vertoon door Lemnitzer
overhandigd
aan een
Frans offisier. En daarbij te bedenken, dat Shapeeigenlijk
vertrekt met een schop m zijn
denière...

COUVE DE MURVILLE
De veikie-Jngsnedcrlaag van de Gaulle's
munster van Buitenlandse Zaken Couve de
Murville stmbolizeert aU het -ware in één
man het wetnjg briljante rezultaat dat de
gaulhsteti bi] de jongste veikteztngen hebben behaald.
Mauiice Couve de Murville is met de
eerste de beste. Hij lijkt een koei en passieloos man, gezegend met een scheip verstand
maar behept met een kille jmenservverachInig die hem de omgang met andoen niet
gemakkelijk

maakt.

Hij woidt tn de gaulhstiese pers doorgaans beschievcn als « een afstammeling
van één der aloude Hugenoten - families >.
Dat IS nogal flatteus bedoeld, doch het is
slechts benaderend juist. Couve is inderdaad
een pioteslant, maar het aanhangsel < de
Miuville > beant-u'ooidt niet aan de adellijke suggestie die in de zgn. Hugenoten afkomst veivat ligt : het is doodeenvoudig
een burgeilijk toevoegsel, zo een beetje gelijk Mendes het staartje Fiance kreeg.
Couve stamt uit de pioleslantse hogere
burgaij, die m Fiankiijk tiadiswneel een
dikke vinger in de pap van de haute finance heeft. De binding met de geldwereld
werd nog verstel kt door zijn hmvelijk met
een dochter van de Fianse protestantse
bankier Piene Schweisguth.
Tussen haakjes : het gaullisme heeft altijd uitstekende veibindmgen met de finansieweield gehad; naast Couve zijn er Pompidou en Giscaid d'Estaing om hel te herrijzen...
Maurice Couve de Murville heeft een
vooi spoedige ambtenarenloopbaan
achter
de rug. KoU voor de jongste ivereldoorlog
zat hij een tijdje op de Fianse ambassade
te Brussel. In het begin van de bezetting
opteerde hij voor Vichy, die liefd'e bekoelde echter vrij vlug en Couve trok naar Algiers waar hij eeist in het kielzog van Giraud terechtkwam om uiteindelijk nog eens_
van pont te verwisselen naar de Gaulle.
Sindsdien is hij een oveiluigd gauJbsl gebleven.
Er dient even een misverstand opgeruimd : de nederlaag van Couve heeft de
induik verwekt dal hij zijn zetel in de
assemblee < kwijt was > Dat is fout, want
hij zetelde niet in het parlement. Hij bevond zich teizake in hetzelfde geval ah 20
van de 2S gaullistiese ministers. Hij onderwieip zich slechts aan de wisselvalligheden
van een parlementsvei kiezing toen de
Gaulle dat uitdiukkclifk
wenste. Alle ministers niet parlement au en — behalve de
zieke Mahaux en Jeanneney — tiokken
op bevel van de prezident naar het verkiezingsfront, omdat van meet af aan duidelijk was dat de Vme Répuhlique het zwaar
geschut best zou kunnen
gebruiken.
Couve de Muiville stelde zijn kandida-

Ierse stad Coik door de Engelsen in 1920, hoewel van even
grote omvang als de verwoesting van Lidice en O r a d o u r
door de Duitsers, nauwelijks
de wereldopinie b e r o e r d e .
Maar dergelijke vergelijking
is zeldzaam in dit e k s e m p l a a r
van al te k r a m p a c h t i g e verschoning van bepaalde u i t s p a t tingen, toegegeven dat inderd a a d de Dmtsers daarvan h e t
monop»olium m e t h e b b e n e a
o p d e « erelijst » naast Engeland, Frankrijk, de Verenigde
Staten, de Sovjet-Unie en Chin a prijken. Maar in se vermind e r t het b e s t a a n van afwijkingen bij anderen niet d e afwijking bij de enen.

tuui in « het > arrondissement van Parijs :
het VUde.
Dat IS het hait van de stad, met les Invalides, de Eiffettoren en het Palais Bourbon.
Daar bevinden zich een groot deel van de
ministeuele gebouwen en politieke hoofdkwartieien. Daar woont de bloem van « Ie
tout Pans » .• 50 t. h. van de kiezers beoefenen er -"n vrij beroep of zijn hogere amb' -tenaren, 2f*t.*h.'ttjn gepensioneerden, meer
dan 10.000 huisknechten en -meiden stemmen er trad oneel zoals hun meesteis, een
paar duizend nonnen en pateis verblijven
ei in een 50 tal kloosters.
De koele mensenverachter voerde kampanje op z'n Amerikaans. Htj drukte bakken en groentemannen op straat de hand,
ging huismoeders aan hun kookpot begroeten, betaalde een rondje m de bistro op de
hoek en hep binnen zowel in sjieke winkeb
als bij de kruidenier van de buurt. Hij
bekommerde zich plots om een aantal zaken, waat-tjan hij vroeger nauwelijks het bestaan zal 7 ermoed hebben • de vuilnisemmers, de slechte staat van een stoep of een
straat, de verlichting en de parkeerplaatsen.
HIJ < poetste de klinken » stelselmatig;
toen de kampanje halfweg was, schatte
hijzelf dat htj reeds zowat één tiende van
de 50.000 kiezers in het VUde had bezocht
of hegioet.
Alhoewel de sosiale struktuur van de kiesomschrijving hem lag, was het voor hem
een haide karwei Hij moest namelijk optornen tegen de bekendste plaatselijke politieker, de advokaat Edouard Frédéric-Dupont, die door de gaullistiese vloedgolf van
1962 uit zijn Assemblee-zetel was^gespoeld
maar die m een 27 jaar lange par lementail e loopbaan zo onderhand wel het klappen van de zweep had geleerd. Fiédéric
pakte het grondig aan : hij voerde een
grootscheepse persoonlijke
kampanje en
verzekeide zich de steun van Lecanuels Demokiaties Sentrum.
BIJ de eerste stemronde zag het er al bedenkelijk uit voor Couve de Murville. En
na de tweede ronde was gebleken, dat Dupont niet alleen de C.D.-stemmen had gekregen, maar eveneens een massa stemmen
van links : hij haalde het ruimschoots op
de minister van Buitenlandse Zaken.
Couve's nedeilaag was simbolies, omdat
ze verraadde hoezeer kiezers van verschillende strekking beieid geweest waren zich
te verenigen tegen de gaullistiese kandidaat.
Dupont immers is een aarts-konservatief en
een paitijganger van het buitenlands beleid der V.S. Couve, die de grote beweiker
was van de as Parijs-Moskou, kreeg het deksel op de neus. De linksen stemden Frédéric-Dupont!
A.N.

Tovano.

zettingsjaren en op de b o n vivant-mentaliteit van de welged a n e d a u p h i n van d e Gaulle.
Ook zijn t o e h o o r d e r s j u b e l d e n
en evenals de gaullisten besloten ze de meeting m e t een
r e c h t s t a a n d gezongen Marseillaise. Meteen was « la patrie »
nog eens gered, m e t en zonder
resistance, of helemaal zonder
w a n t w a a r was indertijd mijnh e e r Lecanuet ? Met zijn 19
lentes van toen kan hij ook al
niet veel résistance-potten geb r o k e n hebben...

ANDERS INGESTELD...
Uit het «Politisches Lexicon»
(Uitgeverij K.W. Schütz, Góttingen) zou m o e t e n blijken d a t
de b e r u c h t e «Endlösung» door
d e J o d e n zelf w e r d veroorzaakt, o m d a t ze zo « a n d e r s »
zijn. Ook van de negers w o r d t
het « zo a n d e r s zijn » b e k l e m
toond, ten einde de apartheidspolitiek ten volle te rechtvaardigen.
Vollediger en intelligenter is
in het Lexicon de vaststelling
d a t d e verwoesting van de

De krizis in de NPD schijnt
in tegenstelling m e t w a t de gestroomlijnde, veel verzwijgende of verdraaiende internasionale p e r s schrijft, een zuivere
strijd o m de m a c h t in de partij te zijn. De afgezette p a r t i j voorzitter Thielen v e r k l a a r d e
uitdrukkelijk, dat « politieke
meningsverschillen niet de eigenlijke reden van de s t r i j d
zijn ». Thielen zei dat de beslissende faktor in de strijd w a s
geweest het feit dat von Thadden sinds een j a a r alle m a c h t
aan zich t r o k in de landelijke
partijfederasies. Ook het feit
dat von T h a d d e n heer e n
m e e s t e r in het partijblad w a s ,
verschafte h e m een voorsprong
op Thielen.
N a a r algemeen oordeel is d e
huidige
voorzitter
Wilhelm
G u t m a n slechts een overgangsfiguur. Adolf von T h a d d e n zal
b i n n e n enkele m a a n d e n waarschijnlijk de onbetwiste leider
zijn. Het is blijkbaar ook naief te veronderstellen, dat deze
machtswisseling de NPD zal
r e m m e n in h a a r vooruitgang.
Met von Thadden i m m e r s voelen de meeste NPD-leden zich
in een toestand en een m a r s richting, die ze steeds h e b b e n
gewenst. Vermits het geschil
van bijna zuiver persoonlijke
a a r d was verwachten dan o o k
velen in West-Duitsland dat d e
NPD uiteindelijk eerder versterkt d a n verzwakt uit deze
krizis n a a r voor zou t r e d e n .
We zullen het \M«ldra k u n n e n
n a g a a n in Schleswig-Hollstein.

Tradisie en Engeland horen bij mekaar. Beroepen die elders
onherroepelijk
uitsterven,
houden dan ook op Engelse
bodem
nog stevig stand.
Hierboven
: drie generasies
strodekkers
(grootvader, vader en zoon Shelley uit het dorp Hockley)
hebben
nog de handen vol met herstellingswerken
aan
eeuwenoude
landhuizen of met
nieuwbouw.
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I I
werkt. Een m a n met metode en met
een stalen dagindeling.
Eén instruksie overtieedt hijzelf echter : hij had gezegd dat hij «voor niem a n d te spreken was, maar eerst in zijn
bureel en later in de traphal van het
gemeentehuis hakt hij nog een paar
m i n u t e n uit zijn dagorde om een pensioenzaak te regelen en een oude m a n
wegwijs te maken in de doolhof van
een erfenisaangifte.
Hij gooit de telefoon in de haak en
terwijl je je eerste vraag op hem afv u u r t , is hij rechtgesprongen om uit
een kast een stapel dossiers te halen. H i j
h o u d t er niet van, zo m a a r te kletsen.
Gedurende heel het gesprekt zal hij je
steeds weer d o k u m e n t e n in je h a n d e n
stoppen. Hij wijst je, o p het blad dat
voor hem onderste-boven ligt o m d a t jij
het aan de overzijde van het bureau
a a n het lezen bent, vlug en presies het
gezochte sijfer of sitaat aan. En d a n
merk je, dat hijzelf het d o k u m e n t eigenlijk niet nodig had. W a n t hij heeft de
sijfers nauwkeurig in z'n geheugen.

« Wat heeft nu op jou de sterkste indruk gemaakt bij die Pier Leys ? ».
Als je bij iemand een halve dag op bezoek geweest bent on er een « Ten huize
van... » over te schrijven, als je hem tn het kruisvuur van tweeduizend
vragen hebt
genomen met het doel om in zo'n korte tijd toch iets van het essensiële van zijn
karakter te achterhalen,
als je je langzamerhand
een beeld van z'n
persoonlijkheid
bent gaan vormen, dan kom je achteraf — bij het nakijken van je stapeltje
nota's,
sterk in de verleiding om je oordeel samen te ballen rond één dominerende
indiuk, één karaktertrek
die je het sterkst heeft
getroffen.
Bij volksvertegenwoordiger
Pier Leys dringt het antwoord op je vraag zich onmiddellijk en als vanzelf op : verdomd, is me dat een werkbeest!
Je bent al van bij
het begin van het interview onder de indruk gekomen van zijn tempo en al pratend is het beeld steeds duidelijker
geworden : een man als een bulldozer,
iemand
die zich vooral in zijn sas voelt wanneer hij aan hoogste versnelling optornt
tegen
een berg moeilijkheden,
een kerel die de tijd afmeet aan het door hemzelf
gepresteerde werk, een pak energie dat zich in bliksemtempo
steeds weer laadt en ontlaadt Werken, organizeren,
verwezenlijken,
bouwen is voor die man een primaire
behoefte.
En als je dan verder tast, stoot je op je tweede indruk. Deze oerkracht
is in de
politiek terecht gekomen omwille van een reden die zo elementair
is, dat je ze
hoogst zelden ontmoet : doodeenvoudig
om zijn grenzeloze werkkracht
zonder veel
filozoferen
en teoretizeren
in dienst te stellen van Jan en Piet en Frans en Marie.
Het volk. Geen abstraksie, maar mensen met een naam en een gezicht, mensen van
vlees en bloed.
Werkkracht
dus en sosiaal verantwoordelijkheidsgevoel,
als je het me vraagt.
En inderdaad, je was nog maar net
over de drempel van het huis aan de
Manitobalaan te St. Andries Brugge, als
je een paar keer een voorproefje gekre-'
gen- had van het tempo dat de burgemeester-volksvertegenwoordiger er o p
nahoudt.
Terwijl hij je voorging naar zijn bureel, heb je bemeikt dat hij hinkebeent
en hij heeft je desbetreffende vraag weggewuifd met een slordig « ach niet zo
erg; een verrekte spier \ a n o p het
voetbaheld. Als jong advokaat heb ik
destijds een « ploeg van de mannen
van de balie » opgericht en het gebeurt
af en toe nog wel eens, dat we achter
de bal aanhollen. Geen tijd voor train i n g natuuilijk en dan willen de spieren niet zo best meer mee ». Later, als
we op een holletje de gemeente bezoeken, hebben we alle moeite om in het
kielzog \\\n de hinkende burgemeester
te blijven.
Inmiddels heb je je neergezet aan de
bc/oekerskant van zijn schrijftafel en

het eerste wat je te horen krijgt is een
reeks telefoniese instruksies aan een onbekende aan de andere kant van de
lijn : « tot zo laat ben ik voor niemand
te spreken ». Hij zegt niet : ik ben de
hele
voormiddag
niet te spreken.
Hij noemt een presies u u r en achteraf zal je merken dat je netjes op dat
u u r buitengewalst woidt. Maar in de
tijd die hij voor jou ingeruimd had,
heeft hij zich d a n ook zo hartelijk en
zo intens met jou en je vragen ingelaten, dat je piogramma rojaal is afge-

Pier Leys werd o p 22 raei J92& «geboren als derde in een gezin van zeven.
Zijn vader was, net als zijn grootvader,
bloemist : z'n drie broers zijn trouwens
in het vak gebleven : twee h e b b e n een
bloemenzaak en de derde is hoofd van
de beplantingsdienst in een kustgemeente. St. Andries en bloemen horen
bij mekaar : de Brugse randgemeente
herbergt de grootste azaleakwekerij van
het land en heeft de grootste oppei vlakte « onder glas » van heel West-Vlaanderen.
Afkomst en voorvaderlijk
beroep
hebben de familie Leys dus stevige wortels in het volksleven van St. Andries
bezorgd. De grootvader, die een bloemisterij dreef in het Gezellekwartier,
heeft het politieke virus in de familie
gebracht • hij was een tijdlang lid van
de gemeenteraad. De Leys'en horen al
eeuwen in deze streek van West-Vlaanderen tuis en als je hoog genoeg in de
stamboom klimt, vindt je daar een wapenschild : een rood kruis o p een geel
veld, raet in ieder kwartier een gioen
klavertje.
De bloemisterij Levs ligt op St. Andries, m a a r de familie had een bloemenwinkel te Brugge zodat de jonge Pier
z'n allereerste broek in de schaduw van
de belforttoren heeft versleten. Tegen de
tijd dat hij de lagere school moest bezoeken, woonde hij echter al in de randgemeente. H u m a n i o r a liep hij aan het
St. LodewijkskoUege, waar hij terecht'
kwam in de K.S.A. Hij werd trouwens
gewestleider van deze jeugdbeweging,
waar hij een tijdgenoot was o a. van Gaby van de Putte.
N a het kollege ging hij twee jaar
rechten studeren te Leuven. De doktoraten deed hij, als spoorstudent, te Gent.
D a t was zo'n beetje de Westvlaamse
gewoonte einde der veertiger jaren :

in Vlaanderen

m e n ging een paar jaren de Leuvense
atmosfeer snuiven en m e n vergeleek
d a n eens met Gent. H e t h a d een bijkom e n d voordeel : in de doktoraatsjaren
liet het beperkt aantal uren kursus de
spoorstudent tijd genoeg over, om in
zijn gemeente op velerlei wijze aktief te
zijn. Er was in de eerste plaats de
K.S.A. En even later, onmiddellijk na
de studentenjaren, kwa.n d a a r van alles
bij. De jonge Pier Leys werd o p St. Andries stichter van het N.C.M.V. (hij is
e r nog altijd ere-voorzitter van) en —
als overtuigd Vlaamsgezinde — sekretaris van de Davidsfondsafdeling (hij is
nog steeds bestuurslid).
H o e gaat het met een jonge, aktieve
vent die van aanpakken weet ? Men
kwam hem polsen voor de C.V.P. Het
was de tijd van de koningskwestie en
even later van de schoolstrijd. De
Vlaamse Konsentrasie had in 1949 blauwe schenen gelopen bij de parlementsverkiezingen; de Volksunie moest nog
opgericht worden.
De « volstrekte meerderheid » en de
« schild en zwaard n-teorie waren de
slogans van de dag De grote scheidjp^
in de geesten van de na-oorlogse gtnc- "'"
rasie moest nog komen. Een Vlaamsgezinde, sosiaalbewuste jonge m a n kon
in die tijd nog boordevol illuzies voor
de C.V P. opteren. Pier Leys deed het;
hij werd afdelingssekretaris op zijn gemeente en lid van het arrondissementeel hoofdbestuur.
Paralleel daarmee — maar gescheiden — liep de belangstelling voor de
gemeente-politiek. I n 1952 kwam de
jonge Leys o p de lijst Gemeentebelangen. In feite was dat een a-politieke
groepering, met een kristelijke inslag.
De C.V.P. als dusdanig zou slechts in
1964 aan de gemeenteverkiezingen gaan
deelnemen, toen Pier Leys al zes jaar
burgemeester was, en met de uitgesproken (maar mislukte) bedoeling om hem
te kelderen.
I n 1952 bleek inmiddels reeds dat
Pier Leys de coming-man van de gemeente was : hij haalde 839 voorkeurstemmen en dat waren er 23 meer dan
lijstaanvoerder burgemeester Coppieters
en heel wat meer dan de rest op de lijst.
Gemeentebelangen kreeg 9 van de 13
zetels; de sosialisten moesten vrede nem e n met de rest en de liberalen werden
met lege h a n d e n naar huis gestuurd.
Inmiddels boterde het tussen het jonge, aktieve gemeenteraadslid en enkele
heren van de meerderheid niet al te
best.
Coppieters
was
allesbehalve
Vlaamsgezind en aan O p e n b a r e Werken
zat Samijn, een naam die in verband
met de IJzertoren wel eens genoemd
was geworden. H e t sosiaal, demokraties
e n Vlaams element kwam in de meerderheid niet behoorlijk aan z'n trekken.
I n 1958 besloot Pier Le>s, o p eigen
vleugels te gaan vliegen. Hij nam deel
aan de gemeenteverkiezingen als aanvoerder van de lijst Volksbelangen, een
groepering van boeren, arbeiders, bedienden en middenstanders die het opn a m tegen de overige lijsten en vooral
tegen Gemeentebelangen. Het werd een
sukses : 5 van de 13 zetels gingen naar
de Volksbelangers en Pier Leys haalde
het tot dan toe te St. Andries onmogelijk gewaande aantal van 1.690 voorkeurstemmen. T e r vergelijking : de ge*
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populariteit en h e t politiek gewicht van
zijn lijst en medewerkers ruimschoots
om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. En elders had hij evenmin
een partij nodig, want aan de nasionale
pohtiek dacht Pier Leys niet.

