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DE YLAAMS-NATIONALE 
GEDACHTE EN AKSIE 
MAANDAG 10 APRIL 

TE 22 U 
VOOR HET EERST 

OP DE T.V. 
Het nieuw gast programma 
« De Vlaams-nationale ge
dachte en aksie » komt over
morgen, maandag, voor het 
eerst op het scherm. Meer 
informatie over de inhoud 
van dit programma brengen 
we op bladzijde 3. Het is 
nuttig, reeds tans de data 
van de volgende uitzendin
gen mee te delen : op maan-

„dagen 26 juni, 2 oktober en 
,27 november. 
Het Vlaams TV-, radio- en 
persinstituut zal graag, via 
het adre^ van ons blad, de 
mening van de kijkers over 
dit eerste programma verne
men. 

DUURDERE SIGARETTEN 

FEDERALISME MORGEN 
Vandaag en morgen komt het statutair kongres van de Volksunie 
te Brussel bijeen. Het kongres staat in het teken van het fede
ralisme als Belgtese werkelijkheid morgen. De keuze van het 
tema heeft dus niets te maken met het in diskussie stellen van 
het federalisme, noch betekent zij dat de belangstelling van de 
Volksunie uitsluitend zou gaan naar het vraagstuk van de grond
wettelijke reorganizatie van de staatstruktuur waarin we leven. 
Vit een versneld ritme in de groei blijkt immers overduidelijk 
dat de Volksunie zich meer en meer aanmeldt als een volwaar
dige partij, die volledig deelneemt aan het politieke leven van 
het land en waarvan de opvattingen, de houding en het program
ma geldige gespreks- en handelingsbazissen voimen voor een 
reahsties landsbeleid. Jong en vooruitstrevend, wenst de Volks
unie politieke macht te veroveren om het toekomstbeeld van ons 
land in elk opzicht mede te helpen bepalen. 

Niemand kan loochenen dat 
de politieke herstrukturering 
van ons land binnen afzienbare 
tijd het teriein van de zuivere 
teorie zal %'erlaten om in een 
stadium van praktiese verwe
zenlijkingen terecht te komen. 
Het volstaat in dit verband te 
verwijzen naar de evolutie die 
zich in de geesten volstrekt: de 
duidelijk waarneembare ten
dens van vooraanstaande Brus 
selse politici om de idee van 
« Brusselse gemeenschap » in

gang te doen vinden als voor
bereiding tot een federalisme 
met drie : Vlaanderen, Wallo
nië en Brussel. De groeiende 
mentale federaiizering in de 
BSP leidt tot steeds groter 
spanningen in deze partij. In 
de CVP noteren we vanliever-
lede meer federalisties getin
te of opgevatte stellingnamen. 

Niet elke vorm van federalis
me zal voor de toekomst van 
ons volk en voor de harmonie 
se inschakeling in het Euro

pees geheel gunstig zijn. We 
zullen omzichtig, realisties en 
beslist dit federalizeringspro-
ses zelf moeten beheersen en 
leiden in de gewenste richting. 
Anderdeels is het volstrekt no
dig de Vlaamse massa een dui
delijk inzicht te geven in 
woord en begrip federalisme, 
omdat het voor al te velen nog 
een vage idee is, dikwijls ver
bonden met een onverant
woorde vrees voor verandering 
en vernieuwing of met een be
gripsverwarring, die gewoon
lijk neerkomt op een voorstel
ling van totale deling van het 
land. Dit zijn waandenkbeel-
den die volkomen verkeerd 
zijn en die wij uit de wereld 
moeten helpen. Dat kan voor
al door de massa een duidelij
ker inzicht te geven in de kon 
krete werkelijke inhoud van 
de VU-opvattingen over het fe 
defalisme in België. 

Hoe ziet nu de Volksunie de 
organizatie van het leven van 
de Vlaamse gemeenschap in 
een gefederalizeerd België ? In 
de eerste plaats wordt hier 
vooropgesteld dat de Volks 
unie het federalisme in ons 
land niet beschouwt als een 

defensieve formule, een soort 
beveiligingsstruktuur, doch in
tegendeel als een offensieve 
struktuur. Door het federalis
me wil de V.U. het Vlaamse 
volk de werktuigen verschaf
fen om zich als gemeenschap 
en als individu zo volledig mo
gelijk te valorizeren en mee 
te werken aan de opbouw van 
een betere menselijke gemeen
schap in ruimer verband. Het 
standpunt is dus niet gevormd 
vanuit een negatieve, doch wel 
vanuit een totaal pozitieve be
schouwing en aanpak. Daarom 
zal dit kongres van de Volks
unie hoofdzakelijk aandacht 
besteden aan het doorbreken 
van de oude 19e-eeuwse ideolo-
giese tegenstellingen en aan de 
sosiaal-ekonomiese ordening in 
het federale Vlaanderen en 
minder aan de zuiver grond
wettelijke « tekniek » van de 
federale staatsinrichting. Men 
moet immers weten waarheen 
men wil gaan en men mag 
zich niet blindstaren op juri-
diese, administratieve en poli
tieke strukturen, die middelen 
zijn doch die maar al te vaak 
van middel tot doel werden. 

In politiek verband zal dan 

ook vooral aandacht besteed 
worden aan de taktiese aspek-
ten van het federalizeringspro-
ses, nl. de wijze waarop het on
ontkoombaar federalizerings-
proses best wordt gepland ia 
een voor ons volk gunstige zm. 
Gezien aktualiteit en belang 
van de Brusselse probleem
stelling, zal in dit verband bij
zondere aandacht aan dit 
vraagstuk geschonken en een 
konkreet aksieplan opgesteld 
worden. Kultureel zal het ak-
sent liggen op het pluralisme 
in de gemeenschap, sosiaal-
ekonomies zullen de klassieke 
opwerpingen worden weerlegd 
en een konkrete sosiaal-ekono
miese organizatie van het fe
deraal geworden Vlaanderen 
worden onderzocht. In dit ver
band zal naar de tweede editie 
van het VU-tienjarenplan wor
den verwezen. 

Het inwendig geestelijk en 
politiek groeiproses van de 
Volksunie is nu zo ver gevor
derd, dat de partij dit tema 
aankan in de rustige zelfzeker
heid van hen die weten dat hun 
huidige opvattingen ter zake 
morgen werkelijkheid zullen 
zijn. 

MEETING 
TE 
LEUVEN 

Wanneer wordt de franstaligt. 
universiteit naar Wallonië 
overgeheveld ? Er is nog steeds 
geen enkel begin gemaakt met 
die overheveling. In een ulti-
inatum-aksie voeren de studen
ten de strijd verder. Moeten 
zi] het alleen doen 7 Neen, zij 
dienen de steun van het natio
nale Vlaanderen verder achter 
Zich te weten. 
Op een grote volksvergadering 
donderdag 13 april te 2ü uur^ 
in de zaal « Georges », Hoge
schoolplein te Leuven, zat de 
Volksunie haar houding in de 
nieuwe faze van de strijd om 
Leuven bepalen. Op deze mee
ting spreken : Maurits Coppie-
ters, Hugo Schiltz en Vic An-
ciuax. 
Studenten en sunpatizanten 
Zi)n hartelijk welkom. 



— WIJ 

KONINKLIJK BEZOEK 

Arme Diksniuidenaars die zich 
laten bij fle neus nemen door Ie 
roi des Belges. Als die mensen 
menen dat het Hof hun een warm 
hart toedraagt, dan hebben ze 
het mis voor. Baudouin gaat gin
der wat glimlachjes verkopen, 
handjes drukken en « minzaam » 
doen. En om de poppenkast kom
pleet te maken legt hij een o zo 
grote belangstelling aan de dag 
voor de plaatselijke «nijverheid»! 
Spijts dat alles en spijts de grote 
beloften blijft de Westhoek een 
schromelijk benadeeld gebied en 
daaraan ziet men in de nabije 
toekomst nog geen verandering 

-komen. Zie niet naar mijn woor
den (en glimlachjes), maar naar 
nu'jn daden... 

Ilct feit dat Baudouin nog niet 
eens de l.Tzertoren heeft willen 
bezoeken i.s het zuiverste bewijs 
van zijn anti-Vlaamse houding. 
Hopelijk is Diksnuiide toch niet 
zo hopeloos naïef van niet in te 
zien dat men het in de doekjes 
wil doen. 

M.D., St M.-Audenhüve. 

nieuwe spelling aan die op komst 
is. 

Hij betreurt dat onze Vlaamse 
taal arm is, dat zij voor 25 % 
Franse woorden heeft ontleend 
en dat wij, Vlamingen, reeds ge
neraties lang strijden om onze 
taal een schijn van rechtsgelijk
heid te bezorgen. 

Dat wij Zuidnederlanders met 
een verbasterde taal (door dia-
lekt en Franse invloed) opge
schept zitten is niet te loochenen. 
De mizerie die daaruit voort
spruit voor onze kinderen bij 
studie en eksamens is niet te on
derschatten en vormt een zware 
handikap. 

De laatste nieuwe spelling is 
amper achter de rug en daar 
komt een vernieuwde opdagen. 
De voorkeurspelling en andere 
ongerijmdheden worden opge
doekt. De Franse (en andere) 
bastaardwoorden zal men voor
taan schriiven op zijn Neder
lands. Zo zullen onze kinderen, 
die ook Frans als tweede taal 
leren, éénzelfde woord op twee 
ver.schillonde manieren spellen 
en schrijven ! 

L.O., Roesclare. 

STEYAERT 

PROGRAMMA 

Welk een storm van entoezias-
ine zou bet niet ontketenen bij 
onze arbeiders en bedienden, 
moest de \'.V. kunnen verwezen
lijken wat de sosialisticse partij 
reeds lang had moeten doen : de 
pensioenen op (iO jaar brengen, 
met vooruitzicht op 55 jaar. 
Want hoeveel persent van de 
mensen hebben het geluk de 
leeftijd te beiciken, waarop ze 
recht hebben op hun pensioen ? 
En van degenen die hem wel be
reiken, zou ik graag eens het 
persentage willen weten die er 
langer dan \ijf jaar van genie
ten. 

En waarom niet gesproken 
over het super-kanaal van Vlaan
deren, dat toch zeker wel zo 
belangrijk is als de E 3 ? 

En waarom geen betaalde ver
lofdag maken van onze nationale 
feestdag II juli '? Wij kunnen 
desnoods er een ander voor in de 
plaats laten vallen die minder 
belangrijk is. Er is keus genoeg ! 

.I.V.P., Blankenberge. 

« Hoed af voor Steyaert > 
schreef « WI,I » destijds, na het 
bommenproses. 

Velen deden hun hoed af, maar 
weinigen deden hun geldbeueel 
open om de boeten, de gerechts
kosten en de advokaten te he!f>en 
betalen. 

Wilfried Steyaert zit nog steeds 
in de gevangenis. Er blijven nog 
duizenden franks te betalen. Hel 
steunfonds bestaat nog steeds, 
maar de kas is ledig en er komt 
niets binnen. Stort op postreke
ning 8.\87.17 van M. Praet, 
Pronkerwtlaan 24, Brussel 2. 

M.P., Brussel 2. 

VAKBONDEN 

NIEUWE SPELLING 

In uw geëerd weekblad heb ik 
in de rubriek « Wij en gij » het 
artikel van A..1. met volledige in
stemming gelezen. Uw brief
schrijver klaagt de zoveelste 

Onze strijdorganizaties doen 
vaak beroep op de politici om 
Vlaamse problemen op te lossen, 
maar voor de vernederlandsing 
van onze Vlaamse bedrijven zou 
naar mijn gevoelen meer druk op 
de vakbonden dienen uitgeoefend 
om hen tot een passende aksie 
aan te porren ; het betreft hier 
immers een sosiale kwestie en 
een kwestie van menselijke be
trekkingen waar men vandaag 
zoveel over spreekt in vakbonds
kringen. 

Het is verba/end dat bij de 
vakbondsverkiezingen voor de 
ondernemi igsraden bijna geen 
aandacht gewijd wordt aan dit 

NATIONALE LOTERU 
EEN SUPERHOOG LOT VAN 

7 MILJOEN ! 
1 lot 
1 lot 
1 lot 
2 loten van 

12 loten van 
42 loten van 

van 2.000.000 F 
van 1.000.000 F 
van 500.000 F 

200.000 F 
100.000 F 

50.000 F 

84 loten van 25.000 F 
240 loten van lO.OOO F 
420 loten van 5.000 F 
600 loten van 

3.600 loten van 
12.000 loten van 

2.500 F 
1.000 F 

500 F 
60.000 loten van 300 F 

+ 50 troostprijzen van 10.000 F 

IN HÉT 
TOTAAL 

IN 77.054 
LOTEN 50.400.000 F 

Het biljet : 140 F Het tiende : 15 F 

TREKKING OP 17 APRIL 

punt. Het is niet voldoende dat 
onze kinderen tans hun volle
dig onderwijs in het Nederlands 
kunnen doen, we moeten er voor 
zorgen dat ze met hun diploma 
al de posten kunnen bekleden 
waarop ze recht hebben. De 
topfunksies worden in Vlaamse 
ondernemingen nog steeds voor 
een groot deel door nederlands
onkundigen bekleed. 

J.T., Bru.ssel. 

GRAMMENS-HERDENKING 

In « WIJ » van 11 maart lees 
ik een bijdrage van dr jur. L. 
Verreyt, aangaande een gebeur-
lijke herdenking van de Gram-
mens-aksie. Dit zou zeer mooi 
zijn, moest de Granmiens-aksie 
voltooid zijn. .lanmier genoeg is 
die krachtdadige aksie vr i des
tijds halverwege blijven steken. 
De (iranmiens-aksie is verre van 
voltooid. Weliswaar zijn in 
Vlaanderen de franstalige namen 
van de slraatborden verdwenen, 
maar op verre na nog niet van 
de briefwisseling. Iemand die 
veel met adressen te maken 
heeft, wordt nog dagelijks ge-
konfronteerd met onwil, min
achting en afkeer voor alles wat 
Vlaams is. Duizende post- en an
dere stukken waar adressen op 
vermeld staan, worden nog dage

lijks onder de neus gestoken van 
eentalige Vlaamse ambtenaren en 
beambten. In sommige streken 
zouden onze brave fakteurs wel 
een woordenboek moeten bij 
zich hebben op hun dienstron-
den om straatnamen als rue des 
Aunes, rue du Fief, rue des Char-
bons, rue de l'Octroi en noem 
maar op, te vertalen. Sommige 
van die vertalingen zijn zelfs in 
geen enkel woordenboek te vin
den. Zoek b.v. maar eens naar 
rue des Filles Dieu en u zult 
zeker niet vinden Rode Lijve-
kesstraat ; voor een rue de la 
Rive zult u zeker niet vinden 
W^allenstraat. Voor een rue St 
Georges zult u niet vinden Steen
dam. En zo zijn er nog veel ! 
Het loopt werkelijk de spuigaten 
uit. Het stoot tegen de borst hoe 
men Vlaamse ambtenaren en be-
and)ten voor de gek houdt. ' 

O.r., linesclare. 

GEWELD ? 

Het is inderdaad juist dat een 
V.U.-militant nooit een pasifist 
zal te lijf gaan en de fietsketting-
metode is zeker uit den boze. 

Dat u de V.U.-militant ziet als 
iemand die abonnementen ' en 
leden maakt, kolporteert en men
sen tracht te winnen voor onze 
partij, is juist. Het is m.i. even
wel onvolledig, vermits het al
leen de kant « V.U. » belicht. De 
V.U.-militant is, benevens wat 
voorafgaat, ook een « nulitant » 
ofte soldaat. 

Wanneer een V.t^-militant bvb. 
bemeikt dat alle mogelijke mid
delen niet baten om de onwet
telijke franstalige school te Wem-
met te sluiten, dan komt er een 
moment dat abonnementen, le
den, kolporteren, spaarpotten, 
enz. moeten wijken voor aktieve 
deelname aan militantenwerk 
« op de straat ». 

Fietskettingen tegen pa.sifisten 
is zeker uit den boze, maar ge

weld gebruiken tegen onrecht is 
soms de enige uitweg. 

G.V., Weerde, 

P.V.Y. EN JEUGD 

Het is wel eens leerrijk de 
kiesbeloften van de traditionele 
partijen in het algemeen en van 
de P.V.V. in het bijzonder uit hei 
archief te halen. Het is zeker 
niet minder stichtend de ron
kende P.V.V.-beloften te toetsen 
aan de daden van deze beroeps
demagogen. Zo ging Omer bij de 
wetgevende verkiezingen in mei 
lfl()5 met een Barnum-eisenpro-
gramma nu eens de toekomst 
bouwen. Nemen wij het hoofd
stuk « de P.V.V. en de jeugd » : 
« De P.V.V. eist in het belang 
van de toekomst van het land 
stemrecht op 18 jaar. Een verho
ging van de studiebeurzen. De 
invoering van een pre-salaris ». 

Nu de daden : welke P.V.V.-er 
spreekt er nog over het stem
recht op 18 jaar ? Wat de studie
beurzen aangaat, zou er dank zij 
de volmachten een einde komen 
aan het huidig studiebeurzen-
stelsel. Een nieuw stelsel van stu
dieleningen zou toegepast wor
den. Wat het derde punt betreft, 
de eis tot invoering van een pre
salaris, deze is begraven zonder 
dat er ooit iemand iets van ge
hoord heeft. Zelfs « Le Monde » 
van 17 maart vindt het al te gor
tig en haalt de tegenstelling aan 
tussen de elektorale beloften van 
de P.V.V. en haar daden. 

Il.B., Erembodegein. 

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

van de redaksie 

Brussel , 6 a p r i l 1967. 
Betreft : 1 a p r i l . 

Zaterdagvoormiddag onstreeks 9 u k-.'am het eers te 
t e l e f o o n t j e . De stem aan de andere kant zegde dat 
he t formidabel was, dat akkoord met Kerlot en de 
Waalse f e d e r a l i s t e n . Zondagn'iniidJag omstreeks IA 
u r inkelde de te lefoonbel de l a a t s t e keer : i e -
wsin d vou veten of het nie>j^s over het f e d e r a l i s -
t i e s akkoord &f een ap r i lg rap bf een heus f e i t 
6f een proefballonnetje u « s . VJe doorprikten het 
proefbal lonnet je en ue ver.^zen het nieuvs naar 
he t r i j k der f a b e l s . 
Want het was natu^-irlijk een a p r i l g r a p . Maar 2at 
hebt u n a t u u r l i j k orjsiddelli jk en vanzelf ge
raden* 
Een onzer redakteurs s l e e t z i jn zaterdagse__avond-
stonden verleden week op een »stvlaams V.U.-ba l . 
Slecht b ekwam het hem : h i j mocht zi jn t i j d v e r 
doen aan het verstrekken van u i t l e g over het fan-
taf i t ies akkoord. 
In een Antwerpse vlaamsgezinden-kroeg was men op 
vergevorderd irar t o t het be s lu i t gekomen "dat het 
n i e t gepenüit teerd v^s t e lachen m.et serjeuze 
"zoake". Waarvan a k t e . 
H e t gebeurt n i e t zo vaak dat ons weekblad op 1 
a p r i l ve r sch i jn t en dat het 1 aprilnummer op de 
koop toe het der t iende van de lopende jaargang 
i s . * Dus h ebben we voor één keer het s p e l l e t j e 
maar eens meegespeeld. 
En laisschien (a ls we eens koelweg-freudiaans ons 
onderbeuaistzijn t e l i j f gingen, zou het vellich^ 
du ide l i j ke r b l i jken) hebben wij met onze a p ^ i l -
v i s eens luidop aan dagdrom.en gedaan. u>o 



Maandag 10 april. 

ons 
gastprogramma 
op de t.v. 

Yred.) De eerste uitzending van het gast
programma « De Vlaams-nationale gedachte 
en aktie J> die, zoals onze lezers elders in 
het blad hebben kunnen vernemen, maan
dag 10 april om 22 uur 10 op het scherm 
komt, is volledig gewijd aan twee belang-
riike Vlaams-nationale gebeurtenissen uit 
dr- voorbije weken. 

Er wordt allereerst gehandeld over het 
Vormingsinstituut en dat is meteen een 
gelegenheid, om de figuur van de in 1925 
o\erIeden Vlaams-nationale voorman Lode-
wijk Dosfel eens uitvoerig te belichten. Dat 
wordt gedaan o.m. aan de hand van een 
korte « ten huize van > Arthur De Bruyne, 
die onlangs een boek over Dosfel heeft ge
schreven. Ook pater Stracke werd door on
ze kameraploeg bezocht en vertelt over zijn 
persoonlijke kontakten met Dosfel, waarbij 
hij enkele belangrijke dingen zegt over de 
verhouding tussen Kerk en partijpolitiek. 

De tweede helft van het programma is 
gewijd aan de verkiezingen voor de samen
stelling van de Algemene Raad van het 
Gentse Studenten Korps aan onze Rijks
universiteit. Daarbij wordt natuurlijk in de 
eerste plaats aandacht geschonken aan de 
werking, het programma en de uitslag van 
de Vlaams-Nationale Studenten Unie; het 
geheel is nochtans opgevat als en uitge
groeid tot een dokumentair verslag over 
deze verkiezingen, hun achtergTond en hun 
voorbereiding. 

^ Dit programma is een produktie van hei 
'* Vlaams radio-. T.V - en persinstituut >; 
'de realizatie ervan was in handen van on
ze hoofdredakteur T. van Overstraeten. 

Het verwezenlijken van een dergelijk 
programma is een peperdure aangelegen
heid • wanneer men het hehoorlijk wenst 

te doen, kost het stukken van mensen. Het 
feit dat de Vlaams-nationalisten voortaan 
gebruik kunnen maken van het T.V.-me
dium, is echter zo belangrijk dat daarbij 
de finansiële overwegingen slechts een twee-
derangsrol mogen spelen. 

Het Vlaams radio-, T.V.- en persinsti
tuut zal dan ook binnenkort een oproep 
doen tot steun. Het instituut wil met die 
oproep wachten tot na de eerste uitzending, 
opdat iedereen die wenst te steunen ook 
zou weten, waarvoor zijn bijdrage wordt 
gebruikt. In een volgend nummer van 
« Wij * daarover dus meer. 

Tevens overweegt het Instituut, vanaf 
volgend najaar publieke vertoningen in te 
richten met de films waarover het tans reeds 
beschikt en die het inmiddels nog zal pro-
duseren. Deze vertoningen op Vlaams-na
tionale filmavonden kunnen mede helpen, 
de hoge produktiekosten te bestrijden. 

Een bijkomend gelukkig aspekt van het 
Vlaams-nationaal T.V.-gastprogTamma is. 
dat voortaan regelmatig een filmoteek van 
volwaardige, professionele 16 mm-films over 
de Vlaamse beweging zal bijgehouden wor
den. 

Wie nu dadelijk, in afwachting van het 
eerste programma, wil steunen, kan terecht 
op het gironummer van ons blad; hij ver-
zuime echter niet te vermelden dat zijn 
bijdrage bestemd is voor het Vlaams radio-, 
T.V.- en persinstituut. 

Slakkengang 

VOLKSUMrE: 
KOM<SRE.e 

tuzie 
der 
gemeenten 

(red.) Het tempo waarin de tuzie der ge
meenten plaats vindt, gelijkt sterk op het 
tempo waarin destijds de ruilverkaveling 
van wal stak. 

Sinds de wet van 14 februari 1961 op de 
samenvoeging van gemeenten van kracht 

werd zijn er hoop en al 37 fuzies tot stand 
gekomen, dit is welgeteld 6 per jaar 1 Het 
aantal Belgiese gemeenten daalde tot slechts 
2681, doch daarvan tellen slechts 1291 meer 
dan 1500 inwoners. Er zijn nog steeds 
dwerggemeenten met minder dan 500 in
woners, terwijl het aantal gemeenten van 
500 tot 1000 inwoners met slechts 8 een
heden steeg (van 551 tot 559). Ook de vol
gende kategorie gemeenten (tot 1500 in 
woners) steeg met slechts 10 eenheden. On
der de 37 fuzies zijn er 4 met geen 
1000 en 3 met nog geen 1500 inwoners, 
zelfs ! met nog geen 500. Toch ontstonden 
28 gemeenten dooi samenvoeging, die meer 
dan 2000 inwoners tellen, w.o. 3 van meer 
dan 2500 en 17 van meer dan 3000. In de 
groepering staat Antwerpen op kop wat in 
deling in gemeenten aangaat, met 131 ge
meenten van meer dan 1500 inwoners op 
146. Er is nog slechts één gemeente met 
minder dan 500 inwoners. De Waalse pro-
vinsies blijken er het slechtst \oor te staan 

(één keer is echter geen gewoonte). 
Dit trage tempo is vooral verklaarbaar 

door het hardnekkig verzet van vele plaat
selijke politiekers die hun pozitie bedreigd 
achten en. hoewel ze ook wel argumenten 
ad rem gebruiken, vaak slechts oog heb
ben voor hun partikuliere belangen. 

De fuzie-prosedure is tamelijk omslachtig 
en het volstaat dat enkele « bedieigde f ge
meenten samenspannen, om deze prosedure 
te rekken en zoals reeds is gebeurd op een 
sisser te doen uitlopen, Ook stellen we vast 
dat sommige gemeenten, die als sentrale ge
meenten in een fuzieproses moeten hmge-
ren, alles behalve tuk zijn op deze rol. Hier 
gebeurt dan het tegenovergestelde als in 
gemeenten, die met opslorping bedreigd 
worden : de overheid meent dat ze al zor
gen en verantwoordelijkheid genoeg heeft. 
En vermits de gemeente in kwestie zeil niet 
voor opslorping in aanmerking komt laat 
men de zaken op hun beloop en wordt er 

(Vervolg op blz. 4) 

f 
beroepsHALVE 

bekeken 
De publikatie van de eerste be

sluiten van de koepelwet wordt 
tegen 20 april verwacht (tot erger
nis van Jos Van Eynde, üie ze al 
op 1 april verwacht had, gezien de 
hoogdringendheid, die inderdaad 
toch niet zo groot was als voorge
wend). We hebben reeds enig in
zicht als we vernemen dat de kon-
trolebevoegdheid der betrokken mi
nisters en van de minister van fi-
nansies over parastataie instellingen 
zal vergroo'i worden Het Rekenhof 
zal voortaan ter p.aatse toezicht 
uitoefenen op de boekhouding en de 
verrichtingen van alle instellingen 
van openbaar nut en zal deze gege
vens desnoods bekend maken (even-
tueel ook op erzoek van het parle
ment). De personeelswerving zou 
onderworpen ziin aan de vooraf
gaande instemming van de minis
ters van finansies en openbaar 
ambt. De PVV zal zich dus moeten 
haasten om bij de reeds 7000 in de 
Kaas gedropte partiigenoten er nog 
enkele honderdtallen bij te drop
pen, al kan men zelfs bii een minis
terieel vetorecht van die aart', nog 
met van eer echt«> benoemingsstop 
spreken 

De regering wacht op sindikale 
adviezen om besluiten i.z. perso
neelsmobiliteit (leger inbegrepen) 
pp te stellen. Er zou ook een besluit 
in voorbereiding zijn om ingevolge 
mijnslmtingen afgedankt personeel 
"n overheidsdiensten op te nemen, 
wat metee- een bekentenis van on
verdachte zijde is. dat de -zgn. re-

konversiepolitiek in Limburg een 
grote flop is ! 