Q

meente telde toen minder d a n 15 000
inwoners.
Advokaat Leys was een wijs overwinnaar : de dag na de verkiezingen begon
hij met een reeks pogingen die er op
gericht waren, een koalisie te vormen
met de lijst Gemeentebelangen. Als het
van hem afhing, moest de kloof niet bestendigd blijven : hij h a d getoond d a t
hij niemand nodig had, dat hij zijn
weg alleen kon gaan. H i j wilde nu tonen, dat hij over minder prettige ervaringen van het verleden een kruis kon
maken.
De onderhandelingen d u u r d e n zeven
weken en liepen toen definitief spaak.
Pier Leys kon in geweten zeggen d a t hij
een vrij man was, dat hij niets onverlet
had gelaten om te herstellen wat gebroken was. Voortaan moest hij zijn eigen
weg gaan Hij deed het; hij sloot een
koalisie met de sosialisten en hij begon
als burgemeester met het uitwerken van
' de honderd en één plannen die hem
voor de geest zweefden
Zes jaar later, in 1964, zou blijken
g i f t hij de juiste weg had gekozen : zijn
pijst Volksbelangen haalde de volstiekte
•"'=<-rderï»v.A,
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Stemde achter zijn naam en de C.V.P.
(die voor het eerst — en spesiaal « om
•nem te kraken » — onder eigen naam
*e St. Andries opkwam) kreeg een da
verende afstraffing
In 1960 — toen Pier Leys twee jaar
burgemeester was en toen bleek met
welk sukses hij zijn ambt vervulde —
had de C.V.P. een poging gedaan om
haar gewezen coming m a n uit St An
dries de politieke nek te breken.
Mr. Leys werd uit de partij gestoten
maar (o heilige C V.P logika ') dezelfde
brief waaim hem dat meegedeeld werd
1. «tipte tevens aan dat het de nasionale
f ^:y ^: l<^''li"g niet onwelgevallig zou
zijn indien de uitgestotene terug een
aanvraag tot lidmaatschap zou indie
nen Daaraan zou onmiddellijk gevolg
gegeven worden, voor zover Leys bereid
was zich met huid en haar aan de par
tiJ op het plaatselijk en op het nasio
naai vlak zou onderwerpen
Een lidmaatschapskaart kostte in die
t'jd 30 fr en dat vond Pier Le>s een
r^fu'^ li"ge prijs voor zijn onafhanke
l u ^ en vrijheid • hij zou voortaan
^élf wel zijn ervs tjes doppen T e St.
] Andnes had hij geen enkele partij no
aig en volstonden zijn weikkracht, zijn

Altans niet o p dat ogenblik In 1965
werd hij benaderd door de Volksunie,
die hem waardeerde als vrij en onafhankelijk Vlaams buigemeester. Burgemeester Leys voelde er niet veel voor
om aan nasionale politiek te gaan doen,
m a a r wel was het hem duidelijk dat de
bedreiging met de grendelgrondwet een
samenballing van alle Vlaamse krachten
noodzakelijk maakte. Talrijke Vlaamse
vrienden uit zijn eigen gemeente en u i t
heel West Vlaanderen zetten hem er toe
aan, de eerste plaats op de verruimde
Volksunielijst te aanvaarden. T o e n elders een Maurits Coppieters de beslissende stap zette, meende ook Pier Leys
dat hij niet langer meer mocht aarzelen. I n een geest van open en loyale
samenwerking werd tussen zijn Vlaamse Volksbond en de Volksunie arrondissement Brugge het akkoord gesloten, d a t , d e bazij was voor een grote verkiezingsoverwinning : de Kamerzetel
werd veroverd en niet minder dan 6 000
mensen stemden achter zijn naam.
Natuurlijk was het een harde — en
wat de tegenstrevers betreft — een smerige kampanje. Pier Leys werd uitgekreten als « overloper », waarbij men
zorgvuldig het feit verzweeg dat de populaire burgemeester al vijf jaar de
C V.P. de r u g had toegekeerd. De m a n
die men omwille van zijn stevige bazis
in de gemeente wel terug had willen opvissen voor de C.V.P. maar die verkoos
zijn eigen weg te gaan, werd in de
« kristelijke » pamfletten uitgekreten
voor « zwarte Piet » : een niet originele en overtuigende toespeling o p cle

HOBBY'S
We vroegen aan Pier Leys naar een
anekdote, een pittig
niemendalletje
uit zijn politieke loopbaan, waarmee
we onze « Ten huize van.. > wat
kleur zouden kunnen geven. Hij keek
ons stomveibaasd aan en bleef het
antwoord schuldig. Onze kommentaar . geen ttjd voor ankedoten.
We informeerden naar zijn vrijetijdsbesteding.
Vakansie neemt hij
zelden of nooit. Maar htj houdt zich
fit : zwemmen en af en toe nog eens
een partijtje voetbai Htj doet aan S
mm film, maar een hobby kan je dat
eigenlijk met noemen : ztjn geliefkoosd onderwerp ts immers de vooruitgang van de gemeente St. Andiies.
Enkele keren paar per jaar trekt htj
er toch rezoluut voor een paar uren
uit. Dan kan je hem (tn de zomer)
onder de staande wip en (m de win
ter) voor de liggende wip vinden •
boogschieten ts zijn geliefkoosde ont
spanning Of, samen met een paar
jrtenden, paling gaan peuren m een
boldenvater
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infcivisme dooddoener die — bij gebrek
aan andere argumenten — nog maar
eens tegen de Volksunie dienst moest
doen.
Daar zijn inmiddels twee jaar overheen gegaan en in die paar jaar is gebleken dat Leys uit het hout is gesneden waarvan men goede volksvertegen
woordigers maakt Zijn tussenkomsten
in de Kamer worden steeds tali ijker. De
VI lenden in de fraksie waarderen hem
als een rondborstige, joviale kameiaad
en als een hard werker In de Volksunie
voelt hij zich volkomen tuis : Pier Le)s
waardeert zeer sterk het feit dat andeI ren die langer in de partij stonden m
het teken van de verruiming op hem
beroep deden, terwijl de partij hem
dankbaar is voor het aandeel dat hij ge
had heeft in de grote elektorale doorbraak op nasionaal en Westvlaams vlak.
H I J IS echter niet alleen een goed spreker en werker in de Wetstraat, hij is tevens een onvermoeibaar kampioen van
het sosiaal dienstbetoon Hij schat dat
hij sinds twee jaar reeds zowat 1 000
dossiers alleen op het vlak van pensioenkwesties heeft behandeld en in orde
gekregen En indien alle parlementairen de ijver en de werklust van Pier
Leys aan de dag zouden leggen, d a n zou
de eeuwige klacht over het absenteïsme
onmiddellijk uitgestorven zijn. Alhoewel hij steeds van St Andries naar Brussel moet en alhoewel hij in zijn gemeente de handen vol heeft met weik, beschouwt hij het als een doodeenvoudige
plicht t o v . zijn kiezers dat hij altijd
alle zittingen in het parlement bijwoont : « ik ben nog geen enkele keer
afwezig geweest n.
Onder
zijn leiding
groeit
Sint
Andries jaar in jaar uit tot de modernste en meest Vlaamse randgemeente van
Brugge Hij heeft ontzettend veel weik
verzet. Alle wegen, ook de landbouwwegen, werden verhard in de eerste jaren van zijn buigemeesterschap H i j
waakt persoonlijk over de nooit onder

... i

broken aanbouw van sosiale woningen
en hij zegt terzake « dat het weikehjk
sosiale woningen betreft, geen lukse appartementen zoals op zoveel andere gemeenten onder het etiket sosiaal worden
gezet. Wie bij ons sosiaal bouwt, geeft
altijd tweehonderdduizend fiank minder uit d a n op eigen kracht ». Hij is
bezig met een volledig nolei ingspiojekt.
Volgende maand wordt de eerste steen
gelegd van een rustoord voor oudeilingen. Er komt een kultuieel scntium in
een kasteel dat de gemeente voor een
prikje heelt k u n n e n bemachtigen Ei .s
al een instruksiezwembad voor de jeugd
en de plannen voor een volvvaaidi:^
zwembad werden ook reeds ingediend
O n d e r zijn impuls startte St. Andnes
met een grote jaailijkse handelstentoonstelling H i j nam het inisiaiief om met
priveegelden van een groep inwoners,
een feestzaal te bouwen die ter beschikking staat van de gemeenteli)ke organizasies en verenigingen
Hij vertelt met bruisende geestdiift
over al de plannen en verwezenlijkingen
^ die van St. Andries een modelgemeente
moeten maken. Hij sleept dossiei na
dossier aan om je deelachtig te maken
in zijn geestdrift en als hij merkt dat je
v u u r vat, begint hij een lange uiteenzetting over zijn jongste projekt ; een
industrieterrein van 30 ha.
J e hakt even in die woorden\loed een
plaatsje voor een vraag • hoe «peelt hij
het klaar met zijn dagindeling ? Als antwoord krijg je een ijzeren uurrooster,
waaraan noit getornd woidt : om 8 u u r
o p het gemeentehuis, om 9 u u r de zakelijke afspraken en het ontvangen van
mensen die hem nodig hebben nadien
terug naar het gemeentehuis: driemaal
per week op de middag naar Brussel. O p
vrijdagavond, o p zateidag en tueeraaal
per maand o p zondagvoormiddag zitdagen in eigen gemeente en elders.
Voor de familie (een zeer sjarmante
jonge echtgenote die je — ondanks haar
talrijk kroost — als « jongedame »
zoudt willen aanspreken en vijf schatten van kinderen in de leeftijd van 10
tot 3) blijft er uiteraard niet al te veel
tijd over. Mevrouw begrijpt dat echter
best en leeft mee met haar man Alleen
af en toe sleurt ze hem er eens uit en
d a t wordt dan een uitje met-twee m een
eetgelegenheid, liefst in de buurt van
Damme.
We namen afscheid van Pier Leys en
zijn gastvrije echtgenote in de moderne
leefkamer, met de klassieke borrel in
d e vuist, teiwijl de gastheer ons trots
een paar van zijn duuibaarste inventarisstukken toonde : prachtige schotels
en kruiken die door een plaatsehjke kerainist met veel goede smaak weiden \ervaatdigd en die aan 1'ier Levs weiden
aangeboden door een wiikvereniging,
dooi de kristelijke landboiiweisoig.mizasies, door de handelaais..
i\o.
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Dit hoor en lees je vaak : wat op de modemarkt
aan bintensporlgs
en ondraagbaars, kortom aan lelijks verschijnt,
is het produkt van mannelijke
ontwerpers
die niet van vrouwen houden. Misschien, maar het hoeft niet waar te zijn. In
Nederland bv. dat — jaja! — een aantal autentieke mode-ontwerpers
telt, is Max
Heymans
wel de leven(fe negaSte van die teorie. Max schept wat
simpelweg
« mooie » mode heet.

Max is zeker een heel h e e r s c h a p o m
te zien. Tuft in A m s t e r d a m altijd genoeglijk r o n d m e t n o n s j a l a n t e kleren
aan : in sportieve j a s en trui, vouwloze
b r o e k en op dikke rubberzolen. Zegt
hij zelf : « dat staat m e n u eenmaal
best, w a n t een adonis b e n ik zeker

LIEFDE LEREN
Al het nieuwe komt uit Amerika,
is een gewoonte-gezegde
geworden.
Het allernieuwste (al is dat relatief)
in de dieptepsicliologie is de « praatmaraton >. Mensen komen samen en
ontbolsteren het diepste wezen van
bepaalde proefpersonen door een 30
urengesprek, dat vaak eindigt met de
volledige ineenstorting en « ontbloting van de ziel » van de proefpersonen. Dit psichologies eksperiment
dat een gezelschapsmode tuerd, zi'ordt
nu echter toegepast in de nijverheid,
omdat het zogezegd de arbeidskapasiteit verhoogt.
Ook de Vista (Volunteers in Service to America) gebruikt de maraton, en ten slotte worden vooral de
vrouwelijke leden aan de zware zielstest onderworpen, omdat ze daardoor
bevrijd worden van angstkompleksen,
terughoudendheid
(blijkbaar
een meer vrouwelijke dan mannelijke eigenschap) en vijandigheid. Gesprekstemata zijn vooral ras, religie
en seks. Eens dat de meisjes aldus
worden < leeggemaakt > en hun
« vuilheid > achterlaten, worden ze
als helpster in de strijd tegen armoede, oniuetendheid en liefdeloosheid
naar de armen van de grootsteden gestuurd. De bedoeling is met dat ze de
armen zouden helpen volgens het aloude liefdadigheids-prosedee
doch
o.a. door « provokasie » zouden aan
zetten, een eigen verweersiefleks en
pozitieve impuls te heroveren om uit
de ellende en de letargie of berusting m eigen lot te geraken.
Een hefdesmissie dus in een provokatoriese stijl. Het nieuwe ststeem
blijkt reeds pozitieve, zij het nog
bescheiden gevolgen m de armoewij
ken van New York te hebben. Sommige moderne < missiezusters » van
f'tsta weigeren zelfs hun post te verlaten, wanneer hun
missietermijn
verstreken is. Ze zijn van mening dat
ze hun moderne
liefdesboodschap
verder moeten uitdragen. Dal deze
nieuwste
aktiviteit
in
Amerika
hoofdzakelijk door vrouwen wordt
uitgedragen doch door mannen werd
bezield en georganizcerd, hoeft m het
land, waar hel gezin een sterke matrimarchale stempel draagt, met Ie
venuonderen. Evenmin als het feit,
dat met deze aksie reeds honderdduizenden dollars gemoeid zijn.

.

niet ». Dezelfde Max m a a k t twee k e e r
p e r j a a r de mooist d e n k b a r e kolleksies.
Een beetje damesachtig, m e n e n sommige Nederlandse m o d e r e d a k t r i s e s , m a a r
dat klinkt Max juist k o m p l i m e n t e u s in
de oren. Liever w o r d t hij voor w a t al
te ernstig en klassiek versleten d a n
voor dol en buitensporig. Toch prijzen
zelfs de moeilijkste d a m e s van de m o depers zijn kreasies u n a n i e m als «chic,
stijlvol en verfijnd » en h u n s c h e p p e r
als « een van de weinigen die m e t g r o t e
passen aan de teenagekultus voorbijstapt en slechts voor volwassen vrouwen o n t w e r p t ».
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Wat veelgeprezen Max e r zelf van
vindt ? Die h o u d t van eenvoud, w a t
zijn kolleksies juist een persoonlijke
toets en stijl geeft. Wil liever zichzelf
blijven dan m e t alle w i n d e n meewaaien.
Tenslotte moet kleding volgens h e m altijd « v e r a n t w o o r d » blijven, en daartoe is talent o n m i s b a a r . Moed ook, als
j e b e d e n k t welke grillige winden o n s
vanuit Parijs en Londen vaak toewaaien. Veelal kamoeflage voor gebrek a a n
w a a r a c h t i g talent en inspirasie, m e e n t
H e y m a n s streng.
Hoe hij de m i n i m o d e en h a a r derivaten beoordeelt ? Wel aardig voor
heel jonge, heel d u n n e en heel mooie
meisjes, m a a r zelden elegant. Zelf doet
hij e r niet a a n m e e . Laat die kinderen
m a a r gretig graaien in de ook in Ams t e r d a m zo bloeiende tiener- en twenb o u t i q u e s . Of h u n gading vinden bij
kollega Dick H o l t h a u s en a n d e r e n . Max
o n t w e r p t wel voor de rijpe v r o u w . E n
die is er niet rouwig om.
V r o u w e n mooi te kleden vindt Max
heerlijk. En van ze h o u d e n doet hij zoals van alle fijne lui : als ze m a a r vriendelijk en gezellig zijn, persoonlijkheid
en zin voor h u m o r hebben. Vriendschap en w a a r d e r i n g zijn belangrijk,
die k a n hij genoeg opbrengen voor sommige van zijn helpsters, m a n n e q u i n s
en klanten.
De stereotiepe vraag a a n m e n s e n in
het modevak (« Aan welke regels m o e t
een vrouw voldoen o m er chic uit t e
zien ») laat hij even t r o u w onbeantwoord. O m d a t e r gewoon geen regels
zijn die voor alle vrouwen in alle omstandigheden gelden. Geen twee vrouwen lijken op elkaar; hoe k u n j e d a n
een s t a n d a a r d r e s e p t geven voor De
Goedgeklede V r o u w ? Wel heeft Max
zo zijn eigen bevindingen. Haastig winkelende v r o u w e n bieden h e m bv. een
treurige aanblik. Alsof ze zo uit een
b r a n d e n d huis zijn gevlucht en als het
regent bovendien v e r p a k t in vormeloos
plastiek...
Zich m e t veel of weinig geld goed kleden is voor Max een kwestie van stijl.
Onder stijl verstaat hij woordelijk
« een k o m p l e k s van eigenschappen die
s a m e n i e m a n d s h o u d i n g en o p t r e d e n
bepalen. E r k o m t nog m e e r bij kijken,
m a a r goede stijl is in de eerste p l a a t s
de uiting van innerlijke beschaving ».
U moet het h e m aangeven: m o d e m a n
Max s p r e e k t wijze w o o r d e n die vrouw e n te d e n k e n geven...
ANNIE.
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Een moderne versie van de vreselijke « Ntirnbergse
maagd » ?. Een drasties middeltje om al te opdringerige
heerschappen
op afstand te houden ? Niets van dat
alles. Alleen maar een der talrijke « eieren van Kolombus » op het resente
Uitvinderssalon : een pakje voor diepzeeduikers,
dat moet beschermen
tegen gevaarlijke
vissen.

PLANEKONOMIE
Een Londense p a n d j e s h u i s b e z i t t e r vertelt volgend verhaal : « Op een
m o r g e n k w a m een jonge m a n zijn k a m e r a belenen en kocht e r een
t r o u w r i n g m e e . 's Middags verscheen hij m e t zijn b r u i d , kocht de k a m e r a m e t de t r o u w r i n g t e r u g e n m a a k t e van h a a r kiekjes, 's N a m i d d a g s
w a s hij d a a r weer, v e r k o c h t k a m e r a en bruidskleed en ging m e t het geld
o p huwelijksreis. Dat n o e m ik p l a n e k o n o m i e ».

O P G E V O E D E GAST
Arne Persen uit S t o c k h o l m vroeg in een brief aan hotelier J é s u C a r e n t a
aan de Costa Brava of hij zijn h o n d m e e in het hotel m o c h t b r e n g e n . Hij
o n t v m g volgend schrijven : « Geachte h e e r , in d e dertig j a a r dat ik een
hotelbedrijf heb heeft nog nooit een h o n d sigaretten in b e d gerookt, een
lepel gestolen, mijn gordijnen afgerukt, m e t r a d i o m u z i e k in d e badkam e r lawaai g e m a a k t . K o m t U d u s m a a r g e r u s t af m e t u w opgevoede
mede-gast ».

DAPPERE VROUW
Toen twee m o t o r e n van een passagiersvliegtuig uitvielen en m e n e r t o c h
in slaagde veilig te Orly te landen, w e r d de 78-jarige juffer R o u b e t d o o r
passagiers en vliegtuigbemanning geloofd o m h a a r m o e d i g g e d r a g
tijdens deze s p a n n e n d e ogenblikken. Dank zij de o u d e j o n g e d a m e w a s
nl. geen paniek u i t g e b r o k e n . Zei ze : « Daar ik ziekelijk b e n is iedere d a g
een geschenk. Daar ik bovendien de reis m e t geleend geld h e b g e m a a k t
h a d ik niets te verliezen ».

DE BETOVERGROOTTIJD
We h e b b e n het vroeger al eens gehad over de beleefdheidsregels die
in b e t o v e r g r o o t m o e d e r s tijd — zowat m i d d e n d e r a c h t t i e n d e eeuw — in
zwang w a r e n . We t a p p e n graag uit datzelfde vaatje nog m a a r eens. Hier
volgen een p a a r regels voor wie a a n tafel h e t vlees m o e s t voorsnijden :
« Indien men by Geval zyn Handen nat maekt, zo moet men om geen
half vuil Servet vragen om die daer aen af te veegen, onder
voorgeven
dat men te zindelyk is om dit aen 't schone Servet te doen, want dat is
geen Beleeftheyt
of Compliment,
maer een Pasquil op de malle
Zindelykheyt van de Vrouw des Huysgezin; waitt aen een vuil Servet maekt
men
zyn Handen veeltyds morssiger dan die te voeren waren, het geen een
Walging in de Gasten verwekt ».
Als j e n a die walging nog k a n kijken n a a r d e voorsnijder, d a n zal
j e b e m e r k e n dat-ie het toch ook wel beleefd geleerd heeft :
« Als alle de aenzittende Personen gedient zyn, zo mag de
Voorsnyder
zig zelf bedienen, nemende van hetgeen in de Schotel is overig
gebleven,
hebbende hy de leckerste Beetjes overgegeven, zonder iets van het Beste
voor zich te bewaren, en dan gaat hy gerust zitten eten ».
O m alle vergissing te v o o r k o m e n : « overgegeven » in d e t e k s t hierboven wil gewoon m a a r zeggen « doorgegeven ».
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VAN DE
TEKENPEN
Over onze Belgiese muzea hebben wij tot dusver v^einig
fraais geschreven, omdat het nu eenmaal moeilijk kan,
al zijn we nog zo mild. Want als het effe kan doen wij
het graag. Nu bij voorbeeld, met een komplimenteuze
buiging naar dat muzeumpje voor moderne kunst aan
het Brusselse Koningsplein. Al is het enige muzeum voor
moderne kunst dat wij inlopen kunnen (in Nederland
heeft elke provinsiestad er een) maar een voorschoot
groot, het werk dat er (soms) geleverd wordt is daar
omgekeerd evenredig mee.
Tijdens de wereldtentoonstelling van
1958 werden in het Amerikaanse paviljoen een aantal reusachtige, ter plaatse
vervaardigde panelen getoond die in
gioteske lijntekeningen het Amerikaanse leven van elke dag parafrazeerden
(om niet (( ridikulizeerden » te schrijven). Het waren sublieme stukjes van
zelfspot en (al knipperden we eerst even
met de ogen) meesterlijke tekeningen
met als sinjatuur Saul Steinberg. H o e het
i o n hebben we nog steeds niet achterhaam, maar na de wereldtentoonstelling
hebben de Koninklijke Muzea voor
Schone Kunsten van België deze panelen aangekocht.
En wat nog verwondeilijker is, die
panelen verhuisden niet n a a r de archiefkelders. Sterker, tot 30 april worden ze onder de titel « T h e Americans »
opnieuw ten toon gesteld in het minimuzeum aan het Koningsplein. En, vinden wij, u moet ze gaan bekijken (wat
tijdens de V.U.-kongresdagen bij wijze
van pauze rustig kan).
De oorspronkelijke kolleksie werd
voor deze ekspozisie aangevuld met een
aantal minder omvangrijke lijsttekeningen die aan de muzeumwanden kwamen
dank zij de bereidwillige medewerking
van de kulturele diensten van de~ Ambassade der Verenigde Staten.
Ondanks een soms glimlachende Leonardo da Vinci. een bijtende Daumier
en een speelzieke Paul Klee is o.i. Saul
Steinbeig de eerste die van de h u m o r
merkelijke kunst gemaakt heeft, die
zonder zijn onderwerp te veilaten dit
onder^-erp mateloos ontstegen is en ten
slotte vergeestelijkte grappen brengt in
een bcelding die plasties honderd ten
honderd zuiver is. Wij bedoelen maar
dit . Steinberg heeft de anekdotiek van
de giap niet meer nodig. Zijn tekeningen zi|n geen getekende moppen meer,
geen tekening in funksie van een geestig idee. 7i) 7ijn zuiver vormgeving,
nieis dan beelding. en de h u m o r komt
Uit de tekening zeli.
Saul Stcinbeig iviid in 1914 nabij
Boekarest geboien uit ecidei merkwaardige ouders die \dn liun prozaies beroep
een dagelijks leuigke.cnd feest maakten
dat de jonge Saul zeker niet onberoeid
" 1 gelaten hebben. / i , n v.idcr maakte
vieemdsoonige fanta/ie inpakdozen en
ïi)n moeder bakte wonderlijk veisierde
t a a u e n waai van Saul zelf /egt dat ze te
niooi waien om op !r eien In die taarten zit misschien de Uiu N.m heel StcinDei-gs kunst. W a n t leilloos speuit hij
athter alle fasades naai de echtheid van
öe dingen Len taait die te mooi is om
op te eten is ten slotte een -aanklacht te

gen onze welvaartkultuur. Een gebouw
met duizend en één tieilantijnen, een
kroomauto, gepoederde matrone, een diploma met twintig onleesbare handtekeningen zijn dat ook. Steinberg maakt er
zich niet boos over. Integendeel, het
amuzeert hem allemaal geweldig. En virtuoos, mild maar indringend scherp, zet
hij de mens m e t al zijn redeloze geldingsdrang te kijk voor zichzelf. O p de
wereldtentoonstelling heeft de hele wereld goedmoedig gelachen om de bombast van the Amerikan wa\ of life. En
het mooist van al, Amerika was «r fier
over : onze gebreken komplekseren ons
niet en kijk eens hoe vrij wij zijn. T h e
ugly American stond oog in oog met the
American genius.
N a zijn middelbare studies studeerde
Saul Steinberg sosiologie en psichologie
(ook dat merken wij in zijn scheppingen), later behaalde hij een doktcr-titel in de bouwkunde en raakte eerder
toevallig aan het tekenen : « Ook al had
ik n i m m e r veel talent, toch heb ik er altijd van gehouden wat te tekenen. Ik
zelf heb maar mijn mogelijkheden ontdekt toen te Milaan mijn eerste tekening
werd gepubliseerd. Ze had mij tien min u t e n weik gekost, maar toen ze in het
tijdschrift was verschenen heb ik er uren
n a a r gekeken en was ik als gehipnotizeerd ».
In het begin van de oorlog emigreert
de Joodse kunstenaar naar de Verenigde
Staten, waar hij meteen ontdekt wordt
door de art directors van het gesofistikeerde maandblad T h e New Yorker. I n
1943.wordt hij in het leger ingelijfd
en neemt deel aan de gueiillaoorlog in
China, Indië en later ook aan de invazie in Italië. Zijn oorlogsschetsen vormen
zijn eerste boek, «AH in l i n e » dat in
1945 verschijnt.

maskeren, o p de al te sterke neiging
hem in een kastje te willen vangen, antwoordt Steinberg met een nieuwe reeks
vragen. H o e d a n ook, vanaf 1946 vinden zijn tekeningen aftrek in heel de
dure wereldpers en wordt zijn werk tentoongesteld in het New Yorkse Muzeum
voor moderne Kunst.
« T h e American » is een hoogtepunt
in Steinbergs werk. De acht panelen
hebben een totale lengte van vijfentachtig meter. Als voornaamste materiaal
gebruikte Steinberg geknipt en gescheurd papier waarmee hij zeer gevoelsgeladen dekors opbouwde die illustratief zijn voor de wezens die ze zullen
bevolken. Die wezens zijn d a n de Americans in al h u n naïeve onhebbelijkheid
en menselijkheid, de Amerikaan van
de weekend-autostrades, verloren in de

massa in de kleinere en grotere steden,
deelnemend aan de « misteries » van de
baseball, eenzaam aan de toonbank van
een drugstore, verdoofd in het gewouwel van een cocktailparty, meerge.sleept
op de maten van de majorettes.
Steinberg oordeelt of verooi deelt niet.
Hij stelt vragen. Naar de zin van daden
en misdaden, naar het waarom van onze poze, n a a r de gevoeligheid die er
achter ligt. Ook van ons vraagt hij geen
oordeel, hij nodigt ons uit om voor de
spiegel plaats te nemen : « Ik eis vanwege de toeschouwer een medeplichtigheid waarmee hij mijn lijnen in betekenissen zal omzetten, hieibij gebruikmakend van onze gemeenschappelijke voedingsbodem van kuituur. geschiedenis
en poëzie ».
N I C VAN B R U G G E N .

RUBENS A L S AUTEUR
Rubens' wereldfaam als kunstschilder
doet ons wel eens vergeten dat hij nog andere aktiviteiten heeft uitgeoefend, dat hij
een diplomaat politicus was, een humanist
met een giondige wijsgeiige kennis en
schrijver van een groot aantal ook hteiair
zeer belangrijke hue\en Slechts een tweehonderdvijftig zijn er bcv\aard oeble%en;
een klein piocent (men schat het op diie
ten honderd) van wat hij geschreven heeft.
Deze brieven ^\eiden vertaald in het Duits
een vijftigtal jaien geleden en \ooi een
tiental jaien veischecn een \olledige Engelse uitgave van Rulh Saundci^ Afaguin, bi]
de Harvaid-UnntisKcit

Veilag, Berlijn. Het boek heet <! Kommentare zu Rubens » en poogt aan de hand
van de brieven, de geestelijke hon/oni xan
de giote schilder diplomaat te schetsen.
Aan de hand \an de briefen wordt hei verloop \an een politieke opdiacht \.m Ie
grote Vlaming, in dienst \an de hei log C.onzage van Mantua, weeigcgeven Aan de
hand van deze blieven worden ook de filozofische opvattingen > van de kunslenaarhumanist, zijn verhouding tot de Neo St i,
zijn politieke inzichten en/ \veeigeoe\en en
gekom men tarieerd.

Rubens komi daaruit als de \eiiege-nwooidiger \an een burgeii) die /ag dai de
Pas enkele jaien later gaat zijn weik
Het belang \an deze biic\cn niet alleen
oude oeli|kstelhng van het vorsicli|k en
stilaan van de humoristiese, nagenoe»- als bijdiage tot de kennis van de mens en
het algemeen belang voorbi|oestieefd was.
woordloze tekening en van de kommen" kunstenaar Rubens, maar ook als bijdiage
Dat inzicht, twee eeuwen \ooi de Iianse
taarlooze k a ï i k a t u u r (waaibij de inhoud
tot de kennis \an zijn tijd en zijn geesterevolutie, ontstond op \edeilandse boin hel beeld is getransporteerd) over
lijke hoiizont, is'tot op heden nog dikwijls
dem uu een eeuwenlange \olksHadisie die
n a a r d e abstrakte karikatuur waaibij het onderschat • men ziet achter dit alles no«
zowel m het veizet tegen T-ianse als Spaankomiese vooral ligt in de grafiese uitte \eel de kunstje luider en de andere-akti
se hceisers tot uiiing kwam B.) alle polidiukking die zelfs niet meer kan naver- \ileiten woideii dan als bijkomstig eezien.
tieke en diplomatieke diensien die Rubens
teld wolden. Uueindeh)k ^^olden zijn
Een werkelijke appiesiatie \an Rubens
bewees aan vreemde voislen - en waartekeningen de bijna geleeuie, psicholo- spieekt uu lKH;(cn R Klessmann onlangs
dooi men hem wel eens als een sooit « kolgiese paiodieën die wij \ a n hem het
in « Die Welt » sdiicef « Indien wij va'n
laboiateur » heeft beschouwd - dienl debest kennen. Er wordt \e(.l ()\ci Stein- Rubens nuts andcis hadden dan zijn liteze zijde van Rubens' opval tingen wel eens
berg geschreven. De kunsikiuici zien in
raire nalatensduip. dan nog zouden «ij
ondci streept
zijn werk een sinteze \ a n alle aiiistieke hem als een dei \oornaamste peisooiiliik
Het boel \an U'ainke is een belangnjke
stiomingen van de 20sle eeuw.
heden uit de riiioiHsc ücsduidenis bc
aanwinst
\ooi de Rubens liteiatuui en een
Anderen viagen zich af, wat is die schouwen »
nood/akeli]ke naai dei mg \an een al te \eel
Steinberg toch : humoristies tekciia.,r
0 \ c i Rubens de huinanist en sehii]\er
miskend aspekt \an iemand die bene\ens
karikatuiist, satirikus, parodist, filo/oof. zoals hi| uit deze biie\cn naar xoien
een weieldberoemd kunstenaar nok een
kunstenaar, neuzose-spesialist ? O p de treedt, verseheen zopas een weik van Mar
groot humanist en een bekwaam diplomaat
Vlagen die hem al te vlug willen onttm Wamke bij het V\aller de Giii>ter
«vas.
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f i l m in p o c k e t
Het wordt de laatste tijd zowat mode, filtnsenario's in boekvorm uit te geven.
Zo verscheen bijvoorbeeld bij Laffont in Parijs het skript van Bergmanns voornaamste filmen en verscheen zijn bekende trilogie (met « Het Zwijgen » als slotstuk) in Nederlandse vertaling in de reeks der Grote Beren van Bruna. Een DTVpocket (Sonderreihe) brengt ons de tekst van twee films van de Poolse regisseur
Jerzcy Kawalerowicz- Hij is minder bekend dan Bergmann, hoewel zijn film
« Moeder Johanna van de Engelen » heel wat ophef maakte. Kawalerowicz is ook
de regisseur van « Nachttrein », een andere Poolse film die eveneens in deze
pocket opgenomen werd. Van al de filmen die ons van achter het IJzeren
Gordijn bereiken, beantwoorden de Poolse artistiek én menselijk het meest aan
onze mentaliteit. Dit ligt ook wel enigszins aan het feit dat de «liberalizer ing »
in Polen duidelijker waarneembaar was én verder reikte dan in enig ander land
onder kommunisties regime. Hoewel wij deze vrijheid ook maar betrekkelijk
mogen zien (zelfs in onze vrije Westerse wereld is ze dat nog!): op het partijkongres in 1963 gmg Gomoelka al te keer tegen het gebrek aan
(kommunisties)
idealisme bij de Poolse film.
Met Kawalerowicz staan wij j^an de
andere kant • zijn « Moeder Johanna
van de Engelen » kreeg felle kritiek te
verduren van Pools-katolieke zijde, terwijl de partij kranten de film waardevol noemden Dat laatste is hij in ieder
geval — of de redenen tot afwijzing
van Pools-katolieke zijde ook gegrond
wezen of met De regisseur beweerde :
«Ik heb geen ideologiese noch anti-re
ligieuze film willen maken, maar alleen
tegen leugen, konformisme en dogmatisme van allerlei aard willen ingaan ».
In hoeverre beantwoordt dit aan de
werkelijke indruk die de film nalaat,
wat toch het enige is dat telt als het
om invloedsbepahng gaat ? Het verhaal
is bekend : het is een in Polen getrans
poneerde geschiedenis van de roman
van Loudon • zelfs de namen (Moeder
Johanna van de Engelen, de priester
Surn) zijn die uit de bekende Franse
historie die ook door Aldous Huxley
werd gebruikt
Het gaat hier om een geval van dui
velsbezwering Van de historiese wer
kelijkheid — het gevai Grandier-St.
Jeanne des Anges, zoals het blijkt uit
de brieven van de priester Jean Joseph
Sunn — blijft alleen het gegeven over
van de kloosteroverste die door erotie-

se hallusinasies bezeten wordt : een
priester wordt gestuurd om haar « duivels » uit te drijven. De priester Suryn,
die dat in de film moet doen, verschilt
van de werkelijke Surin, auteur van
een lijvige « Correspondance », want in
de film leidt het geloof in deze duivelsbezetenheid tot een dubbele moord.
Het feit dat de auteur Jaroslaw Iwasziewier het verhaal toespitste op een
dubbele misdaad en de konkluzie dus
verwrong, kan aan de bazis liggen der
katolieke afwijzing. Maar in feite is de
film gericht tegen elke fanatieke en
formalistiese interpretasie van dogma
en ideologie en wordt duidelijk onderstreept dat het wezen van de mens essensieel onveranderbaar is : dat goed
en kwaad, engel en demon hem beheersen. Dit getuigenis — en men kan er
niet overheen om ook dat te zien — is
zodanig afwijkend van de marksistiese ortodoksie, dat het wel enigszins
vreemd aandoet de partijkranten de
film te horen loven. Blijkbaar is dat
dan omwille van de schijnbaar antiklerikale kleur, waarachter bij nader
toezicht echter een essensiëler kritiek
en een dieper inzicht verborgen liggen.
« Nachttrein » is een tweede film van
Kawalerowicz die in de betreffende po-

cket is opgenomen. Het verhaal speelt
zich af in het heden, in het Polen van
nu. Oppervlakkig gezien is het een
dooreenstrengeling van liefdesverhaal
en misdaadverhaal. De kritiek op een
zeventiendeeuwse maatschappij met
haar uitwassen in « Moeder Johanna »
werd hier kritiek op de mentaliteit van
de moderne stadsmens. De histerie van
de kleine kloostergemeenschap wordt
hier de histeriese trek, die de reaksie
van een massa krijgt wanneer ze tegenover een « outsider » of tegenover een
onverwachte situasie komt te staan. De
duivel en de misdadiger wekken een
afweer die, absoluut geworden en totalitair, zélf demoniese en kriminele
trekken krijgt.
Voor kennismaking met de Poolse
film in het algemeen en het werk van
Kawalerowicz spesiaal zijn deze teksten interessant, temeer omdat wij zelden de kans krijgen — buiten de filmklubs — dergelijke filmen te zien.
Maar hier raken wij een ander probleem aan : dat van een zo noodzakelijke bioskoopzaal voor filmen die wij
anders niet te zien krijgen omdat zij
niet kommersieel zijn.
J. Kawalerowicz : « Mutter Johanna
von den Engelen » - « Nachtzug »
Filmtekste, 159 blz.
Sonderreihe DTV - DM 2,50 - Internat.
Pers, Cogels-Osylei,
Berchem-Antw.