In de sektor onderwijs verwacht 
men besluiten die o.a. de gemeente
wet wijzigen ; waarbij gemeenten 
verplicht werden ..iet-leefbare ge
meentescholen open te houden ; die 
de kontrole op de studiebeurzen ver
scherpen vwat op drastiese inkrim
ping neerkomt en aldus een asosiaal 
karakter verkrijgt) en die ook de 
trimefetriële kontrole van het leer
lingenaantal regelen. Het staat nu 
reeds vast dat in het onderwijs zo
wel de sosiale fasiliteiten als de 
nochtans broodnodige uitbreiding 
en verbetering van het hoger on
derwijs in het gedrang zullen ko
men, 

KLEIN KLEIN KLEÜTHIKE.. 
In het lager onderwijs in het 

Brusselse is er intussen loch een 
lichte kentering ten goede, al doen 
de vier nieuwe nederlandstalige 
kleuterklassen in Jie grote Brussel
se zee aan als een druppel in een 
oseaan. De weerslag daarvan kan 
vooral bij uitbreiding van het nerler-
landstalig rijksonderwiis in het 
Brusselse op het vrij onderwijs 
groot zijn. want uiteindelijk moet 
deze beslissing in de rijkssektor een 
kettingreaksie veroorzaken. alle 
finansieel gekleurd' veronffcchuldi-
gingen ten spijt 

SOSIALE BEROERING 
De lokefstakingen in de postdien

sten wekten de indruk van trein
diensten, die op spitsdagen op halve 
kracht lopen en op gewone dagen op 
volle kracht. Populair zijn die 
schokstakingen op zaterdag niet, 
vooral wanneer ze samenvallen met 
het raaandbegin en op de koop toe 
gevolgd worden door maandagsta
kingen, waardoor heel wat mensen, 
die slechts via de postdiensten hun 
karig pensioentje kunnen innen, 
drie dagen tevergeefs op hun be
staansmiddel hebben moeten wach
ten. Men was verplicht de nationale 
bank in te schakelen. Een weinig 
verheffend sosiaal beeld in de wel
vaartstaat onder een stijl- en vol
machtregering ! Een "kkoord lijkt 
nu in de maak te zijn met zaterdag
diensten op halve kracht. Een « op-
los.sing » die er geen is en het pu
bliek dienstbetoon, reed.s erg in de 
verdrukking geraakt, zal ei niet eer
voller uit te voorschijn komen. On
macht in een tijd van volmachten, 
zoals ook de bruu«kp en aanzien
lijke, eenzijdige verhoging der dok-
terserelonen door de federatie Hen-
rard in het Brus.selse. Dit giftig 
paasei komt neer op een verhoff-'ng 
van de honoraria ir de hoofdstede
lijke agglomeratie met event'es 
40 fr. per prestatie («slecht»» 20 fr. 
per sosiaal geval) De arsrument; tie 
is navenant - de Henrard-dokters 
vinden dat de '• standing » van 
Brussel dez ' verhogins wettifft ! 
Vermoedelijk hebben ook Brusselse 
behoeftigen meer « standing » dan 
andere in het land Teeenover 
deze eenzijdige bes1i,s«ini> schiint de 
regering ondanks haar volmachten 
machteloos te staan De onderirrond 
van de zaak maakt ze er niet sim-
patieker op : de Henrard-federatie 
wil met dit maneuver de Wjnen-
federatie de duivel aandoen. Dat 
zulks ten koste van de zieke gebeurt 
schijnt haar niet te deren Hoe dan 
ook, de hele regeringspolitiek in het 
ziekteverzekeringsgeschil, die reeds 
vroeger in haar toepassing op bijna 
niets is uitgedraaid dreigt nu een 
totale mislukking te worden Ten 
ware de regering ter elfder ui e, in 
het be^ef \an haar volmachten, een 

plotse opwelling van kordaatheid 
zou krijgen,,. 

De verkiezingen voor de onder
nemingsraden beginnen op 1" april 
om half mei te eindigen. De propa
ganda draait op volle toeren en is 
voor meer dan de helft in beslag 
genomen met de ruzie tussen beide 
grote vakbonden Het ABVV ge
bruikt ter zake politieke argumen
ten tegen het ACV en maakt van 
zijn politieke bindingen geen ge
heim, wat het ACV wél poogt te 
doen met een argumentatie die da-
geliiks door de feiten wordt gelo
genstraft. 

Niet alleen in ^erband met de 
houding van de ministers en de 
parlementsleden van ACV-obediëntie 
inzake de volmachten (en de daar
uit voortvloeiende sosiale afbraak) 
staat het kristeüik vakverbond in 
een nadelige nozitie. de kwestie der 
dokterserelnnen in het Brusselse 
bezorgt ACV-minister De Paep zeer 
nauwe schoenen die reeds nenen 
omdat hij er niet is in getlaaed de 
fiskale strook ingang te doen vin
den 

Oo\ het zéehavenovetleg in Vlaan
deren verloopt traag, om naar een 
ander onderwerp over te stappen. 
Bru.ssel staat afwijzend tegenover 
een kanaal van Vlaanderen en doet 
zeer weinitr tot koördinerine van de 
havpnnolitiek. waaroo nochtans van 
Nederland.se ZWÓP werd aangedron-
ffen De havens in Vlaanderen zul
len pas tot volle ontoloo'ing komen 
in een fede»'ali<ties bestel. Dit be
stel zal vandaag en morgen grondig 
onderzocht worden oo het nationaal 
VU-kongres waarhii tevens de par
tij een nieuwe ed-t'e « Sosiaal-eko-
nomies ontwikkplinesplan voor 
Vlaanderen 196G-1967 » publiseert. 
Ook louter beroepshalve bekelcen 
zal dit konffres belangrijk ziin in 
het huidig tijd.sgewricht : dat bleek 
al iiit de meer dan gewone belang
stelling van de traditionele ners 
voor de aan het konTes voorafge
gane VU-perskonferentie 

(K.V.B,). 
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'(vervolg van bladzijde 3)" 
'dus van deze sentiale gemeenten geen druk 
\iitgeoefend om het samenvoegingsproses te 
versnellen resp. er door te jagen. 

j Ten slotte is er nog dit belangTijk aspekt 
aan verbonden dat de fuzie van gemeenten 
vooral in Vlaanderen van belang is om-
iville van de infrastruktuur, die dringend 
moet verbeteren in een landsgedeelte dat 
in ekonomiese ekspansie is. Infrastrukturele 
verbetering kan vooral door administratie
ve hervorming in de hand gewerkt wor
den, al was het alleen reeds door het weg
vallen van zovele tans nog bestaande ur-
banistiese remmingen. 

'O De « Torrey Canion » 

Dure eiektrisiteit (1) 

nota's aan 
de rand van 
de olievlek 

baronnen die 
geen nederlands 
kennen 

(h. van altena) Over de grond van de 
zaak wat de elektrisiteitsprijzen in België 
en Maurice De Wilde's T.V.-uitzending 
hiero\er betreft, wensen we op deze plaats 
niets te zeggen. We willen alleen maar op
merken dat het dossier van de partikuliere 
onderneming terzake zeer slecht verdedigd 
weid. 

Daar\oor beslaan er objektieve redenen. 
Van de kompetente lui die aan het hoofd 
staan van de elektrisiteitsondernemingen — 
en die beslist over tekniese en finansicle 
vraagstukken \an hun scktor héél wat te 

zeggen hebben — is er vrijwel geen enkele 
die behoorlijk Nederlands spreken kan. 

Of denkt u soms dat de grote heren van 
de EBES — de « Vlaamse » elektrisiteits-
maatschappij — ook maar een zinnig woord 
voor de Nederlandse T.V. zouden gezegd 
krijgen ? Voorzitter van de raad van be
heer PieiTe Smits, afgevaardigde beheerder 
Georges Landsberg, en noem ze maar ver
der op : technics zijn ze onderlegd, maar 
ze beseffen niet dat de vrije ondernemings-
ekonomie zich moeten leren verdedigen in 
Vlaanderen. 

Het is de hele mizerie van de top der 
vrije ondernemingsekonomie in dit land : 
die zit in handen van beheerders die wel
licht op dit ogenblik zelfs nog niet weten 
dat de Vlaamse T.V. een reportage aan de 
elektrisiteitsprijzen in België gewijd heeft 
— reportage die bij honderdduizenden kij
kers afbreuk gedaan heeft aan het vertrou
wen dat ze desgevallend (nog) hadden in 
de eigendomsverhoudingen die tans in de 
eleklrisiteitssektor bestaan. 

Die elektrisiteitsmannen aan de top zijn 
wegens hun onkunde van het Nederlands 
— veeleer zouden ze Lingala of een an
dere Kongolese taal geleerd hebben ! — en 

UI 

'(h. van aUena) Een kluif als de gebroken 
supertanker Torrey Canyon, die zijn olie in 
de goh en moest storten en met militaire 
middelen moest vernietigd worden : die 
heeft de pers niet elke maand. 

Het is dan ook een aaneenschakeling van 
supcr-stunts geworden. 

Alle simpatie natuurlijk voor de talloze 
uitvinders en plaatselijke nijveraars die hun 
voorraad detergenten aan de man wilden 
brengen en wier aanbod door de Britse Ad
miraliteit afgewezen werd tengevolge van 
de duivelse intriges der grote scheikundige 
gioepen ! 

Dat zijn de sterke verhalen die in onze 
kranten zijn opengebloeid. De grootste 
scheikundige ondernemingen ter wereld za
ten blijkbaar te schudden en te beven, nu 
ging blijken dat niet zij maar ergens een 
eerzaam dorpsindustrieel het middel had 
om de olie uit het water weg te krijgen... 
Hoeveel vaten er in voorraad waren bij die 
talrijke min of meer buitenissige produsen-
ten en uitvinders, vermelden de sterke 
verhalen niet. 

Het zou ons wel interesseren te vernemen 
welke stoks er lagen bij groepen als ICl, 
Bayer, BASF, Dupont de Nemours enz. enz. 
Want detergenten zijn er in de nijverheid 
nodig op een vrijwel onmetelijke schaal. 
Naarmate de lengte van de leidingen voor 
verplaatsing van vloeibare, gasvormige en 
vaste stoffen toeneemt in onze ge-automa-
tizeerde industrieën, is het openhouden van 
die leidingen, het bestrijden van de aan-
ladinsren en afzettingen onder verschillende 
druk en temperatuur, onder verschillende 
sclieikundige voorwaarden, een zaak van 
gewicht geworden. 

Er zijn spesialisten die tijdens hun hele 
ingenieursbestaan niets anders doen dan 
het bestuderen van grondwaters, en de ma
nier om die door leidingen te laten stro
men met een minimale afzetting van ne-
vcnstoffen. 

De bestrijding van olie in de open wa
ters is, vergeleken daarmee, een van de las
tigste vraagstukken. Vraag sommige des
kundigen maar eens hoe vaak er in de AnE-
werpse haven demonstraties gegeven wer
den door industriëlen die hun oliebestrij-
dend middel wilden tonen aan de over
heid en aan de pers. Het rezultaat leek 
meestal goed. Soms vernam men dan en
kele uren nadien dat de olie toch weer bo-
.ven kwam... 

We voelen ons niet bevoegd genoeg op 
scheikundig gebied om over de olie van 
de Torrey Canyon iets meer te zeggen. Ten
zij dan dat het een \an de ongevallen is 
die duidelijk aantonen dat we er, bij de 
bestrijding van de verontreiniging van het 
zee- en rivierwater en van de lucht (door 
industriële stoffen), niet meer komen met 
een liberaal nijveihcidsiecht uit de negen
tiende eeuw. 

Dat lijkt ons een van de kernpunten van 
de zaak. Er zijn domeinen van de indus-
IIiele samenleving waar kollektieve oplos-
sin!;rii zich zo duidelijk opdringen, en 
wanr de libciaal-individualistiese optiek zo 
vooi do hand liggend voorbijgestreefd is 
dat er zo iets als een konsensus bestaat 
\an uiieist rcrlits tot uiterts links om een 
mcuwc publieke lethtbfiguur te scheppen. 

generaal thiel 
« Iciuaiid die zijn vader en moeder vermoord heeft, is nog te goed om gen-

daim te worden ». Zo altans zegt het de volksmond en die zit om een gekruide 
uitspraak nooit verlegen. Om gendarm te worden moest de latere generaal Thiel 
alvast zijn vader niet vermoorden ; integendeel hoefde hij slechts de vaderlijke 
voetstappen te volgen. Want Thiel's wieg stond in een rijkswachtkazerne. 

De heroe})skeuze schijnt voor de hand gelegen te hebben en werd waar
schijnlijk door het vaderlijk gezag bepaald : kadettenschool en zo hogerop, naar 
diezelfde rijkswacht xuaarin de zoon het dan maar verder moest zien te schoppen 
dan de vader. 

De zoon heeft het verder geschopt : hij werd luitenant-generaal én bevel
hebber van dg hele levensgrote rijkswacht. « In der Beschrdnkung zeigt sich der 
Meister » en door zijn ambities tot de rijksiuacht te beperken heeft de stam der 
Thiel's het allerhoogste bereikt wat er maar te bereiken viel. 

Daar is zo menen we — dan toch de hulp van de Vlaamse beiueging en 
van de... Volksunie een tikkeltje bij van pas gekomen. Als we ons goed herinne
ren haalde Thiel zijn generaalsterren kort nadat in heel Vlaanderen — onder 
impuls van de V.U.-propaganda — mondgemeen was geworden dat de Vlaamse 
dienstplichtigen wel bijna 70 t. h. van het effektief mochten leveren, maar dat 
er geen enkele Vlaamse generaal was. Dit argument werd ook door i Brussel » 
zo inslaand bevonden, dat de Wetstraat ijlings besloot dat er iets moest aan 
gedaan worden. Er werd iets aan gedaan : Thiel kreeg de hem ontbreke?ide 
sterren vroeger dan zijn beurtrol dat voorzag. Zoals men ziet : « Ie mouvement 
flamand mène a tout... ». 

We hebben luitenant-generaal Thiel van haar noch pluimen gekend. De 
meeste kontakten die we tot nog toe met zijn blauwgehelmde onderdanen had
den, waren nogal hardhandig en doorgaans niet van aard om ons te doen 
zwelgen van ontroering om de plotse bevordering van een rijkswachtofficier, 
hij moge dan al Vlaming zijn... 

Thiel is zopas op pensioen gegaan en te dier gelegenheid heeft hij in de 
Vlaamse pers over het algemeen een flinke beurt gemaakt. De jongens van de 
dagbladen waren niet karig met lof en de generaal die de Belgische statistiek 
(een héél klein beetje) hielp rechttrekken, kreeg de allerbeste wensen mee voor 
zijn jaren in (naar we hopen) rust en nuttige ledigheid. 

Eerlijk gezegd, we gunnen het luitenant-generaal Thiel wel een beetje — 
al valt het ons niet zo gemakkelijk de vader aller Etterbeekse kozakken en broe
ders van liefde ook maar iets te gunnen. Ondanks alles zal het bevelhebberschap 
van de Vlaamse generaal niet ongemerkt aan de rijkswacht zijn voorbijgegaan; 
zo hebben bijvoorbeeld heel wat rijkswachtoffisieren in hun oren geknoopt dat 
hun carrière desnoods zelfs kan bevorderd worden door hun Vlaming-zijn. Een 
beweging die de ivehüillende aandacht krijgt van de carrièristen wordt daarom 
niet Schoner; ze beivijst alleen maar dat ze haar objektieven dicht aan het be
naderen is. Dat is het geval met de Vlaamse beweging en heel wat bestreepte 
en besterde gendarmerie-pieten. 

Er is echter nog xuat anders. Thiel schijnt doorheen zijn ganse loopbaan een 
gewone Vlaamse knul gebleven te zijn, iemand waar we nu niet zo direkt een 
flamingant gaan van maken, maar dan toch een vent die op geen enkel ogenblik 
afgesneden werd van zijn natuurlijke achtergrond en zijn herkomst. Men kon 
dat merken aan een massa kleinigheden. Luitenant-generaal Thiel was er als 
de kippen bij, telkens wanneer een Vlaamse krant naar zijn mening een ver
keerde infoi matie over zijn korps had gebracht : hij reageerde in talrijke, goed-
gestelde en vaak pittige brieven. Dat moge dan al het werk van stafmensen ^ge
weest zijn : het bewees dat hij aandachtig de Vlaamse pers volgde en dat hij 
zich laaide aan andere bronnen dan die van de Brussels-frankofone kuituur. 
Thiel was iemand die hoe dan ook bij ons hoorde, en zelfs wie allergies reageert, 
op ieder rijkswachluniform zal nog wel in staat zijn om het verschil te zien tus
sen zon Thiel of een bielekiuiet die de Vlamingen alleen maar kent omdat ze 
zijn laarzen en zijn sporen poetsen. 

Naai het schijnt was Thiel ook een schappelijke vent. We zijn bereid om 
het te aanvaarden, omdat we er eens een merkwaardig staaltje van meemaakten. 
Een hoofdredakleur van een periodiek blad had een boosaardige gendarmenmop 
gepubliseerd en fnompt kreeg hij een brief van Thiel die schreef « dat hij ze 
nog niet kende > en de hoofdredakleur verwees naar een Vlaams rijkswacht-
ko'lonel U'iens hobby het verzamelen van gendarmenmoppen is. Een kleinigheid 
wellicht, maar een trekje dat verraadt dat Thiel in staat was tot het relativeren 
van heel icat dingen. En dat is - naar me dunkt - zeer tekenend voor iemand 

Thiel is — ondanks zijn uniform en ondanks zichzelf — een prefiguratie ge-
-weest De prefiguratie van een gezag dat door Vlamingen zal xuorden gedragen 
en dat — zelfs in hel kozakkenuniform — daardoor alleen reeds menseirfkei 
icordt. ,. _ 

dio Genes. 

wegens hun vervreemding van Vlaanderen 
(beeldt u maar niet in dat een Smits of 
een Landsberg ooit in hun bestaan naar 
de Vlaamse T.V. gekeken hebben) — to
taal ongeschikt om hun standpunt en hun 
belangen te bepleiten bij de bazis van de 
gemeenschap, waarmee ze vroeg of laat toch 
zullen moeten rekening houden. 

Dat schrijven wij hier nu neer en aldus 
drukken we een bekommernis uit die in 
geen enkel opzicht gedeeld wordt door de 
hh. Smits, Landsberg, Spindler (Spaind-
lère...) voorzitter van de raad van beheer 
van Intercom, baron Empain, ondervoor
zitter, baron Rolin, ridder Thys en wat er 
zo nog allemaal in de raad van beheer van 
Intercom en EBES mag zetelen. 

De top van de big business in dit land 
is niet in staat om het Nederlands, waar 
ook voor een klein of ruim publiek in 
Vlaanderen op te treden. Ze kennen de 
taal van ons volk niet, willen ze niet ken
nen, willen ze niet spreken en wat meiden 
en knechten over lektrisiteitsprijzen den
ken interesseert hen niet. Zo is hun menta
liteit. 

• Dure eiektrisiteit (2) 

big business 
verloor 
de match 

(h. van altena) Nog eens : we willen hier 
de zaak der eigendomsverhoudingen in de 
elektrisiteitssektor niet ten gronde behan
delen. Maar in Maurice De Wilde's repor
tage is ze ook niet ten gronde behandeld. 
Onder meer wegens de lamentabele volks
vervreemding van de lui die hier in dit 
land de vrije onderneming op de hoogste 
'top vertegenwoordigen en beheersen. 

Er was in dit land presies geen groot 
elektrisiteitsman te vinden die Nederlands 
kent en die in moderne, gevatte taal de 
meest elementaire argumenten uit de doe
ken kan doen. 

Zo b.v. dat in het regiem waarin we le
ven het winstbegrip als dusdanig niet ver
werpelijk is. Winst maken is geen schande. 
Het is een doel. Het is — op zich zelf — 
normaal dat een frank per kilowatt naar 
het kapitaal — lees : naar de aandeelhou
ders — gaat, want die aandeelhouders heb
ben h;m kapitalen geïnvesteerd, en wie in. 
vesteert heeft recht op winst. Dat allemaal 
dan vanuit het perspektief van de verdedi
gers der vrije ondernemingsekonomie tot 
aan de hoogste top. 

Dat er geen enkel groot elektrisiteitsman 
gevat genoeg was om erop te wijzen dat de 
vergelijking met Nederland in De Wilde's 
reportage ekonomies geen zin heeft, is er* 
gerlijk. 

In Nederland is het kilowat beterkoop, 
maar de hele exploitatie is er verlieslatend 
en de Nederlander past als belastingsplich-
tige bij wat hij als elektrisiteitsverbruiker 
minder betaalde. 

De elektrisiteitssektor in België is een 
van de grote bedrijfssektoren in dit land 
die werkt zonder overheidssubsidies en die 
nooit krediet heeft opgenomen tegen ver
laagde rentevoeten waarvan de Staat dan 
de lasten draagt. 

Nog eens : dat is niet bedoeld als een 
verdediging van het huidioe stelsel noch 
als een weerlegging van allerlei andere ar
gumenten. Het is alleen maar een verwit
tiging voor hen die het vraagstuk grondig 
willen leren kennen. 

Het dossier van de elektrisiteitsmaatschap-
pijen werd gedeeltelijk verknoeid. Het 
b u n d e l werd van partikuliere zijde 
niet behoorlijk voorgedragen, niet verde
digd zoals het hoorde en kon. indien we 
in een normaal land leefden. 

« Is me een zorg? » zegt allicht de lezer 
van dit weekblad. Wat ons dan toch ook 
weer niet helemaal voldoet. Want hoe de 
eigendomsverhoudingen in de elektrisiteits
sektor dienen te liggen en hoe de samen
werking tussen overheid, interkommunales 
en partikuliere groepen moet of kan o 
niet moet zijn : 'dat zijn aangelegenheden 
van het hoogste volksbelang. _ 

De big business heeft door De "^' '^^* 
reportage allicht door eigen schuld de 
match verloren. 

f 
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VCEL BELANGSTELLING 

Na de tragedie van Zwart
berg en het feit dat de Volks
unie de enige partij was die én 
daadwerkelijk de mijnwerkers 
steunde én met konkrete eisen 
en voorstellen inzake rekonver-
sie voor de dag kwam, is de 
belangstelling voor het Kem-
piese mijnbekken gaandeweg 
gestegen. De V.U. maakt «Lim
burgse » school : de laatste 
weken hield de VVB een uitge
breide perskonferentie, de 
CVP belegt vandaag over dit 
onderwerp een kaderdag en 
zelfs de BSP kwam dinsdag 
voor het eerst met een aksie-
plan voor de dag. Of het nu 
hun slecht geweten is dat de 
twee « nationale » partijen in 
de zaak Limburg plaagt of niet 
is van bijkomstig belang. Al
leen stellen we nog vast dat 
in deze tijd van gepraat over 
pluralisme, doorbreken der 
zuilen enz. de CVP alle initia
tieven van de VU in Limburg 
blijft doodzwijgen. Over de 
Limburgse VU-kaderdag waar
over de Nederlandse pers 
schreef zwijgt bv. de ACV-pers 
in alle talen. De vatikaanse en 
konsiliaire opendeur-operatie 
geldt bij de ACV-jongens alleen 
voor liberalen, sosialisten en 
andere « progressieven »... 

REKONVERSIE 

Het rekonversieplan voor 
Limburg omvat grosso modo 
de voltooiing van de E39, de 
aanpassing van het Albertka-
naal, modemizering van een 
aantal belangrijke nevenwegen, 
de bouw van een koliektor 
voor afvalwater en de uitrus
ting van een aantal industrie
parken. Waar gaat men het 
geld daarvoor halen ? Uit de 
meer-inkomsten van de staat 
dank zij de volmachtwetten ? 
Men beweert nochtans dat de
ze meerinkomsten hoofdzake
lijk voor het vullen van de put
ten zullen dienen, vermits men 
ook nog steeds niet juist kan 
zeggen, hoe diep die putten wel 
zijn. Er is de Belgiese krediet
aanvraag van 1 miljard bij de 
EGKS, onmisbare aanvulhng 
voor het Limburgs rekonversie
plan. Zo schrijft toch de heer 
Maurits Standaert in Het Volk. 
Het kan best dat dit miljard in 

geval van toekenning wellicht 
de 1ste finansiële zekerheid in 
dit verband zal zijn aangezien 
de regering sterk onder verden
king staat, de meerinkomsten 
nodig te hebben voor heel wat 
andere dan rekonversie-uitga-
ven en zo er al geld vrijkomt 
de Waalse liefde in de Wet
straat gaat gloeien... 

40 JAAR VEV 

Bij uitzondering zal in deze 
wijnazijnrubriek niet met azijn 
gesprenkeld worden, want 40 
jaar Vlaams Ekonomies Ver
bond is ook en vooral voor ons 
blad een verheugende gebeur
tenis. Het VEV is inderdaad 
niet alleen een werkgeversvere
niging, die zich vooruitstre
vend betoont op het vlak der 
sosiaal-ekonomiese verhoudin
gen doch draagt als spesifiek 
Vlaams gebleven vereniging bij 
tot de oplossing van karakteris
tieke Vlaamse vraagstukken, 
zoals o.a. het opheffen van de 
taalbarrière in het bedrijfsle
ven, in welke prangend sosiale 
kwestie zowel de kleurpartij-
en, de sindikaten als de rege
ringen in gebreke zijn geble
ven. Het VEV groeide uit van 
een kleine groep Vlaamsbewus
te nijveraars tot een machtige 
beroepsgroepering, die met ge
zag optreedt in alle kringen 
van het land. Bij alle eko-
nomiese initiatieven in Vlaan
deren is het VEV van ver of 
van bij betrokken, zeer onlangs 
nog bij de aanstaande uit
bouw van Vlaanderens eerste 
finansieel dagblad. 

VLAAMSBEWUSTE TOP 

Het VEV heeft in feite, maar 
dan in de goede zin, de Van 
Cauwelaertslogan in de prak
tijk omgezet: « wordt rijk » en 
wendt de macht van de rijk
dom ten gunste van de Vlaam
se gemeenschap aan. Het VEV 
kan als de kern beschouwd 
worden van de nieuwe sosiolo-
giese top in V l a a n d e r e n , 
waarvan jammer genoeg nog 
het bewust-vlaamse politieke 
luik ontbreekt. Maar dat komt 
wel, o.a. dank zij het bestaan 
van een VEV. Bij deze verjaar
dag sluit ook WIJ zich aan bij 

de vele gelukwensen, die het 
feestvierend verbond uit alle 
hoeken mocht ontvangen. 

7 0 0 0 BENOEMINGEN.. . 

Elders in het blad maken we 
gewag van de mogelijkheid van 
toekenning van een soort ve
torecht aan bepaalde ministers 
en aan de minister van finan-
sies inzake benoemingen in 
rijksdienst. De bedoeling is 
kennehjk de benoemingsfurore 
van sommige ministers in te 
dijken. Vooraleer echter dit 
besluit van kracht wordt heb
ben verscheidene ministers 
zich gehaast om in hun depar
tement hun poHtieke bescher
melingen veilig te stellen. Kam
pioen tot nog toe waren de 
PVV-ministers Maisse (PTT) 
en Grootjans (NOK) die de 
zgn. benoemingsstop aan hun 
laarzen vegen. Doch ook ACV-
rninister De Paepe (die zich 
hier knapper verweert dan te
gen de geneesheren) zorgt 
voor zijn Paepenheimers : hij 
promoveerde o.a. 90 ambtena
ren bij de nat. dienst voor kin
derbijslag door kreatie van ver
scheidene nieuwe posten. On
der deze 90 bevinden zich 69 
CVP-ers en 9 PVV-ers. Uit elk 
der twee regeringspartijen 
werd een direkteur benoemd 
voor dezelfde dienst. 20 CVP-
ers werden van kontroleur tot 
hogere posten beroepen. 