Toneel te
Brussel
BEURSSCHOUWBURG

PITTIG
In liet maartnummer
Zuid-Afrtka

> komt

van < Beelden int

een nieuwe

lijst

voor

van « pittige » Afukaanse wooiden, waarvoor nu blijkbaar wel enige belangstelling
bestaat op het ogenblik dat de oudere broer
van het Afrikaans, het Nederlands, doktert
aan de schrijfwijze van de bastaardwoorden.
In het Afrikaans bestaat er eerder een
strekking om het gebruik van vreemde
woorden tegen te werken door hel scheppen
van eigen kernachtiee en vaak beeldrijke
tei men.
Vit deze nieuwe lijst putten we volgende
voorbeelden : nooiensvaart voor maidentrip; gtypdief voor zakkenroller, predikant
voor wegwijzer, poniedagskip voor vestzak
kruiser; kerkpak voor beste kleren, streepsutker voor rammeling; kekkelbek voor
praatzieke vrouw; hoenderkop voor dronken kerel, kriewelkoiis voor ongedurig;
brilhuisie
voor
brilledoos;
bruisschuimivyn voor champagne;
spikkelkoei
voor gevlekte koe. bushuiste voor wacht
huisje bij busstop; duimgooi. voor een hft
vras^en; versienstasic-dienslstasie voor service station, hemelbedekking voor bewolkin(r en nnweek voor weekend, weekeinde.
Niet altijd even ad rem menen we, al
zitten er een paar c^oeie bij.

GEDICHTEN

Een oud Vlaams kappelletje vecht fegen de tiid te Balegem.

roering die er bijwijlen wel is, verloren
loopt. « Wat heb ik met poëzie te maken —
zolang ik gedichten schrijf — er zijn proble
men genoeg die belangrijker zijn : anti-semitisme, rassendiskriminasie... >.
Inderdaad : er zijn problemen genoeg.
Maar zolang de dichter gedichten schrijft,
zal hij wél met poëzie te maken hebben, zoniet schrij\e hij zijn pioza lie\er niet m
versvorm.
Bij Desclée De Brouwer veischeen van
Jacques De Man de bundel « Busco >. 0 < *
De Man publiseerde in tijdschriften en
deze bundel is zijn debuut. Een debuut dat
niet alleen nedeilandstalige, maar ook
Franse, Duitse en Spaanse verzen bevat :
een pohglotdebuut dus. Hier is er minder
serebrahteit en minder diepgang dan in de
vorige bundel, maar er is méér bloed,
waimte. woordglans, kortom meer poëzie.
Aan deze verzen — en aan vele verzen der
jongeren — wordt echter het ge\aar duidelijk \an een nieuwe «eksperimentele» letoriek, die de oude rijmkunst en de studie
van metrum en versvorm vervangen heeft
door een handigheid en wat knepen en
trukjes. Nu is er niets dat zo vlug slijt als
wat gisteren mode was, wat gisteren gewaagd en gedurfd leek. Wanneer ik lees
van «de zwarte melk van uw vorst», dan
kan ik er niet overheen te denken aan de
Todesfuge van Paul Celan : «Schwarzer
Milch der Fruhe.. ». Dat was gisteren
nieuw, vandaag niet meer. En waar wij
helemaal niet mee akkoord gaan is in het
gedicht « Brussel » met « die oerbrave politieman die Voltaire siteert.. ». Wij wisten
niet dat de klabakken in Brussel gekultiveerd waren . wij hebben ze anders gekend.

In de reeks « Nooiderlicht » bi] DescléeDe Brouwer verscheen de bundel « Buiten
slaander » van Murk J. Popma Deze nog
jonge man verbonden aan de universiteitsbiblioteek van Amsteidam. publiseerde gedichten in verscheidene tijdschnflen De nu
vooiliggende bundel is zijn eersteling :
tweeëntwintig gedichten de meeste tamelijk kort ingedeeld in een viertal hoofdstukken Tema van deze gedichten is hoofdzakelijk
kommunikasiemogeh]kheid en
-mcilijkheid tussen mens en medemens :
« ieder leeft volgens eigen struktuut en het
kleinste verschil is het grootst. ». Een sterk^
intellektiialistiese poëzie, serebraal — wat
op zic'-zelf geen euvel is — wordt hiei gepiobeerd in een zeer nuchtere taal prozaies,
al te piozaies vaak, zodat de poètiese ont-

Met € Glapi... Glapio... Glapion »
van de Franse auteur J. Audibertt
blijft de Beutsschouwburg
in zijn
rol : eigentijds werk opvoeren, goed,
minder goed... en ander. Ook het
laatste

moet

gespeeld

x^oi den

o./^**».-

we een klare kijk op het aktuele, evoluerende, dikwijls absurde teater zou
den hebben, maar of er telkens plezier aan te beleven is ?
Niettegenstaande
sommigen
met
het < glaptoneren » nogal hoog oplopen — mode is troef! — kunnen
we dit werkje slechts onder de minder goede rangschikken, en dan zijn
we zeer breed! Hoe meer we van
dergelijke, nieuwe stukken zien —
waarvan er, achteraf bekeken, slechts
weinig overblijft en we zelfs veel
moeite hebben om ons ook maar iets
te herinneren van sommige zgn. nieuwe meesterstukken — hoe meer ive
de mening toegedaan zijn dat er veel
meer kaf dan koren onder deze moderne, al te moderne stukken te vinden IS
Van < Glapi. . Glapio... Glagion >
kan men zeggen dat het een los en
luchtig zonderling spelletje is, met
al te veel fantazie, irreëel en absurd
in zijn uitwerking,
onsamenhangend
en chaoties in zijn geheel, wel eens
amuzant en koddig {niet bijster
veel!), erg nonsensikaal (om hei modern te zeggen)
te lang uitgespan
nen vakiverk met weinig houvast en
heel wat taferelen en gezegden die
geen hout snijden. Slechts sporadies
tiebben we kunnen meevoelen...
Fried Zuidweg voerde een regie die
gen acht heeft het hele spel wat
vaart bij te brengen en is daarin geslaagd een paar haperingen niet te
na sresproken. Het vernuftig dekor
werkte uitstekend. Het trio Walter
Cornells (in een personage dat hem
niet ligt), fan Moonen (in een reeks
afwisselende, dooi drijvende personages) en Arlette Gregotr (als het jonge vrouwtje) verdedigde dit tverk met
volle toewijding Ook de laatste voldeed, maai zou het moeten afleren
voortdurend tot het publiek te spreken en haar partners a.h.w. te negeren, hetgeen uiteindelijk gaat inliepen (zi'eik voor de regie!).
f.V.
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wielrennen :
gent-wevelgeni

in de w a c h t sleepte. (Woensdag 29 m a a r t 15 u 40 - Brussel N e d . ) .

Voor de 29e maal w o r d t de
klassieke wielerwedstrijd Gent\Vevclgem over een afstand
van 242 k m gereden. De s t a r t
w o r d t te Gent gegeven o m 11
u u r en de a a n k o m s t m a g r o n d
17 u u r voorzien w o r d e n .
Na
een tocht via Brugge langs de
k u s t , dienen de r e n n e r s de Rod e b e r g en de K e m m e l b e r g te
overwinnen o m via Menen
n a a r Wevelgem te snellen.
Fraaie erelijst m e t driemaal d e
n a a m van Rik Van Looy en Rob e r t Van E e n n a e m e , m a a r ook
die van Jacques Anquctil in
1964, tweemaal Alberic S c h o t t e
e n Raymond I m p a n i s e.a. Vorig j a a r b r a c h t de jeugdige
H e r m a n Van Springe! de bevestiging van zijn talent toen
hij met Noél Van Clooster
weggeraakte en een prachtzege

waar is
charley ?
Op het einde van vorige
e e u w k e n d e het komies toneels t u k van B r a n d o n T h o m a s
« W a a r is Charley ? » zeer veel
sukses. De dolle a m o e r e u z e
a v o n t u r e n van de Oxford-stud e n t e n Charley en Jack,
die
m e t b e h u l p van een vermeende en een echte t a n t e uiteindelijk m de a r m e n b e l a n d e n van
h u n geliefden. Amy en Kitty,
v o r m d e n het s t r a m i e n voor de
musical van F r a n k Loesser die
in 1946 voor de eerste m a a l te
N e w York w e r d opgevoerd.
Met N e d e r l a n d s e liederteksten en in een tv-bewerking van
Paul A. S c h r o o t e n ziet u deze
musical in de regie door An-

'èï'M

De dorpelingen m o e t e n niet
van die m a n hebben en de bakk e r heeft zelfs zijn twee zonen,
Paco en Pablo verboden nog
enige o m g a n g te h e b b e n m e t
Lucas en Maria, de kinderen
van de a d m i n i s t r a t o r ofschoon
het vier onafscheidbare vriendjes zijn. Op school veroorzaken enkele k i n d e r e n herrie en
d e onderwijzer straft de in deze zi<ak onschuldige Lucas. Dit
is voldoende voor de administ r a t o r o m de g e m e e n t e r a a d
bijeen te roepen w a a r beslist
w o r d t dat de onderwijzer uit
zijn funksie w o r d t gezet tot de
i n s p e k t e u r over zijn geval zal
beslissen. (Zondag 26 m a a r t 16 u 05 - Brussel Ned.).

de

« Stronger since the w a r » is
een Australiese d o k u m e n t a i r e
van B r e t t P o r t e r over de
rechtspozitie en de emansipasie van de J a p a n s e v r o u w en
h a a r rol in de m o d e r n e samenleving.
E e u w e n l a n g w a r e n de vrouwen in J a p a n tweederangsburgers. Ook toen in de vorige
eeuw uit het J a p a n s e feodalism e een m o d e r n e nasie groeide,
w a r e n de vrouwen d a a r niet
bij b e t r o k k e n . De enige vermelding in de keizerlijke hervormingswet van 1868 over
vrouwen zegt « ...dat vrouwen
wijze m o e d e r s m o e t e n zijn ».
De schokgolf van de Tweede
Wereldoorlog w a s nodig o m
hier verandering in te brengen.
(Maandag 27 m a a r t - 21 u 40 Brussel N e d . ) .

afsluiting

S p a a n s e familiefilm van Ped r o Mario H e r r e r o m e t Carlos
E s t r a d a , Jose Bodaio, Maria
M a h o r en de kleine Carlos Julia. Oorspronkelijke versie m e t
tweetalige onderschriften.
J u a n , de nieuwe onderwijzer, k o m t in een d o r p j e aan,
in gezelchap van zijn echtgenote, vastbesloten zich ten volle
a a n zijn opvoedkundige t a a k
die hij als een ideaal beschouwt, te wijden. De zaken
schijnen er e c h t e r niet zo
gunstig voor te staan dan hij
dacht. De « a d m i n i s t r a t o r », de
r i j k s t e en machtigste m a n van
d e streek, is tot alles in staat
o m zijn neef
de betrekking
van onderwijzer te bezorgen.

22 u 40 F r a n k r i j k I
Bonnes adresses du passé
(Max
Linder).

de

Op de Vlaamse T.V.
ZATERDAG 25

MAART

16 0 0 : Volksuniversrteit
—
18 55 •
Z o n d m a n n e f i e — 19 0 0 . Mister M o g o o '
lOe a f l • Don Quichot (deel 2) — 19 2 5 A u t o r a m o — 19 b5 . Hier spreekt men
Nedorlonds
—
20 0 0 : TV-nieuws
—
tl
Gri-idl, meid voor clle werk 13c
S/'ii V '^'•'"<^' « " de tieners — 20 50 :
W i l l Tura Toppers, een show v a n u i t het
A m e r i k a a n s Theater — 21 35 : Echo —
•<!2.05
De onkreukbarcn 39e o f l
De
Oebroeders Genna — 22 55 : TV-nieuws

ZONDAG 26 MAART
'°00
CEucumenische
Eredienst
—
• 1 00 : Plechtige hoogmis voor Pasen —
N o afloop : Rechtstreekse reportogc van
de Pauseliike paaszegen « Urbi et Orbi >
u i t Rome — M O O : Voor boer en t u i n der _
M 3 o Axel Nort — 1 5 00
Een
P a r t i | t | e moord
Vierde episode (herhaling) — 15 25
Operettomelodicen Melodieën u i t de operettes Paganini en Der
jCarewitsch van Fronz Lehor — 16 05 •
De a f s l u i t i n g
Spoanse f a m i l i e f i l m vafi
f e d r o Mario Herrero — 17 25 • Z i e t u
er wat m ' — 18 35 • Klom, klein k l e u t e r t j e — 18 55 • Piste, v o r i é t é p r o g r o m m o — 19 35 : Velvet 20e o f l
: Het
5%^« longe'ie — 20 00 : TV-nieuws —
' ' " • o • Sportweekend — 20 4 0 • Woor
! L T T ^ i n ^ ? musical van Fronk Loesser
n ,.
" ' Celebration Cncert door het
"rkest
^on
Duke Ellington, de
Clitf
Adorns Singers en George Webb in <M

k a t h e d r o a l van Coventry —
nieuws.

23 15

TV-

MAANDAG 27 MAART
M 30 : Kunstturnen Europese k a m p i o e n schappen —
16 0 0 : Charles Dickens,
t i l m p i e over de Engelse romanschrijver
— 16 10 : Oliver Twist Eerste episode
— 16 35 t o t 17 35 : Corinne en de zeebonk, tv-spel door Karl W i t t l i n g e r
18 25 • Teletoalles : Frans — 18 55 :
Z o n d m a n n e f i e — 19 0 0 : Een bewogen
sneeuwvokantie
Ie episode : Vreemdelingen in de sneeuw — 19 15 : Tienerklanken
—
19 5 5 : De Weerman
—
20 25 : Een p o r t i i t j e moord V i j f d e episode — 20 50 : Music Maestro please !
( V I I I ) Schlagers u i t de periode 1930-1960
— 21 40 : Sterker sedert de oorlog documentaire — 22 30 : TV-nieuws.

DINSDAG 28

ZONDAG 26 MAART
20 u 40 Brussel Ned.
Waar is Charley 7 (Musical van
Frank Loesser naar het toneelstuk van Brandon
Thomas Nederlandse
liederteksten
en
TV-bewerking
: Paul A. Schrooten, met : Nand Buyl,
Mieke
Bos, Louis Neefs,
e.a.).

WOENSDAG 29

MAART

± 15 45 : Wielrennen, reportage van de
wie'erwedstrijd
Gent
Wevelgem
17 10 • Televisum
—
18 10 : Oliver
Twist Derde episode — 18 55 • Z a n d monnefje — 19 0 0 - Jonger d a n pe d e n k t
— 19 3 0 • Arena — 19 55 : De Weerm a n — 20 00 . TV-nieuws — 20 25
Paarden, liedjes en kampvuur, een prog r a m m a met coz/boyliedies — 20 50
ulloden (De slag bij Culloden) een gedramatiseerde documentaire
—
22 05 .
Gastprogromma Het vrije woord ' Lekenmoroal en -filosofie
—
22 35 : TVnieuws

D O N D E R D A G 3 0 MAART
16 30 : Ruimteschip Orion 2e a f l • Planeet u i t de koers — 17 3 0 : Oliver Twist
Vierde episode — 18 25 • Teletoolles :
Frons
—
18 55 : Z a n d m o n n e t j e
—
19 00 : Oom Storm 4e a f l
: Een les
met gevolgen — 19 30 : Tienerklanken
— 19 55 : Hier spreekt men Nederlands
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Bonanza — 21 15 : Panorama — 22 15 :
Première — 22 45 : TV-nieuws.

MAART

16 30 : Ruimteschip Orion
Ie ofl
:
A a n v a l u i t de ruimte — 17 30 ; Oliver
Twist Tweede episode — 18 55 : Z a n d m o n n e t i e — 19 00 . Tom en zi|n hondje
5e a f l : De scheiding — 19 12 • Flipper.
47e aft ; Een kwode droom — 19 4 0 :
Kwart-Eefje — 19 55 : Hier spreekt men
Nederlonds
—
20 00 : TV-nieuws
—
20 25 : Speel een woord
—
20 55 :
Karel ende Elegast, middeleeuwse Karelroman — 21.45 : Medium — 22.15 :
TV-nieuws.

Sterker sedert
de oorlog

se Ieks ie

ZATERDAG 2 5 MAART
20 u 20 N e d e r l a n d I
Ontspannings
met Corry Brokken.
21 u 35 N e d e r l a n d I
Ontspanningsprogramma.

sedert de oorlog» — de hedendaagse
pu^^.^e .un
Japanse vrouw. Dokumentair;
maandag 27 maart.

TV -

ton Peeters, bijgestaan d o o r
J u u l Claes. H e t v e r s t e r k t tvo r k e s t s t a a t o n d e r leiding van
Francis Bay, de koreografie
is van Renée Lafontaine en d e
sfeer van de eeuwwisseling
w o r d t opgeroepen in d e k o r s
van Paul Degueldre. I n de
hoofdrollen zingen en spelen
N a n d Buyl (Charley), de Ned e r l a n d s e Mieke Bos (Amy),
Louis Neefs ( J a c k ) , Gerda
M a r c h a n d (Kitty) en Marcel
H e n d r i c k x ( S p e t t i g u e ) . De rol
van sir Francis Chesney w o r d t
gespeeld door Francois Bern a e r d en gezongen door Sylvain Adriaenssens. Ann Petersen is Donna Lucia en h a a r
p a r t i j w o r d t gezongen d o o r
Angèle Geerts. J a a k van Hombeek zien we als de butler.
(Zondag 26 m a a r t - 20 u 40 Brussel N e d . ) .

Onze

'Sterker

TV

V R I J D A G 31 M A A R T
16 30 : Ruimteschip Orion 3e a f l : De
opstand v a n de robots — 17 30 : Oliver
Twist V i j f d e episode — 18 55 : Z o n d mannetje — 19 00 : Vergrootglas op de
postzegel — 19 10 • Zoeklicht — 19 25 :
De Weerman — 19 30 : V o e t b a l , report a g e van de wedstrijd Daring - Gantoise
— In de rust, omstreeks 20 15 : T V nieuws — 21 15 : Speelfilm : Dokter in
huis, komedie ven Ralph Thomas met
D i r k Bogorde — 22.45 : TV-nieuws.

20 u 40 Brussel F r a n s
L'ennemi public n° 1 (Film van
Henri Verneuil,
met
Fernandel).
MAANDAG 2 7 MAART
21 u 40 Brussel Ned.
Sterker sedert de oorlog (Een
dokumentaire
van Brett Porter over de rechtspozisie
en de
emansipasie
van de
Japanse
vrouw na de tweede
wereldoorlog).
DINSDAG 2 8 MAART
20 u 55 Brussel Ned.
Karel ende Elegast
(Middeleeuwse Karelroman
verfilmd
door Claude Michlels
en Jos
Van
Schoor).
WOENSDAG 2 9 MAART
20 u 25 Brussel Ned.
Paarden, bedjes en een kampvuur (Pferde, Lieder und Lagerfeuer - Een programma
met
cowboyliedjes
vol
romantiek,
avontuur en
heimwee).
20 u 50 Brussel Ned.
Culloden (De slag bij Culloden
- Een gedramatizeerde
dokumentaire over de laatste veldslag geleverd op Britse
bodem,
in het f aar 1146 m de buurt
van Inverness,
tussen
Schotse
Jakobielen
en
regeringstroepen).
D O N D E R D A G 3 0 MAART
20 u 55 N e d e r l a n d I
Televizie-spel.
V R I J D A G 31 M A A R T
21 u 15 Brussel Ned.
Speelfilm
: Dokter
in
huis
(Doctor in the House - Komedie van Ralpli Thomas
met
Dirk
Bogarde).
22 u 20 D u i t s l a n d I
Don Juan (oder « Die Liebe zur
Geometrie »
Komedie
van
Max
Frisch).

TOERISME
Door
de
buitengewone
ontwikkeling
van het kampingtoerisme
in ons
tand
zijn
de wettelijke
voorschriften die ter zake gelden
sinds 1954
voorbijgestreefd.
Het was dan ook nodig dat
een nieuwe
reglementering
zou opgesteld worden,
wat
tans in zoverre gevorderd
ii
dat men van volgende
nieuwe reglementen
kan
spreken, die o.a. de
ordeloze
ontwikkeling
van het kamperen en een verkeerde
eksploitasie
moeten
te
keer
gaan. We lichten uit het advies van het K.G. voor Toerisme volgende punten :
L Vooreerst
een
nauwkeurige omschrijving
van
het
begrip « kamping » en instelling van een
onderscheid
tussen
verschillende
kampingtipes.
2. Afbakening
van de vestigingszones,
rekening
houdend met de behoeften
aan
kampeerterreinen
en de reglementering
inzake
urbanizasie en ruimtelijke
ordening, teneinde een goede integrasie van de
kampingterreinen te
verwezenlijken.
3. Aanpassing van de
nen aan de gunstigste
peervoorwaarden.

terreikani-

4. Nauwkeurig
omschrijving
van de eisen inzake
inrichting en sanitaire
installasies.
5. Verplichte
vergunning
af
te leveren door het Kollege
van Burgemeester
en Schepenen.
6. Inrichting
van
kampeerterreinen
van
verschillende
kategorieën.
7. Onderwerping
van alle
gemeenschappelijke
aktiviteiten aan gebiedende
regels
van hygiëne en
veiligheid.
8. Effektieve
koördinasie,
onder leiding van het Kommissariaat - Generaal
voor
Toerisme,
van alle
betrokken administrasies,
plaatselijke en provinsiale
raadgevende organismen,
met het
oog op een strikte
toepasing van deze
reglementering.
9. Doeltreffende
bescherming van de
landschappen.

KALENDER
25 MAART
— Koksijde
: Grote bloe7nenmarkt.
26 MAART
— Fleurus : 87e Paaskavalkade.
.26 en 27 MAART
— Houdeng-Aimeries
: « Dt*.
casse » (kermis) - Bedevaart
naar de kapel
van
O.L.
Vrouw van het Bos en plukken van tijloos.
27 MAART
— Hakendover
: Grote H.
Zaligmaker
prosessie.
— Herve : 91e
Kavalkade.
— Kruishoutem
: Paasfeesten onder het motto « op
zoek naar 't Gulden
Ei»
(folklore).
— Lembeek : Sint
Verentismars.
— Oostende : Hulde aan de
slachtoffers
van de zee.
— Sint-Truiden
: Kerk van
Guvelingen
: Zegening
van
de bloesemende
boomgaarden.
— Auvelais : 75e Paaskavalkade.
— Jemappes : 60e Kavalkade.

18
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Karate

III

Ook in ons land stijgt de belangstelling voor karate en heel wat judo-klubs
hebben reeds een karate-programma
voor hun leden. Dat is des te opmerkelijker, wanneer men bedenkt dat vijf
jaar geleden deze sport en zelfs de
naam ervan nog prakties helemaal onbekend was.
Karate betekent eigenlijk «lege
hand ». Als vechtmiddel is de karatetekniek dodelijk : het komt er op aan,
de tegenstrever zozeer te slaan en te
trappen op kwetsbare plekken dat hij
bmten gevecht wordt gesteld. Heel wat
karate-slagen zijn, indien ze goed geplaatst worden, zonder meer dodelijk.
Karate als sport is natuurlijk heel
wat anders. De tegenstander wordt
zacht of helemaal niet geraakt en het
komt er op aan, door een zuivere tekniek punten te verzamelen. Liefst acht
scheidsrechters zijn er nodig om de
zeer vlugge en vinnige wedstrijd te leiden.
Omdat karate een gevaarlijk wapen
kan zijn, wordt bij de sportbeoefening
veel aandacht besteed aan zelfbeheersing. Karate wordt — naar Japans
voorbeeld — ook in Europa door bejaarden beoefend, het is immers een
uitstekend middel om de gewrichten
soepel te houden.
De F.B.I -agenten in de V.S., de « gorilla's » van de Gaulle, koning Konstantijn van Griekenland en de Nederlandse parakommando's zijn allen karatebeopfenaars.

Gezondheidszorg
Er is in sportmiddens de jongste jaren een steeds groter ongenoegen over
het feit dat de mediese voorzieningen
en diensten de evolusie van de sport
niet volgen De sport gaat steeds verder
in de richting van spesialisatie en nor-

maal zou dan ook het medies ondet
zoek van sportlui die weg moeten o]
gaan. Dat is veel te weinig het geval. 7
is het bijvoorbeeld duidelijk dat bok
sen, duiken, evenwichtsgimnastiek
diepzeeduiken of speleologie andere e i
veel strenger gezondheidseisen stelle i
dan een aantal van de van oudsher beoefende, zogenaamd populaire sporten.
Nu IS het zo, dat de finansiéle middelen ontbreken om de beoefenaars van
deze nieuwe of harde sporten te onderwerpen aan het uitgebreid medies onderzoek dat eigenlijk nodig is om hun
geschiktheid vast te stellen. Het gevolg
daarvan is, dat heel wat jonge mensen
een sport gaan beoefenen die hen lichamelijk helemaal niet ligt en die hen
zelfs zware schade kan berokkenen.
Het probleem is ernstig genoeg, opdat de verantwoordelijke instansies er
zich mee zouden inlaten !

Formidabel
Wie op de T.V. getuige geweest is
van Eddy Merckx' grote rush naar de
spandoek in Milaan-San Remo, zal het
er mee eens zijn dat de jonge Brabander een unieke prestasie heeft geleverd.
We hebben de hele tijd voor hem zitten duimen, maar we waren er eigenlijk van overtuigd dat hij op de meet
zou geklopt worden door een Motta die
zich gespaard had en die het zware
werk door Merckx had laten opknappen.
Niets daarvan ! Zelfs het feit dat de
twee ontsnapten in het zicht Van de
finish nog bij gebeend werden door
twee Italiaanse kampioenen, kon aan
de afloop niets meer veranderen : Eddy
Merckx won zijn tweede « Primavera ».
Om op dergelijke wijze een klassieker
in de wacht te slepen, moet men torenhoog boven de rest uitsteken : Merckx,
de te kloppen man, reed rezoluut zijn
eigen koers en kwam fris over de eindmeet.
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Eddy Merckx werd bi] zijn terugkeer idt Italië aan het vliegtuig opgewacht door
zijn verloofde.
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Pol Van Himst was verleden zondag een voortdurende bedreiging voor de
Luksemburgse doelwachter. Onze foto : Van Himst jaagt de bal keihard tussen
de latten en opent meteen de score.

ALLE REKORDS
Een der merkwaardigste sportboeken is ongetwijfeld het « Guinness Book of World Records »
dat uitgegeven wordt door de bekende Ierse brouwerij
Arthur
Guinness Son & C° Ltd. Een eigenlijk sportboek zouden we het
niet mogen noemen, vermits de er
in vermelde rekords niet uitsluitend de sport in engere zin betreffen, maar wel — zoals de uitgever
het noemt — « alle menselijke
topprestasies». Het 400 bladzijden dikke boek, waarvan in tien
jaar ttjds 13 (steeds verbeterde
en vervolledigde) uitgaven verschenen, houdt zich bezig met alles wat « het hoogste, het laagste,
het grootste,
het kleinste,
het
vlugste, het langzaamste, het oudste, het nieuwste, het luidste, het
merkwaardigste, het heetste, het
koudste of het sterkste » is bij
menselijke
prestasies.
Het opzet van deze ensiklopedie
der rekords werd eigenlijk uit een
toeval geboren. Guinness heeft jarenlang publisiteit gevoerd met
de slogan « de grootste biereksporteur ter wereld ». Deze rekordslagzin bracht een paar gehaaide
jongens op de idee, een boekje
uit te geven waarin andere rekords waren vermeld en dat
dienst zou doen om bij toogdisputen en
herbergweddenschappen
gebruikt te worden als definitieve scheidsrechter inzake topprestasies op sportgebied.
Het zaakje is naderhand uitgegroeid tot een echte ensiklopedie,
die echter nog altijd in feite een
aangelegenheid van de Guinnesspublic relations is.
Een greep uit de rekordtabellen
zegt veel duidelijker dan een lange beschrijving, hoever de 6 mdn
sterke redaksiestaf
het al geschopt heeft in zijn begeerte om
een zo volledig mogelijke publlkasie op de markt te brengen.
«The Guinness Book of Rekords»
vermeldt o.m. :
— het wereldrekord oorvijgen :
de Russen Wassilij Besbordni en
Gonjoesj sloegen mekaar in 1931
meer dan 30 uur lang om de oren;
— het wereldrekord prediken :
pastoor Clinton Locy hield in februari 1955 in een kerk te Washington een preek die zonder onderbreking 48 uur en 18 minuten
duurde;
— het wfireldrekord paalzitten :
de 17-jarige studente Maurie Rose
Kirby hokte in 1959 in het totaal
211 dagen en 9 uur op een paal te
Indianopolis-V .S.;

— het wereldrekord
pianoslopen:
twee studenten der Wayne State
University in Detroit sloegen in
nauwelijks 4 minuten en 51 sekonden een piano in mekaar en
schoven in dezelfde
tijdslimiet
de spaanders door een 22 cm brede ring;
— het wereldrekord bevallingen :
in de vorige eeuw baarde een
Russin 69 kinderen in 27 bevallingen;
— het wereldrekord vaderschap :
Fath' Alt, sjah van Perzië 17971834, had tn-tSri'reeds 154 zonen
en 560 dochters;
— het wereldrekord in beknopttestamentschrijven
: de
Brit
Thorn Dickens in 1906 met een
omslachtig
gezegeld
dokument
waarop « alles voor moeder »;
— het wereldrekord
aardappeleten : de inwoners van Paraguay
verwerkten per kop 566 kg in
1961;
— het wereldrekord wijnprijs :
een Chateau Lafite
Rothschilds
1806 die meer dan 6.000 fr per
fles maakt.
Het kan niet anders of dit boek
(dat, zoals men ziet, zich op heel
wat zijwegen buiten het sportdomein begeeft) moet zélf een rekordgeval zijn. Dat ts inderdaad
ook zo : in Engeland, de Verenigde Staten, Frankrijk en WestDuitsland alleen al werden meer
dan 2.000 eksemplaren van de
bt ouwersensiklopedie
verkocht.
De Westduitse
uitgave verscheen voor het eerst in 1963; de
oplage is reeds sinds lang uitgeput en zal voorlopig niet meer gedrukt worden.
Trouwens, ook de engelstalige
uitgave heeft met ernstige moeilijkheden te kampen.
De ploeg
van zes man die full-time met de
redaksie belast ts, heeft er zich
reeds herhaaldelijk over beklaagd
dat de toevloed van rekordaangiften en van lezersbrieven zo
massaal is, dat het steeds lastiger
wordt om de zaken bij te houden.
Desondanks tracht de redaksie
de repiitasie van haar boek hoog
te houden, door zeer krities te
werk te gaan bij het schiften van
de rekords die een publikasie
waardig geacht worden. Zo kreeg
een Britse knaap, in antwoord op
zijn verzoek om met een prestasie
opgenomen te worden in het
boek, een negatief antwoord : de
redaksie was van mening, dat zes
maanden ononderbroken
kauwen
op één kersepit beneden de waardigheid van Guinness' Book of
World Records was.
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BRUSSEL,
STAD ZONDER GEZICHT

DORTMUNDER THIER BRAU
HOVEN

Binnen enkele weken verschijnt een nieuwe b r o s j u r e over Brussel, e e n
beschrijving v a n d e samenstellende delen v a n d e Brusselse bevolking,
van h u n verhoudingen onderling e n van h u n r e a k t i e s tegenover Vlaander e n e n Wallonië. Voor deze b r o s j u r e « Brussel, s t a d z o n d e r gezicht »,
schreef s e n a t o r Wim J o r i s s e n een inleiding.

Crole leus;
GLAZEN en MONTUREN.
Grattt voor verzclerdeft.
Hcfïtellingen in eig«n werltiutï.

Walter ROLAND

De brosjure kan van nu af aan besteld worden
tegen
de prijs van 30 fr door storting op giro 54.45.A6 van
W. Jorissen, Astridlaan 80, Mechelen.

*— €«dipIome*r<l Optiel«f —
Kerkstra»», 58 — Antwerpen
|L«t e.u.b. op hel huisnummer !j
Telefoon: 35.S«.U
iO% lorling op vertoon fleief.
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ATK

Al Se grote gekende Dnltse en Belgische
orkesten zallen er zorgen voor de stemming
In al onze lokalen Is er altijd ; originele
Brengellaanse stemming • deftige lente en
plezier • goede bediening • beste dranken
goed en niet door.
N.R Al onze zalen zijn gans de winter tei
beschikking voor Bals • Banketten • Vergaderingen, enz...
—
f LEDVEN I I.OOO plaatsea
— AALST : 1.000 plaatsen.
— HULSTE - KORTRIJK : 1.000 pL
— ANTWERPEN t 700 plaatsen.

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek
en Kontrole. • Erkend bij
M.B. v. 22/2/62.

v.z.w.
Het
V L A A M S KEURINGSORGANISME
voor de officiële kontroles van :
— u w stoomketel ;
— uw kranen, liften e.d. ;
— uw zwierder ;
— uw elektrische installatie.
RIJMENAMSESTEENWEG 109,
BONHEIDEN
—
Bij Mechelen.
Telefoon : (015) 526.77.
Agenten over GANS VLAANDEREN.
LB 10)

DORTMUNDER THIER BRAU
IMPORT A B T 8
Tlensesteenweg 128, Korbeek-tA.
Tel i (016) 463.11.
Voortverkopers worden gevraagd TOOI
— Dortm ander Thler.
— Tonistelner SjrndeL
— Rijnwijnen St JACOBS-KELLERE)
Gaa-Algesbeim.

PERZISCHE TAPIJTEN
FA L . L U Y T E N

Trooststraat 12
(Gemeentepleinï

DORTMUNDER THIER BRAU

Edegem. Tel. 03/53.05.71

koopt — bouwt en hnnrt caté» In gans het
land. ^ Uedewerkers worden gevraagd
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W I M M A E S * ^'
vraagt U zijn militanten In moeilijke ogenb'ikken (boete en gevang)
niet in de steek te laten Stort >n
verwijld uw steun op eén der twee
onderstaande rekeningen bij de
Kredietbank van uw gemeente :
— rek. nr. 1100/37.305 van het
V.M.0. . Antwerpen of
- rek. nr. 1100/36.971 van hef
Vlaams Solidariteitsfonds.
ALLEEN DEZE TWEE rekeningen
slaan inder mijn persoonlijk toezicht

VERSE ZEEVIS
Visverdelers en diepvrieshoudera,
vraagt
inlichtingen en prijslijst
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VOOR ALLE ONROERENDE
VERHANDELINGEN IN
BINNEN- EN BUITENLAND

RÜDI VAN DER PAAL

FIRMA D E P R E Z
VIsmiln 104
OOSTENDE
Tel.: 059 • 71715

Jan Van Rij'swlicklaan 62.
ANTWERPEN.
Telefoon : 03/38.9U4.
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SCHl'IMHl'BBEHMATRASSEN
met
Gebreveteerde
bedekkingslagen
RESSORTMATRASSEN
{Brevet : 529738)
met
Gebreveteerde karkassen

HERMES
S C H ' G G L 54 Zuldlaan
211 M. Lemonnierlaan
TeL 11.00.3a
BrusseL

Ik
ben
uil-geslapen
wanK..

VOLLEDIGE
SEKHETARIAATKURSUS IN 2 JAAR

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

fPEDA

„STAK'

Dunlopillo

STAR
Dag- en avondlessen.
De school waar Vlamingen
rich thuis voelen.

(Brevet . 612/1)7)
TE ZELE (O.-VL.)
GEWATTEEHÜü BEDSFRKIE.N
WOLLEN DEKENS
Tel. (052) 44641 en 44642,
Indien L' geen verkoper
in uw omtrek kent, stuur
ons een kaartje en we
de dichtst bijgelegen verzenden L' hef adres van
koper Star Zele.

ik k o o p bii

MATTHteU'S

S€ODENB€DRIJF

T U R N H O U T S E i A A N 1 0 2 , B O R G E R H O U T • TEL. 35.17.83

Beter en voordeliger.
LB loe

iiJHUIZEN : D i t M » r * » • * - • ' ' A"'"-T'l-^'-O''^'
• •giinensrraal 39.41, Aniw. Tel. 33.47.24 • Gallifarrlei «O, D«urn<, T«l. 36.2S.Ï3
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VOLKSUNIE - PARTIJKONGRES TE BRUSSEL
lijk leven er op de beste wijze wordt verzorgd.
Ja, we zijn beschaamd aan deze aangelegenheid nog woorden te moeten verspillen.
De regering moet haar meerderheid om het
vertrouwen verzoeken en uit de stemming
een konkluzie trekken. En wat de sosialisten
betreft, die bij monde van hun ondervoorzitter Van Eynde erover jammeren dat een bisdom zo duur kost, laten ze bij die gelegenheid hun ware gedaante tonen. Het is daarvoor een unieke kans, zo dat ieder zal weten wat buiten hun geschreven programma
nog in hun gemoed leeft. »

PcnS

GRENZEN

Terwijl de politieke aasgieren zich storten
op de kansels en biechtstoelen van de Voerstreek is het goed even bevoegden aan het
woord te laten. In het jongste n u m m e r van
dit blad voor Overmaas (zeer degelijk, te vergelijken met Ons Erfdeel, te bekomen door
storting van 125 fr. op P C R 5338.48 van
B.V.B.O. - Tongeren) krijgen •we de geschiedenis van de kerktaal geschetst.

De zoetgfevaoisde Limburgers kunnen jubelen in de kamer i Habemus P a p a m » vrij
vertaald n We hebben een bisschop ». W a t
normaal in deze « dialoogtijd » slechts een
formaliteit moest zijn werd de zoveelste
operetteoorlog rond de Voerstreek.
Het meest komiese is wel dat de zeer devote en superkonservatieve Waalse katolieken front vormen met het Vlaamse en Waalse anti-klerikalendom tegen « Rome, qui a
parlé ».