. . .EN GROTERE 

BEVOEGDHEDEN 

Ook graaf d'Alcantara van 
middenstand sprong in de be
noemingsdans, doch wat erger 
is : hij koestert plannen, om 
grotere finansiële bevoegdhe
den toe te kennen aan de Boe
renbond en het Nationaal Kris
ten Middenstandverbond (2 
organizaties waar het wemelt 
van partij kreaturen en kumu-
lards) die rechtstreeks zouden 
belast worden met het innen 
der bijdragen, waardoor beide 
organizaties (waarvan vooral 
het NCMV een minderheidsor-
ganizatie is) beheersmacht 
over zeer hoge bedragen zou
den verkrijgen. In plaats dus 
dat het ministerie van mid
denstand zijn bevoegdheid uit
breidt, krimpt het deze in ten 
voordele van CVP-nevenorgani-
zaties. Tot wat een pré-vol-
machtentijd al niet dient : 
prebenden aan private organis
men en 7000 benoemingen van 
partij kreaturen in 1 jaar tijds. 
Dat noemt men rationalizeren 
en bespareot 
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W I J IN NEDERLAND 
(Jeeveedee) Zeven xveken na de verkiezingen is Nedeiland dan 
toch aan een nieuwe regering geraakt. Maandag kon (oud-duik-
hoolkapüein) Piet J.S. de Jong meedelen dat hij de zaak « rond » 
had. Een kleine veertien dagen heeft de oud-minister van Defen
sie, hd van de Katolieke Volks-Partij, nodig gehad om een ploe^ 
te voinien van veertien man — onder u-ie in dit geval ook mei 
Klompé, minister voor knltuur, rekreatie en maatschappelijk 
weik, dient te worden gerekend — dat de eerstkomende vier 
jaar het la7id zal moeten besturen. Of deze regering, gevormd 
vu katobeken, protestanten en liberalen, het inde, daad de volle 
zittingsperiode zal volhouden? Het is nog te vioeg om daarover 
een redelijke prognose uit te spreken. Geiekend naar de partyen 
waarop zij in het padelnent steunt, heeft het kabinet-De Jong een 
mee,derheid van 86 tegen 64. Zo op het eeiste oog een uante 
vocdeelpozitie, maar het is nog zeer de viaag of de partijen ah 
een hecht blok achter de nieuiue regering zullen staan. Van de 
K.V.P. IS bekend dat een aantal parlemenlarièrs liever een samen-
gaan met de sosialisten (Pm tij van de Arbeid) had gezien Mej 
Klompé, zelf een vooraanstaand K.V.P.-Ud, sprak zich trouwens. 
ZIJ het voor de verkiezingen, ml voor een zodanig kabinet De 
afgelopen weken gaven ook diverse leden van de Anti-Revolu-
tionaire Partij, onder wie niemand minder dan partijvoorzitter dr 
W. Berghuis, te kennen dat zij een niet al te groot vertrouwen 
stelden m een kristelijk-liberale regeling. Er prezenteerde zich 
zelfs een groep van « spijtstemmers *, jonge protestanten die van 
mening waren dat van de fraaie verkiezingsleuzen f« Evangelies-
radtkaal »; in de praktijk niets in huis zou komen. Met name 
IS hieibij gedacht aan de ontwikkelingshulp, die de grote aan
dacht heeft van veel Nederlandse jongeren, de sosialistiese zeker 
met uitgezonderd. En het is bekend dat de liberalen eerder gere-
zerveerd staan tegenover uitbreiding van ontwikkelingshulp. 

Hoe dan ook, van de ene kant is men in Nederland ver
heugd dat er een einde is gekomen aan het iriiterende geschuif 
met ministersportefeuilles, van de andere kant is men geneigd 
hel nieuwe team « the benefit of the doubt » te geven. Kenmer
kend is het rijmpje dat het katolieke dagblad « De Tijd » maan
dagavond nog aan de formatie ivijdde : « De zetels komen wel 
bezet maar niemand hoeft te fuiven. De portefeuilles zijn dan 
net versleten door het schuiven >. 

Met de regeringsvorming had de kommunistiese partij (vijf 
Kamerzetels) niets uit te staan, maar de ultra-rode rakkers slaag
den er toch in de aandacht naar zich toe te trekken. Onder d,uk 
van « stalinist » Paul de Groot, ai vele tientallen jaren de grote 
partijbaas, werd eerst de diiekteur van het reisbureau de, ve,e-
mging Nederland-Rusland, V/. Hulst, als partijlid gesrhoist 

Daarna kreeg de direkteur van de Amsterdamse kommunistiese 
uitgeverij en boekhandel « Pegasus », ƒ. van Seggelen, zijn out-
slag. Wat hadden zij op hun lever? Wel, het reisbureau zou er 
oorzaak van zijn dat Nederlanders tijdens bezoeken een Oost-
Europese landen in kontakt komen met elementen die een 
« rechtse koers » nastieven. Wat die rechtse koers inhoudt, woidt 
door de kommunisten niet nader verduidelijkt. Het zou ook moei
lijk gaaji, want het is nog niet zo lang geleden dat De Groot zijn 
volgelingen opriep om zowel tegen de dogmatiese als tegen de 
revizionistiese krachten in het internationale kommunisme te 
strijden. De uitgeverij « Pegasus >, gevestigd in de Leidsestraal 
te Amsterdam, de chique winkelstraat van de hoofdstad, zou zich 
niet gehouden hebben aan de opdrachten van het partijbestuur 
inzake de verspreiding van uitgaven uit Rusland en de Oost-
Europese staten. Ook dat klinkt al even vaag, maar het is voor 
insiders duidelijk dat het hier bij de kommunistiese partij Ne-
de, land (C.P.N.) gaat om een stellingname in het ideologie^e 
gevecht Rusland-China. Vermakelijk is dat in de verkiezingstijd 
de kommunisten handelen alsof ze een nationale partij zijn, los 
van elke binding met buitenlandse partijen. Niet zodra echter 
zijn de stembussen opgeruimd of de aap komt toch weer uit de 
mouw. 

Aan belangstelling voor het buitenland ontbreekt het in Ne-
de, land nu eenmaal toch niet. Dat brengt ons op een chapiter, 
waaiover de afgelopen dagen veel gesproken is, namelijk een ze
kere willekeur bij het optreden tegen demonstranten. Tijdens de 
paasdagen werden in verscheidene Heden van het land piotest-
marsen gehouden tegen de oorlog in Vietnam. Grote groepen 
deelnemers riepen : « Johnson moordenaar! >, een bijzonder 
populaiie kreet in zulke betogingen. Toen vorig jaar de poli-'e 
voor het eerst deze uitroep hoorde, greep zij onmiddellijk en 
krachtdadig in : er was immers sprake van een strafbaar feit, op
zettelijke belediging var. een hoofd van een bevriende slaat na
melijk. De afgelopen maanden zijn heel wat strafvonnissen uitge
sproken tegen peisonen die zich aan de Johnson-kreet schuldig 
hadden gemaakt, ook al beweerden sommigen van hen dal ze niet 
het woord « moordenaar >, maar « molenaar > in de mond had
den genomen. Nu speelden deze beledigingsgevallen zich vrijwel 
alle af in Amsterdam, maar het opmerkelijke was dat bij de jong-
ste demonstraties in de hoofdstad geen enkel proses vei baal te
gen de betogers werd opgemaakt. In Den Haag echter kwam op 
dezelfde dagen elke demonstrant die Johnson als moordenaar be
titelde, op de bon te staan. Er is dus duidelijk sprake van een 
zekere willekeur en dat nemen de Nederlanders, die erg op hun 
rechten staan, niet. Belediging is belediging en wat in Amsterdam 
(riu) wel mag, moet men in Den Haag niet gaan verbieden. DU 
alles hangt nauw samen met de niet meer in deze tijd passende 
wetsbejmlingen omtrent publieke meningsuiting. Voor het ge
schreven woord bestaat in Nedeiland een zeer ruime grondwette-
lijke vrijheid. Het gesproken of uitgeschreeuwde woord daaren
tegen wordt op een schaaltje gelegd en gewogen. De ene keer 
ts het te zwaar, de volgende keer niet. In een rechtsstaat mag dat 
natuurlijk met. Vandaar dat menige Nederlandse jurist zich tans 
met de studie van het gesproken woord bezighoudt. 
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SINDIKAAL OPBOD 

Twee weken na het ABVV is 
vorige zondag nu ook het ACV 
van wal gestoken met de pro
paganda voor de verkiezingen 
van de nieuwe ondernemings
raden. Deze openingsdag 
b rach t van ACV-zijde niets 
nieuws. Over de ui tbouw van 
d e ondernemingsi-aad van be
scheiden adviesorgaan naar 
medebeherend bedrijfsorgaan 
werd niets gezegd. Het bleef 
bi j algemeenheden en een 
u i te raard .voor de hand liggen
de verwijzing naar de jongste 
pauseli jke ensikliek (de pas
sus over het eigendomsrecjit 
o.a.). De helft van de rede van 
ACV-voorzitter Cools was ge
wijd aan een weerlegging van 
de verwijten van het ABVV 
aan het ACV. Het is juist dat 
he t ABVV voor of tegen vol
machten is al naargelang de 
BSP in of buiten de regering is. 
Maar daarmee is nog niet ge
an twoord op de vraag : wat wil 
he t ACV ? Is het tegen of voor 
volmachtwet ten met tot doel 
de verhoging van de fiskale 
d ruk op de arbeiders en de 
vermindering van de koop
krach t der arbeiders tot ge
volg ? Het ACV is zogezegd te
gen de sosiale afbraakpolitiek 
van deze regering, doch zijn 
minis ters en par lements leden 
hebben de volmachtwet goed
gekeurd. Al de rest is p raa t 
voor de v a a k ! 

V E R N E D E R L A N D S I N G 

B E D R I J F S L E V E N 

Op deze kaderdag werd het 
sosiaal ACV-programma nog 
eens toegelicht. Er werd over 
levensduurte gehandeld, fiska
le ontduiking, sosiale achter
uitgang, de eis tot verdere ver
minder ing van de arbe idsduur 
als gevolg van de stijgende kul-
turele en sosiale behoeften 
(konkreet te verwezenlijken 
van 1 januar i 1969 af) enz. Over 
de konjunkturele ekonomiese 
inzinking werd slechts speku-
latief gehandeld, over de zwak

heden in onze ekonomiese 
s t ruk turen en inf ras t rukturen 
bi jna niet. Deze vraagstukken 
zijn immers te nauw met he t 
Belgies nat ionahtei tenpro-
bleem verbonden. Vandaar da t 
het ACV verstek blijft maken 
op het vlak van een ander so
siaal vraagstuk : de verneder
landsing van het bedrijfsleven 
(een kulturele opdracht van 
formaat voor een vakvereni
ging, die sosiaal-kurtureel 
voorui ts trevend wenst te zijn 
en een tema als gesneden 
b r o o d in een onderne
mingsraad) . Wat wil men : een 
vakvereniging, die uni tair sa
mengesteld blijft kan eenvou
dig niets doen wat het unita-
risties karak te r ervan zou ver
storen. 

WELVAARTSTAAT.,. 

België telt momenteel 18.000 
gepensioneerde bedienden me t 
minder dan 500 fr inkomen per 
week en 50.000 met minder 
dan 1.000 fr per week. Sinds 
1926 zijn arbeiders en bedien
den verplicht een groot deel 
van hun pensioen te betalen. 
Hun afhoudingen worden om
gezet in karige aalmoezen, de 
pensioenrezerve word t in 
staatsleningen « geïnvesteerd ». 
Waarom spreken onze fameu
ze kleurvakbonden daarover 
niet ?... 

V E R F R A N S I N G S -

M A S J I N E , „ , 

Dat tans met aandrang iede-
dere inwijkeling in het Brus
selse op het recht gewezen 
word t , .om zijn ident i te i tskaar t 
te behouden, is volstrekt niet 
overbodig. Het verslag van de 
sosioloog Kint schatte het aan
tal nederlandstaligen in het 
Brusselse op 30 %, de h. Lin-
demans op 40 % en men mag 
grif aannemen dat het werke
lijke persentage de 50 % be
nader t . De laatste talentelling 
verliep in een sfeer van taai
verdrukking en verschr ikking 
en vertoont dus een totaal vals 

beeld. De gemeente Et te rbeek 
bv. pakt uit met prosenten qua 
geboorten, overlijden, huwelij
ken en militie, die schommelen 
tussen 3 en 10 % ! De verfran-
singswoede van deze gemeente 
is te bekend om hier niet van 
schaamtelor^e vervalsing of 
offisiële taaldwang te spreken. 
Het staat nu reeds vast, da t 
het nieuwe besluit (dat voort
vloeit uit een initiatief van VU-
volksvertegenwoordiger dr . An-
ciaux) deze verfransingsdruk 
zal bemoeili jken indien én on
ze eigen gemeenteoverheden de 
inwij kelingen degehjk voor
lichten én deze inwij kelingen 
bij inschrijving in een Brussel
se gemeente kordaa t het be
houd van hun ident i te i tskaar t 
eisen, wat men hun in deze 
gemeenteli jke diensten ook 
moge vertellen. 

V E R N E D E R L A N D S I N G 

VAN DE KUST 

Nadat alle pogingen van 
vlaamsgezinde organizaties om 
tot een rondetafelgesprek te 
komen met de gemeentebestu

ren van de kus t om een sneller 
en grondiger verneder landsing 
van het algemeen s t raatbeeld 
van de kust te verwezenlijken 
ijdel zijn gebleken, werd van 
VVB-zijde met betogingen ge
dreigd. Frankofonen en unitai-
ren doen nu weer verontwaar
digd. Ze zwijgen echter over 
de pozitieve voorstellen, in dit 
verband gedaan. Part ikul ieren 
en offisiële instant ies zijn niet 
op uitnodigingen tot een ge
sprek ingegaan. In de gemeen
teraad van Oostende pak te on
ze vertegenwoordiger, de heer 
Vande Weghe, tevergeefs me t 
konst rukt ieve voorstellen uit : 
de drie kleurpar t i jen wezen 
zijn voorstellen af en dreven 
er de spot mee. Vermits de 
redeli jkheid afgewezen word t 
is het normaal dat van Vlaam
se zijde weer naar het manifes
tat ie-argument wordt gegrepen. 
Het is het enige a rgument dat 
deze hardleersen verstaan ! 

LOKETSTAKING 

Het valt te betwijfelen of de 
zaterdagse stakingen van de lo
ketbedienden van de poster i jen 

erg in de smaak van he t pu
bliek vallen. Men kan begr ip 
opbrengen voor de eis : ook 
vijfdagenweek voor deze be
dienden. Maar w a a r o m lijkt 
het niet mogelijk een beur t re -
geling uit te werken, zodanig 
dat de dienst ook zaterdags 
verzekerd is ? Het regerings
voorstel , de loket ten de maan
dagnamiddag te sluiten w e r d 
door de verenigde s indikaten 
afgewezen. De vakbonden hou
den bl i jkbaar geen rekening 
met het feit dat tallozen van 
hun leden, d i e bij andere sen-
trales aangesloten zijn, al leen 
de zaterdag hebben om per
soonlijke aangelegenheden, 
waarbi j de post loket ten te p a s 
komen, te regelen. Niet de be
dienden komen hier in het ge
drang doch wel de overheid, 
die er m a a r niet in slaagt, de 
diensten van openbaar nu t vol
ledig te verzekeren. Vooral niet 
wanneer de hoogst verantwoor
delijke voor deze kwest ie het 
passend vindt om, zoals vorige 
week, met verlof te zijn. Of 
denkt minis ter Maisse de zaak 
op te lossen met op de vlucht 
te slaan ? 

Sinds verleden week vrijdag zitten we offisieel met het militair Navo-hoofdkwartier te Casteau 
opgeschept. 

TOERiSTlESE EVOLUTIE 
Het jongste Paasweekeind heeft sie 

Vlaamse kust een inval bezorgd van — 
veelal jonge — Britse toeristen, waarvan 
een gedeelte blijkbaar alleen « over the 
channel » komt om de eigen levenslust 
af te reageren onder vorm van vethtpar-
ti.en, baldadigheden, vandalisme en dief
stallen. De tijd van de stijve Britse toerist 
en onmogelijk toegetakelde Britse miss 
is voorbij. Ze worden tans vprvuegd ,')t 
^ervangen door de langharige en baard-
dragende Beatniks of jongelui, die daar
voor willen doorgaan. Met Pasen werden 
dan ook bij vb. te Oostende ettelijke 
kleine veldslagen geleverd en kwam het 
zelfs tot een mini-editie van de lOO-jarige 
Frans-Engelse oorlog. Het is éen elk jaar 
weerkerend verschijrsel en het aantal 
jonge Britten dat tussen Pasen en septem
ber vanuit ons land naar « home sweet 
home » wordt teruggestuurd per kerende 
mailboot is legio. 

Toch verheugt men zich aan de kust 
over de terugkeer van de Britse toerist, 
die de twee vorige jaren verstek maakte 
(gevolg van de grote stakingen in eigen 
land). Deze terugkeer is verklaarbaar 
door de drastiese deviezenbeperkingen 
die de Labourregering heeft opgelegd, 
•waardoor de reislustige Britten geen al te 
grote verplaatsingen kunnen doen. Dan 

zijn trips naar Frankrijk, België en Neder
land aangewezen. De Britten bevinden 
zich nu in de zelfde toestand als de Duit
sers vóór 1910 en het omgekeerde is ook 
waar : tijdens het paasweekend waren de 
Westduitse loeristen aan de kust en ir de 
Vlaamse kunststeden talrijker dan ge
woonlijk. Op de derde plaats kwamen de 
Fransen. 

Het is bekend dat de Noordfranse kust 
en dat Nederland, vooral in Zeeuws 
Vlaanderen, pogingen in het werk stellen 
om deze kuststroken tot echte rekreatie-
oorden uit te bouwen, die de konkurrentie 
met de Vlaamse kust aankunnen. Voor
lopig bestaat daartoe nog geen kans, om
dat struktuur en pozitie \an de Vlaamse 
kust zeer sterk zijn en omdat de mensen, 
die in de toeristiese sektor werken vrij 
vlug beseft hebben dat zelfs een sterke 
infrastruktuur periodiese aanpassingen en 
modernizering van struktuur en nietode 
noodzakelijk maakt. Het toerisme evo
lueert bestendig en zo hebben we reeds 
aanzienlijke sosiologiese verschuivingen in 
deze sektor kunnen nagaan, waardoor 
bij vb. het hotelwezen op een zeker ogen
blik aan belangrijkeid scheen in te boeten 
wat achteraf niet of in mindere mate dan 
gevreesd het geval bleek te zijn. 

Er is een ekspansie van bet toerisme 

aan de gang in die mate zelfs dat men 
voor 1975 in ons land 32 miljoen over
nachtingen voorziet (22 miljoen in 1965). 
Dat gaat natuurlijk niet zonder inspan
ningen. Zo zien we dat de propaganda. 
die de laatste tijd op West-Duitsland ge
richt was, vruchten begint af te werpen 
het Westduits toeristies verkeer in ons 
land stijgt. F.en der voornaamste proble 
men is en blijft echter de hotelkapasiteit, 
die in sommige sentra onvoldoerde is. 
doch over het algemeen wei voldoet hoe
wel ze verouderd is. Daarom zal men tans 
een premie van 20 % van investerings 
kosten toekennen, vooral om de kleinere 
hoteliers te helpen. Ook is er het voorstel 
om prijsverminderingen toe te staan voor 
de minderjarige toeristen. Men spreekt 
van 20 a 40 %. Ten slotte zou men de 
higiëniese kriteria." de plaatsruimte enz. 
strenger maken terwijl ook voor de kam-
pings een nieuwe reglementering in de 
maak is. Op die wijze hoopt men binnen 
vier jaar het aantal overnachtingen" met 
de helft Ie vermeerderen. 

Wat de infrastruktuur betreft, wijzen 
we nog op een krediet van 60 miljoen 
voor 1967 voor de aanleg van wandelpa
den, zwembaden, speelpleinen en wegen
aanduiding. 

WANVERHOUDINGEN 
Het is spijtig dat we deze korte beschou

wing met drie wanklanken- moeten ein
digen. In de eerste plaats de onvoldoende 
bestrijdiiiÉ van het internationaal gang

sterisme, dat naast Brussel vooral de kust 
tot « hoofdkwartier » kiest. Het gaat ver
der opnieuw om ons onverbeterlijk kom-
missariaat-generaal voor toerisme. In de 
door dit organisme uitgegeven brosjure 
over ons land, die in het buitenland als 
vade-mecum moet dienen, worden Brussel 
en Wallonië met tientallen bladzijden ge
gevens tot in het detail bedacht, tegen 
Vlïjanderen met een minimum van blad
zijden met slechts zeer algemene en dan 
nog vaak onjuiste gegevens ! Een tweede 
nog flagranter bewijs van ongelijke be
handeling blijkt uit volgende sijfers : van 
1947 tot 1966 ontvingen Spa en Chaud-
fontaine resp. 37.695.350 fr. en 11.322.870 
fr "rijkssubsidies, terNvij; Oostende in de 
zelfde periode ... 10.981.780 fr ontving. 
Als men dan bedenkt dat Oostende (en de 
hele kust) het ieeuwenaandeel van gans 
het Belgies toeristies potentieel vertegen
woordigen, dan staat men over een derge
lijke wanverhouding stomveibaasd. 

De houding van de huidige regering 
wijst er niet op. dat men aan deze wan
verhouding een einde wil maken. Toch is 
de splitsing der toeristiese begrotingen 
een dwingende eis, niet a pari, doch min
stens in een verhouding van 70 tot 30 wil 
men het Belgies toeiisme uitbreiden en 
aanpnssen zoals het hoort en zoals men 
trouwens door de buitenlandse inspan
ningen zal verplicht worden wil men op 
de duur niet voorbijgestreefd worden. 
Het toerisme in België is vooral een 
Vlaamse zaak. .Ann de Vlamingen dit ter
dege te beseffen 1 ^̂ -̂̂  



KLEUTERKLASSEN... 

Bij de s ta r t van het derde 
t r imester zullen in het Brussel
se vier nieuwe ri jkskleuter-
scholen van wal steken. Dit is 
een eerste gevolg van het 
voor tdurend aandr ingen van 
de Volksunie op een recht t rek
ken van het scheve onderwijs
gebouw in onze hoofdstedelij
ke agglomeratie. Minister 
Grootjans heeft zich gesteund 
op het in franstalige middens 
tevergeefs aangevochten sosio-
logies verslag Kint om tot de 
opricht ing van kleuterklassen 
in het Brusselse over te gaan. 
Bijna onmiddell i jk r i js t de 
vraag : en wat zal het konfes-
sioneel of gesubsidieerd onder
wijs in het Brusselse doen ? 
Even onmiddell i jk komt men 
in konfessionele kringen me t 
allerlei «verklar ingen » voor 
de dag : er zijn geen finansi-
ele middelen; er zijn geen 
subsidiemogelijkheden voor 
nieuwbouw; men heeft zich in 
dit onderwijs in het Brusselse 
sinds het schoolpakt in zware 
schulden moeten steken om 
lokalen te vinden, waa r men 
de aangroei kon opvangen enz. 

. . .EN IN 

KATOLIEK ONDERWIJS ? 

We zullen niet beweren da t 
het allemaal geen grond raak t 
maar over een ander aspekt 
zwijgt men in alle talen : de 
mentali tei t van de Brusselse 
parochiegeesteli jkheid en de 
leidende Brusselse katol ieken 
tegenover het taa laspekt van 
het onderwijs in hun gemeen
ten. Deze mental i te i t is even 
anti-vlaams als in de zoge

n a a m d e l inkse en l iberale mid
dens. Het volstaat t rouwens te 
weten da t kardinaal Suenens 
hoofd is van het aa r t sb i sdom 
Brussel-Mechelen. Het volstaat 
de t ientallen wrijvingsvlakken 
n a te gaan tussen geestelijk
heid en Vlaamse mensen en 
verenigingen in het Brusselse , 
om te weten, dat deze kr ingen 
geen vinger hebben ver roerd 
om ook in hun onderwijs de 
nederlandstal ige scholen de 
plaats te geven, die hun nor
maal toekomt. Indien he t afge
dwongen besluit van min is te r 
Groot jans tot gevolg zal heb
ben dat er ook redel i jker nor
men in het vrij katoliek onder
wijs in het Brusselse zullen 
aangelegd worden, dan zal h e t 
verslag Kint uiteindeli jk nog 'n 
mesje zijn da t langs twee kan
ten snijdt . Al zeggen we het 
zelf : maken we ons niet te 
veel illuzies en vers terken we 
de d ruk tot ons recht is ge
schied ! 

INDEKS AANPASSING 
IS ASOSIAAL ! 

Wanneer we de beweging 
van he t indekssijfer volgen, 
dan zien we een voor tdurende 
stijging. De aanpassing word t 
doorgevoerd : groot loon, gro
te aanpassing, klein loon, klei
ne aanpassing. 

Voorbeeld : A verdient 8.000 
fr pe r maand , B verdient 15.000 
fr pe r maand , C verdient 18.000 
fr pe r maand . Bij een aanpas
sing van 2 % zal A 160 fr kr i j 
gen, B 300 fr en C 360 fr. Dus 
een ongelijke aanpassing. 

Zou he t niet eerl i jker zijn 
de aanpassingen op een model-
loon te berekenen ? 

De « Torrey Canton » was de jongste dagen aan Cornwall's kusten — en daar niet alleen — de 
grote sensatie. Waarbij al te vaak vergeten en verzwegen werd dat de hoeveelheid ruwe olie die 
uit deze supertanker vloeide, slechts een minieme fraksie vertegenwoordigt van de ruwe olie die 
jaar-in jaar-mt in zee gaat bij het spoelen van tanks op tankers. 

Bevoorbeeld : modelloon 
14.000 fr a 2 % = 280 frank. 
A zou dan van 8.000 op 8.280 
fr komen, B van 15.000 op 
15.280 fr en C van 18.000 op 
18.280 fr. 

Hoe dikwijls gebeur t het 
niet da t inkomens van 500.000 
fr ineens met 10 % verhogen ? 

Was de naoorlogse kompen-

satievergoeding niet eerli jker ? 
Wij menen van wel ! Kost het 
brood niet voor eenieder ge
lijk ? Zou men ten slotte niet 
dezelfde pr insipes kunnen toe
passen voor de gepensioneer
den ? 

LEVENSLANG 
Volgens een oud chinees verhaai be

roemde een beul zich zozeer op zijn han
digheid dat hij beweerde, dat wie door 
hem onthoofd werd helemaal geen pijn 
voelde. Toen ontmoette hij iemand, die 
niet alleen aan zijn woorden twijfelde 
maar hem bovendien uitdaagde rn ook het 
recht gaf bij hemzelf de proef te nemen. 
De scherprechter liet eventjes zijn zwaard 
zwaaien en zweeg. Op de vraag , wan
neer waagt ge uw kans ? > antwoordde 
hu enkel « schud eens met uw hoofd » 
De onthoofding was al gebeurd en het 
hoofd viel van de moedige schouders. 