« .W evolueerde gedurende de Renaissancepcriode de kerktaal ook van de Platdietse
streek naar het Duits (deze taal bleef er de
kerktaal tot in 1944) en al ontaardde in Aubel sinds 1918 de kerktaal (tot dan Nederland) naar het Frans —• verschijnsel dat zich
na 1944 onder dwang van de ^ resistance »
ook voordeed in de Platdietse streek — toch
bleef in de Voerstreek de kerktaal steeds
eentalig Nederlands. Bekijkt m a a r eens kerkregisters, kerkboeken, parochiebladen en
aankondigingen allerhande.
De kerkelijke stabiliteit van de Voerstreek
danken we aan mannen als Z.E.H. Veltmans
z.g. en een flinke pleïade van Limburgse en
Voer-autoktone priesters die eeuwenlang de
N'oerparochies als ware zielenherders hebben
geleid. Nog nooit is een Waalse priester pastoor geweest in één van de Voerdorpen. Wel
was gedurende enkele jaren een Duitstalig
priester pastoor in Reniersdaal en hij maakte er gedurende een korte periode de kerktaal Duits. Maar Frans werd nooit als taal
van de kerk in de Voer gebruikt. De bisschoppelijke brieven worden er steeds in het
Nederlands voorgelezen, alle kerkelijke organlzaties of K.A.-groeperingen waren er Immer
aangesloten bij Nederlandstalige federaties.
In het verleden is tegen die toestand nooit
protest gekomen. Zelfs de z.g. frankofonen
van de Voer hebben veelal die eeuwen-oude
toestand geëerbiedigd en goed ge\onden. Nu
komt er ophitserij van uit Luik, vooral ter
gelegenheid van de mogelijke oprichting van
een bisdom Hasselt waarbij normaliter ook
de \'oer dient te horen. »

DE GAZET VAN ANTWERPEN
Spreekt wel van ti kaakslagen » m a a r is
blijkbaar niet van plan de andere wang aan
te bieden aan de Waalse Voerstrijders alle
vastenintensies ten spijt.
« Het is nodig dat de Kamer tot een duidelijk po.^itief antwooui komt, alle opwerpinj(en van bepaalde Waalse C.V.P.-eis, eii
alle veitrasingsmaneuvers van een aantal liberalen ten spijt. Het is Inderdaad al erg
genoeg dat de briefwisseling tussen de regering en het Valikaan, in verband met de
oprichting van het nieuwe bisdom aan de
leden der kommissie overhandigd werd. Deze
niet-gebruikelijke toegeving aan de tegenstanders van het ontwerp in zijn huidige
vorm is een meer dan normale goedwilligheid. Wanneer het ontwerp deze week toch
zou stranden, zou dit een kaakslag betekenen
niet alleen aan de Limburgers, m a a r aan de
ganse katolieke Vlaamse gemeenschap. »

DE NIEUWE GIDS
Het blad met Lefèvre-invloed ziet de travaillistiese dromen reeds in rook opgaan door
de houding van Jo» Van Eynde bij wie tuisen woord en gemoed verscheurdheid heerst
op het vlak van J e « godsdienstige verdraagzaamheid ». Of moeten gewoon de Luikse
B.S.P.-broeders worden ontzien die al even
verivoede Voerstrijders zijn als de Waalse
C.V.P. en P.V.V.

HET VOLK
Welke Beulemanseffekten ondertussen d'ü
Waalse hetse tot gevolg heeft Ieren we uit de
jongste ontwikkeling in fel a geteisterde »
dorpen als RemersdaaL

« Maar wat bekommeren zich die amendementindieners en die kranten om het pastorale leven in België? Wat l>ekoninieren zij
zich om het kerkelijk leven in gebieden di.e
een gemengde gemeenschap hebben en die
onverschillig tot de ene of het andere bistloiii
kunnen behoren, wanneei slechts het geesle-

« In geen enkele kerk van de Voerstreek
wordt er Frans gesproken, wat bewijst dat
de priesters steeds hebben ingezien dat zij
hun gelovigen slechts konden bereiken door
het gebruik van het Nederlands. De pastoor
van Reniersdaal heeft sinds het ontstaan van
een Franse lagere school in zijn gemeente
met moeilijkheden af te rekenen. Indien hij
zijn godsdienstlessen in de Franse taal geeft,
verstaan de kinderen hem niet omdat zij
nog niet voldoende Frans hebben geleerd.
Indien hij de lessen in het Nedei lands geelt,
verstaan zij hem ook niet. want zij hebben
nog nooit A.B.N, gehoord. De pastoor heeft
er een mouw aan gepast en geeft de lessen
doodeenvoudig in het dialekt (hetzelfde als
dat van Camille H u \ s m a n s , zoals de Staatsminister het eens in de K a m e r zei).

Vlamingen van Brabant en tot 50
km. rond Brussel : een .jonge Vlaming staat te uwer beschikk-mg
voor het schilderen van uw kroonlijsten en eventueel andere schilderwerken. Snelle b e d i e n i n g .
Schrijven bureel blad
dat zal doorsturen; letters T.123
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de Antwerpse straotzonger
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50.- (beneden)
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muzikoal duo
PRIJZEN om
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—

30.- (boven)

W a t het ook worde in Limburg, we hopen
d a t voor de « geestelijke bevrijding » in
Vlaanderen er een bisschop komt als die
van 's Hertogenbos aan wiens houding in de
verkiezingen herinnerd wordt door het Antwerps blad, dat verder de schijnwerper richt
op enkele programmapunten van D66,
(( De bisschop van 's Hertogenbos had enkele weken voor de verkiezingen verklaard
in een P S P - k r a n t (uiterst links), dat de katolieken niet verplicht zijn voor KVP-kanfldaten te stemmen; stel u voor, dat onze Mgr.
D a e m een gelijkaardige stunt zou uithalen
en de katolieke Antwerpse bevolking zou
zeggen : « mensen, jullie moeten echt niet
voor de C V P stemmen... ». Het blijkt dat
een vrij belangrijk aantal gelovigen deze r a a d
opgevolgd hebben, want de K V P viel terug
van 50 op 41 zetels. Niet alleen de bisschop
is hiervoor verantwoordelijk, m a a r ook de
houding van K V P zélf.
Enkele van de voornaamste programmapunten van D'66 zijn o.m. rechtstreekse verkiezing van een mlnister-prezident, een meer
aangepaste en direktere parlementaire demokrasie, erkenning van de Friese taal, nauwere kulturele samenwerking met Vlaanderen, erkenning van de D.D.R., etc. Interessant is het ook, d a t werd vastgesteld dat
D'66 omzeggens 40 t. h. van haar stemmen
behaalde bij personen die voor de eerste
maal mochten kiezen en bij minder dan
dertigjarigen; ze kan dus bezwaarlijk gekwalifiseerd worden als een intellektuele Boerenpartij. Tenslotte nog dit : de zeven nieuwe volksvertegenwoordigers ze.ijden onmiddellijk toe, dat ze zich uitsluitend met hun
parlementaire aktiviteit zouden bezighouden. »

LINKS
Elders in het blad leest ge de uitslag van
de studentenverkiezingen te Gent.
De studenten zijn d o m m e kinkels want de
lijst van de Vlaams nasionalisten haalt 30
t. h. hoewel het een onbeduidende bende j»...
zo oordeelde vooraf loch een zekere L.C. in
Links die slecht» één goede lijst ontdekte
de jongens van het Link» Eenheidsfront de
jongens van LEF wier lef na de uitslag wel
wat zal gezakt zijn.
« Lijst 4 kan vergeleken worden met een
holle ton : veel lawaai m a a r niets erin. Lawaai maken die jongens in elk geval genoeg.
Bedroevend is het toch te moeten vaststellen
dat de sporadiese progressieve op>\e!lingen
van de Maams-Nasionale Studentenunie blijkb a a r voor de prijs van enkele tientallen kilo's strooibriefjes te koop zijn. Het « sindikaal )) programma van de V.N.S.U. is een
deerlijke ontmaskering .geworden van de fasade-politiek die door deze organizatie tot
nog toe gevolgd werd : het eisenprogramma
is gedeeltelijk een opsomming van de huidige
toestanden, gedeeltelijk een waslijst van projekten die ofwel al in uitvoering zijn (studentenhomes, home voor gehuwde studenten),
ofwel zeer binnenkort worden aangevat (studentenrestaurant). Het <t politiek » programma lijdt zwaar onder de linguasitis : onze
« volksgcmeenschap » wordt er liefst viermaal
bijge.sleurd. De buitenlandse politiek wordt
even in zeer onschuldige termen aangeraakt.
Veto vanwege de partij ?
Lijst 2 is de enige lijst die een grondige
ideologiese fundering van haar toekomstige
politiek heeft gegeven en die het heeft aangedurfd de problemen van de demokratizerin.i! van het onderwijs in iiun juiste politieke
konlekst te plaatsen. Ook op het gebied van
de buitenlandse politiek wordt duidelijk stel-

En zo beschrijft de studentenkorrespondent
te Gent het na de verkiezingen.
Naast de uitgesproken Vlaams-nasionala
lijst waren de meeste andere ook wat flanotinganties getint. W a t gaat de Libre nu j a m m e ren ? « Leuven Vlaams » zou te Gent wellicht
90 t. h. van de stemmen halen in een referendum,
« Met 436 stemmen bracht het Links Eenheidsfront het niet verder d a n één verkozene.
De S\'B (Studentenvakbeweging) is w a t
ontgoocheld : 3 vertegenwoordigers (912 stemmen, 12 te weinig voor een vierde zetel),
m a a r dat is vermoedelijk toe te schrijven
aan het feit dat de meeste andere partijen
zoniet sindikale dan toch sosiale aktiepunten
voorstonden. Nog meer verrassend Is de uitslag voor de nasionalistiese VNSU, die m e t
1.G22 stemmen liefst 6 heren en 1 jongedame
naar het parlement zendt; zij is een eerder
politiek getinte groepering, die heet aan t e
leunen bij de VU, m a a r ook een boeiend
studentenbeleid verdedigt. De nu grootste
partij, de Faknitaire Belangen (8 zetels, 1.920
stemmen) legt de klemtoon vooral op het studenten-milieu, m a a r staat bv. ten aanzien
van de zaak-Leuven eveneens een spoedige
overheveling van de Franse seksie voor.

DE RODE VAAN
Niemand die met zulke belangstellnig De
Volksunieaktiviteiten volgt al» D. in de Rode
Vaan. Onlangs moest het Lode^vijk Dosfelinstituut het ontgelden. W a t uw beoordeling
van Dosfel betreft beste D., de eerste vereiste om een mens te oordelen is h e m in een
bepaald histories kader te plaatsen. Wie
wreet hoe zouden Vp'ïj volgens « pluralisties^ »
n o r m e n bepaalde kommunisten moeten beoordelen al» we ons louter moesten steunen
op hun teksten uit de Rode Vaan van 1945
(repressie : denkt wat kommunistiese bladen
schreven toen Vindevogel werd afgeslacht)
of op hun Boedapesthouding van 1956. Hebt
gij ook het boek a federalisme » (uitgave
Pennoen) gelezen waarin vermeld wordt hoe
Dosfel een van de eersten was om 5n een
federale »taat waarborgen te eisen voor d e
vrijzinnigen ? W a t ons « pluralisme » betreft,
kom eens luisteren naar ons kongre» op zaterdag 8 april.
« De Volksunie heeft ni: ook haar partijschool, of o Politiek Vormingsinstituut ». Het
werd met de naam Lodewijk Dosfel begiftigd, ter herinnering aan de katolieke
Vlaanvs-Nasionalist die onmiddellijk na de
eerste weieldoorlog van zich spreken deed,
en waarschijnlijk bedoeld als stille wenk aan
bepaalde CV'P-jongeren, die dicht bij de VU
aanleunen...
Maar wanneer die n a a m als een programma bedoeld is, dan weten we voor de zoveelste keer alweer welke kant de_ VU opgaat, en dat ze de voor het pluralisme kiezende vrijzinnige en katoliek geen politiek
tehuis wil bieden. O n s verwondert het met,
maar anderen kunnen er hun voordeel mee
doen.
.
.
Dosfel is een van die heilige koeien in Ie
Vlaamse Beweging, w a a r a a n zelfs met de
vingertoppen niet mag geraakt worden. En
wanneer het hoofdbestuur der Volksunie besluit zijn politiek vormingsinstituut naar hem
te noemen, dan knikt de hele bent braaf en
onvolwassen ja. Wedden dat niet één de
naam van priester Daens geopperd heeft?
Nochtans is het Vlaams-nasionalisme aan zijn
beweging schatplichtig geweest, vooral in het
Aalsterse. Hen Dosfel blijkt echter simpatieker in VU-leidersogen. »
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de Vlaamse troebodoer

VAN

DK STANDAARD

SCHELDE

:

C O O L S

W A N N E S

DE

VAN DE V.U.-LEIDIN6

V. U. K L E 1 N K ü N S T A V o N D
M l E L

ling genomen. Deze stellingname steekt
scherp af tegenover de lafheid van de a n d e r e
lijsten die, uit elektorale overwegingen, d e
fundamentele problemen van onze tijd geVNoon uit de weg gegaan zijn. »

ANTWERPEN

ingericht door de Volksunie .\ntwerpen
MET

^^'ij hopen dat de Waalse kristen-demokraten hun krislelijke plicht voorrang zullen
verlenen boven het politiek geleuter in hun
strejL'k. »

—

100.- 18 eettte tijen).

Kaarten te bestellen : V.U.-atd. Antwerpen-stod —
Oude Koornmorlct 28
Postrek : BERGERS —
Tel -. 6 ' 75 11 —
Antwerpen 1

—

Tel, : 32.81.01.

Timing:
313 : Laatste dag voor ontvangst van gebeurlijke amendementen, per adres Studiedienst, Elshoutbaan 25, Schoten.
Tussen 1 en 7.4 : Bijeenkomst rezolutiekommissie ter bespreking en advizering d e r gebeurlijke amendementen.
8 en 9.4 ; Rons'""-

W. LUVTE.V.

wu

21
lakleren, Palokestraat 146, Dilbeek
lel. 21.08.38.

bewegi

Diest

Wilrijk

ANTWERPEN
Antwerpen
DIENSTBETOON
O p het sekretariaat der afd., Oudt- Koornmarkt 28, Antw.
Alle dagen van 12 uur 30 tot 16
uur 30.
Donderdag tot 19 uur. Ook op al•praak builen de uren.
Er is een aparte ingang voor het
•ekretariaat langs de Pelgrinistr. 2.
KLEINKUNSTAVOND
Vrijdag 28 april 1967 heeft in de
«aal Majestic een V.U.-Kleinkunstavond plaats, georganizeerd door
de Volksunie, afdeling AntwerpenStad met medewerking van Miei
Cools de Vlaamse troebadoer. Wannes Van de Velde de Antwerpse
straatzanger, Jos Ghysen, kolderprozaist, Al en Rob Van den Bosch
folk- en popsingers.
Kaarten 100, 50 en 30 fr. bij onl e propagandisten en op het sekretariaat, O u d e Koornmarkt 28, tel.
328101.
LEDENSLAG
Alle leden en sinipatizanten kregen een brief tuis.
We rekenen op u, we hebben u
nodig! Vul de strook zo r a p mogelijk in. Een nieuw lid, een bijlid in
uw familie of meerdere leden ineens op uw werkkring.
Let wel ! De abonnementenslag
was geweldig. De nieuwe-Iedenslag
moet nog beter !
SOSIALE AVOND
Dinsdag 18 april in lokaal «Thierbrau », Groenplaats, bizondere
avond gewijd aan verschillende sosiale problemen.
Sprekers :
De h. Slosse : algem. beeld V.U.
tot sosiale problemen.
De h. mr. H. Schiltz : algem.
sies'** ^'"^' *°'- *,''??J''Hale organizaDe h. Bergers : plaatselijk beekl
)v' '**' stadspersoneel.
»^n ^rt ^'"•<:^'^beurten grijpt een
open debat plaats woor ook belangstellenden van andersgezinde
politieke overtuiging kunnen aan
deelnemen.
Mr Wagemans treedt dan op als
debatleider en moderator.
NIEUW SEKSIELOKAAL
De seksie Noord van de afd Antwerpen Stad m a a k t bekend dat
het lokaal « Tijl » St. Jansplein 22
van uitbater 'eranderde en er in de
toekomst de vergaderingen voor
seksie Noord zullen plaats grijpen.
Bestuur seksie Noord :
Sekretaris : Lambrechst L.
Penningm. : Peeters J.
Propaganda : Mertens G.
Raadsleden : Verbinnen en Van
oer Spurt.

Burcht
APRILVISBAL
Op zaterdag 1 april (meest geschikte datum om gek te doen,
komen alle vrienden uit de ronde
naar ons Aprilvisbal.
Eregasten : Amedée Verbruggen,
mevrouw Ste\ens, laureate van de
schok-aktie, dr. Goemans, m r Wagemans en W a r d Rolus.
Zaal De Ster - Kaai 19 - Burcht
• Orkest : De Romeo's.
. Begin 20 uur 30. Demokratiese
«iiKomprijs : 25 fr.
Amedée Verbruggen, ere-vaanö'iS van de jongste IJzerbedevaart,
^«1 de afdelingsvlag overhandigen.
REZULTAAT VAN
KOLPORTAGES
•bondag 5 m a a r t werd onze ge'"eente o\'ervallen door de geza"H'nlijke ploegen van Zwijndrecht,
Kiiicht en Wim Maes.
Het werd een koniplete overi-'>!i|>eling met als resultaat : 200
ni">niers gladweg uitverkocht en
^<^i' machtsdemonstrasie aan de
*"
zonder nummers.
• zondag daarna, 12 maart,
^'•1(1 de andere kant van de gejiieente « bewerkt », met kleinere
be/ettmg ditmaal. Het
leverde
i'H-'Uans weer 150 weekbladen op.
' 'nk en profisiat aan alle wer*.e.^ van het elfde (zondag-voormiddag) uur en tot de volgende
keer I

J A A R L I J K S AFDELINGSBAL
Ons jaarlijks afdelingsbal wordt
dit jaar een lenlebal ! Het gaat door
in de zaal « Harmonie », Heistraat
71 (tegenover het Vlaams huis
« Lange Wapper ») op zaterdag 13
april 1967. Aanvang te 21 uur. Prij.s
der kaarten : 25 fr. Orkest : het Segers Kwartet van Stan Philips met
orgel ! Kaarten zijn te verkrijgen
in de « Lange Wapper » en bij al
de bestuursleden en propagandisten. Telefonies kunnen er ook besteld worden bij onze sekretaris
André De Beul, tel. 271544.

KABARET
In de zaal Pallia, Peetersstraat.
op donderdag 30 maart te 20 uur
los van alles en los van alles prodiiktie : kabaret pikuur — samenstelling en regie : Jo Van Nerum —
organizatie : kultuurdienst Jeugdverbond — lokatie : Johanna Nuvts
Ld. Robeynslaan 70, lel. 311.17 • inkom : leden 20 fr. — niet leden
3|! fr. — algemene abonnementen
zijn geldig.
SUKSESVOLLE
KOLPORTAGE
14 moedige mannen hebben regen en wind getrotseerd om 200
n u m m e r s van « Wij » aan de man
Ie brengen. Profisiat!
Binnen het uur hadden haast alLkolporleurs hun bladen verkocht.
Een bewijs te meer dat Diesl bereid
is om een felle duw aan de Volksuniewagen te geven.

Westerio
SUKSESRIJKE
VOORLICHTINGSVERGADERING
,
De eerste grote voorlichtingsvergadering van vrijdag 17 dezer
werd een overdonderend sukses.
In het ruime lokaal en een aangepaste gezellige Vlaamse stemming, waren benaderend 150 toehoorders opgekomen om volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters
zijn begeesterende en scherpe uiteenzetting te horen over de meest
akluele problemen Brussel en Leuven.
Spreker wist de aandacht van
zijn toehoorders gedurende ruim
twee uur gespannen te houden.
Met een dreunende « M a a m s e
Leeuw », aan het hammondorgel
begeleid door mevrouw Verhoeven,
sloot deze machtige vergadering.
Moge het de slart wezen voor een
verdere grote aktie in hel kanton.