Een wel griezelig en eerder onwaar
schijnlijk verhaal, maar een beeld van de 
manier waarop de meeste of in elk geval 
zeer vele mensen wensen te leven en ook 
het leven in de gemeenschap wensen te 
regelen, m.a.w. aan politiek te doen. Er
gens een uiterst bekwaam man vinden 
die met een enkele daad, die dan boven
dien nog zo gemakkelijk mogelijk en zeker 
zonder enig lijden moet gesteld worden, 
voor alle bestaande en alle mogelijke' vra
gen en problemen eens en voor goed dé 
oplossing bewerkt. De eeuwige droom 
van de intellektueel dat het voldoende is 
éen of een paar grondgedachten te doen 
aanvaarden en te doen toepassen om de 
gehele wereld vrede en eendracht, geluk 
en voorspoed te bezorgen. Het eeuwige 
verlangen van de revolutionair die hoopt 
dat het volstaat enkele personen of een 
bepaalde klasse uit te roeien, door hcha-
mehjke vernietiging of door het breken 
van hun sosiale macht, om voor het eigen 
volk rechtvaardigheid te bewerken en de 
vrijheid voor een onberekenbaar lange 
tijd te beschermen. De eeuwige illuzie 
van de konservatief die meent dat het 
vasthouden aan wat bestaat de enige weg 
is om het waardevolle dat hij denkt ont
dekt te hebben, te bewaren voor alle ko
mende generaties. 

Wie enige échte eerbied heeft voor de 
mensen, zal nooit de waarde en het be
lang ontkennen van het doen en verlan
gen, van het dromen en werken van elke 
mens. Ook in zijn schijnbaar onbelang

rijke vormen. Want geen mens is verstan
dig genoeg, heeft voldoende inzicht om de 
gevolgen te overzien van wat zelfs hele
maal zonder betekenis bleek. In 1Ö20 
stierf de Griekse koning Alexander die 
volgens alle menselijke berekening nooit 
een oorlog zou begonnen hebben, door een 
apenbeet waaruit bloedvergiftiging voort
kwam. Zijn opvolger Konstantijn voerde 
de Grieks-Turkse oorlog waarin zo wat 
250.000 mensen het leven verloren. Zo 
kon, in een zekere zin terecht, Churchill 
schrijven dat die 250.000 mensen stierven 
ten gevolge van een apenbeet. Het is na
tuurlijk zo dat ook al vóór die apenbeet 
Griekenland en Turkije vijanden waren 
en het is een mooie oefening voor de 
geest, zich in te beelden wat er wel alle
maal zou kunnen gebeurd zijn als er geen 
apenbeet en geen bloedvergiftiging was 
geweest. Maar een feit blijft een feit en 
een teorie is nooit meer dan een teorie, 
ook al komt ze van paus Karel I, geboren 
Marx. 

Het menselijke leven is zoveel rijker 
en ook zoveel ellendiger dan alle beschou
wingen over dit leven. Het politieke leven 
is zoveel ingewikkelder, zoveel verwar
der, zoveel meer vervuld van verrassingen 
dan om het even welke politieke leer kan 
voorzien of zelfs achtera" kan omvatten. 
Er is geen éne beslissende slag, omdat 
alle slagen beslissend (kunnen) zijn. Er is 
alleen een levenslang zich inzetten, een 
levenslang volhouden en dulden zonder 
levenloze passiviteit. 

Reeds bij de kieshervorming rond 1815 
in Engeland kon Sidney Smith terecht 
schrijven : « Alle jonge meisjes weten dat 
ze een man zullen vinden zodra deze wet 
wordt aangenomen ; schooljongens gelo
ven, dat de Latijnse werkwoorden zullen 
worden afgeschaft en de taartjes beter-
koop worden ; de korporaal en de ser-
gant zijn zeker van een dubbel trakte
ment ; slechte dichters verwachten, dat 
men hun gedichten zal lezen ; en de zot
ten zullen teleurgesteld worden, zoals ze 
overigens altijd zijn >. 

NEMROD. 

WELVAARTSTAAT 

Volgens resente s tat is t ieken 
beschikken 492.000 landgeno
ten (gepensioneerden) over 
minder dan 3.000 fr pe r maand 
om in hun levensonderhoud te 
voorzien en 770.570 over min
der dan 4.000 fr pe r maand . 
Prakt ies 1 miljoen landgenoten 
(1/9 van de bevolking dus ) 
leeft in wat deskundigen ter 
zake «mensonwaard ige toe
s tanden » noemen. We herha
len nog eens dat de pensioen
fondsen (door onze mensen 
zelf gevormd door middel van 
vrijwillige en verplichte bij
d ragen) door de opeenvolgen
de regeringen van hun be
s temming afgeleid worden via 
deelneming van deze fondsen 
aan de sis tematies georgani-
zeerde stijging van de openba
re schuld. De ouderdomsgepen-
sioneerden zijn in elk geval de 
zwaarst getroffenen van het fi-
nansieel wanbeleid dat de Bel-
giese poht iek de r laats te 25 
j aa r kenmerk t . 

APRILVIS 

Een Antwerps blad vond in 
de aans taande pri jsverhoging 
van de sigaret ten aanleiding 
om er op 1 apri l met een vis 
voor de dag te komen. Alge
meen wordt aangenomen (met 
de huidige regering zijn de 
werkwoorden « aannemen » of 
« veronderstel len » schering en 
inslag, want deze stijlploeg 
blinkt ook geweldig uit door 
duidelijkheid en «zegezeker
heid») dat de sigaret ten s t raks 
15 fr en wat later 16,50 fr zul
len kosten. Men kan zoveel 
spitsvondige en aprilvisachtige 
beschouwingen aan deze prijs
stijging vas tknopen als men 
wil (het blad in kwest ie 
spreekt luchtig van 18 fr pe r 
pakje) , dat alles kan niet ver
doezelen dat de regering, ge
s teund door een der part i jen 
waarvan het blad in kwestie in 
het Antwerpse de spreekbuis 
is, een fameuze reaksionaire 
regering op sosiaal gebied is 
en dat het met de volmachten 
nog veel erger zal worden ti j

dens de komende maanden . 

Het zal niet zijn zoals in de 
aprilvis, waarvan hier sprake : 
« rook u rijk » m a a r « rook u 
a r m » ! 

DRIE BLADZIJDEN 
DINAMIET 

Het Ontwerp 356 dat tans als 
« w e t van 31 m a a r t 1967 to t 
toekenning van bepaalde mach
ten aan de koning ten einde de 
ekonomiese heropleving, de 
bespoediging van de regionale 
omschakeling en de stabihze-
ring van het begrotingseven
wicht te verzekeren» is ver
schenen telt nauweli jks 3 blad
zijden tekst . Het is bijna niet 
te geloven dat het par lement 
daaraan zoveel palabers heeft 
besteed. De wet is met de 
publikat ie van kracht gewor
den. Men is tans bezig de be
sluiten uit te werken, waarvan 
de eers te tegen einde volgende 
week mogen verwacht worden. 
Deze wet moet ondanks de 
ambtel i jke taal over herople
ving en dergelijke meer hoofd
zakelijk dienen om de rege
r ingsmeerderheid bijeen t e 
houden en het enorme gat in 
's r i jks finansies te vullen. Wat 
e r al van « omschakeling » en 
« heropleving » zal terecht ko
men zal vermoedelijk niet veel 
zaaks zijn. En zo het al ge
beurt , dan zullen de heren van 
Brussel vooral naar het zuiden 
kijken. Indien het anders zou 
gebeuren leven we niet meer 
in België... 

VERZET EN SKEPSI3 

TEGEN 

N I E U W E SPELLING 

Langzamerhand komt men 
met verzet of krit iek op de 
nieuwe spelling op dreef. Een 
van de zwakke punten wordt 
t rouwens door de leden van de 
gemengde spell ingskommissie 
toegegeven : men heeft nagela
ten regels vast te leggen voor 
het spellen van de aardri jks
kundige namen. 

Nu zullen in Noord-Neder
land let terkundigen zich over 
het vraagstuk heenbuigen. Wij 
hopen dat men nu bij onze 
noorderburen niet in vit teri j 
gaat vervallen en er ook geen 
zuidnederlandse politieke mo
tieven gaat achter zoeken, die 
e r niet zijn. Dat hebben trou
wens alle leden van de spel
l ingskommissie onlangs in een 
TV-uitzending ui tdrukkel i jk 
verklaard. 



WIJ 

In deze bijdrage wordt vanzelfsprekend veel gebruik gemaakt van de woorden 
Brussel en Brusselaars. Men begrijpe ons goed. Wij bedoelen daarmede niet de 
joviale en rondborstige bewoners van de binnenstad en de oudere gedeelten van 
de voorsteden, zoals wij die allen kennen uit « Le mariage de mademoiselle Beu-
lemans », maar wel het pretentieuze en meestal oorspronkelijk eentalig Frans of 
verfranst inwijkingsprodukt, dat zich het meesterschap over de hoofdstad heeft 
toegeëigend. 

Verleden jaar hebben wij in ons blad 
(17 sept., 29 okt. en 10 des.) uiteenge
zet, waarom wij met betrekking tot het 
toekomstig statuut van Brussel, de 
formule rijksgebied aankle\en. 

Al wat wij sedertdien daaromtrent 
in zowat alle kranten hebben te lezen 
gekregen, en al de welsprekendheid die 
er aan gespendeerd is geworden op de
batavonden, paneelgesprek'ken en 'kon-
gressen, heeft ons enkel' gesterkt in die 
overtuiging 

Het zou ons werkelijk te ver leiden 
moesten wij, ware het maar eventjes, 
bhjven stilstaan bij de verschillende 
voorstellen die de jongste maande» van 
frankotone zijde zijn naar vooi ge 
bracht, maar wij mogen toch het kon-
gres van de Brusselse federatie van de 
P.V.V niet voorbijgaan, omdat zij de 
grootste politieke macht van de hoofd
stad vertegenwoordigt 

De P.V.V bepleit de oprichting van 
een stedelijke raad, met beslissingsbe
voegdheid, en een stedelijk kollege, dat 
het uitvoerend orgaan zou uitmaken. 

van de Belgiese bevolking worden aan
vaard ? Die meerderheid is niet meer 
de onmondige en willoze kudde van 
vóór enkele tientallen jaren. 

Zo gezien kunnen wij enkel zeggen 
dat de kortzichtige frankotone Brussel
se politiekers volop bezig zijn hun stad 
een onherstelbare ondienst te bewijzen. 
Ogenschijnlijk hebben zij belangstel
ling voor de tekniese kanten van de her
vorming (politie, brandweer, zieken
huiswezen, enz. enz.), maar in feite wil
len zij de machtspozitie die zij in Bel
gië hebben veroverd, behouden en ver
der uitbouwen Brussel eist voor zich 
autonomie, onder het bedrieglijke voor
wendsel dat het een vooi 80 % fran
kotone stad IS Wie echter Brussel vol
doende kent. wie op straat en in de 
winkels ogen en oren goed openzet 
heeft echter al lang ervaren, dat mins
tens de helft van de Brusselaars Vla
mingen of van betrekkelijk resente 
Vlaamse afkomst zijn. De legende van 
de « écrasante majorité francophone » 
is kunstmatig in het leven geroepen en 
wordt zorgvuldig onderhouden. 

Én mM 
zonder evenwel de gemeentelijke auto
nomie (dus het in stand houden van de 
19 gemeenten) uit te schakelen. De 
P.V.V verwerpt de taaipariteit in de 
bestuursdiensten van de Brusselse ge
meenten maar aanvaardt die wel in de 
rijksbesturen, die te Brussel zijn ge
vestigd. Verdei moeten nieuwe gemeen
ten zich bij de Brusselse agglomeratie 
kunnen aansluiten; reeds 34 gemeen
ten zouden daarvoor in aanmerking ko
men, maar om de pil te vergulden 
wordt er aan toegevoegd dat de ge 
bieduitbreidrng niet verder zou reiken 
dan de grenzen van het arrondissement 
Brussel. In een unitair België wil Brus
sel geen rijksgebied noch tiende pro 
vinsie worden, maar wordt tot een fe
derale herstrukturering overgegaan, 
dan wil Brussel een federalisme met 
drie waarbij het als derde deelstaat 
gelijkgerechtigd zou zijn met Vlaande
ren en Wallonië. 

Uit dit en andere frankofone voor
stellen, die enkel in detailpunten on 
derling verschillen, blijkt overduidelijk 
dat de Brusselse plannenmakers vast 
besloten zijn geen tegemoetkomingen 
te doen aan de Vlamingen op generlei 
gebied, en van hun stad zo spoedig mo 
gelijk een Franse stad te maken. 

HET BEPALEN VAN H H EIGEN STATüUl 
Met betrekking tot het statuut van 

Brussel zijn de trankotoncn onderling 
sterk veideeld, maar over één punt zijn 
zij het roerend met elkaar eens : een 
Rijksgebied willen zij niet worden. In 
norn'vale omstandigliedeTi zou men een 
dergelijke houding best kunnen begrij
pen, maar... Brussel is geen normale 
stad en de toestanden /,ij,n er, door 
haar eigen schuld, niet normaal. Brus
sel mag zich niet vergelijken met bv. 
Antwerpen of Luik, die in een oilisieel 
erkende éciitaHge streek zijn gelegen. 
Brussel is de hoofdstad van een twee-
tahg land. Van een eentalig Vlaamse 
stad hebben de Biusselse machtheb
bers \an alle pluimage een tweetalige 
stad gemaakt, en zij laten duidelijk 
merken dat zij er doelbewust op aan
sturen Brussel een eentalige Franse 
stad te doen worden. 

Maar dan lijst onwillekeurig de 
vraag : gesteld dat dit doel wordt be
reikt, kan een Frans Brussel nog lan
ger als hoofdstad door de meerderheid 

ZIJ VERWERPEN DE TAALPARITEIT 
Op grond van de losse bewering dat 

Brussel voor 80 % franstalig is, wordt 
in alle Irankofone hervormingsplannen 
de taaipariteit in de Brusselse gemeen
tediensten van de hand gewezen. Hun 
standpunt is tweetalige diensten met 
eentalig personeel, naar verhouding 
van de in elke taal behandelde gevallen. 
En terloops gezegd, wanneer gaan on
ze frankofonen ook vragen het aan
tal generaals en kolonels aan te passen 
aan de taaiverhoudingen onder de 
dienstplichtigen en het aantal diploma
ten aan de verhoudingen onder de taal
gemeenschappen ? Hoe het er in zulke 
tweetalige diensten met eentalig perso
neel zou aan toegaan, kunnen wij ons 
gemakkelijk indenken : tweetalige Vla 
mingen ten dienste van eentalige Walen 
en Brusselaars. 

Een volksiaadpleging ? Wij schrik
ken niet terug voor een wetenschappe
lijk en onbevooroordeeld onderzoek 
naar de samenstelling van de Brusselse 
bevolking, maar wij weigeren ons in 
de hinderlaag van een door de huidige 
onbetrouwbaren georganizeerde volks
raadpleging te laten meelokken. Nu el
ke nieuw aangekomene te Brussel zijn 
oorspronkelijke identiteitskaart mag 
behouden, zou het normaal zijn dat de 
gemeentelijke diensten zich voortaan 
altijd en in alles in het Nederlands tot 
de Vlaamse inwijkelingen zouden 
richten. In een rijk.sgcbied zou dit wél 
het geval zijn, maar wat er nu van te
recht zal komen kunnen wij gemakke
lijk raden. 

VERDERE UITBREIDING 
IN DE RICHTING VAN VUAMS-BRABANT 

Op alle mogelijke tonen wordt te 
verstaan gegeven dat nieuwe gemeen
ten bij de huidige hoofdstedelijke ag
glomeratie moeten kunnen aansluiten. 
Kan men zich voorstellen wat dit bete
kent ? In het licht van de Franse 
schoolperikelen te Wemmei, waar veer
tien pecrdefamilies een hele gemeente 
kunnen op stelten zetten, beseft men 
duidelijk welk gevaar de onverzadigba
re Brusselse landhonger voor geheel 
Vlaams-Brabant uitmaakt. De tijd is 
gekomen om uit de achtereenvolgende 
aanhechtingen van Laken, Neder-ov er-
Heembeek, Haren, Ganshoren, Sint-
Aatha-Berchem, Evere k ^ Brussel en 

de hipoteek die sedert Hertoginnedal 
gelegd is op de zes Vlaamse randge
meenten, de gevolgtrekking te halen 
dat alleen een federale inrichting van 
België Vlaams-Brabant kan veilig stel' 
len. De demografiese groei van Brussel 
kan niet tegengehouden worden, maar 
mag niet ontaarden in een ongebreidel 
de invazie van het onmiddellijk aanpa 
lende platteland. 

DE FINANSIELE ASPEKTEN 
VAN DE HERSTRUKTURERING 

Is het niet verwonderlijk dat in alle 
beschouwingen en argumenteringen 
met betrekking tot het toekomstige sta
tuut van Brussel zo luchthartig voorbij
gegaan wordt aan de finansicle aspek-
ten van het probleem ? In een federale 
staatsinrichting wil Brussel de derde 
deelstaat zijn, naast Vlaanderen en 
Wallonië. Maar over de finansiering 
van het zelfstandige gebied Brussel 
wordt gezwegen in alle talen Maakt 
Brussel zich steiiC zijn uitgaven uit ei 
gen middelen te bekostigen ? Dan zul
len de Brusselaars nogal wat dieper in 
hun zak mogen schieten om hun tun 
nels en andere grote werken te beta 
len ! Daarbij zou Brussel evengoed als 
Vlaanderen en Wallonië, nog moeten 
bijdragen in de kosten van de gemeen
schappelijke bovennationale instelliiv 
gen en lasten Met het statuut van 
Rijksgebied zou Brussel, hootdstad 
blijvende, normaal mogen rekenen op 
toelagen vanwege de beide deelstaten, 
wegens de uitgaven die zouden vastzit
ten aan het onderhouden van wat er 
binnen zijn gren/en zou overblijven 
aan gemeenschappelijke nationale in
stellingen en diensten. 

BRUSSEL-RIJKSGEBIED 
Het dramatiese van de huidige toe

stand is wel, dat Brusset tans zozeer 
vervreemd is van de Vlaamse meerder
heid van het land, dat het zich daarv an 
zeUs niet eens meer bewust schi]nt te 
zijn, en door zijn volharding in de 
boosheid de splijtzwam is geworden, 
die België zal doen uiteenspatten. Wij 
gaan met rasse schreden naar een her
strukturering van België in federalis-
tiese zin, en de verdienste daarvan 
komt toe aan de Vlamingen. Is de fe-
deralistiese gedachte wellicht ouder en 
meer algemeen verspreid in Wallonië 

dan in Vlaanderen, dan mag niet over 
het hoold worden gezien dat Wallonië 
het federalisme kon missen, zolang het 
op Vlaanderen, als zijn willige onder
geschikte, kon rekenen Het is de be
wustwording van Vlaanderen die de 
tans aan de gang zijnde evolutie heeft 
bepaald Vlaanderen beselt zeer goed 
dat het in dit land de meerderheid 
vormt en dat het bijgevolg beslissende 
zeggenschap moet hebben bij het be
palen van het toekomstige statuut van 
zijn hoofdstad. 

Indien men de huidige hoofdstedelij
ke gemeentebesturen verder onge
stoord hun gang laat gaan, en ook in 
een derde deelstaat Brussel, zou het lot 
der Vlamingen te Brussel gauw beze
geld zijn De enige oplossing die voor 
de hand ligt, is de inschakeling van de 
onwillige gemeentebesturen en de in
richting van Brussel als Rijksgebied. Is 
het feit alleen reeds dat de Brusselse 
politiekers tans eensgezind, over alle 
partijgrenzen heen, akkoord gaan om 
de formule Brussel-Rijksgebied zonder 
verdere diskussie te verwerpen, op zich 
zelf niet een bewijs dat onze formule 
juist daarom de enige goede is ? 

In onze vizie zal het bestuur van 
hoofdstad Brussel worden toever
trouwd aan een demokratiese en met 
algemeen stemrecht gekozen gemeente
raad, die op zijn beurt een kollege van 
schepenen zal kiezen die verantwoor
ding voor hun beheer verschuldigd zijn 
aan de gemeenteraad en hun ambt uit
oefenen onder toezicht van een niet-
politiek geëngageerde Rijkskommissa-
ris, wiens voornaamste taak er in zal 
bestaan, ook te Brussel de Belgiese 
wetten te doen toepassen De begroting 
van het Rijksgebied zal mede gefinan-
sierd worden met toelagen van de bei
de deelstaten, die aldus een wapen bij 
de hand hebben voor het geval dat de 
landswetten niet worden nageleefd. ^ 

Dat wij met onze denkbeelden niet 
zo alleen staan blijkt wel uit het vol
gende : de verenigde Waalse bewegin
gen denken voor Brussel aan een bij 
algemeen stemrecht samengesteld li
chaam, dat een uitvoerende macht aan
wijst die verantwoordelijk is tegenover 
dat lichaam; de kwesties die het Brus
selse te buiten gaan zullen onderwor
pen worden aan de goedkeuring van het 
gemeenschappelijk pailement. 

Hoe men het ook moge keren en 
draaien, eens toch zullen de Vlaamse 
parlementsleden zich moeten uitspre
ken : ofwel voor de instandhouding van 
de huidige strukturen, die Vlaanderen 
te Brussel op de rand van de afgrond 
hebben gebracht, ofwel voor een op
lossing die de gelijkgerechtigdheid van 
de beide volksgenieensduippen in de 
gezamenlijke hoofdstad kan bewerk
stelligen. En daarvoor is er maar een 
enkele formide, met name die waarbij 
Brussel tot Rijksgebied wordt uitge-

M. VAN DER BEELE. 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
V . U . O N G E W E N S T 

Kamerlid Mik Babyion ver
baast er zich over dat onlangs 
een bijeenkomst van de parle
mentsleden der drie traditione
le partijen van West-Vlaande-
ren plaats had in aanwezigheid 
van de minister van Binnen
landse Zaken om zich te bera
den over 23 voorstellen van fu-
zies van gemeenten, waarbij ze 
zich op 19 gevallen akkoord 
verklaarden en er 4 in beraad 
hielden. De minister van bin
nenlandse zaken had nochtans 
vorig jaar in de senaatskom
missie van binnenlandse zaken 
en ook in openbare zitting ver
klaard dat in zake fuzies van 
gemeenten de parlementsleden 
van de streek zouden geraad
pleegd worden. Nu vraagt de 
heer Babyion zich af waarom 
de drie Westvlaamse Volks
unie-parlementsleden bij dit 
overleg werden genegeerd, des 
te meer daar bij de jongste 
verkiezingen de VU in West-
Vlaanderen meer stemmen dan 
de PVV behaalde. Bovendien 
zijn twee van de drie VU-par-
lementsleden burgemeester 
van een vrij grote gemeente en 
is er één van rechtstreeks bij 
een fuzie betrokken. De derde 
vertegenwoordigt met zijn 
fraksie in de gemeenteraad 
niet minder dan één vierde van 
de kiezers (het gaat hier res-
pektievelijk om burgemeester 
Leys, burgemeester Lootens en 
raadslid Babyion) van welke 
laatste gemeente presies in ver
band met fuzie met randge
meenten (het gaat om Roese-
lare) heel wat moeilijkheden 
ontstonden. Terecht vindt de 

I 

heer Babyion deze geheimdoe-
nerij van de drie traditionele 
partijen onaanvaardbaar en 
wou hij dan ook weten op 
wiens initiatief deze bijeen
komst doorging, waarom de 
minister indien hij ze bijeen
riep de VU niet uitnodigde en 
indien hij ze niet bijeenriep, 
waarom hij de uitnodiging van 
de VU-parlementsleden niet 
heeft geëist; of de minister 
soms een afzonderlijke bijeen
komst met de VU-mandataris-
sen overweegt; indien niet zo 
of een verslag van de doorge
gane vergadering bestaat en of 
daarvan een eksemplaar aan 
alle Westvlaamse parlements
leden zal gezonden worden. De 
hele toedracht van de zaak ver
klaart waarom de h. Herman 
Vander Poorten niet tijdig op 
deze vraag heeft, geantwoord. 
De aangeklaagde praktijken 
eren alvast de deelnemers-fu-
zionisten uit de kleurpartijen 
en de minister zelf niet. 

K E N N I S DER T W E E D E 

L A N D S T A A L 

Uit het antwoord van minister 
Poswick aan kamerlid Babyion 
blijkt dat de legeroverheid 
in diverse garnizoenen in Duits
land en België taallaboratoria 
heeft ingericht waarover vol
gende sijfers : 2 in België 
(Lombardsijde en Oostende) 
en 8 in Duitsland. Twee nieuwe 
zijn voorzien in 1968. Onder de 
beroepsmilitairen die de kur-
sussen volgen zijn er onder de 
nederlandstaligen 86 die Frans 
voor beginnelingen en 127 voor 
gevorderden volgen; onder de 

DOKUMENT 
Mon choix se porie sur Ie pla» 

I Q 2 D 3 D 

ie samedi 20 mai D Ie dimanche 21 mai Q 

N B. Veuillez /loifcir la case è c6lé du plat choisi._ 

Cette carte de restaurant a ête vendue 

a : 

par : _ 

classe 

Veuillez renvoyer cene carte tfurgence au Comité de FêJea 

l'ASSOCIATION DES PARENTS 
SACRE-COEUR 

150. HM Lamoriniöre 
Anvani 

STANDS. T E A - R O Ó M . RE6TAURANT. CONCOURS Of 

BALLONNETS. BAR. SALLE de FETES. ORCHESTRES. etc 

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

Lamorfniéfesiraat. 150, Antwerpen 

R e s t a u r a n t k a a r t 
geldig op 20 en 21 mei 1967 
telkens van 19 uur af 
voor drie verschil lende schotels. na,ir ^^. . . . 

• — Gouden graankip (1/2) 
sla of abnkozen. frites 

Q — Parijse vleesschotel 
gevarieerde vleeskeuie. groentekrans 

O — Warme Hongaarse -Szolnok-
niel-^ekruide goelasj - frite-

eenheidspri js : 70 I 
op onze 

Grote FANCY-FAIR 
'«•«pwrt «an « • • «wtars «n nl««>dMt 

franstaligen 99 Nederlands 
voor beginnelingen en 89 voor 
gevorderden. Ten slotte volgen 
151 personen van beide taalrol
len Engels voor beginnelingen 
eij 100 voor gevorderden. 

O N S G E Z E G E N D 

KOMMISSARIAAT-

G E N E R A A L 

V O O R T O E R I S M E 

Kamerlid Lootens achtte het 
in een vraag weinig wenselijk 
dat het kommissariaat-generaal 
voor toerisme in een brosjure 
inlichtingen verstrekt over lo-
giesgelegenheid, die in tegen
stelling met de hotels en de 
kampings niet door de rijks
diensten wordt gekontroleerd, 
omdat aldus het gevaar bestaat 
dat toeristen worden onderge
bracht in instellingen die on
voldoende komfort bieden of 
niet beantwoorden aan de hy-
giëniese voorschriften. Boven
dien worden in deze brosjure 
bijna nergens prijzen vermeld. 
Op de 5 eerste blz. worden al
leen adres en telefoonnummer 
van de verhuurkantoren in 
Vlaanderen en Brussel ver
meld, op de volgende 44 blz. 
worden echter gedetailleerde 
inlichtingen verstrekt over vil
la's, appartementen en bunga
lows in Wallonië ! Waarom dit 
(flagrant) onderscheid tussen 
Vlaanderen en Wallonië ? In 
de brosjure wordt een kaart 
van ons land afgedrukt waar
op de grens tussen West-Vlaan
deren en Henegouwen foutief 
is getekend. De heer Lootens 
heeft vastgesteld dat deze 

kaart reeds drie jaar naeen 
wordt afgedrukt en vraagt de 
minister hoe een rijksdienst 
drie maal naeen de zelfde fout 
kan begaan ! Hij vraagt dan 
volgens welke kriteria de bros
jure werd aangewezen (openba
re aanbesteding of beperkt be
roep op mededinging), hoeveel 
drukkers in beide taalgebieden 
werden geraadpleegd, hoeveel 
offerten uit deze gebieden 
eventueel werden ontvangen, 
in welk taalgebied de drukker 
woont, in welke talen de bros
jure verscheen en in welke op
lagen en ten slotte tot welke 
taalrol de ambtenaar behoort 
die deze wanordelijke en on
juiste brosjure samenstelde ? 
Minister Piers antwoordde 
niet binnen de gestelde ter
mijn op deze vraag, die voor 
de zoveelste keer de ergerlijke 
houding van het kommissa
riaat-generaal voor toerisme 
aan de kaak stelt. De laatste 
vraag zal wel een antwoord 
vanzelf verkrijgen : we moeten 
er niet aan twijfelen dat het 'n 
Waals ambtenaar is, die zijn 
landstreek zo in het oogsprin
gend met plaatsruimte en in
lichtingen zegent. En dan te 
bedenken dat Wallonië als toe-
ristiese streek nog geen tiende 
van het belang heeft van 
Vlaanderen! 

O V E R S P E L 

I N D U I T S L A N D 

Kamerlid Leys informeerde 
bij de minister van Landsver
dediging naar de maatregelen, 
die eventueel worden getroffen 
tegen militairen, die in Duits
land overspelige betrekkingen 

ASSOCIATION DES PARENTS 
S A C R E - C C E U R 

150, rue Lamorinière. Anvers 

Carte de Restaurant 
valable les 20 et 21 mai 1967 
è partir de 19.00 heures 
pour les plats suivants : 

O — 1/2.Poulet de grain 
salade ou abricots, frites 

D — Assiette angiaise 
viandes varices - garniture 

a — RagoOt «Szolnok» (chaud) 
Goulasch non-pimenté - frite 

prix unitaire : 70 f 
a notre grande 

F A N C Y - F A I R 
'jJwi do r«ncQnlre des oannb «t «nia d« notre «coto 

Mijn voorkeur gaat naar scnotel 

O 2 0 3 D 

zaterdag 20 me. O ^o^^ag 2 , „,^1 u 

NB Hel wakie naasi de gewenste schotel z^<.artmakeo aub 

Deze restaurantkaart v«erd verkocht 

door : _____ 

Klas 

f ^ n ' ^ . l ^ ^ * . ^ ' " ^ . ! ^^ ^^ ' ^ « " " ' ' « " ^ «« bekome*. aao hpr >^°*.<!cofnité van de 

OUOEfiVERENIGIN< 
MHtIG HART 

t-'mofMèreatrul tSb 

» « «MM Mhoot 

T'o^ l ^ - l ' l ^ r " ' ? " * ^ '''""' " "^^ ' ^ " " ' ^ vermaker. 
^ L J ^ ^ i S ^ * ^ ^ - 'estauraiit. bar. teesUaal. of» d« «and-
met twkende orkesten (Bcrnob. e.a.) en ' ^ ^ * * " ~ 
bcwrt u tevens mee aan on^e overdekte speelplaa» 

met Duitse vrouwen onderhoit-
den, waaruit soms echtschei-
dingsprosessen kunnen voort
vloeien met al de gevolgen van-
dien. Zulk gedrag doet afbreuk 
aan de waardigheid van het le
ger. De minister antwoordde 
dat ofwel desgevallend straffen 
worden opgelegd voorzien door 
het reglement op de militaire 
tucht, ofwel een tuchtmaatre-
gel voorzien door het statuut 
van de militair. Hij kan daar
bij aan een verplaatsing onder
worpen worden. Elk geval is 
echter verschillend en hangt af 
van de omstandigheden en het 
is onmogelijk automatiese re
gels voor te schrijven in zulke 
zaken. De militaire overheid 
heeft tot plicht in te grijpen 
wanneer de uitspattingen een 
publiek karakter hebben of 
schandaal verwekken. De bena
deelde echtgenote van een mi
litair beschikt over alle rechts
middelen, die de echtgenote 
van een buiger in dergelijk ge
val heeft. 

DEMOKRATiE 

IN T A A L K W E S T I E 

Senator Jorissen vindt de 
werkwijze in verband met de 
Vaste Taaikommissie onvolle
dig in die zin, dat deze kom
missie nooit over het gevolg 
van haar adviezen wordt inge
licht en dat daardoor ook het 
kontrolerecht van de leden der 
wetgevende kamers ergerlijk 
wordt beknot omdat ze onwe
tend blijven over het gegeven 
gevolg aan de adviezen. Eerste 
minister Vanden Boeynants 
antwoordt dat zijn administra
tie genoegzaam bewust is van 
de verplichting, opgelegd door 
de wetten ter zake, waaraan 
overigens juist in een omzend
brief van de kommissie zelf 
werd herinnerd. Een antwoord 
dat eerder gelijkt aan een ui
ting van slecht humeur, maar 
niet ingaat op de redelijke en 
uitvoerige beschouwingen van 
de vraagsteller. 

OVERPLAATSINGS

N O R M E N 

Kamerlid Coppieters vroeg 
de minister-staatssekretaris 
voor posterijen, telegrafie en 
telefonie nadere uitleg over de 
normen inzake overplaatsing 
van personeelsleden op het ont
vangkantoor te Gent als gevolg 
van de mekaniese uitrusting 
van dit kantoor. In algemene 
regel moet een personeelslid 
met de geringste ansiënniet^-t 
en niet hij, die het laatst in het 
l^antoor kwam, zich aan een 
overplaatsing onderwerpen. De 
ansiënniteit inzake overplaat
sing stemt niet noodzakelijk 
overeen met de ansiënniteit in
zake graad of dienst. De over-
plaatsings-ansiënniteit wordt 
bij de lagere bedienden be
paald door de gezamenlijke 
duur van de bewezen diensten. 
Pas van de graad van korres-
pondent af stemt de ansiënni
teit inzake overplaatsing over
een met de graad-ansiënniteit. 
Gewesthoofden en leidende 
ambtenaren beschikken in twij
felachtige gevallen of in geval 
van dienstvereisten over een 
zekere beoordelingsmacht, die 
slechts volgens de minister bij 
uitzondering toegepast wordt. 
De minister is van oordeel dat 
gezien er zich te Gent geen 
moeilijkheden in dit verband 
zouden voorgedaan hebben er 
geen aanleiding zou zijn tot 'n 
herstrukturering van de gehele 
gewestelijke dienst aldaar. 
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LENTESTORMEN 
De wereld beleeft in april niet alleen 

in de natuur een nieuwe levensdrang, 
ook op het vlak der menselijke'verhou
dingen bruist en borrelt het, niet het 
minst in de politiek, voortdurende 
strijd om de macht. Aldus stellen we 
vast dat er aan de pauze van de macht
strijd in China een einde is gekomen. 
De Mao-groep opende de vijandelijkhe
den met een aanval in regel op prezï-* 
dent Li, wiens afzetting sommige waar
nemers binnen enkele weken verwach
ten. Niemand kan zich echter uitspre
ken over de stand van zaken in deze 
machtstrijd. 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 
• Te Aden stijgt de spanning naarma

te het vertrek der Britten nadert. 

• Te Moskou overleed maarschalk Ma-
linovsky, sinds 10 jaar Sovjet-minis
ter van landsverdediging. 

• Nieuwe aanvallen van de Chinese 
rode wachten tegen Tjoe Chao Sji. 

• Een nieuw vredesplan voor Viet
nam van Oe Tant wordt afgewim
peld. Verhoging der Amerikaanse 
militaire aktiviteit na de Guam-
konferentie. 

• Regeringskrizis te Athene en nieuwe 
krachtmeting tussen Papandreoe en 
de koning. 

• De gaullist Chaban-Delmas herkozen 
tot vorzitter van de Assemblee. 

• Humphrey zet zijn bezoeken aan 
Europese hoofdsteden verder. 

Eveneens strijd om de macht m Grie
kenland, waar de installatie van een 
rechtse interimregering de twee anta
gonisten Konstantijn en Papandreoe 
weer tegenover mekaar stelt : in Hellas 
staat de monarchie al lang niet meer 
boven de partijen, doch koos ze de zij
de van rechts tegen links. Een nieuwe 
regering in Nederland (katoliek-protes-
tant) onder leiding van De Jong lokte 
geen pre-revolutionaire psychose uit al 
is de politieke ontevredenheid bij onze 
noorderburen, in een minder virulente 
vorm, toch van blijvende aard. Ook in 
West-Duitsland volstrekt zich een poli
tiek verschuivingsproses . de quazi-
splitsing in de liberale partij zal de hui
dige meerderheid misschien niet langer 
in verleiding brengen tot een verscher
ping van de 5 % kieswetklauzule, om
dat ook in de nationalistiese NDP de 
breuk nog niet hersteld lijkt. De West-
duitse oppozitiepartijen maken het 
momenteel Kiesinger-Brandt zeer ge
makkelijk, zoals trouwens de eerste 
parlementaire ronde te Parij-s de gaul
listen met een grotere meerderheid dan 
verwacht het Assemblee-voorzitter
schap opleverde. Vermoedelijk zullen 
ze in de meeste gevallen op de helft 
van Lecanuets dcmokraties sentrum en 
de groep van Giscard d'Estaing kunnen 
rekenen. De pozitie van het gaullisties 
regime wordt door de splitsing van het 
sentrum minder ongemakkelijk dan 
verwacht. De GauUe kreeg weer meer 
armslag, ook op Europees vlak, waar te 
Rome de EEG-ministers 'n week na de 
10e verjaring van het Verdrag van Ro
me weer aan het werk gingen, om een 
balans op te maken. 

De watersnood in Aden bluste het 
terroristies vuur tegen de Britten niet, 
die voor beide mekaar bekampende 
groepen zondebok nr 1 zijn en er hun 
laatste Pasen vierden. De Britten over
wegen trouwens ernstig ook een gevoe
lige vermindering van hun troepen
sterkte aan de Rijn, van de Amerikanen 
zelf staat dit nog niet vast. Uncle Sam 

De mannen op de'schoolbankenr de vronweii^in d^porlog :_ zo ^gaat het tegen
woordig in Laos. Soldaten krijgen er naschools onderricht van een'bonze, vrot^ 
wen houden onder leiding van een soldaat schietoefeningen. Indien het zo voort
gaat staan straks grote gedeelten van Z-O-Azïè in brand, want Vietnam maakt 

school. 

kijkt ook geboeid naar de stand van 
zaken in het Kennedydossier (de tezis 
komplot wint veld en Garrisson blijkt 
meer en meer steun te krijgen) en 
uiteraard ook naar Vietnam waar in 
het zuiden een nieuwe grondwet van 
kracht werd en in het noorden Ho Sji 
Min de jongste voorstellen tot onder

handelen andermaal afwees. De Ame
rikaanse leiding is intussen verdeeld 
over de al dan niet noodzakelijkheid 
Noord-Vietnamese vliegvelden te gaan 
bombarderen. Ook in de Vietnambuur-
landen blijft het gisten. 

Een lente in een wereld, die veel van 
een geiser heeft... 

Per 1 april jl. trad in Zuid-Vietnam 
de nieuwe grondwet in werking. Op 
1 september a.s. zou een nieuwe pre-
zident moeten gekozen worden en op 
1 oktober een nieuw parlement. Zo 
heeft het toch de uit 46 offisieren sa
mengestelde nationale raad beslist. 
Een ontwerp van deze timing werd op 
Goeam aan prezident Johnson voorge
legd en genoot zijn instemming, hoe
wel zuiver formalisties gezien zelfs, 
deze instemming niet nodig was. 
Nochtans heeft Johnson na deze kon-
ferentie duidelijk laten verstaan dat 
deze demokratizering van Zuid-Viet
nam hem nauw aan het hart ligt. De 
redenen liggen voor de hand : de A-
merikaanse prezident kan immers 
vandaag niet beweren, dat zijn land 
in Vietnam een oorlog voert ter be
scherming van de demokratie, vermits 
er onder een militair regime nooit 
van demokratie sprake kan zijn. Ideo
logies staan de USA dus zeer zwak 
tegenover de beschuldigingen van 
« fassisme » en « neo-nazisme » die van 
Hanoi en Peking uitgaan en trouwens 
ook van Moskou uit. In hoever echter 
een formalistiese demokratizering ook 
een garantie is voor de zogenaamde 
« passifikatie » van het zuidvietname-
se binnenland is zeer de vraag. 

Het gaat in feite om een dubbele 
operatie. Eensdeels poogt men Ho Sji 
Min door een eskalatoriese verzwa
ring van de militaire druk aan de 

APRILVIS ? 
konferentietafel te krijgen (hoewel 
meri_over de goede uitslag van deze 
pogingen van langsom minder zeker
heid verkrijgt, want Hanoi blijkt veel 
taaier te zijn dan men dacht en trou
wens : ook de Vietkong zelf heeft 
haar woord mee te spreken). Ander
deels wil men door de opbouw van 
een demokraties stelsel, waarmee de 
passifikatie van het binnenland zou 
moeten gepaard gaan, er uit voort 
vloeien of deze passifikatie in de hand 
werken, het ideologies verwijt ont
gaan en de aantrekkingskracht van de 
Vietkong op de bevolking verminde
ren. Een veelomvattend opzet, waar
aan eerlijk gezegd, zeer velen ook in 
Zuid-Vietnam en in Amerika twijfe
len, want het ziet er verdacht naar 
uit dat men daardoor werkelijk te 
veel hooi ineens op de vork neemt. 

Het doet altijd vreemd aan, wan
neer legereenheden in dorpen « demo
kratie gaan onderwijzen». Dat is 
nochtans hetgeen nu in Zuid-Vietnam 
gebeurt. Men neemt dat geredelijker 
aan in een volksdemokratie, doch in 
een land dat een demokraties stelsel 
wil huldigen naar Westers patroon 
werpt men bij voorbaat een odium 
op zijn uiteindelijke bedoelingen. 
Washington poogt in elk geval de 

schijn te redden. De operatie demo
kratie wordt geleid door het « Ameri
can Office of Civilian Operation » en 
deze aktie moet ook psychologies een 
gunstiger indruk verwekken door de 
diplomatieke ambtswisseling die tn de 
Amerikaanse ambassade te Saigon 
heeft plaats gehad. De « burgerlijke 
eskalatie » moet op de « bommenes-
kalatte » volgen. Men vraagt zich af, 
of het geen achternahinken zal wor
den, als men het jongste verslag na
gaat van een neutrale kommissie die 
in Noord-Vietnam de uitwerking der 
Amerikaanse bombardementen is 
gaan onderzoeken en daarbij o.a. tot 
de vaststelling kwam dat door de A-
merikanen als militaire doelen ge
doodverfde sentra helemaal geen mi
litaire installaties herbergden... 

De Vietkong is trouwens heer en 
meester op het Zuidvietnamese plat
teland. Van de 14.000 dorpen gelden 
nauwelijks 4.000 als betrouwbaar. De 
Amerikanen zouden de betrouwbare 
dorpen tot 1.000 willen opvoeren te
gen einde 1961, voorwaar een stout
moedig opzet. Moeten we ten andere 
alleen het platteland in aanmerking 
nemen ? Hoe is de toestand te Saigon 
en Da Nang zelf ? De talloze wrijvin
gen, insidenten e.d.m. der laatste ja

ren, waarbij beurtelings katolieken en 
boeddisten tegen de militaire regering, 
in opstand dreigden te komen of me 
kaar het leven zuur maakten, wijzen 
er niet op, dat de demokratizerinj. 
naar Amerikaans patroon zo gemak 
keiijk in de steden zal verlopen als 
gewenst. Het is met voldoende op pa 
pier een ontwerp van grondwet en 
parlementaire struktuur neer te 
schrijven, in akkoord met de burger 
lijke elementen, het zal in de eerste 
plaats aankomen op een verwezenlij 
king van deze plannen, die met alle 
middelen sistematies door de Viet 
kong zullen bekampt worden. Wat 
baten kieskampanjes en verkiezingen 
wanneer in een bepaalde gemeente de 
drie-vierde van de kandidaten door de 
Vietkong ontvoerd worden ? 

We willen niet aan goedkope scherts 
doen in een zaak waar scherts hele
maal niet meer past. Maar het is de 
vraag of de Zuidvietnamese grondwet 
van 1 april 1967 veel meer zal worden 
dan een ongewilde aprilvis, omdat nu 
eenmaal Mars dit land zo sterk in zijn 
greep heeft dat al deze plannen meer 
voorkomen hetzij als teorie hetzij O-ls 
fassade, hetzij nog als wensdromen., 
waarin niemand gelooft. De skepsis is 
dan ook vrijwel algemeen. Voorlopig 
is de enige « demokratiese realiteit » 
in Vietnani deze van de gelijkheid in 
de dood. 

K.V.B. 



wu 

O O S T E N R I J K S E 

NATIONALISTEN 

De Westdui tse NPD gaf aan
leiding tot het onts taan van 'n 
Oostenri jkse zus terpar t i j , die 
zich dezelfde benaming koos 
doch door scheiding van he t 
eers te woord tot een andere af
kort ing kwam : Nationale De-
mokra t i sche Partei of NPD. 
Beide, NPD en NDP, zien n u 
in hun respektievelijk land 
deelstaatverkiezingen tege
moet : de ene in Sleeswij k-
Hollstein, de andere in Burgen-
land. « Nieuw » in dit jongs te 
Oostenri jks politiek p rodukt is 
wel het « Heim ins Reich » 
(niet aldus geformuleerd, doch 
« demokrat ieser » klinkend als: 
Oostenri jk is een deelstaat van 
Duits land) dat als een der bij
zondere p rog rammapun ten 
geldt. Het is echter de vraag 
gezien de kor te herenigingsti jd 
met Duitsland waaraan vele 
Oostenri jkers geen al te aan
gename herinnering hebben, of 
de NDP een zelfde opgang zal 
kennen als de NPD. Ook het 
ontbreken van ressent iment 
zoals ingevolge de Oder-Neisse-
grens, de scheiding van Duits
land in twee staten, de aanwe
zigheid van malkonten te 
vluchtelingen uit de oostgebie-
den, schept voor de Oostenrijk
se zus terpar t i j van von Thad-
dens par t i j geen gunstig elekto-
raal klimaat, al is de kwestie 
Zuid-Tirol (waar in sommige 
NDP-leiders een aktieve rol 
hebben gespeeld) dan weer een 
element da t het betokkelen 
van de germaanse snaar verge 
makkelij kt. Of de NDP in Oos
tenrijk toekomst heeft valt af 
te wachten. 

Uit (voorlopig nog . F,am) Somahland zullen ons nog wel een hele tijd dergelijke foto's berei
ken Voorlopig zal het m die hoek van de wereld nog wel een tijd onrustig blijven. Ondanks (of 
wellicht : dank zij >) de 60 % pro-Franse stemmen bij het reerendum 

B I J G E L O O F 

50 j aa r na de kommunis t iese 
revolutie leeft het bijgeloof 
nog in Rusland. Jarenlang heb
ben mil i ta i ren een s t raa t in 
Tiflis, hoofdstad van Georgië 
moeten afgrendelen. Want in 
deze s t raa t kroop iedere zon
dag de moeder van de in 1952 

gelikwideerde GEPEOE-chel 
Lavrenti Beria op haar knieën 
van haar woning naar de kerk, 
om er voor zijn zieleheil te bid
den. Beria bewoonde ti jdens 
zijn heersersbes taan de villa 
Katsjalov te Moskou, 150 j aa r 
oud, tans zetel van de Tune-
ziese ambassade , eer t i jds ei 
gendom van een prins, daarna 

ELISABETH VON THADDEN 

van een miljonair, dan van 
NKDW-chef Jadoga, dan van 
Beria. Al deze bewoners stier
ven een gewelddadige dood. 

Zelfs bedienden of verwan 
ten van bewoners stierven in 
zonderlinge omstandigheden, 
wat heel wat Moskovieten ook 
vandaag nog de onheilspellen
de buur t doet mijden. En al 
zegt de huidige bewoner dat 
zijn twee voorgangers nog le
ven en dat hij zelf gezond is, 
de bijgelovige Russen van 1967 
fluisteren dan over het tweeja-

ii; 
rig zoontje van een ambassa
deur dat uit het venster — 
dood — viel, vanwaar dest i jds 
Beria voorbijgaande vrouwen, 
die hem bevielen, tot zich be
val voor een van zijn orgieën... 
Bijgeloof ondanks een halve 
eeuw marksist iese indoktr ino-
ring. 

DEMOKRATIE IN B O N N 

Een van de punten van over
eenkomst tussen SPD en CDU 
in West-Duitsland is : de her
vorming van de kieswetgeving 
te voleindigen. Men her inner t 
zich dat vroeger een 5 % grens 
ingevoerd werd om de verte
genwoordiging van zogenaam
de splinterpart i jen in het par
lement te beletten ( In België 
lopen er ook nog « demokra-
ten » met dergelijke gedachten 
rond) . De bedoeling is tot een 
tweeparti jenstelsel te komen 
Koals in Engeland en de U.S.A. 
Tevens speelt ook de schrik 
voor een nieuwe opkomst van 
rechtsradikalen de Westdui tse 
kr i s tendemokra ten en sosialis-
ten perten. Het zou nochtans 
voor deze part i jen hoogste ge
bod moeten zijn dat men het 
kiesrecht slechts in ui ters te 
nood mag wijzigen. Indien 
men de kieswetten volgens de 
omstandigheden en de nood-
vvendigheden van de machtheb
bers periodies begint te veran
deren, dan ondermijnt men 
daardoor het wezen van d e 
par lementai re demokrat ie . Uit
eindelijk draai t een dergelijk 
gedrag uit tegen die part i jen, 
die er (t i jdelijk) voordeel van 
verhopen. Indien Bonn de 
NPD wind uit de zeilen wil 
nemen moet het dat doen door 
een goed bewind. Vervalsing 
van de spelregels is ten s lot te 
een bewijs van onrijpheid en 
zwakheid. 

De naam von Ihadden is de jongste we
ken weer volop in het niemr.'i gekomen. Ds 
APD-leiderj die een « neo-nnzt » wordt ge 
noemd, was nooit lid van de N.S.D.A.P. 
noch medewerker van Ooebbels, zoals de 
huidige Bondskanselier. Evenmin was hij 
'•ld van een andere totalitaire partij zoals 
'Ie geirezen kommunisl en huidige vise-
'lanselier Biandl. 

Von Thadden behoort tot een familie die. 
zonder op het voorplan te treden, toch 
xaak genoemd werd in hel openbaar leven. 
Tijdens de tweede wereldoorlog was een 
von Thadden kommandanl te Leuven en 
hij deed zijn laak op zulke wijze dat hij na 
de oorlog felisitaties kreeg van Belgiese 
zijde. Een ander familielid huwde de histo
ricus Percy Ernst Schramm, werd lid van 
de FDP, later van de SPD en landdagafge
vaardigde m Xedersaksen. Men ziet dat 
alle schakelingen vertegenwoordigd zijn ' 

Over de oudste zuster der von Thaddens. 
Elisabeth, verscheen zofms een bock bij het 
Eugen Diederichs Verlag te Düsseldorf, 
waarin het leven verhaala wordt van deze 
merkwaardige vromv, die m li>44 door het 
nazislies Volksgerechtshof werd terechtge
steld. Wie de geest wii kennen waarin de 
familie von Thadden werd opgevoed, de 
geest waarin zi] haar sosiale en politieke in
zichten verwierf, moet dit boek lezen. 

Wij zijn er aan gewoon gerankt, de Prut-
iiese adel voorgesteld te zien als het toppunt 
van geborneerd konservalisme. Die opvat
ting stamt uit het arsenaal der oorlogspro
paganda van 1870 en 1914. In feite was er 
UI dit 1. Pieussentum » een flinke dozis 
humanisme, een universele scholing die • 
mensen voor hun teven tekende. In het po
litieke en kuUurele leven hebben zij zeer 
vaak dit humanisme mede gebracht : den
ken wij maar aan bekende^families als de 
Keyserlings en de von Heiselers. 

De familie von Thadden stamt uil Trie-
glaff, tussen Stettin en Creifenberg. Elisa
beth von Thadden werd opgevoed in een 
pensionaat in Baden-Baden, maar moest 
al vlug terug naar huis : haar moeder 
stierf jong en zij werd met de zorg voor de 
jongere kinderen belast, ook die uit een 

tweede huwelijk. Te Trieglaff heersten een 
openheid, een breedheid in denken die me
nigeen verraste en zelfs schokte. De Berlijn-
se predikant en stichter van de « Soziale 
Arbeitsgemein.schaft » Siegmund-Schultze 
die later naar Zwitserland zou vluchten, xvas 
er geregeld te gast. Het komt er op aan, zei 
Elisabeth eens. hei sosialisme zo te vormen 
dat al wat groot en choon en steik is in 
het konservalisme gered en behouden kan 
worden. 

Hl' r afweer en tater afkeei van het na 
tionaal-sosialisme zal uit deze gezindheid 
ontstaan, uit een diep religieus en natio
naal humanisme. De konflikten begonnen 
toen ze pensionaatleidster was in Weiblin 
gen bij Heidelberg .- het zou eindigen op 
een totale verstaatsing van het instituut in 
1941. Werkloos bleef ze echter niet : ze 
kwam in het fnezidium van het DRK, werd 
naar Frankrijk gestuurd, kwam terug naar 
Berlij I. 

In het huis van haar ovcrleücn leiarcs 
kwamen gasten als Romano Guardim, 
Niemöller, Heuss, Gerlrud Baumer. De op-
pozilie die er tot uiting kwam ivos sterk 
religieus-humanisties en konservatief-natio-
naai : er mag daar teel eens de nadruk op 
gelegd worden, nu alles wat « rechts » is 
van neo-nazisme beschuldigd ivordt ! ]]'ant 
het IS tenslotte uil de kringen der « natio
nale * óppozilie dat de aanslag van 20 
juh op Hitler zal geboren worden. 

Een spion leverde sto) voor een beschut 
digiiig; Elisabeth von Thadden werd aan
gehouden ill Frankrijk. De beruchte Freis-
Icr — die van het kommunisme naar hel 
iiiilKiiiaalsosialisme xvas overgelopen — sprak 
de doodstraf uit. Pogingen om haar Ie red
den bleven zonder gevolg. Reinold, de Leu
vense sladkommandant, stond zelf in een 
bedreigde pozitie. Adolf, de huidige NPD-
leider was of fisier in de Weermacht en had 
geen partij - relaties : hij bekwam, niet eens 
toelating om zijn zuster te bezoeken. Alle 
hoop op begenadiging viel weg na de 20e ' 
juli. Op 8 september 1944 schreef ze haar 
afscheidsbrief ... 