BRABANT

Jette
NIEUW BESTUUR
VERKOZEN
O p 13.3.1967 werd te Jette het
nieuw bestuur van de afdeling gekozen.
Voorzitter
:
Jos.
Coppens,
N'erbeyststraat 26, Brussel 9.
Sekretaris ; Jos. Veriooy, K
Woestelaan 38, Brussel 9.
Finansiën : Van Bruaene, Carton de Wiartlaan 88, Brussel 9.
Propaganda : Albert Hendrick\,
Van der Schrieckstraat 92, Brussel 9.
Organisasie : F. Wullus, Rivierendreef 96, Brussel 9.
Raadslid : Swillen Junior, Carton de Wiartlaan 57, Brussel 9.
Onze gelukwensen aan het nieuwe b e s t u u r ! Wij zijn ervan o\ertuigd dat zij deze bloeiende afdeling, tans 111 leden, verder zullen
uitbouwen.

Tuur Ebraert, arrondissementsvoorzitter, in een korte m a a r gevatte
toespraak de verdiensten belicht
van de oprichters van een afdeling
in het kanton.
Tot slot werd nog een kleine herinnering overhandigd aan de vier
gevierden, namelijk : de heren J.
De Berlanger, G. Knaepen, R. Vanbruaene en M. Van Gyseghem.

den kunnen inschrijven bij het bestuur. Gratis leiplaatsing met eigen wagens.
April : Paasfeest ingericht door
de \'laanis-Nasionale Vrouwenbond
\oor onze kinderen.
Verder : sosiale zltdag voor het
invullen van belastingsaangifte. Verdere bijzonderheden zullen via een
spesiaal rondsehriJNen medegedeeld
worden.

Ukkel
VLAGINHULDIGING VAN
V.U.-AFDELING UKKEL-VORSTST. GILLIS
Zondag 30 april 1967, vanaf 20
uur, nodigt J a n De Nef u ten dans
op de tonen van zijn groot Hammondorgel in de zaal «De Zwaan»,
Jan Bolsstraat 14 te Alsemberg
(rechtover de kerk), n.a.v. van het
« Groot Mei-Bal » met vlaginhuldiging van de V.U.-afdeling ükkelVorsl-St. Gillis.
-Alle Vlamingen rekenen het zich
tot een plicht hierop aanwezig te
zijn.
Toegangskaarten tegen 30 fr. te
verkrijgen bij de afdelingsvoorzitter, Mie Vanthournout, Engelandslraat 420, te Ukkel (tel. 74.69.05 na
IS uur).

ZOEKERTJES
Welke Vlaming is bereid mij een
kleine bijverdienste te verlenen
door tijpwerk t u i s ?
Schrijven redaksle letters T. 124.
_ Te koop : rij- en tuigpaard, merrie 5 j . , met of zonder volledig
nieuw tiiig. Stwg op Weerde 27,
Elewijt (Brbt). ï . 125.
Huis te huur Humbeek GroeiQstraat (oude molen). G. Deschouwer. Hof ter Lokerenstraat 2, Erembodegem.

Zaventem • Nossegem

Aanbevolen
Huizen

BELANGRIJKE
VOORLICHTINGSVERGADERING
Tuur Ebraert, voorzitter van het
arrondissement Brussel, en Maurits Coppieters, volksvertegenwoordiger, spreken op vrijdag 7 april
1967 te 20 uur, voor de V.U.-afdeling Zaventem-Nossegem, in de
zaal « St. Michiel », bij Berre Morren, Stationsstraat 101 te Zaventem.

REISBUREAU
V l a a m s R e i s b u r e a u n.v.
Maatsch. zetel : A n t w e r p e n 2
Tel. : 03/49.30.46 - 49.15.94.
HERBERGEN
Bezoek < De v e e r m a n >
te S t - A m a n d s a.d. Schelde.
Mosselen - P a l i n g
Uitbater : Jan Brugnians.
LB »»o
B I E R E N ATLAS
Alle specialiteiten
F r u i t s a p Pufri
CARPENTIER
Guido G e z e l l e s t r a a t 39
Z W I J N D R E C H T . T. 52.70.70

Onze
arrondissementsvoorzitter
spreekt over de noodzaak van een
Vlaanis-nasionale partij, en ons kamerlid zal handelen over de problemen rond Leuven en « Ie tres
grand Bruvelles ».
De afdeling rekent op de aanwezigheid van alle leden en simpaliMinien.

Kapelle-op-den-Bos

Brussel
D« ^ arrondisseiiientsraad vergadert te Gooik, in de zaal « De
Groene Poort », op zaterdag 25 dezer te 15 uur.
De raadsleden met eigen voertuig verzamelen zoveel mogelijk te
14 uur op de Arduinkaai (achter
de K.V.S.) alwaar zij, samen met
hun kollega's die niet over een eigen voertuig beschikken, in karavaan naar Gooik vertrekken te 14
uur 15.
LEDENSLAG 1967
Het a n o n d i s s e m e n t is niet van
zins zich, zoals dit het geval is geweest met de roemrijke abonnementenwerving, naar de laatste
plaats m de algemene rangschikking van de ledenslag 1967 te laten verdringen.
In het kader \ a n deze ledenslag
ontvangt elk bestuurslid van het
arrondi-ssement (afdelingen, kantons, raadsleden, enz.) twee blanko-hdkaarten waarvoor hij persoonlijk instaat om ze zo snel mogelijk,
aan de man te brengen.
Vermits aldus door deze o|>erasie ff 1 X 2 » ongeveer 300 militanten worden aangeschreven, rekent
het arrondissement op een spoedi.ge aanwinst van 600 nieuwe
V.U.-Ieden.
o/J^*^' ^'""'""P«ezetle
streefcijfer,
800 nieuwe leden tégen 30 september a.s., ligt in ons bereik indien
niemand de jn hem gestelde verwachting beschaamt.
NACHTBAL
Het 5de V.l'.-naclitbal van het
arrondis.senient Brussel heeft plaats
op zaterdag 15 april om 21 uur in
de zaal « Select » aan het station
van Schepdaal.
Orkest : Johnn\ U'hile. Slads
kledij.
Toegangsprijs : 50 fr. Alle leden
en sinipatizanten, jong en oud, uit
het arrondi.ssenient hartelijk uitgeno<ligd : dit bal moet tot een da>e
rend sukses uitgroeien.

APRILBAL
Zaterdag 1 april om 20 uur groot
.n>ril-bal door V.U. Kapelle-op-denl!os in de zaal het Witte Paard. Inkom 30 fr. Kaarten bij alle leden,
oi bij de h. voorzitter E. Pas tel
015-71172 en bij de h. F. Deblieck',
kantonale afgevaardigde, tel. 0157159».

—

OOST-VLAANDEREN

WONEN

De specialist d e r
standaarddeuren

Erembodegem - Welie

SCHITTEREND
GESLAAGD BAL
Nog groter opkomst dan in 1966
kende het jaariijks V.U.-bal op zaKOLPORTAGES
terdag 11 m a a r t te Erembodegem.
Volgende tochten :
Deze knalavond verliep vlot en in
2 april : Nederokkerzeel en Kampenhout; bijeenkomst aan de kerk | \'laamse gezelligheid tot in de vroevan Kampenhout, om 9 uur 30.
• ge uurtjes. Een deel van de opbrengst komt ten goede van het
16 april : St. Stevens-Woluwe;
verkiezingsfonds en de verdere uitbijeenkomst aan de kerk (9 uur 30)
gave van « Zwalm- en DenderDe medewerkers uit Brussel : om
land ». We danken langs deze weg
8 uur 43 achter de K.V.S. Onze
de talrijke aanwezigen (ze waren
groep zou moeten verdubbelen om
er zelfs van Beersel en Antwernuttig werk te verrichten; wie
pen) en rle milde gevers voor onze
naam en adres opgeeft aan J. Verwelgeslaagde tombola. Toekomend
iooy, Woestelaan 38, Jette (tel.
jaar vieren we ons eerste lustrum23.44.48) ontvang; een uitnodiging
bal.
Noor elke kolportage.
TE ONTHOUDEN DATA
8-9 april kongres te Brussel. Le-

J . L E E M A N S . D e u r n e %.
Van H a v r e l e i 70 T. : 35.63.17
Agent : De C o e n e - K o r t r i j k
— LB 113
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EURO.OOMl
Moderne wooninrichtinp
Kruidtuinlaan 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
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HOTEL•RESTAURANT
BLANKENBERGE
< Rubenshof a
Weststr. 79. T.
(050)41571
Lokaal Volksunie
Kamers-pension.
•—•

Mechelen

LB

15

< Vlaams Huis > Knokke

BOER KOEKOEK
Hiermede nodigen we iedereen
vrij uit tot de spreekbeurt van een
man die furore maakt. O p vrijdag
31 m a a r t te 20 uur 30 spreekt in
het lokaal Salamander, Adegemstraat te ittechelen de Nederiandse
volksvertegenwoordiger
Koekoek,
stichter en leider van de veelbesiMoken Boerenpartij. Deze voordracht wordt ingericht in een siklus van intcrnasionale konferensies. « Boer » Koekoek vertelt o\er
zijn strijd in de \'ederlandse politiek.

SintJans-Molenbeek

LUSTRUMVIERING
Noor een paar weken had te Molenbeek de eerste Lustrumvierin>'
plaats van de N'olksunie, kanton
Molenbeek.
Voor een vrij talrijk opgc-komtn
publiek werd het feit hei dacht da(
vijf jaar geleden met enkele oude
Dilbeek
getrouwen \ a n « a l gestoken « e r d
met een i)laa(selijke V.U.-afdcIing.
D E R D E LENTEFEEST
waaruit inmiddels reeds drie volOns derde lentefeest zal doorgaan
waardige afdelingen gegroeid zijn ,
op 1 april 1967 in de zaal Mertens.
Molenbeek, Jette en KoekelbergMet de medewerking van Peter
Ganshoren.
Philips en zijn Vlaamse solisten zullen we trachten, zoals de vorige ja
Na een minuut stilte voor de
ren, U iets puiks te brengen.
overleden leden van het eerste beVoor nadere inlichtingen kan U
stuur, met n a m e de heren Hollants
steeds ons afdellngssekretariaat kon- I en Goossens, werden door de heer
•yjiii*wwwu.,ji jTOuMWi *«v<ap» »^tf,
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BOUWEN

-.^-"»» »y*r.-..

K a m e r s • vol pension
gezellige sfeer.
V e r m i n d e r i n g voor g r o e p e n .
Elisabethl 105 Tel. 632.70.
—

Hoofdredakteur
T. van O v e r s t r a e t e n .
Alle briefwisseling
voor
redaktie naar
Hofatyp.
Sylv
DupuisL.
110 B r u s 7. Tel. 23.11.9J*
Beheer •
Vlaunce
L e m o n n i e r l . 82
Brii.s.sel I. - Tel. : 11.82.16
Alie kla< h t e n voor niet
o n t v a n g e n van blad o p dit
adres
l a a r a b o n n e m e n t . 280 F
Halfiaarliiks ; 160 F
Drieiiiaaiidelijks • i)0 F.
Abonnement
buitenland
450 F
S t e u n a b o n n e m e n t ; 750 F
(minimum)
Losse n u m m e r s
8 F
Afie sturtiRRen voor tiei
blad
op
postrekening
ÏTIIS.) < WIJ >
Vlaami
nationaal weekblad
V e r a n t w uitg. Mr F . Van
der Elsl, BeiyeRemstraaf 20
Brussel 12
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Breydelhof
BRUGGE
Jozef Suveestraat 2
Gelagzaal - 120 plaatsen
Tel
OSO/.SSO.G"^
uB

UURWERK

'IJ

JUWELEN

bij de mee» ei l u i r w e r k m a k e r
SLAETS
D e w i n t e r s t r . 11
Uudergera
T. 72.45.43 T e r m i n u s tr. 35.
10 % k o r t i n g v leden V.U.
—

——
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DESIGN SHOP
(jeschenken
en m o d e r n e j u w e l e n
Adolf Maxlaan 105, BHUSSEL
Tel.
02/18.62.62
-——
cB 119

PLASTIEK
F r P A R Q U I N P v b.a
LR l.obroeksfraat 44
A.VTWEHPEN.
lelefoun
03/36.16.47.
Kuipen en s t a p e l b a k k e n voor
pekel, diepvries, v e r p a k k i n g ,
stockering.
Polyethyleen
zakken vellen en folie op rol.

BAADPLEEG ONS.
—

LB
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beweging^^lzer
OOST-YLAANDEREN

algeuicne icucu- cii siinpatizantenvergadering plaats. Sprekers zijn
niemanil minder dan volksvertegenwoordiger Vik Anciaux en de h.
Diependaele. Deze vergadering gaat
door in café Serib Martinus (kerk)
Herzele. Begin 20 uur stipt.

Gent
16de PROVINSIAAL ZANGFEEST
Zondag, 30 april 1967, in de zaal
« Oud-België B, Veldstraat, te 14
uur 3©.
Ingericht door het A.N.Z., met
medewerking van de v.z.w. «Noordsfarfonds» en « Het Vlaams Kontaktsentriun Gent ».
Optreden van : Miels Cools —
Louis Verbeeck — Gerda Pauwels
(koreografie) — Paul Rutger^ met
zijn orkest — het Ninoofs Gemengd
Zangkoor — The Campground Singers. Dirigenten : Hilnier Verdin
en Jef Tinel. Feestrede door dr
jur. Paul Daels, voorzitter V.V.B.
P r o g r a m m a en regie : Etienne
Cogen. Plaatsbespreking tege-n 25
f- bij V.T.B., Kalandenberg 7, Gent.
BROEDERBAND A F D . GENT
« De lente komt in het land *.
Zaterdag 1 april 1967 te 20 uur gaat
in het khibhuis « 't Steen, Steend a m 41, Gent (bij St. Jakobs) de
luisterrijke lentebijeenkomst van
Broederband afd. Gent door.
Op het programma : de ï r o u b a doure Frida Goethals; een koud
avondmaal.
Tatelredenaar Oswald Van Ooteghem.
Koud avondmaal : 50 Ir. (dienst
inbegrepen - drank niet) kan gestort worden op postrekening 23562
van de Kredietbank-Gent \oor rekening 4400-13-66950. U kunt ook
betalen aan de bestuursleden vaji
Bioederband afd. Gent : F. Vereist,
Steendam 41, Gent - L. Raman,
Loodsenstraat 66, Gent - A. De Brabandere, Muinkkaai 34, Gent - M
\ : i n der Donck, Kortrijksepoortstiaat 209, Gent - A. Llénart, Nekkei spulstraat 26a, Gent. Uiterste
datum van inschrii\ing : 28 maart
VLAAMS KONTAKTSENTRUNI
Het Vlaams
Kontaktsentrum
Gent zal op 1 juli 1967 een 11-jiili
viering op touw zetten in de K.N.S.
te Gent. Vooraanstaande personen
uit de artistieke wereld zulten hieraan hun medewerking verlenen.
N erenigingen, welke wensen toe te
treden tot het Vlaams Kontaktsenti um worden verzocht zich kenbaar te maken bij de h. F.B. Vereist, 't Steen, Steendam, (>ent.
OPSTELWEDSTRIJD
De opstelwedstrijd uitgesclire\ en
door Open Kring-Gent voor de leerlingen van de hogere graad van het
Middelbaar- en teknies onderwijs
en voor alle jongeren van 15 tot 18
jaar, kent een zeer grote belangstelling.
De zeer talrijke aans ragen tot
deelname bewijzen dat het gestelde
tenia « Wat ' a n in de huidige omstandigheden te Brussel gedaan
worden ter bevordering en instandhouding van het Nederlandse Kultuurle\en aldaar ») onze jeugd ten
zeerste -interesseert.
De inzendingen moeten ten laatste op 20 april 1967 toegezonden
worden aan het adres a Open
Kring », Steendam 41, Gent,
O p dit adres kan men nog steeds
de voorwaarden tot deelname en
het reglement van de opstelwedstrijd bekomen. Bij iedere aanvraag
dienen 2 post/.egels van 3 fr. ge\oegd te worden.
VOLKSUNIEJONGEREN
t)p \Noensdag 29 maart 1967 om
20 uur 15 in de Roeland, Korte
Kruisstraat 3 te Gent : gespreksa\ond met volksvertegenwoordiger
Reimond Mattheyssens over de
taak en kansen van de Volksunie.
Iedereen welkom.
Viijo neemt in groep deel aan het
N'olksuniekongres van zaterdag 8
en zondag 9 april. Vertrek, telkens
aan de Roeland, zaterdag om 13
uur en zondag om 9 uur. Ér wordt
voor vervoer gezorgd.
Alle sportieve jonge lul worden
tevens op onze wekelijkse sportavonden uitgenodigd. Elke \rijdagavond om 20 uur 30 in de grote
Roelandzaal.

Herzele
ALGEMENE VERGADERING
Voor alle V.U.-leden en simpatizanten van Herzele en omliggende
heeft op donderdag 30 m a a r t een

Merelbeke
VOORLICHTINGSVERGADERING
Deze werd gepland op vrijdag 21
april.
De nasionale sekretaris W i m Jorissen is d e gastspreker.
BAL
Ons derde lentebal op zat. 8 april
in de zaal « Regt » Hundelgemsesti. wijk Molenhoek.
Orkest Bert Brent. Eerste dans
20 uur 30. Inkom 50 fr. ,
KOLPORTAGES
Eerstvolgende op zondag 2 april
'm Gentbrugge sentrum. Propagandisten om 9 uur in « De Vrede »,
Melle Vogelhoek. V.M.O.-ers om 9
uur 15, lokaal « Rubenshof ».
V.O.S. MERELBEKE
De VOS hield een uiterst geslaagde avond m e t als spreker de h.
Szondi over het probleem Brussel
en de Vlaming te Bras.sel. Schitterende opkomst waaronder 2 schepenen. Onze gelukwensen aan de
V.O.S.-afdeling, haar werking alhier is schitterend, leerrijk, opvoedend, kultureel rijk, en wat belangrijk is, zij vermag ook bij andersgezinden het Vlaams bewustzijn
aan te kweken.
T E R R E U R IN DE GEMEENTE
Niet iedereen is gediend met de
kulturele werking van V.O.S.
Naar we vernomen hebben waren
enkele leden op de vooravond van
de spreekbeurt pamfletten aan het
bussen om iedereen uit te nodigen.
De jongen die in het dorp aan het
bussen was viel waarschijnlijk niet
in de smaak van een zekere A. Libeit zoon van een C.V.P.-gemeenteraadslid. Dit zoontje viel deze jongen onverhoeds aan, dreigde hem
nadien met zijn auto nog aan te
rijden. Hulp van de gemeentelijke
polisie werd ingeroepen. Maar noch
telefonies, noch op het aanschellen
aan de dienstwoning werd gehoor
gegeven. Klacht werd dan ingediend bij de rijkswacht. Er waren
getuigen van dit brutaal optreden
van het voornoemd heerschap. Indien zulks het groene hout van de
Merelbeekse C.V.P. is, hoe is het
dan m e t het andere gesteld. Of
k w a m hier hun ware aard boven,
al wat Vlaams is met alle middelen
ook de brutaalste trachten te hinderen. Schrik is soms het begin van
de wijsheid zeggen ze. Maar bij de
Merelbeekse C.V.P.-ers veeleer het
begin der waanzin. W e hopen dat
hier recht geschieden zal. Voor .!e
andere afrekening zal de V.U. zorgen bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezing !

Mariakerke
STICHTING VAN V.U.AFDELING
Door 35 aanwezigen werd op zaterdag 4 m a a r t onze nieuwe afdeling boven de doopvont gehouden.
Voorzitter J a n Verbeke schetste
een kort overzicht van de aktiviteiten, die deze eigenlijke stichting
voorafgingen. Daarna deed hij een
oproep om onze Vlaams-nasionale
gedachte op d e gemeente ingang te
doen vinden, m a a r dit vooral door
een eerbiedafdwingende persoonlijkheid en een gepast gevoerde aanwezigheidspolitiek. Tot slot stelde hij
aan de aanwezigen het voorlopige
bestuur voor.
Hierop sprak dr. Leo Wouters
zijn vreugde uit om de nieuwe afdeling. Hij gaf een bondig overzicht van onze Vlaams-nasionale
strijd en wist op gepaste wijze hierin Mariarkerke zijn plaats te geven.
Volksvert. Wouters besloot met zijn
optimisme uit te spreken voor de
toekomst.

St-Amandsberg
NOG GASTON
ROMBAUTSHULDE
De ojibrengst van de kolportage
die plaats had op 18 en 19 februari
67 te Sint-Amandsberg, n.a.v. de
hulde aan Gaston R o m b a u t (25-21967) hebben volgende vrienden
die er aan deelnamen volledig af-

gestaan voor de hulde, en niet
overgedragen door de afdeling StAmandsberg zoals werd gemeld.
De Smet J a n (44), Roelandt A.
(33), De Smet J. ((27), De Wilde
(14), R a m a n L. (9), V. Rentergem
O. (5), Dochter (7). Het aantal verkochte nrs. staat tussen haakjes.
Mocht dit gebaar als voorbeeld
dienen, om in het vervolg bij dergelijke huldebetoon het zelfde te
doen.

Temse
GEBROEDERS
VAN RAEMDONCK HULDE
Maandag 27 m a a r t 1967 (2de
Paasdag) wordt deze hulde gehouden met o.m. samenkomst te 7 uur
45 aan het geboortehuis van de Gebroeders Van Raemdonck, August
Wautersstraat 34.
T e 10 uur 30 : te Steenstrate hulde door d e jeugd van Temse op
het plein voor het Gedenkteken.
Te 12 uur : plechtige H. Mis ïn
d e Dekanale Kerk te Diksmuide
voor de Gebroeders Van Raemdonck en alle gesneuvelden van
Temse.
T e 12 uur 45 : bezoek aan de
krypte van de vernielde IJzertoren
alwaar de Gebroeders Van Raemdonck begraven liggen.

Zwijnaarde
ZEER GESLAAGD LENTEBAL
Het V.U.-bestuur afdeling Zwijnaarde dankt hierbij alle Vlaamse
vrienden die zo mild hun steun
verleenden ten voordele van onze
tombola.
Zoals vorig jaar was ook ditmaal
ons lentebal een sukses.
Volksvertegenwoordiger Dr. Wouters opende het bal, een spesiaal
vvoordje van dank is hier wel op
zijn plaats. Nooit doet de afdeling
ZwijnaaTde vergeefs een beroep op
hem. Verscheidene andere personaliteiten werden opgemerkt, leden
van d e provinsieraad en van het
arrondissement. Onze
hartelijke
dank aan allen voor hun aanwezigheid ! Talrijke jonge mensen van
ter plaatse vonden deze keer ook
de weg naar het V.U.-bal. Wij hopen dat ze trouwe bezoekers worden ! Aan allen tot volgend jaar !

WEST-VLAANDEREN
Brugge
JEUGDKONTAKTDAGEN
Zaterdag 22 en zondag 23 april
treft de « nieuwe blauwvoeterie »
elkaar te Brugge. Het bestaan van
20 jaar hernieuwd jeugdleven was de
aanleiding tot het beleggen van deze
trefdagen. Het programma voorziet op zaterdag-avond 22 april een
muzikale ontmoeting in het Brugs
konsertgebouw, op zondag 23 april
te 9 u u r 30 is er een bloemenhulde
op het stedelijk Brugs kerkhof (graf
van de in 1940 gesneuvelde jeugdleider Bert Claeys), te 10 uur openluchtmis in het Brugs Astridpark,
te 11 u u r 30, akademiese zitting
in het Brugs konsertgebouw, te 13
uur maaltijd, te 15 uur optocht door
Brugge en inhuldiging van nieuw
jeugdheem te St. Kruis.
Belangstellenden kunnen kontakt
nemen inet de inrichtend komltee,
p-a : dhr I. Schapdryver, Sparrestr. 49, St. Kruis-Brugge.
Er worden jeugdgroepen verwacht uit gans Vlaanderen en zelfs
daarbuiten !
Zaterdjig 1 april: samenkomst 20
uur « Breydelhof » voor gezamenlijke verplaatsing naar avondfeest te
St. Andries (inkom : 50 fr.).
In de loop van april nog voorzien : Jongeren-cantus, Kust-kolportage, gezamenlijke uitstap
naar
Zuid-Vlaanderen.
O P R O E P T O T ALLE LEDEN
Uw lidmaatschap van de Volksunie moet haar bekroning vinden in
Uw intensieve medewerking aan de
opbouw van onze organizasies. Zon
der Uw aktieve belangstelling zijn
Uw besturen machteloos. Het aangekondigde kongres van 8 en 9 april
a.s. is bij uitstek de gelegenheid om
U voor de kongres-voorberelding in
te zetten en aldus metterdaad de
ideologie en de marsrichting van de
V.U. te bepalen.
De aanwezigheid op de aangekondigde leden-vergaderlngen weze aldus geen ijdel woord !

Brugge Torhout
DANSEN IS U W REGEL W E L :
Te St. Andries, op zaterdagavond
1 april vanaf 21 uur speelt het Ball-

room-sextet ten dans in d e zaal Jagershof.
Volgens tradisie hopen we d a a r
een talrijke _ schaar simpatizanten
samen te zien die een genoeglijk
avondje willen doormaken. Die genoeglijkheid komt ook onze kas ten
goede want de opbrengst van dit
1 aprll-gedans zal dienen om ons
sekretariaat met een adressiemachine uit te rusten. Onze propaganda
ep die van veel Vlaamse verenigingen ten bate ! Kaarten voor het
avondfeest tegen 50 fr. overal verkrijgbaar !
NAAR H E T K O N G R E S
O p zaterdag 8 april : samenkomst
t.; 13 _ u u r Vismarkt, Brugge, verplaatsing m e t privaat wagens.
O p zondag 9 april : samenkomst
Vismarkt, Brugge te 8 uur.

Oostduinkerke
VLAAMSE VRIENDENKRING
Zaterdag 15 april 1967 gaat h e t
eerste bal door van de Vlaams*
vriendenkring in de zaal « Moeder
Lambik », Leopoldlaan, Oostduinkerke.
Deuren open om 20 uur, deelname in de onkosten 30 fr.
D a a r dit voor deze afdeling h e t
eerste bal Is, worden d a n ook alle
Vlaamse vrienden uit het arrotidissement verwacht. Ruime parkeerplaats.
SOSIAAL D I E N S T B E T O O N
Alle donderdagen der week van
18 uur tot 20 uur bij de heer Montens, Yvonnelaan 8, Oostduinkerke,

Oostende
Torhout
BELANGRIJKE ' H I S T O R k S E
STUDIE
Van d e hand van de h. Roger
Haelewijn verscheen zopas « Torhout onder het Nederlands bestuur ». Voorheen publiseerde hij
studies over de Franse bezetting, de
eerste wereldoorlog en het oude
Torhout. Men kaw het boei: bestellen bij de uitgever, de h. A. Cornllle. Zuidstraat 6, Torhout en ook
bij de schrijver, Keibergstraat 1,
Torhout. Het bevat % biz., waarvan
niet minder dan 44 blz. illustrateis.
Prijs : 75 fr. Ten zeerste aanbevolen.

Leke
JULIEN VANHEE TEN GRAVE
GEDRAGEN
Zaterdag 18 m a a r t vond de begi'afenis plaats van de V.U.-mllitant Julien Vanhee, die na jarenlange pijnlijke ziekte overleed.
Als dank voor zijn inzet alsmede
van zijn zes kinderen voor de
Vlaams-nasionale zaak
mochten
w e talrijke aanwezigen begroeten
onder wie volksvertegenwoordiger
E. Lootens uit Koekelare en P a t e r
Brauns. Na d e dienst werd een
krans neergelegd vanwege de Volksunie Diksmuide door Leo Devreese propagandaleider, P a t e r Brauns
hield een grafrede die eigenlijk een
verrijzenisrede was en een onderStreiJingr van de Vlaams-nasionale
inslag van het geloof van de overledene.
De Volksunie betuigt
hierbij
h a a r innige deelneming bij het
heengaan van de trouwe Julien
Vanhee.

Nieuwpoort
SOSIAAL DIENSTBETOON
ledere eerste en derde donderdag der m a a n d van 19 uur 30 tot
21 uur in het lokaal «De Beiaard»,
RecoUettenstraat 47, NleuwpoorL

VOLKSVERGADERING
O p 14 april a.s. is senator W i m
Jorlssen bij d e afdeling Oostende
te gast.
Hij zal het woord voeren op een
volksvergadering in het lokaal «t D e
Noordzee », Wapenpleln, over d e
koepelwet en andere aktuele problemen. Na de toespraak gelegenheid tot vragen stellen voor vriend
en tegenstrever. Toegang vrij.
Men houde vanaf nu deze d a t u m
vrij.

St. Kruis • Moerkerke
GEZELLIG A V O N D F E E S T
De plaatselijke afd. pakte op 17
m a a r t II. m e t een gezellig avondje
u i t Deze gelegenheid schikte wel
biezonder om scheldend arr. prop.leider Mare Vandemoortel en zijn
echtgenote letterlijk en figuurlijk i a
de bloemetjes te zetten. De a r r .
voorzitter betrok gans de afdeling
St. Kruis in deze hulde en mocht
de afd. terecht roemen als degene
die geen schokaksie nodig had o m
leden en abonnementen in de hoogte te drijven en om op d e gemeente
St. Kruis « Vrij en vrank » een
piaats t e veroveren.

Veurne - De Panne Adinkerke en Koksijde
SPREEKBEURT DOOR
W A L T E R LUYTEN
Zoals reeds aangekondigd spreekt
lic. W . Luyten vrijdag a.s. 31 m a a r t
voor onze afdelingen in de feestzaal « De Arkaden », Oostsrtaat 18
te Veurne. Aanvang te 20 uur.
Als onderwerp : sport en spel
in de politiek met de rol van d e
kerk in de Vlaamse beweging; het
probleem Leuven en de grootmachten. De oplossing en de taak van
de V.U. voor de toekomst.
Na de spreekbeurt zal er r u i m e
gelegenheid geboden worden tot
gedachtenwisseling.

Voldoen uw remmen
en schoicdempers?

zijn
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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 uitzonderhjk mooie, brede
vtUapercelen.
— 600 m van kerk Mariakerke
— vlak bij afrit Ringlaan
— wegeniswerken in volle uitvoering
prijzen vanaf 350 000 fr
— beperkte mogelijkheden.

UW DROOM KOST SLECHTS DE MOEITE
om eerste inlichtingen te nemen.
Verder prachtige percelen-voor villa's, halve villa's,
meesterwoningen burgershuizen, bungalow's enz...
te ZOMERGEM, DESTELBERGEN, GENTBRUGGE, AALTER, LOKEREN, enz . enz...
Laatste deel van ^^n deelman

PRACHTIGE REZIOENTIES
TE WONDELGEM
— op slechts 10 minuten van het stadscentrum
— 8 m gevelbreedte per appartement
— 6 volledig geïnstalleerde en luxueuse
appartementen
— mogelijkheid tot garage
— realiseerbaar met 200.000 fr kontant.

Hier uitleg geven over onze villa- en hungaloivhouw is overbodig*.. Deze spreken

zelf.

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN H.V.

INFORMEER BIJ

GENT
O n d e r b e r g e n 43
telefoon (09)25.19.23

ANTWERPEN
M e i r 18

telefoon (03)31.78 20

GENK
^Winterslagstraat 20
telefoon (011)^44.42

V E R Z E K E R I N G E N
LEVEN
AUTO
- H U I S
INBOEDEL

WENTELPOORT

type ALUGA

VAN DER PAAL • VOORBRAEGK EN C'
Jan Van Rijswiicklaan 62 ~
T E L E F O O N : 03/37.54.38.

ANTWERPEN.
LB

LET

WEL

122

KOOP BIJ ONZE
ADVERTEERDERS
ALLE

ADVERTENTIES

VOOR

DIT BLAD
d 1 e a e n toegestuurd aan onze
PÜBLICITEITSDIENST :
S. De Lfe <r Papenhoek », Berendrecht Tel (03)73 66 59
Ook de
zoekertjes kunnen naar dit adres gezonden worden.

WIM

exclusieve
couture
modellen

Standaarduitvoering
n rr % # e i Poort gans in aluminium. Omlijtting B R E V E T
In gephojsfateerdt staalplaat
O'ifSQQ
Zeer lichte bediening.
Z O U 57 o
Automatische sluiting.
Voordelige prijzea

tv

MAES

JEURCLOO

OIANALAAK 10. BERCHEM • Antwerpen. - Tel.: (03) 39.69.34
— stelt rijn kandidatuur bi] alle Vlamingen in df
provinciën Antwerpen Brabant en Oost-Vlaan
deren »oor alle verzekeringsvormen : Brand
Leven
Persoonli)ke - Familiale
Auto
Wet
Burg Aansprakelijkheid
— Komt op het eerste verzoek voor :
Overname »an bestaande verzekeringspolissen
K i 8 T j » « a IBBZ asjiiJiJdo 'sjfiiaMnq fiq U951BZ »Mn9iN

hoek
TURNHÖUTSEBAAN 391
GRAVINSTRAAT 4è
•
BORGERHÖÜT

A. JEURiSSEN-CLOOSTERNAANS & ZONEN

ZONHOVENWeierstraar, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36

Aandacht! D E
NIEUWE
LENTE-KOLLEKTIE 1967 is
reeds aangekomen!

.

LB 106

yvu
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BRHbSCRim ZIJN "OVERWINNING
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DIAMANTKRACH IN JAPAN
Ook Antwerpenaars door de diamand
VOLKSRAADPLEGING
Somalia jacta est.

IN

LINKSE BETOGING TE
Charlarépubhque.

gezakt.

SOMALILAND

GROEN

CHARLEROI

PERS MAG DIKTATORSDOCHTER
NIET ONDERVRAGEN
Geen Stalinformatie.
GARRISON OP HET GOEDE SPOOR ?
Binnenkort groot shawproses.

ongel

feld...

PEKING WIJST
RUSSIESE DIPLOMATEN UIT
Slechte diplomaatjes geworden.
BRUSSELAARS WILLEN TIJD
« Time is simoney ».

WINNEN

GUAM : NIEUWE ESKALATIETRAP
Johnson guam, zag en overwon.

?

21-JARIGE WINT MILAAN-SAN REMO
Alleszins merckxwaardige
prestatie.
JAVA BLIJFT SOEKARNO TROUW
Zijn trouwste Javazallen.
BRUSSELS P.L.P.-KONGRES :
...het Kint van de rekening.

VLAMINGEN..

Op het wat vergroende koperen
plaatje stond in marmeren letters : H.J. Donner — psichiater
— elke dag van 13 tot 17 uur. Het
was bijna 17 u 30 toen de man
vanuit het portaal van een drogerij de straat overstak. Hoewel
er slechts een licht briesje waaide, hield hij krampachtig
zijn
grijze vilthoed op het hoofd. Hij
belde aan. Het was H.J. Donner
zelf, een rijzig
aristokratentipe
met een grijs baardje, die opende.
« U bent te laat», zei hij en wees
iets uit de hoogte op het naambordje. De man keek hulpeloos :
« U moet me helpen, dokter. Ik
kon niet eerder
binnenkomen...
in de wachtzaal zou hij zeker
herrie gemaakt hebben. Hij is
zo'n wreedaard ».
« Wie ? » vroeg de psichiater.
«Hij », zei de man en wees op
zijn hoed.
H.J. Donner liet de man in zijn
ontvangstkamer
en wees op de
sofa. Hij nam zijn bloknota en
ging naast de man zitten, die nog
steeds zijn hoed vasthield alsof
hij beschaamd was voor een ongewilde tonsuur. « Hij » stampt

weer », zei Henry Winters en beet
op z'n ondet^'p. Het was net of
hij moest een golf van uppercuts
inkasseren.
Zijn hoofd schokte
op en neer.
« Wie stampt er ? ». De man
nam zijn hoed af en zei met een
pijnlijke berusting : « Hij, doktet,
dat monster,
die kleine groene
smeerlap. Eergisteren op de schil-^
derijententoonstelling
sprong hij
vanachter een Mondriaan op mijn
hoofd. En hoe ik er hem ook wil
afslaan, hij is me telkens te vlug
af. Als ik graai bukt hij zich. En
altijd stampt hij maar. Soms
urenlang. Ik heb geen minuut
meer geslapen ».
« Kijk eens, m'n beste Winters.
U beeldt zich wat in. Er zit niets
of memand op uw hoofd ». Henry
Winters kreunde pijnlijk : « hij
stampt weer ».
H.J. Donner praatte meer dan
een uur zacht en indringend, wilde, zijn pasiënt zelf aan het praten kiijgen.
Maar de man zei
niets anders dan : pijn. stampen,
het groene monster.
Het was bijna zeven uur. De
man lag lijkbleek te hijgen. «Ik

zal u zeker helpen », zei de psichiater en vaagde met zijn mouw
het zweet van zijn
voorhoofd,
« komt u terug morgenvroeg tien
uur ».
«De man zette zich bevend
recht. « Er is niets op uw hoofd :
Henry Winters vertrok zijn mond
en fluisterde «Hij stampt. Hij
stampt». In de gang zette hij
zijn hoed op : «De mensen mogen hem niet zien ».
Toen de deur dichtviel, keerde
H.J. Donner terug naar zijn kamer, vulde een steekkaart in en
wreef zich vermoeid door de haren. Op dat ogenblik schalde de
bel door het huis. De psichiater
opende en zag voor hem een dansende Henry Winters die uitbundig zijn hoed de hoogte insmeet :
«Ik ben hem kwijt. Ik ben hem
kwijt. Het kreng is weg. Dank u
dokter, u hebt mij gered. Ik ben
gered. Het groene monster is
weg». De man liep lachend en
zingend weg.
H.J. Donner ging terug naar
binnen. «Wat moderne kunst al
niet kan » mompelde hij voor
zich uit. Hij ging voor de spiegel
staan en trok zijn das recht. Toen
voelde hij een geweldige dreun
op zijn hersenen
en zag in de
spiegel hoe op zijn hoofd een
klein groen mannetje naar hem
qrijnsde.
NIC