A.N.Tovano 

Deze foto's werden door de Amerikaanse luchtmacht gepiibli-
seerd om te bewijzen dat de Viet Kong het nieuwjaarsbestand 
met heeft geëerbiedigd. De bovenste foto werd gemaakt op 4 
februari en toont een vernielde brug. De onderste foto opgeno
men onmiddellijk na het bestand, toont een drijvende noodbrug 
naast de vermelde. Het argument is alleszim niet overtuigend-
we kunnen ons nl. niet voorstellen dat de Amerikanen hun eigen 
aanvoer (bv. de schepen onderweg op zee) tijdens het bestand 

hebben stilgelegd. 



« Tiene, negene, achte, zeven, zes'ie, vutivve, viere, drie, twee, één » het is als het 
ratelen van een machinegeweer. Het is de visafslager in de vismijn, die op een 
verhoog staat en daar de verkoop van de vis regelt. Dat gebeurt niet bij opbod 
doch bij afslag. lelkens gaat bij toeslag geroezemoes op, weerklinkt lawaai van 
versieuren van bennen vis en wanneer de nieuwe partij klaar is voor de afslag be
gint het pijlsnel aftellen opnieuw. Zo gaat dat jaar in jaar uit in onze vismijnen 
aan de kust Men moet als afslager rad ter tonge zijn, want veel vlugger dan ik en 
gij 't kunnen zeggen rollen de sijfers uit zijn mond. En veel vlugger dan ik en gij 
hebben de omslaande vishandelaars begrepen wat er juist gebeurt En meteen is het 
mekamsme in gang geschoten van het tweede bedrijf van onze zeevisserij, waar
van we vorige week het eerste hier « opvoerden » : na de vangst komt de verkoop. 
Het is een reusachtige orgamzatie en het gaat om zeer hoge omzetten, die we hier
na even uit de doeken zullen doen. Ook zullen we de tans aan gang zijnde strijd 
tussen Oostende en Zeebrugge belichten. 

VISAFSUAG 
De visafsldg IS vooi- een leek in het 

vaK een belevenis op zich zelt. De mon
delinge \isatslag gebeurt alleen voor de 
VIS en bestaat uit twee gradaties . voor 
de gewone vis geschiedt de atslag per 
frank voor de luksevis geschiedt dat 
pei tiental In deze laatste kategone 
dui-ven de visafslagers wel eens een 
loopje met de rechtvaardigheid nemen, 
wat meestal gebeurt bij afspraak met 
giote groothandelaars in vis. Wanneer 
de visafslager weet dat er kleine broers 
uit het gild der groot-handelaars be
lust zijn op de aankoop van een partij 
vis durft hij wel eens van negentig 
naar vijftig overspringen i Als dan toe
vallig een kleine handelaar het laatste 
woord heeft gehad, heelt hij de prijs 
a negentig en niet a vijftig aan zijn 
been In de snelheid waarmee deze sij-
terdans naar beneden tuimelt valt er 
moeilijk te redetwisten over het juiste 
sijfer Maar er wordt vanzelfsprekend 
op gewaakt dat dergelijke insidenten 
zich zo weinig mogelijk voordoen .. 

De garnaalafslag alleen geschiedt met 
het n-irwerk. Ieder gegadigde heeft een 

stoptoestel in de hand, het volstaat dat 
hl] op een knop duwt bij het sijfer dat 
hij bmnen zijn bereik, wens of inzicht 
acht, opdat het uurwerk zou stilvallen. 
Het is vermakelijk om zien hoe de lief
hebbers hier mekaar begluien, in deze 
stille uithoek van de vismijn, waar de 
garnalenslag aan de gang is. 

SIJFERDANS 
IN DE HONDERDEN MILJOENEN 

De struktuur van de vishandel op 
hoog niveau bestaat uit 78 groothande
laars te Oostende, die een pakhuis in 
de vismijn hebben en 57 in de haring-
halle Zeebrugge telt 24 groothandelaars 
met pakhuis in de vismijn en Nieuw
poort 11. Er zijn 12 firma's die zich op 
het inleggen van vis toeleggen, waar
van elk 1 te Brugge en te Oostende en 
de rest in het binnenland, 8 rokerijen 
met elk 1 te Brugge en te Oostende, 2 
konservenfabrieken, waarvan 1 te Bre-
dene, 3 visdiepvries (1 te Oostende, 1 
te Zeebrugge en 1 te Brussel) en 2 vis 
drogerijen (1 te Oostende en 1 te De 
Panne). 

Qua opbrengst kunnen we volgende 
sijfers mededelen : voor Zeebrugge van 
1960 tot 1966 (in miljoenen) : 113, 117, 
127, 169, 147, 211 en 253 (dus een gesta
dige aangroei). Voor Oostende (van 
1962 tot 1966) : 424, 455, 421, 445 en 450. 
We stellen hier vast dat de Zeebrugse 
omzet in enkele jaren tijds is verdub
beld en dat in 1966 de omzet te Zee
brugge ongeveer 53 % van deze van 
Oostende bedraagt. De inzinking te 
Oostende de laatste twee jaren is ver
klaarbaar door het feit dat meer en 
meer Zeebrugse reders naar de vismijn 
te Zeebrugge gaan en ook in Engeland 
reders hun vangsten gaan verkopen. De 
sijfers voor Nieuwpoort liggen voor de 
vier laatste jaren uiteraard beduidend 
lager : 34, 33, 49 en 38, dus een lichte 
verhoging in 1965 en 1966. Nemen we 
dan bv. de globale opbrengst voor 1966 
voor de drie havens dan komen toch 
tot het respektabel bedrag van een om
zet van 691 miljoen frank. 

Qua uitvoer stellen we vast dat voor
al Frankrijk, Luksemburg, Denemarken 
(ook invoer) en Duitsland de voor
naamste bestemmingslanden zijïi. Ta- * 
bel I geeft een overzicht voor 1965 van 
deze uitvoer. 

Bij een vluchtige ontleding stellen 
we vast dat in de verse en bevroren vis 
Frankrijk voor 1965 8.462 ton voor zijn 
rekening nam, dat het zelfde land 208 
ton zoetwatervis invoerde en Duitsland 
2.682 ton vismeel uit ons land invoerde. 

De invoer uit andere landen is echter 
zeer hoog. In tabel II kunnen we de 
evolutie van de visinvoer zien. 

Let u ook op de sprongsgewijze stij
ging en op de prijsstijging o.a. te ver
klaren door de konjunktuur en door de 
stijging van de kwaliteit, zie tabel III. 

We kunnen bij het nagaan van deze 
sijfers besluiten dat de invoer van vis 

in ons land de uitvoer ervan met bijna 
drie vierden overtreft en derhalve dat 
de Vlaamse zeevisserij slechts gedeelte
lijk de eigen behoeften kan dekken. In 
dit verband is het interessant de me
ning te kennen nopens de onlangs ge
wijzigde kerkelijke wet inzake vlees-
derven en de weerslag daarvan op de 
visserij en de visverkoop. Stellen we 
eerst vast dat de opbrengst der drie 
eerste maanden dit jaar in alle vismij
nen aan onze kust in stijgende lijn te
genover de zelfde maanden vorig jaar 
is gegaan. Nochtans mag men nog geen 
besluiten trekken ook al ging op 1 
maart jl. de gewijzigde kerkelijke wet 
inzake vleesderving in. Overigens kan 
men nu reeds vaststellen dat de eeu
wenoude gewoonte van onze bevolking 
één of zelfs twee dagen per week vis 
in plaats van vlees te eten vermoede
lijk minder dan in visserij middens ge
vreesd werd zal gewijzigd worden door 
de praktiese afschaffing v.d. vleesder
ving Men is in visserij kringen van me 
ning, dat niet zozeer de ingevoerde 
luksevis onder de gewijzigde kerkelijke 
wet zal lijden dan wel de eigen'gevan 
gen vis, die meer op het volksverbruik 
dan de ingevoerde vis is afgestemd. Het 
is nog te vroeg om een eerste balans te 
maken doch ongetwijfeld ziet men in 
vissersmiddens uiteraard zeer be
nieuwd naar deze eerste balans uit, 
omdat de Vlaamse visserij nog niet zo 
lang, een zich zwaar aankondigende kii-
zis is te boven gekomen, die echter nog 
niet helemaal bezworen is. 

OPVANGREGELING 
VOORKWAM INZINKING 

Deze krizis werd bezworen dank zij 
de opvangregeling, nog een veel voorko
mend woord in de visersij en wat er
mee verband houdt. Ze is gestart op 28 
mei 1959, temidden van heel wat skep-
sis in de visserij zelf en gaat als rege
ling verder dan in Nederland, waar men 
van opvangfonds spreekt. In andere 
landen met zeevisserij is ze nog minder 
toepasselijk of helemaal niet. In begin
sel komt de opvangregeling hierop 

neer : men past minimumprijzen per 
soort toe, de verkoop onder deze mini
mumprijzen heeft « inbeslagneming » 
tot gevolg door de rederssentrale. Deze 
« inbeslagneming » is de eigenlijke op
vang. De aldus «opgevangen» vis 
wordt aanbesteed voor de visfabrieken, 
die echter geen produkten mogen ver
vaardigen voor menselijk verbruik, ten 
einde dumping te vermijden. Ze wordt 
ook voor dierenvoeding gebruikt en 
alsdan met iosine gekleurd (niet giftig 
doch geeft aan de vis een onaantrekke
lijk uitzicht). Ten slotte wordt de op-
vangvis gebruikt voor de vismeeJver-
vaardiging. Hierbij wordt de vis ge
mengd met een formol-water-oplossing, 
die giftig van aard is doch waarvan de 
giftigheid verdwijnt tijdens de bewer
king. Dergelijk vismeel wordt o.a. ge
bruikt in de nertsenkwekerijen. 

De opvangregeling wordt beheerst 
door de marktleiders, waarvan er 3 te 
Oostende en te Zeebrugge en te Nieuw
poort elk 1 fungeren. 

De opbrengst van de verkochte vis 
moet 1,45 % afstaan aan het opvang
fonds, waarvan 80 c. bestemd zijn 
voor het fonds zelf, 25 c. voor de ad
ministratie en 40 c. voor de beroeps
afdeling « Europeche », waarvan in ons 
land de Rederssentrale de vertegen
woordiging is. Als zodanig heeft men 
een appel tegen de dorst aangelegd, een 

rezerve- en veiligheidsfonds, terwijl de 
opvangregeling zelf een prijzenstabili-
zerende invloed heeft gehad en de vis
serij heeft behoed voor een zware kri
zis. 

KOUDE EN WARME OORLOG 
De laatste maanden is de buitenwe

reld gekonfronteerd geworden met wat 
men niet helemaal terecht een koude 
(en soms ook warme) oorlog tussen 
Oostende en Zeebrugge heeft genoemd. 

TABEL I 
LANDEN TON 

EEG 18.594 
EFTA 993 
Overige 5.411 
Totaal 24.998 
In de EEG-landen verdeelt deze uitvoert 
Frankrijk 9.239 '̂  
Nederland 1.582 
West-Duitsland 7.494 W 
Itahë 279 

TABEL II 
Jaar 
1950 
1955 
1960 
1965 

TABEL III 

Ton Opbrengst (in iM 
59.110 757512 
66 157 931507 
79.787 1.331 OOO 
97.912 2.059.647 

ONDERVERDELING TB 

Verse vis 
Bewerkte vis 
Schaal- en weekdieren 
Konserven 

VERSE VI 

Haring vers of gekookt 
Bevroren haring 
Verse sprot 
Verse makreel 
Bodemvis vers of gekookt 
Bevroren bodemvis 

TEGC 
on 
>98 
Ü 
01 
19 

?6S 
n 
n 
y 

N9 

5 
9 
4 
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i/llanderen 
ïr zijn ongetwijfeld bepaalde misbrui-
cen in de visserij-organizaties binnenge-
irongen. Al wat menselijk is, is onder-
levig aan winstbejag, en het voortrek
ken van persoonlijk op algemeen be-
ang (de jongste TV-reportage van Mau-
rits Dewilde over onze « Dure Elektri-
siteit » heeft dat op een ander vlak dui
delijk aangetoond). In de visserij heeft 
ach ook een machtskonsentratie voor-
'edaan, niet alleen qua beroepsbelan-
5en doch ook qua verzekeringen aller-
iande enz. De opkomst van Zeebrugge 
lis vissershaven en als vismijn heeft 
Dok bepaalde spanningen tegenover 
Oostende in het leven geroepen die 

«doorkruist worden door inwendige 
spanningen in wat we de visserij sentra-
le — te situeren te Oostende — kunnen 
noemen. Het is niet gemakkelijk beide 
[panningssferen van mekaar te schei
den, ze lopen nu eens parallel dan weer 
iet. Zeebrugge wenst zich echter van 

;en al te strakke Oostendse voogdij te 
ntdoen en daarom werd in 1966 te 

Jeebrugge een eigen redersverbond op-
»ericht, waarin de Rederssentrale die 
:e Oostende is gevestigd en feitelijk de 
iele kustvisserij omvat, een soort kon-
nirrentie ziet. Maar gezien er ook in 
oostendse visserijmiddens ontevreden-
leid over sommige toestanden in de 
lederssentrale heerst komt men tot dp 
sigenaardige toestand, dat 

ïders en zelfs bladen de Zeebrugse 
itvoogdingsdrang steunen (waar die-
ilfde middens dan soms weer tegen-
tanders zijn als het bv. gaat om de 
westie van de ferry verbindingen met 
Ingeland, waar Zeebrugge zich even-
Sens als een ferry bazis aanmeldt met 
de Townsendhjn en in welk geschil de 
regering te Brussel een zeer zwakke 
pozitie heeft ingenomen). Over en weer 
spelen persoonlijke belangen een rol, 
neemt men allerlei voorwendsels te' 
baat om mekaar in de wielen te rijden 

tvoen als volgt 
l 
) 

-O 

n IM 
51512 
31507 
31OO0 
59 647 

OPBRENGSl 
(in 1000-t allen i 

389 561 
53 498 

109 527 
552 586 

yf • 

239 979 
41 188 
90 008 
18.386 

% 

70,5 
9,7 

19,8 
100 

61,14 
10,57 
23,10 
4,72 

[ Gemiddelde prtis per kgr. 
12,81 fr 
14,08 » 
10,68 > 
21,03 » 

G PifEGORIE IN 1965 
Opbrengst (in 1000 fr) 

5 767.352 
174 667 
446 983 
870 295 

5£ VI^^ 
Opbrengst (in lOOOfr) 

78 941 
8 617 
5 336 
10 680 

340 732 
122 995 

If/S 
en zijn de wederzijdse verwijten niet 
altijd even gegrond Het ministerie van 
Landbouw moet zekere gevoeligheden 
ontzien doch er anderzijds over waken 
dat de Vlaamse kustvisserij niet in twee 
vijandige kampen uiteenvalt, wat aan 
geen van beide zou ten goede komen, 
gezien de hoge buitenlandse konkurren-
tie en de pas bezworen krizis, die im
mers ook van strukturele aard was in 
dien zelfs met hoofdzakelijk. 

Zopas werd een verzoeningsvoorstel 
gedaan aan beide klans, waarover nu de 
volgende weken stellig van gedachten 
zal moeten gewisseld worden. Het drei 
gement van Brussel is, dat men aan 
Zeebrugge bepaalde erkenningen en 
subsidies zou onthouden indien men 
daar te halsstarrig zou zijn Ongetwij 
feld echter moet men ook in de Reders

sentrale overgaan tot een machtsaf-
bouw Teveel is tans m te weinig per
sonen gekonsentreerd en dat is ten 
slotte nefast gebleken. Het ware on
aanvaardbaar dat de Vlaamse zeevisse 
rij in moeilijkheden zo van strukturele 
als van kunjunkturele aard zou geraken 
omwille van enkele personen Het is 
ook geen vleiend beeld wanneer men 
vismijnen door 50 of 60 gerechtsdiena 

ren en gendarmes in veldkledij zief be
zetten om de siuikverkoop te keer ie 
gaan, die overigens wei eens in de hand 
wordt gewerkt ten einde bepar'de 
stieefsijfers te kunnen behalen Want 
al wordt de sluikvis met in de othsiele 
statistieken opgenomen het teif dat 
men in bepaalde vismijnen de siuik
verkoop toelaat werkt ook de offisiele 
omzetten in de hand. 

Onze Vlaamse zeevisserij heeft er alles bij te winnen zich zelf te saneren wat 
de struktuur betreft en dat zoveel mjgehjk eensgezind te doen met apotiennff 
van persoonlijk potentaatschap Ook zou een grote slap vooruit gezet zijn in 
dien de visserij samen met de havens m éen ministerie zou gebundeld worden, 
in plaats van nu van een ministerie van landbouw af te hangen dat sinds ja^ 
ren voor een. ardeens hereboer wordt geleid Dat zijn zo van die verhoudingen" 
die een noordnederlander het hoofd doen schudden en hem doen spreken van 
« die rare Belgen toch » Onze hardwerkende vissers en vishandelaars verdienen 
onze steun en waardering Vergeten we niet, dat zij het waren die In de honger, 
jaren der bezetting voor bepaalde vitamines zorgden Vergeten we niet. dat vis 
groed en voedzaam is, een afwisselingin het menu is even gevarieerd en smake-
lijk kan toebereid worden als andere voedingsstoffen en dat al is vleesderven 
dan afgeschaft wij de — zeer aangename - plicht hebben de slogan in de 
praktijk om te zetten van « mis geen vis » Eet voor ons part Vlaamse vi* met 
Frans brood, garnalen met Duits bier of neemt deel aan vistestijnen met witte 
wijn het is gezond het is een afwisseling en het is ook steun aan een tipies 
Vlaamse nijverheid, waarin velen onzer mensen »en — steeds beter — bestaan 

vinden Wereldsolidariteit goed, volkse solidariteit moet ook meetellen ' 
R. CORTÏ. 
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OUDERLIJKE 

De jongste pauselijke ensikliek « Popu-
lorum Progressie » (De vooruitgang der 
volkeren) is een dokument dat nog lange 
tijd het ondervt^erp zal uitmaken \an in
tense studie. Het is een ernstige bezinning 
>an het hoogste geestelijke gezag in on^e 
tijd o\er de problemen van de onderlinge 
hulp, de weieldvrede, de interpretatie 
van het eigendomsrecht, -de sosiftle voor
uitgang e.d.m. Wat ons vrouwen in dit 
dokument spesiaal aanbelangt is de passus 
over de demografiese ontwikkeling van de 
wereld en de problemen, die daarmee 
verband houden ot die erdoor opgeroepen 
worden. 

Hoewel men het had verwacht heeft 
Paulus VI in dit verband vermeden 
over de pil te spreken. Tot een duide-
hjke ui tspraak over dit geboortebeper
kende middel is het ook in deze ensi
kliek niet gekomen. De paus stelt zich 
bl i jkbaar terecht op het s tandpunt , dat 
wanneer de fiziologiese gevolgen van 
het aanwenden van dit geboortebeper
kend middel, hoeveel waarborgen het 
ook schijnt te schenken, nog niet met 
zekerheid kunnen nagegaan worden, het 
hem als hoofd van de roomskatol ieke 
kerk met toekomt, daarover reeds een 
bindende ui tspraak te vellen. We weten 
nochtans dat de pil reeds gebruikt 
wordt , in welke mate dat valt uiter
aard in dit kies geval moeilijk na te 
gaan. We kunnen om nader op deze 
delikate kwestie in te gaan niet be ter 
doen dan een passus te si teren uit 
« Populorum Progressio ». De paus zegt 
onder andere : 

GASTRONOMIE 
Maar dan gastronomie vooi hinde 

ren. Met een beetje oveidnping kan 
men kinderen in de welvaailslanden 
horen zeggen « Ik heb vanmiddag een 
stukje Oi50 Bucco gegeten met itjst 
op ztjn Milanees » waarop het andere 
meisje zegt « Pjeii, ik heb van mama 
een « sorbet aux jnnts > van Maxime 
gekiegen ». Nu de tienerrage over ons 
heenspoelt met de ontdekking van de 
tieneis als zeer belangrijke afnemers 
valide industrie, gaan we wellicht 
naar het tijdpeik ^<an de kmdeigas-
tionomie, naast de industrie van de 
kinderboeken, de kinder-tv en de kiit-
deimode. In onze tijd hooiden we 
t een lepel voor mama, een lepel 
voor papa, ja, goed zo, toe nog een 
lepeltje . denk aan de kindjes die 
bil] zouden zijn moesten ze even lek 
kei e iijitpap te eten krijgen ah jij » 

Dat zegt men misschien na in d" 
gegoede families in de oniwikkclings 
landen al zijn er ten onzent ook nog 
ai me mensen, minder dan vroegei, 
maai toch. De moderne zakenii'eield 
houdt daarmee geen lekening, hij 
kijkt naar de werkelijkheid van de 
(alles bij elkaar nog beliekkelijke) 
wclvaait en maakt zich klaai om m 
alle domeinen te gaan oiganizeren 
O a met een boek van Christine Ri 
paiilt met 200 resepten vooi kindei-
maagjes, samengesteld dooi liank 
iijks bcioeindste sjefs, vooi soepen, 
vlees, sauzen en nageiecht, alles naat 
stieng dietiese vooischriflcn maat 
lekker, appetijtig en smaakvol. 

Lust uw kind geen spinazie? Pro
beer het eens met « puree d'ipinaid » 
naar het lesept van Claude Temer, 
sjef in < La tour d'argent >. 

Snkses veizekerd, want het kinder-
reseptenboek draagt toch als titel 
€ Drie sterren > .. 

L 

« Het is een feit dat al te vaak een ver
snelde demografiese groei bij de proble
matiek van de ontwikkeling bijkomende 
moeilijkheden voegt : het bevolkingsvo
lume neemt vlugger toe dan de besch k-
bare bronnen en men bevindt ^ich blijk
baar in een slop. De verleiding is der
halve groot, om de bevolkingsaangroei te 
vertragen door radikale middelen. Het 
staat va^t dat de openbare machten, bin
nen de grenzen van hun bevoegdlieid, 
kunnen tussen beide komen door een 
geëigende voorlichting in het leven te 
roepen en door maatregelen te treffen, op 
voorwaarde dat deze overeenstemmen 
met de zedelijke wet en eerbied aan de 
dag leggen voor de gerechtvaardigde vrij
heid van het mensenpaar. Zonder onver
vreemdbaar huwelijks- en voortplantings
recht is er geen menselijke waardigheid 
meer. 

Het komt ten slotte de ouders toe te 
beslissen, in het volle besef van de zaak, 
over het aantal kinderen en bij het nemen 
van hun verantwoordelijkheid tegenover 
God, tegenover zich zelf, tegenover de 
gemeenschap waartoe ze behoren, volgens 
de eisen van hun geweten, zoals het is 
gevormd door de goddelijke wet, auten-
ties geïnterpreteerd en gesteund door '-un 
vertrouwen in Hem ». 

Tot zover dit si taat. De paus belast 
ons ouders en vooral ons vrouwen met 
een eigen verantwoordeli jkheid, die 
nauw verbonden is met de maatschap
pij waar in we leven en met de toe
komst van de wereld, bedreigd als deze 
blijkt door de demografiese eksplozie; 
die de wanverhouding tussen het aan
tal mensen en de beschikbare levens
bronnen nog dreigt te vergroten. Indien 
we juis t hebben gelezen dat laat de 
paus de mannen en de vrouwen van 
deze tijd toe, zelf te oordelen over het 
aantal kinderen dat ze wensen waarbi j 
de H. Vader u i tdrukkel i jk verwijst 
naar de morele wetten ter zake, hoewel 
hij een speelruimte lijkt open te laten. 
De tekst is vaag doch men kan deze 
verwijzing n^ar het eigen geweten en 
naar de eigen verantwoordel i jkheid der 
gehuwden ook zien als een gevolg van 
de opvatting, die in Vat icanum II dan 
toch zeer s terk tot uit ing kwam : de 
verantwoordeli jkheid van de leek in de 
kerk, zijn plaats in de kerk, die niet 
langer deze is van blinde volgzaamheid 
doch van kri t ieser medeleven en mede
werken aan de ui tbouw in en buiten de 
kerk, kor tom aan het aktiever beleven 
in een geest van samenwerking en min
der van slaafse onderhorigheid. 

We geloven niet ons te vergissen wan
neer we stellen, dat deze voor zovele 
katolieken en kristeli jken belangri jke 
passus nadere toelichting vanwege de 
paus zal vergen en dat daarop na ver
loop van tijd zal aangedrongen worden 
of dat deze toelichting vanzelf zal ver
strekt worden. Zonder daarover zeker
heid te hebben doch ingezien de tak-
tiese zwenking, die in dit zeer subtiele 
geschrift tot uiting komt, heeft men de 
indruk dat Paulus VI met deze woor
den een verdere s tap heeft willen voor
bereiden in het vraagstuk van de de
mografiese ontwikkeling in de wereld 
De paus heeft niet b ruusk willen te 
werk gaan doch heeft niet temin het 
terrein voorbereid, onder de indruk als 
hij is net als gelijk wie van de spannin 
gen, die in onze wereld zijn onts taan, 
een wereld die ook in demografies op 
zicht te lijden heeft onder de kloof 
tussen rijke en a rme landen, in welke 
laatste de demografiese eksplozie a.h.w. 
als protest tegen de eigen achterlijk
heid dit probleem daar dr ingender 
maakt dan waar ook ter wereld: de pro-
genitale aandrang is zoals bekend veel 
groter in landen waar de bevolking hon
ger lijdt of te weinig te eten heeft dan 
in de landen van overvloed en van een 
wetenschappeli jke ontwikkeling, die 
zich ook op het vlak der voortplant ing 

We zijn nog ver van hartje zomer, maar de badpakkenmeisjes zijn al druk doende 
om hun waar aan de man te brengen. Dit tweekleurig modelletje met topstuk uit 
katoenkant werd « Spanish town » gedoopt. Prijs te Londen : 4 pond, ekskluzief 

draagster. 

steeds dwingender doet gelden. Orga-
nies pas t deze passus dan ook zeer har
monies in het geheel van deze ensi
kliek, die een dr ingende waarschuwing 
en een gezagvolle wegwijzer voor de 
toekomst van de mensheid zal bli jken 
te zijn. Dat de vrouw in dit verband 
spesiaal als moeder bij dit p rob leem 
be t rokken is hoeft geen betoog en we 

zouden het niet wagen in dit verband 
verder te willen gaan dan een zo door
dachte u i t spraak , hoewel met dit demo
grafies vraags tuk de uitgroei van de 
vrouw to t volledige vrouw door he t 
moederschap en de gevoelsweerslag 
daarvan op he t psyche van de vrouw 
zeer nauw verbonden is. 

GERDA. 

ANTIKWITEITEN VOOR KINDEREN 
De wereld is steeds op zoek naa r wat « nieuws ». Naast de antikwiteiten-
rage (s inds het konsilie nog in de hand gewerkt door de Hkwidatie van 
biechtstoelen, kommuniebanken e.a. die door sommigen in « antieke 
bars » worden omgebouwd) is er nu een m a r k t aan het onts taan van oud 
kinderspeelgoed. Het kan inderdaad zijn eigen s ja rme hebben : een 
Amerikaans t reint je van 1890, een kinder-Mississipiboot van 1850, een 
poppenhuis je van 1889, een speelautootje van 1905 met echt gepolierde 
h a n d r e m en t rappers , enz. enz. Alles soiled en sterk. Daarom bestaan 
die dingen ook vandaag nog Met plast iekspeelgoed zal men in 2000 geen 
ant ikwariese handel kunnen drijven... 

VERZEKERING 
De oude m a n naas t de scheve toren van Pisa deed goede zaken : aan 
iedere toerist , die naast de toren zijn wagen pa rkeerde overhandigde hij 
een bonnet je en inkasseerde 50 Hre. De toer is ten meenden dat het om 
parkinggeld ging. Tot een van hen de teks t op he t bonnet je liet vertalen 
en toen las « Alle wagens op dit pa rkeer te r re in zijn verzekerd voor het 
geval de toren omvalt »... 

KULTUUR ^ ,̂  ̂  
Een voordracht in S t ie rmarken werd als volgt aangekondigd : « U kunt 
morgenavond een lezipg bi jwonen door de heer ... over de beroemde 
Franse schrijfster Georges Sand, haa r werk , haa r liefdesleven en andere 
lekkernijen voor l i teraire fi jnproevers ». 

DE BETOVERGROOTTIJO 
Wat zou je denken van een kombinat ie tussen oud en nieuw ? Lijkt 

het je ook niet eens een pret t ig idee, om 's avonds je gezin bij het T.V.-
kijken (het mag ook bij het kaar ten of « mens erger je niet »-spel zijn, 
maar sinds de ki jkkast in huis staat...) te vergasten op een delikatesse 
die regelrecht s t amt uit het reseptenboek van betovergrootmoeder ? 

Bijvoorbeeld gefruite amandelen. De simpele vermelding alleen al 
doet ons het wa te r in de mond komen. 

« Neem een pond lange gepelde Amandelen en een Pond Brootsuyker, 
laet de Suyker eerst met wat Waeter opkooken tot het Waeter meest 
verkoolt is, doet daer dan twee Loot gestoote Kaneel en een weynig 
Bolts in, met de Amandelen, en roert die dan geduurig om met een kleyn 
Schuymspaentje van onderen op, dat ze niet aen konnen branden, en 
roert zo lang tot de Amandelen droog zyn, en dan zyn ze genoeg gefruyt 
en delicaat ». - i n 

Maar ach, waarschijnli jk hou je he t liever bij in de fabriek klaarge
maakte zoutballetjes en aardappelschijf jes. I m m e r s zoveel makkelijker.. . 



In Amsterdam gebeurt soms het ongelooflijke. Zo kan het er bij voorbeeld 

gebeuren dat men voor een bezoek aan het Muzeum voor Moderne Kunst (in het 

Mokums kortweg het « stedelijk ») tien minuten in de ri j moet aanschuiven. 

Met de troost dan wel dat men het al voor minder doen zou. Waar wij in Vlaan-

'deren ons al gelukkig prijzen wanneer onze muzea zo om de twee jaar aan een 

tentoonstelling raken, bergt het Stedelijk er zowat vier per maand. Als u deze 

maand voor de bloembollen toch al in Lisse zit, r i j dan eens 35 km verder: de 

kleurenpracht is er niet minder. 

LENTE IN AMSTERDAM 

ANDRE FRANCOIS 

In (ie nieuwe vleugel van het Stedelijk 
toont een groep jonge nederlandse beeld
houwers zijn kunnen. Meestal voldragen, 
degelijk vakwerk waarin zowat alle mo
derne tendenzen te vinden zijn, maar 
zonder wezenlijke uitblinkers. 

Veel boeiender is het werk van de in 
Roemenië geboren, maar reeds sedert zijn 
jeugd in Parijs wonende André Francois. 
Een kunstenaar in de traditionele zin van 
het woord is hij zeker niet, wat hoege
naamd niet wil zeggen dat hij daarom 
minder kunstenaar zou zijn. André Fran-
yois was leerling van de grote affisje-ont-
•werper Cassandre, iets wat op zijn hele 
•werk een onuitwisbare stempel drukt. Al
leen heeft Fran?ois het « poor men's pic
ture » dat de affisje is, verheven tot een 
op zichzelf levend kunstwerk. Sterker dan 
(Toulouse-Lautrec zelfs die in zijn affisjes 
volledig « dienend » bleef. Franpois is dat 
niet. 

HIJ gebruikt zijn opdrachten eu onder
werpen als materiaal tot het scheppen 
van Hutonome, buiten hun funksionele be
doeling levende kunstwerken. Hiermede 
bedoelen wij echter niet dat de adver
teerder er bij Francois' affisjes aan is 
voor zijn goede geld. De verminderde 
reklame-boodschap wordt ruimschoots 
goedgemaakt door een verhoogde aan
dachtwaarde. Buiten af f isj e-ontwerper is 
Frangois ook cartoonist, illustrator en ge
woonweg schilder, hoewel hij in deze laat
ste (unksie zelden zijn afkomst verlooche
nen kan. Wat ook al niet zo erg is, omdat 
het er bij hem niet zozeer op aankomt 
wat « het » medium is, wel hoe juist de 
vermenging van de media kan dienstbaar 
gemaakt worden aan zijn speelse inventi
viteit, zijn absurde soms surrealistiese 
humor, zijn zin voor kleuren en kompozi-
tie. Soms is het inderdaad niet steeds ge
makkelijk om uit te maken of men nu 
voor een reklame-affisje staat, of voor een 
cartoon, of misschien zelfs voor een schil
derij (onder Francois' invloed werkt bij 
ons Hugoké in dezelfde zin). Het heeft 
trouwens weinig belang : men lacht, men 
is gesjarmeerd, men geniet... en de beel
dende kunst met grote K is vaak zo hope
loos serieus dat een stortbad van plas-
fiese kleinkunst ten slotte een heerlijke 
verfrissing is. 

LUCiO FONTANA 

Verfrissend, verrassend en tegelijk 
overdonderend is ook het werk van de nu 
meer dan 70-jarige Milanese avant-gardist 
Lucio Fontana. Zeventig jaar zou men 
deze rijzige, hard werkende en steeds met 
geestdrift pratende aristokraat zeker niet 
aangeven. 

Meer dan 50 jaai staat hij aan de spits 
van de Italiaanse avant-garde, maar is pas 
rond 1959 definitief doorgebroken en 
heeft dan ook meteen wereldfaam ver
worven door zijn boeiende eksperimen-
ten met kleur en ruimte. De Duitse Zero-
schilders, de monochromen als Klein, 
Ucker Macke en bij ons Jef Verheyen 
hebben beslist veel aan zijn inspirerende 
in\l()ed te danken. 

He werken die tot 7 mei in het Stede-
liliv tictoond worden (later in Eindhoven 
en 111 Louisiana) zijn schilderijen en plas
tieken en vormen in zekere zin een re-
trospektieve van F"ontana's werk sedert 
1959. Al zullen de monochrome vlakken 
de oppervlakkige beschouwer m het be
gin ongetwijfeld eerder vreemd voorko
men, een aandachtig toekijken maakt de 
naam die Fontana zelf aan zijn werk gaf 
— « ruimtelijke konsept^n » — duidelijk. 
Het eenkleurig doorwerken van het vlak 
IS beslist veel meer dan een gebrek aan 
mogelijkheden (wat sommige kortzichtige 
kritici ons al eens proberen voor te hou-
aen). Het is, integendeel, een tot het 

FRANCOIS, FONTANA PICASSO 

%f 

uiterste gaan in één mogelijkheid, een 
ascetiese verovering op de beperkingen 
van de vorm die slechts een ondergeschikt 
middel is ten opzichte van de kleur. Wap-
neer Fontana Liteindelijk zijn kleurvak-
ken met een mes openrijt, dan kan men 
dit misschien interpreteren als een wan
hoopsdaad aan het uiterste van de lijn, 
het hara-kiri van de schilder, een toppunt 
van plastiese ascese. Psichies waarschijn
lijk vrij onbegrijpelijk, maar plasties over
duidelijk : een letterlijke operatie naar de 
ruimte, naar de derde dimensie binnen de 
tweevoudige dimensie van het vlak. 

PABLO PICASSO 
De hoofdbrok van de Stedelijke-tentoon-

stellingen voor de maand april wordt ge-
vorm door een grootse Picasso-retrospek-
tieve. En voor wie nog twijfelt aan de 
kommunikatie-mogelijkheden van de mo
derne kunst, graag deze mededeling die de 
muzeum-direktie op 29 maart doorgaf : 
« Tijdenp het paasweekeinde hebben 
11.650 bezoekers in het Amsterdamse 
stedelijk muzeum de aan Picasso gewijde 
tentoonstelling bezocht. In de 23 dagen 
dat de tentoonstelling nu heeft geduurd, 
hebben in totaal ()2.132 bezoekers de wer
ken van Picasso bezichtigd. Als gevolg 
van deze overweldigende belangstelling is 
besloten de ekspozitie niet alleen op 
woensdag-, maar op donderdagavond voor 
het publiek open te stellen ». Wel tipies 
wanneer men dan nog weet dat de inkom-
prijs voor deze ekspozitie 3 gulden of 41 
frank bedraagt. 

Een dergelijke overzichtstentoonstelling 
bespreken is een hopeloze taak Het feno
meen Picasso is nu eenmaal niet te van
gen binnen de beperktheid van een be
spreking, zelfs niet binnen de (nochtans 
grote) zalen van een muzeum. De over-
zichtstentoonsteüing is dus verplicht en 
terecht beperkt. 

De organizatoren zijn er echter wel in 
geslaagd om njna alle Picasso-klassiekers 
(met uitzondering van de Guernica, waar
van wel voorstudies aanwezig zijn) bij 
elkaar te krijgen en elke van de periodes 
van de nu 86-jarige Spanjaard recht te 
laten wedervaren, met nochtans een dui
delijke nadruk op de kubistiese periode. 
Wat ook normaal is omdat juist in deze 
periode Picasso het meest plasties kunste
naar was met een zeer disciplinevolle 
plastiese bekommernis. Deze beeldende 
zuiverheid ging in de loop van de volgen
de jaren min of meer verloren ; het was 
dan meer het fenomeen Picasso dat schil
derde, minder de schilder. 

De virtuoos en de bewogen en op zijn 
tijd fel reagerende mens hadden het ge
haald op de esteet (die Picasso trouwens 
nooit echt geweest is — ook dat valt te 
leren uit zijn kubisties werk) 

Het heeft geen zin op deze minder zui
vere evolutie kritiek uit te oefenen. In
tegendeel, zij heeft van Picasso (al klinkt 
dit paradoksaal) gemaakt wat hij gewor 
den is . misschien niet de beste maar on-
getwiifeld de grootste schildei van deze 
eeuw. Want al is Picasso's inspiratie door
gaans vrij primair, zijn beeldend \ ei mo
gen wist ze te kristalliseren tot edelstenen 
die hij dan niet fijnsiijpt, maar ze toont 
in hun glinsterende, ongepolijste werke
lijkheid. Anderen doen het misschien 
fraaier, Picasso doet het alleszins echter. 
In die zin is het misschien goed deze 
tekst te besluiten met woorden van Picas
so zelf die op 25 maart 1945 verschenen in 
een aflevering van « Lettres Frangaises » : 
« Wat denkt u dat een kunstenaai is ? 
Een iuibesiel die alleen maai .i^eii heeft 
als hij schildert, uitsluitend oren als hij 
muzikus is of als hij dichter js een her 
in alle lagen van zijn hart, of zelfs als hij 
bokser is alleen maar spieren ? .Neen, in
tegendeel, hij is even goed een jjolitick 
wezen, voortdurend op zijn hoede voor 

de verschrikkelijke of gelukkige gebeur
tenissen in de wereld. Hoe zou het moge
lijk zijn zich niet voor anderen te interes
seren en, om welke ivoren-toren-mentaii-
teit ook, zich los te maken van het leven 
dat zij u zo overvloedig toevoeren. Neen, 
de schilderkunst wordt niet gemaakt om 
woningen te versieren. Zij is een offensief 
en defensief strijdmiddel tegen de vijand», 

NIC VAN BRUGGEN. 

KIJKEN N A A R . . . 
...De teritoonsteUtng < Rik Wouters en 

enkele Brabantse kunstenaan » werd door 
oiigeveei 13 000 bezoeken gezien. Deze ten
toonstelling tn de voorlopige lokalen lan 
hel B)iissehe Muzeum voor Moderne Kunst, 
Muzeumsliaal 9, Brunei 1 zal door een 
met een ietwat uitzonderlijk karakter wor
den opgevolgd en dit van heden tol 30 
apul 1.5. De nieuwe expnztsie zal name
lijk se/ieel aewijd zi]n aan weik van de 
hetoemde 'inwukaanse tekeviiar Saul 
'^tcinbëTg. 

... %(hildeui<n van Roger Van Oul<:eyl »n 
kunstpanetei, van Jiiigille van Bieedam n 
R U ouleis studie, E. Jarqmainlaan van 
* tot 20 apiil ek. Rogei Van Outsiyl s'aat, 
met zijn pofl-expiesswHi^tie.se uliildeiii, n, 
een piotestkteet aan hel adies dei z(Ijvol-
daiie en materialisliese maatschappij. Bii-
gitte Van Bieedam tekent op een aiidne 
iiianiei nj met de inaahrliapjiij. 

... De Koiinihlijke Muze-i vooi Srlione 
Kunsten ,nin België delen met dat de ten-
tooiiiteltnig « Pei hnenze » in hel Muz/um 
vooi Oude Kunst. Reneiilscliapssliani < 'e 
Biu%\el weid vcilengd tut 2ó apiil inbe-
giepeti. 
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een volk in nood: 
de koerden 
Nu ongeveer een jaar geleden — begin mei 1966 — zette de Iraakse staatschef 
Abdoel Rahman Aref het zoveelste offensief in tegen de Iraakse Koerden. Het 
rezultaat van deze met alle moderne wapens uitgevoerde aanval op de Koerdiese 
dorpen en nederzettingen was een smadelijke nederlaag voor het Iraakse leger, 
bijzoverre dat ministerprezident Bazzaz in juni reeds een twaalfpunten-program-
}na bekendmaakte om tot een oplossing van het konftikt te komen. De Koerden
leider Bazzani stemde er mee in van zijn kant ook de gevechtshandelingen stop 
te zetten. Het betekent de zoveelste geyechtspauze in een strijd die sedert 1960 
gevoerd wordt, maar die in feite reeds^veel langer duurt : de vrijheidsstrijd van 
het Koerdiese volk. 

Wie in zijn jeugd Karl May geleaen 
heeft, kent diens boek « Door het wilde 
Koerdistan ». Men zal op de kaart ech
ter vergeefs naar dit land zoej^en. Dê  
Koerden bewonen een gedeelte van 
Irak, Iran, Turkije en Syrië. Ze zijn in 
al deze landen een minderheid en daar
enboven een verdrukte minderheid 
Wie de wijze kent waarop Turken en 
Arabieren met hun «minderheden» om
sprongen, begrijpt wat dit betekent. De 
uitroeiing der Koerdiese bevolking 
heeft in West en Oost weinig indruk 
gemaakt op het anders zo gevoelige 
« internationale » geweten. 

Maar de Koerden zijn geen Kongo
lezen met koper en uranium of geen 
Zuidafrikaanse Bantoes met diamant 
en goud. Daarom is hun uitroeiing door 
de Arabieren van links en van rechts 
met de grootste onverschilligheid van
wege de « vrijheidslievende » volkeren 
gepaard gegaan. Alleen Kroes jtsjef 
heelt op bepaalde ogenblikken — toen 
de Iraakse regering naast de Koerden 
ook de kommunisten vervolgde en liet 
gevangen nemen [ — heftig tegen deze 
« \olkerenmoord » geprotesteerd en de 
Mongoolse Volksrepubliek diende — 
waarschijnlijk op aansporing der So
vjetunie — een klacht wegens « volke
renmoord»'in tegen Irak bij de UNO. 
De vervolging tegen de Koerden blee! 
echter niet beperkt tot het volksdeel 
dat in Irak gevestigd is ; ook de Koer 
den in Syrië en Turkiie werden mee 
dogcnloos uitgeroeid. 

Het Westen — en ook het Oosten. 
behoudens enkele sporadiese uitzonde
ringen — keek toe zonder ook maar 
één vinger uit te steken. Men moet 
zelfs in de pers als het ware mei een 
vergrootglas zoeken naar de berichten 
over deze uitroeiingspraktijken 

Waarom dat « zwijgen» over de 
Koerden ? Ze zijn voor « links » poli 
tiek-oninteressant en pas als er ideolo 
giese uitbuiting mee kan gepaard gaan 
zal men van die zijde iets doen Voor 
het Westen is dit blanke volk (de 
Koerden zijn géén Arabieren géén Se 
mieten) evenmin interessant • een po-
zitie kiezen tegen de Iraakse staat zou 
bepaalde olie-belangen in het gedrang 
brengen en die dikteren nog altiid de 

Britse en Amerikaanse politiek in het 
Nabije Oosten. Er is trouwens ook nog 
het naar de ogen zien van de Arabiese 
wereld. 

De Koerden zijn een Indogermaans 
volk, verwant dus met de Europese 
volksgroepen. Taalkundig zijn ze ver
want aan het Perzische volk, dat zich 
echter veel sterker geïslamizeerd heeft. 
Naar schatting zijn er ongeveer 6 tot 7 
miljoen Koerden, verspreid over vol
gende staten : Turkije 3 miljoen, Iran 
1,5 miljoen, Syrië 500.000, Sovjetunie 
100.000, Irak 1,5 miljoen. 

Dat de Koerden in Irak het meest in 
de belangstelling kwamen, is te wijten 
aan de Koerden-oorlogen die sedert 9 
september 1961 met langere of kortere 
tussenpozen onverminderd voortwoe-
den. 

De Koerden kunnen terugbhkken op 
een zeer oude geschiedenis en kuituur. 
Reeds 2300 jaar voor Kristus werd een 
koninkrijk der Guti op de sumeriese 
schrifttafels vermeld en zij heersten 
meer dan een eeuw in Mezopotamië, 
tot de Assiriërs er de andere volkeren 
onderwierpen. Klassieke schrijvers ver
melden reeds het Koerdiese volk : Xe-
nofoon spreekt van de Kardoechen en 
Strabo van de Cyrtii. Het kristendom 
kwam in het land in zijn nestoriaanse 
\ orm. Nestorius, bisschop van Konstan-
tinopel, was in 431 verbannen en zijn 
volgelingen vestigden zich in Perzië en 
Mezopotamië : men noemde ze Assirie-
se of Mezopotamiese Kristenen. Nog 
belijden vele tienduizenden Koerden 
dit Nestoriaans kristendom. In de 7e 
eeuw werden Perzië en Koerdistan ten
gevolge van de Arabiese verovermg ge-
ismalizeerd ; Saladin, die in de twaalf
de eeuw het Islamitiese rijk regeerde, 
was zelf een Koerd. Vanaf de zestiende 
seuw nemen de Koerden een werkzaam 
aandeel m de ontwikkeling van het rijk. 
lot in de zeventiende eeuw de verdeling 
m een Perzies en het Osmaans rijk ook 
de Koerden verdeelt. De gevolgen dezer 
verdeling hebben tot op heden hun na 
werking. In de negentiende eeuw laten 
de Koerden zich echter evenmin onbe 
tuigd en hun opstanden tegen de sen 
tralizatie-politiek zowel van het Perzie-
se als van het Turkse gezag worden 

herhaaldelijk bloedig onderdrukt. Acht 
jaar lang woedt de opstand van Obai-
dulh tegen de Turken. Een kentering 
komt, wanneer omstreeks 1900 de 
eerste Koerdiese krant, de Koerdiese 
partij en een Koerdiese nationale 
school gesticht worden. 

Na de eerste wereldoorlog, die de, 
geallieerden zogezegd voor « het zelfbe
schikkingsrecht der kleine volkeren » 
gevoerd hadden, kwam de Koerd Sherif 
Pasha op de vredeskonferentie in naam 
van zijn volk onafhankelijkheid op
eisen. In hoever het de overwinnaars 
ernst was met dat zelfbeschikkings
recht blijkt uit het feit, dat zij de ver-" 
deling van het uiteengevallen Otto
maanse rijk in invloedszones en nieu
we staten vaak met de lineaal op de 
kaart deden : dat daarbij geen reke
ning werd gehouden met de volkse 
werkelijkheden, wordt aan het geval 
der Koerden wel het duidelijkst geïl
lustreerd. 

Om Kemal Ataturk te ontzien, die zij 
te vriend wilden houden, lieten de 
geallieerden bijna t w e e m i l j o e n 
K o e r d e n onder Turks gezag. Wie 
de wijze kent waarop na 1918 door de 
Turken het vraagstuk der Griekse en 
Armeense « minderheden » werd opge
lost, kan zich voorstellen hoe het met 
de « Turkse » Koerden gegaan is. Een 

Over Koerdistan en over de Koer
diese vrijheidstrijd schreef de 
IJslandse joernalist Erlendur 
Haraldsson een boek «Land im 
Aitfstand. Kurdistan » dat. bene
vens een interessante reportage 
over zijn verblijf bij de Koerdiese 
vrijheidsstrijders, ook een uitge
breid overzicht geeft over de ge
schiedenis van dit beproefde volk. 
Uitgave : Matari Verlag, Hamburg 
- 226 blz. DM. 16.80. 
In een volgend nummer van ons 
blad : De Koerdiese oorlogen van 
1961 tot 1966. 

groot gedeelte werd uit de bergdorpen 
verdreven en naar de moerassige Zwar
te-Zee kust overgebracht, waar zij stier
ven als vliegen. De in Frans mandaat
gebied Syrië woonachtige Koerden ver
ging het niet veel beter. Nog onlangs 
werden Koerden bij een overval door 
Syriese Arabieren de keel overgesneden 
en toen een joernalist bij de regering 
te Damaskus navraag deed over de ver
houdingen tussen Arabieren en Koer
den kreeg hij het lakonieke antwoord : 
« bij ons zijn er geen Koerden meer ! ». 

In Iran en Irak ging het er niet be
ter aan toe. Reza Kahn, de vader van 
de huidige sjah, liet bij een opstand 
vele Koerden uitmoorden. In Irak werd 
een Koerdenopstand tegen de Iraakse 
regering door de Britse R.A.F, bloedig 
onderdrukt en de Fransen deden het
zelfde in Syrië in 1937 : Koerdiese dor
pen werden met brandbommen be
stookt door de Franse luchtmacht en 
vrouwen en kinderen werden op een 
afgrijselijke manier gedood. 

WEINHEBER ALS PROZAÏST 
Josef Weinheber z,al de literatuurgeschiedenis ingaan als een der grootste Duitse 
dichters dezer eeuw. Na zijn zelfmoord in 1945, een paar dagen voor de intocht 
der Russen in Kirchstetten bij Wenen waar de dichter woonde, heeft men ge
tracht zü» naam onder stilzwijgen te begraven. Intussen heeft een objektieve 
literatuur-historie hem echter weer de plaats gegeven die hij krachtens zijn werk 
verdient. En die plaats is vooraan en bovenaan. Men probeerde hem te voorzien 
van het etitket « epigoon », maar in een resent artikel in « Die Zeit » antwoordde 
men op de vraag of Weinheber een epigoon was, met een kategoriek « neen » en 
voegde er aan toe « aber vielleicht ein Klassiker »... 
Dat Weinheber. ook m andere zin. tot de klassieke dichters der Duitse literatuur 
zal blijven behoren, zal de geschiedenis ons leren. Deze laatste grote na Rilke 
en George, Hoffmansthal en Benn. heeft tijdens zijn leven slechts laat de roem 
verworven die hij verdiende. Na zijn dood was die roem « verdacht » en vond 
geen genade. Maar zijn dichtwerk bleef zingen : met strakke ernst in het klassie
ke vers van « Adel und Untergang » tot « Hier ist das Wort >>, en warm en mtiem 
in «Wien Wörtlich » en « Kammermusik ». even «vnenerisch^ als Mozart en 
'Strauss, Prater en St Stefansdom. 

Weinhebers grootheid lag in zijn li-
liek. Hij schreef echter benevens de 
verscheidene bundels gedichten (tesamen 
duizenden verzen !) ook romans, korte 
schetsen, teaterproeven, radiospelen, es 
sayisties werk en brieven 1 

Het prozawerk alleen zou hem vooi 
zeker niet de roem bezorgd hebben die 
het dichterschap hem wél bezoigde. Zijn 
drie romans « Das Waisenhaus )>, « Der 
Nachwuchs » en « Gold ausser Kurs » 
werden in zijn verzameld werk opgeno
men m één band. Sterk autobiografies, 
zijn ze een belangrijke bijdrage tot de 
kennis van de kunstenaar. « Das Waisen
haus » verscheen als vervolgverhaal in 
de Weense « Arbeiteizeitung ». In twee 
liguren heeft Weinheber er a.h.w. de 
beide aspekten van zijn karakter en zijn 
kunstenaarschap in geschetst en zijn ver
blijf in het wezenhuis Módling verhaald 
« Nachwuchs » werd wel in een tijd
schrift gepubliseerd, maar nooit in boek
vorm uitgegeven. Hier wordt het ver
haal verteld van de kunstenaar en zijn 
evolutie, geestelijk en materieel, in de 
periode van oorlog en revolutie, in het 
Wenen op de scheiding van monarchie 
en republiek, op het overgaan van zijn 
rol van hoofdstad van een imperium 
tot ft ie van hoofdstad v\r\ een kleine 
staal. 

De derde roman, « Gold auisei kuis • 
'"s het verhaal van de kunstenaar op de 

vooavond van zijn sukses in het Wenen 
der twintiger jaren. Hierin spreekt 
Weinheber zich het klaarst uit over het 
eisen betrachten en bet wezen der kunst. 

Deze romans alleen een historiese 
waarde toekennen is onjuist : zij hebben 
ons wél iets te zeggen, evenzeer over de 
periode waarin Weinheber leefde als 
over liemzelf, zijn vrienden en zijn op
vattingen over leven en kunst. 

Deze opvattingen heeft hij dan essays-
ties uitgedrukt in de opstellen, die in 
de band « Kleine Proza » werden bij
eengebracht. Kortschetsen, fragmenten 
uit teaterwerk vullen deze opstellen aan. 
Waarin o.m. de voor zijn poëties denken 
belangiijkste « lm Namen der Kunst n, 
<c Mein Verhaltnis zu Rilke », « Buch-
stabenlyrik und Lautsymbolik » zijn. 

Tenslotte is voor de mens Weinheber 
de bundel brieven van belang : een kor-
respondentie die bij een bezetene van 
zijn kunst als Weinheber. ook vaak over 
deze kunst en zijn worsteling ermee 
gaat. 

Benevens de banden 1 en 2 die de ge* 
dichten bevatten, zijn de 3 banden pro
zawerk onmisbaar om de volledige kun
stenaar en mens te kennen 

/, Weinheber . Gesammelte Werke 
Band 3, 4, 5; Romane, Kleine Prosa, 
Briefe. Per deel 0. S,ch. 165. 

Oiio Mülkr Verlag, Sahburg. 
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.TV - TV - TV - TV • TV . TV - TV . TV - TV - TV. 
de vader 
van de bruid 

« bather ol the Bn'dc » li een 
komedie van Vincente Minelli, 
naar een scenario van Frances 
Goodiich en Albert Hackett. 
met m de hoofdiollen Spencer 
Tracy (Stanley T . Banks), Joan 
Bennett (Ellie Banks), Elisabeth 
Ta ) lo r (Kay Banks) en Don 
T a \ l o r (Buckley Diinstan). Oor
spronkelijke \erbie met twee-
talige ontlei schriften. 

Toen Ka/ Banks haar ouders 
kwam vertellen dat ze met 
Buckle) Dunstan ging trouwen, 
kwam er een hele ommekeer in 
het leven van Stanley Banks, 
t e r s t dat ernstig gesprek met de 
toekomstige schoon/oon ; dan 
dat eei&te be/oek van de ou
ders van de longemari I oen 
vader Banks met zijn \ooislel 
van een heel een\oudig huwe
lijksfeest voor de pinnen kwam 
dreigde heel het geval spaak te 
lopen Gelukkig kon Ellie 
Banks haar echtgenoot overha
len om het huwelijk op een 
waardige manier te vieren. Voor 
de arme Banks kwam dan een 
nare tijd : hij moest niets an 
ders doen dan rekeningen be 
talen, uitnodigingen versturen, 
schikkingen treffen met de bloe 
raenwinkel, met de tafelhouder. 
de dominee, enz. Alsof die zor 
gen nog niet zwaar genoeg wa
ren, kwam een wenende Kay 
vertellen dat de verloving afge-
spiongen was. . 

(Zondag 9 apiil 20 uui 40 
Biussel Ned.). 

de een 
zijn dood.,. 

Om de liefhebbers van de-
tektiveverhalen even op adem 
te laten komen, na de vaak in
gewikkelde Duibudge-reeksen, 
heeft de Vlaamse televizie nu 
een ander soort Engelse thriller 
op haar programma genomen. 
« Death is a good livin» », een 
verhaal in vier allcveringen van 
Br)an Degas en I udor Gates 
naar Philip Jones, weid voor de 
fiBC-camera's geregisseerd door 
Gerald Blake. 

In dit verhaal maakt u eerst 
kennis met het Ivozvtouis ieis-
agentschap, een reisagentschap 
dat niet om klanten geeft. In-
legendeeel, die lui zijn gespesia-
li/eeid in... politieke mooiden. 

Noiman Lynch, die in het 
milieu bekend stond als een ui
terst bedreven beroepsmoorde
naar, wil nu met pensioen gaan. 
Eerst moet L)nch zich echter 
bezighouden met de opleiding 

van Virtanen, een Fin die in 
7ijn land de zaken van Kozy-
tours moet behartigen. De eer
ste karwei die de twee moorde
naars moeten opknappen is een 
zekere Ramon Aguirre om het 
leven biengen. De/.e werd door 
het komitee der uitgeweken Ku-
banen naar Londen gestuurd 
om er fondsen te krijgen voor 
de aksie der uitwijkelingen. Ma
joor Gates van de Intelligence 
Sscrvice is van de aankomst van 
die man verwittigd en hi) kan 
zo al raden dat Aguiire wel en
kele moeilijkheden zou kunnen 
ondervinden bij het uitvoeren 
van zijn kiese opdracht Daar
om beveelt Gates twee van zijn 
mannen, Prescott en Bai ton te 
wake» ov«r de veiligheid \ a n 
de Zuid-Amerikaan... 

(Maandag 10 apiil 2U uur 
5 J Brussel Xed.). 

maigret 
en zijn dode 

Dinsdagavond kunnen de 
li jkers de kennismaking her
nieuwen met kommissaris Mai
gret. Deze populaire Parijse po-
litiefuuktionaris wordt nu ge
stalte gegeven door Jan Teii-
lings. Maigret wordt als altijd 
metterdaad bijgestaan door in 
spekteur Lapointe (Wies An
dersen) en moreel door zijn 
vrouw (Lies de Windt) . 

In deze eerste aflevering van 
de nieuwe Maigret-serie, naar 
de roman <( Maigret et son 
mort » voor de televizie be
werkt door Oi to Dijk en gere
gisseerd door Eimeit Kruidhof, 
raakt de kommissaris zeer per
soonlijk betrokken bij een 
slachtoffer, van wie hij aanvan 
keiijk niet meer weet dan dal 
het « de man van Minelte » 
is. Voor deze gelegenheid opere-
icn Maigret en Lapointe vanuit 
een simpel kafeetje in Parijs. 

(Din,sdag 11 april - 20 uu r 25 
Brussel Ned.). 

bezwarend 
getuige 

« Witness for the piosecu-
tion », naar het gelijknamig to
neel stuk van Agatha Christie, 
is een politiefilm door Billy 
Wilder, auteur van suksessen 
als o T h e lost weekend n, « Sta 
lag 17 », « Some like it hot >» 
en (( Irma la Douce ». 

In het toneelstuk dat jaren 
volle zalen trok te Bioadway en 
Londen speelt de advokaat, Sir 
Wilfried Robarts, een tweede-
rangsrol. Bij de verfilming werd 
deze rol aan Charles Laughton 
toebedeeld en door Will) Wil-

Maandag W april te 22 u. 10 komt . De Vlaams-nationale gedachte en aki tie» voor de eerste 
maal op het scheim, met a.m. een vraaggesprek met E.P, Stracke . 

der voor hem filmies herschre
ven zodat deze grote Engelse 
akteur sentraal komt te staan in 
deze thriller en van zijn ver
tolking dan ook een hoogtepunt 
uit zijn artistieke loopbaan kon 
nr^aken. Naast Charles Laughton 
akteren Mariene Dietrich, Ty-
lone Power en Elsa Lanchester 
in deze thriller die met alleen 
goed gebouwd is maar een on-
venvachte en sensationele ont
knoping krijgt, die zelfs door 
de resensenten na afloop van 
de voorstellingen niet aan hun 
lezers werd verklapt. 

(Vrijdag 14 april - 20 uur 25) 
Brussel Ned.). 

repetities 
in bayreuth 

In deze dokumentaire van 
Klaus Wildenhahn krijgt u een 
overzicht van de opvattingen 
die Wieland Wagner huldigde 
bij het enseneren van de Wa"--
ner-opera's en meer bepaald op 
het Ba)reuth-festival. Die opna
men werden gemaakt tijdens de 
voorbereidingen van het festi
val van 1965. De zoeklichten 
u'eidcn hierbij gericht op het 
beroemde Bayreuth-koor onder 
leiding van Wilhelm Pitz, het 

orkest onder leiding van Karl 
Bohm, Wieland Wagner en zijn 
assistent Peter Lehmann en de 
zangers Eiwin Wohifahrt en 
William ülvis . 

Regisseuj Klaus Wildenhahn 
heeft voor deze film gebruik ge
maakt van een stijl die aan
leunt bij de « cinéma vérité » 
v\-aaiin de originele klankban
den werden bewaard en het 
niet nodig was bij de montage 
vele trukjes te gebruiken om 
een juiste weergave te brengen 
van de geest en de atmosfeer 
die er op de scène heerste. 

(Vrijdag 14 april 22 uui 25 
- Biussel Ned.). 

Onze seleksie 
Z A T E R D A G 8 APRIL 
20 u 25 Brussel Ned. 
Het sirkus van Moskou (Twee
de deel van de voorstelling ge
geven in het Kon. Sirkus te 
Brussel Programma van de 
RT.B.). 
21 u 20 Brussel Ned. 
Echo 

22 u 00 Brussel Ned. 
Eurovizie-songfestival 1961 
(Rechtstreekse reportage van
uit het Hofburg-teater te We
nen). 

Z O N D A G 9 APRIL 
20 u 40 Brussel Ned. 
De vader van de bruid (Kome-

Op de Vlaamse T.V. 
Z A T E R D A G 8 A P R I L 
16 00 Volksuniversiteit — 17 45 : Ol i 

ver Twist Dert iende en lootste episode 
— 18 55 : Zondmonnet ie — I 9 C 0 • 
Mister Magoo l i e a t l : Don Quichot 
(deel 2) — 19 25 • Au to romo _ 19 55 . 
Hier spreekt men Nederlonds — 20 00 • 
TV-nieuws — 20 25 r Het Circus van 
Moskou Tweede deel van de voorstell ing 
gegeven in het Koninkl i jk Circus te 
Brussel — 2 1 2 0 ; Echo — 21 50 . Con
certo voor cello, experimenteel f i lmpie 
• ^ 22 00 ; Eurovisie-songfestival 1967 
— 23 45 : TV-nieuw^ 

Z O N D A G 9 A P R I L 
1 1 00 : Eucharistieviering — 14 15 : 
Voor boer en tuinder — 14 45 • Axel 
Nor t 12e episode — 15 10 . Afwisse
lend : Kunstr i iden op het i|s en Wiel ren
nen Rechtstreekse reportoge van de 
wielerwedstri jd Pan|s - Rouboix (onder 
voorbehoud) — 16 30 Bi l iar ten Recht
streekse reportage van een gedeelte van 
net Europees kampioenschop — 17 30 : 
Een part i ; t |e moord Zesde en loatste 
episode — 17 55 : Ziet u er wet in ? 
- — 1 8 25 • Klein, k lein k leuter t je — 
18 45 : Jongelui — 19.35 ; Velvet 22e 
? ' ' J Epidemie — 20 00 : TV-nieuws —-
•<ü 15 : Sportweekend — 20 40 : Speel

f i lm ; De vadei van de bruid, komedie 
van Vincente Minnel l i met Spencer Tracy, 
Joan Bennett en Liz Taylor — 22 10 : 
Diaposon Vandaag Alber t Delvaux met 
Cossozioni voor viool, hobo, k lar inet en 
cello — 22 30 • TV nieuws 

M A A N D A G lO A P R I L 
14 05 : Schooltelevisie — 18 25 • Tele-
* ° ° ' m r^A ' ' ' 'T^ ~ " ' * 5 5 . Zondmonnet ie 
— l y o o . Een bewogen snceuwvakantie 
Derde episode De arrestot ie — 19 15 • 
Tienerklanken — 19 55 . De Weermati 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 • Speel 
een woord — 20 55 : De een z i jn dood 
Eerste episode — 21 20 : De Yankees 
komen ' — 22 10 : Gastprogrommo De 
Vlaams nat ionale gedachte en act ie — 
22 40 : TV-nieuws 

D I N S D A G 11 APRIL 
14 05 : Schooltelevisie 
televisie — 18 55 : 
19 00 : Tom en z i jn 
De redder — 19 15 • 
Agent Bud — 19 40 
19 55 
20 00 

— 18 25 • School-
Zandmannet ie — 
hondie 7e a f l : 
Flipper 49e a f l : 

- _ : Kwart Eetje — 
Hier spreekt men Nederlonds —-
TV nieuws — 20 25 • Moigret 

en z i jn dode. Eerste a f l in de nieuwe 
Maigret-ser ie — 22 10 : Medium — 
22.40 ; TV-nieuw*. 

W O E N S D A G 12 APRIL 
17 00 Televisuin — 18 00 . Jeugdtele-
visie —^ 18 25 . Schooltelevisie — 18 55 . 
Zondmonnet ie — 19.00 Jonger dan |e 
denkt — 19 25 : Arena — 19 55 : De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Gilbert Bécaud show (I) — 
21 25 : Debat — 22 05 • Gastprogrom
mo Het vn je woord ; Lekenmoroal en 
- f i losof ie — 27 35 TV-nieuws 

D O N D E R D A G 13 A P R I L 
14 05 ; Schooltelevisie : Frans — 18 55 : 
Zondmonnet ie — 19 00 : Oom Storm 6e 
a f l ; Het raadsel van de Sargo-^sozee en 
het geheim van de Vliegende Hollander 
— 19 25 Tienerklonken — 19 55 : 
Hier spreekt men Nederlonds — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Bononza — 
21 15 • Panorama — 22 15 : Premiere 
-— 22 45 : TV-nieuws 

V R I J D A G 14 APRIL 
18 25 . Schooltelevisie — 18 55 ; Zond
monnet ie — 19 00 : Vergrootglas op de 
postzegel — 19 10 : De wereld is k lem 
Terugreis van de o Wanderer I I I i 
19 40 : Zoekl icht — 19 55 : De Weer
man — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 ; 
Speelfilm : Bezwarend getuige, pol i t ie
f i lm van Billy Wilder met Charles Laugh
ton , Tyrone Power en Mariene Dietr ich 
— 22 15 : TV-nieow$ — 22 25 : Repe
t i t ies in Boyreutib 

die van Vincente Minnelü met 
Spencer Tracy, Jean Bennett 
en Liz Taylor). 
22 u 10 Brussel Ned. 
Diapason. 

M A A N D A G 10 APRIL 
20 u 55 Bt-ussel Ned. 
De een zijn dood... (Een triller 
in vier episoden van Bryan 
Degas en Tudor Gates naar 'n 
verhaal van Philip Jones - 1ste 
episode). 
21 u 20 Brussel Ned. 
De Yankees komen! (Monta-
gefilm van Marshall Flaum 
over aandeel van V.S.A. in 1ste 
wereldoorlog). 
21 u 45 Dui ts land I 
Gott m Japan (Bericht van 
Hans-Wilhelm Vahlefeld). 
22 u 10 Brussel Ned. 
De Vlaams-na t iona le gedach-
te en aksie. " 

DINSDAG 11 APRIL 
20 u 15 Duitsland I 
Auj den spuren seltener Tiere 
(Natuurrezervaten in Turkije 
en Polen). 
20 u 25 Brussel Ned. 
Maigret en zijn dode (1ste afl. 
in de nieuwe Maigret-serie 
naar de roman « Maigret et son 
mort» van Georges Simeon). 
20 u 30 Brussel Fr. 
Melodie souvenir (Liederen uit 
1930). 
21 u 00 Dui t s land I 
Bliek von der Bruecke (van 
Arthur Miller). 
21 u 35 Neder land I 
Mies en scène (Reportage van
uit Enschede,met intervieuws) 
22 u 10 Brussel Ned. 
Medium (Magazine van kunst 
en kult UUI). 

W O E N S D A G 12 APRIL 
20 u 15 Dui ts land 1 
Die Russen und die Deutchen 
(uit de reeks «Ost und West»). 
20 u 25 Brussel Ned. 
Gilbert Becaud-show (Ie deel). 
21 u 10 Brussel Ned. 
Randfiguren : Erich Kaestner 
(Samenstelling : Ernst van Al-
tena - programma van de NTS-
VPRO). 

21 u 50 F rankr i jk I 
Vanuu Rome (Europese kam
pioenschappen boksen Bossi -
Jossein). 

D O N D E R D A G 13 APRIL 
20 u 15 Dui ts land 1 
Magdalena (Volkstuk van Lud-
wig Thomas). 
20 u 55 Neder land I I 
Achter het nieuws (Aktuali-
teiten-rubriek). 
21 u 15 Brussel Ned. 
Panorama. 
21 u 50 Dui ts land I 
Gesichten Asiens (Afganistan) 

VRIJDAG 14 APRIL 
20 u 25 Brussel Ned. 
Bezwarende getuige (Politie
film van Btlly Wilder met Char
les Laughton, Tyrone Power en 
Mariene Dietrich). 

21 u 00 Dui ts land I 
Grosseinsatz (TV-film in de 
politiereeks « Schauplatz Los 
Angeles »). 

21 u 35 Neder land I 
Voor de vuist weg (Ontspan
ningsprogramma met inter
vieuws). 

22 u 25 Brussel Ned. 
Repetities m Bayreuth (De 
voorbereidng van de Bayi eu-
ther Festwochen 1965, een do
kumentaire van Klaus Wilden
hahn). 

file:///erbie
file:///ooislel


If wu 

vtemsretionaBljIII 

Anderlecht 
mag wel 
met flessen gooien! 

Tijdens de voorbije wedstrijd Beer-
schot-Anderlecht kreeg de uitstekende 
Vlaamse scheidsrechter Delcourt (uit 
Sleidinge) een ties naar het hoofd ge
worpen. Dit projektiel werd naar het 
scheidsrechterlij ke hoofd geslingerd 
door een Anderlecht hand, dit werd 
vastgesteld door een aanwezige politie-
offisier. De heer Delcourt maakte een 
verslag, maar de K.B.V.B vond het best 
dit verslag te negeren en trof geen 
maatregelen tegen de \fiegelstreek 
waaraan Beerschot absoluut geen 
schuld had. Want Anderlecht mag dat. 
Hoe lang nog, heren van de Guimard-
straat, twee maten en zeven gewichten? 

De man die beslist 
Tijdens het scholierenpaastornooi van 

Berchem Sport op tweede Paasdag re
gende het emmers water De eerste 
wedstrijd had het terrein, dat meer het 
uitzicht had van een zwemdok, volle
dig omgeploegd en was voor de tweede 
wedstrijd bepaald onbespeelbaar. 

De scheidsrechter die deze tweede 
partij diende te leiden durfde geen ver
antwoordelijkheid nemen en liet de 
wedstrijd aanvangen. Van voetbal was 
er natuurlijk weinig sprake Plots stop
te de fluitjesman de partij en ging aan 
een afgevaardigde van het provinsiaal 
scheidsrechterskomitee vragen of hij 
moest doorspelen Deze man, een oud-
internationaa! scheidsrechter, zei dat 
het veld bespeelbaar was Toen aan de 

rust de stand nog steeds nul-nul was 
vonden de inrichters het welletjes en 
besloten, nog vijf minuten te spelen 
waarna er strafschoppen zouden geno
men worden En het werden strafschop
pen 

Wat ons echter minder goed gaat, is 
de lankmoedige houding van de scheids
rechter die onderdanig de orders volg
de van een komiteelid 

Volgens ons is de scheidsrechter nog 
steeds de man die beslist of er afgelast 
wordt of niet en geen komiteelid. Al 
zijn er 20 komiteeleden aanwezig... 

Sporteuromarkt 
De voorzitter van het belgies olym-

pies komitee, de heer Raoul Mollet, 
heeft mededeling gedaan over de tot 
standkoming van een Sporteuromarkt. 

« Zeven landen hebben er in prinsipe 
in toegestemd lid te worden. Er zullen 
er echter snel meer bijkomen » aldus 
majoor Mollet 

Hij vertelde dat begonnen zal wor
den met België, Zwitserland, Frankrijk, 
Italië Spanje, Luksemburg en Neder
land De volgende leden zullen Duits
land en Oostenrijk zijn 

Mollet legde uit dat men uit is op 
een nieuw sisteem van uitwisseling van 
sportmensen, trainers, mediese deskun
digen, funksionarissen en sportuitrus-
ting om het Europese sportpeil in ver
schillende takken op te voeren. 

Als voorbeelden van mogelijke sa
menwerking noemde hij bijvoorbeeld 
dat Italianen onderricht zouden geven 
in basketbal. Nederlanders in de zwem-
tekniek, Spanjaarden in rolschaatsen, 
enzovooit. 

De Sporteuromarkt zou in de eerste 
week van desember 1967 beginnen te 

Niet alleen op de weg, maar ook op de piste is Merckx de jongste dagen de grote 
man geweest Verleden week zegevierde hij nog in het Antwerps Sportpaleis. 

werken met een treffen tussen België 
en Spanje. Men zou dan in 16 belgiese 
en Spaanse steden elkaar ontmoeten. 
Volgens Spaanse sportfunksionarissen 
wordt hierbij gedacht aan atletiek, 
roeien, basketbal, boksen, wielrennen, 

schermen, volleybal, turnen, gewicht
heffen, hockey, judo, zwemmen en 
schieten. 

De naam Euromarkt is gekozen om 
aandacht te krijgen voor nieuwe mid
delen om in de sport vooruit te komen. 

De wielerfans hebben reeds 
hun hartje kunnen ophalen aan 
hun geliefkoosde sport. Het wil 
hier niet onze bedoeling zijn om 
nog eens te herhalen, wat de 
kranten u reeds in geuren en 
kleuren verteld hebben. Wel wil
len we aan de wielersport enkele 
bemerkingen vastknopen, waar
aan de kranten zich met willen of 
kunnen wagen. 

Over het probleem van de do
ping kunnen we zeer kon ztjn. 
De maatregelen die men in België 
genomen heeft om de « verkwik
kende » middelen te verbieden m 
de sportmiddens en vooral in de 
wielermiddens komen ten minste 
15 jaar te laat. Deze kwaal ts 
reeds zo ingeburgerd dat er nog 
weinig zalf aan te strijken ts. Ook 
de houding van de Belgiese Wie
lerbond terzake vergemakkelijkt 
de kontrole der openbare macht 
niet. 

Punt twee dat we even onder 
de loupe willen nemen is het ver
schijnsel der ploegenmerken in 
de Ronde. Er werd reeds heel wat 
vooringenomen berichtgeving 
rondgestrooid voor of tegen het 
merkensisteem! Het is namelijk 
zo, dat deze kwaal in feite één der 
ergste is die de wielersport voor 
het ogenblik teistert. De kombi-

sen Simpson en Merkx, tussen 
Planckaert en Sels zijn allemaal 
van aard om het goedgelovig pu
bliek zand in de ogen te strooien. 
Het klinkt wellicht ongezouten, 
maar het moet ons van het hart 
dat de zg- tekniese leiders van de 
wielerploegen niet meer dan ma
rionetten zijn in de handen van 
de kommersiële direkteurs der 
« ekstra-sportieve » firma's. Zaken 

wordt daarbij al te vaak vergeten. 
Ten slotte zou het over wielren
nen moeten gaan en niet over een 
bepaald verkoopprodukt. 

Vroeger reden de beroepsren
ners zonder «ekstra-sportieve 
steun » en ze verdienden ook geld. 
Deze handige « sportieve » firma's 
zijn zelfs zover gegaan om begin
nende rennetjes volledig in het 
nieuw te steken, door aan kliibs 

DE WIELEN DRAAIEN 
nes tussen deze merken en het 
handig uitspelen van uitlatingen 
van wielrenners (want deze men
sen zijn voor 75 t.h. geen « intel-
lektuelen») bieden zoveel stof 
voor de penneridders van de 
sportpers dat we ons hierover 
niet verder druk hoeven te ma
ken. De « vreselijke » ruzies tus-

zijn zaken, zeggen deze heren; we 
kunnen hen trouwens geen onge
lijk geven. Een fotootje m de 
krant van Merckx met het siroop/-
merk V.Y. duidelijk leesbaar op 
trui of broek kost hen geen sent 
en deze kosteloze publisiteit doet 
verkopen. Hier betreden we het 
gebied der publisiteit; de sport 

gratis truitjes ter beschikking te 
stellen. Ook jongetjes van 14-16 
jaar worden reeds in de kommer
siële dans betrokken en mogen 
hun loopbaan van « sandwichmen 
op de fiets » beginnen. 

De Belgiese Wielerbond vindi 
dit alles zeer normaal, want tede 
re week verschijnt er in zijn me
dedelingen een lijst van overeen 
komsten gesloten tussen wteler-
klubs en «sportieve» merken. 
We wisten niet dat de KBWB zich 
mag inlaten met publisiteit. Het 
wordt ons inziens hoogtijd ter wil

le van de eerlijkheid in de sport, 
dat deze kankerende kwaal eens 
en voorgoed gereglementeerd 
wordt. Zoniet staan er ons nog 
een hoop dingen te wachten die 
helemaal niets gemeen hebben 
met wielrennen. Maar terzake ma
ken we ons wel illuzies, als we op 
beterschap hopen... 

Een aantal burgemeesters en 
ook verschillende goeverneurs 
van provinsies hebben zich be
roepen op de wet om wielerwed
strijden te verbieden in hun ge
meente, daar zo'n wedstrijd een 
belemmering voor het verkeer en 
een gevaar op de weg kan zijn. 
Tol voor kort ging het doorgaans 
om minder belangrijke wedstrij
den. Nu de openbare instanties 
een stokje voor « Le Soir »'s klas
sieker Parijs-Brussel hebben ge
stoken, zullen de perspolemieken 
over deze kwestie nog maar pas 
voor goed op gang komen. 

We hebben er m vroegere korte 
bijdragen reeds op gewezen dat 
een sport waar het er vooral op 
aankomt, zoveel mogelijk geld te 
verdienen tn feite niet meer in de 
rubriek « sport » tuishoort, maar 
desnoods bij « ekonomie» of 
« handel en industrie ». 

Ook dat is natuurlijk een tllu-
zie en de jongens met publisiteit 
op het petje zullen hier en elders 
wel op de sportpagina blijven 
prijken. Zolang het nog duurt, 
tenminste. Want de wielersport 
moge dan door de kommersiali-
zering al « rijker » geworden zijn, 
bloeiender is ze daarom zeker 
niet. En nog één opmerking : de 
sportjoernalisten zouden toch 
eens moeten ophouden met het 
torenhoog ophemelen van jon
gens die knap rijden, maar die — 
eenmaal aan de top — de koersen 
en de overwinningen kopen en 
verkopen naar believen. 

V.U. 
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Ook vakantie voor onze huismoeders ! 
Dank zij de DlVO-formule 

TIJDBESPARING 

l 

I . FRIAC-
DIEPVRIEZER 
Hoogste klasse 

Vijf j a a r totale waarborg 
Nieuwe sociale pr i j s . 

2. DIVO-SERVIGE 
i Om de veertien dagen le-
1 vering tegen GROOT-

VERBRUIKSPRIJZEN 
, van alle diepvries- en an-

J dere voedingswaren. 
/ Reeds meer dan 25 000 

y k lan ten die t rouw blijven 
omda t ze t revreden zijn. 

een supe rmark t in u w keuken ! 
alle groenten zijn geku i s t ! 
vlees en vis = voorgesneden en p a n k l a a r ! 

— bereide schotels ! 

Profiteer van onze voor jaar sreklame: 
een maand gratis eten! 

Voor elke nieuwe koper. VEERTIG verschillende KWALITEITSprodukten 
van ± 1 kg. voor de prijs van 200 fr. 

B O N 

DIVO-p v.b.a. J. VERVAECKE 
Zend deze bon naar : Noordkus t laan 10, Groot-Bijgaarden (Brusse l ) 

Telefoon : (02)27.43.47 (51 . ) 
Naam : 

Straat : 

Gemeente : 

Graag ontving ik zonder verbintenis een kosteloze dokumenta t ie . 

W I M M A E S 
vraagt U iijn militanten in moei 
lijke ogenb'ikken (boete en sexang) 
met ID de steek te laten Stort m 
^'erwijld uw steun op eén der tv^ee 
onderstaande rekeningen bii de 
Kredietbank van uw gemeente : 

- rek ar. 1100/37 305 van 
VMO. Antwerpen ol 

— rek nr. 1100/36.971 van 
Vlaams Solidariteitsfonds 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan )nder mijn oersoonJijk toe
zicht. 

bet 

bet 

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

FIRMA DEPREZ 
Vismlfn 104 
O O S T E N D E 
Te l . : 059 • /1715 

LE 109 

HERMES 
SCH^ei 54 .iuidlaao 

211 M Lemonnierlaan 
Tel 11.00.33. 
Brussel. 

VOLLhDIGh 
SL^HhIAHlA^T-
KHHSIS liN ï JAAR 

Steno en 
dakt>logirffie 
m vier talen 
Boekhouden 
Sociale wetgevinfi 
Moderne talen 
Handels 
co r re sponden t i e . 

Dag en avondlessen 
De «chool waar Vlaminytn 
ï ich thui'i voelen 

Reter en voorde l i a t r 

l~B ' 06 

GLAZEN en MONTJREM. 
Gratis voor vtieletden. 
Herilellrngen ui e gen werlTiutl, 

Walter ROLAND 
•— Gediplomeerd Opt eter "-
Kerkstraat, 58 — Aitwerpen 
|l*l • u b op het hu mummer 'J 

Telefoon: 35 U 62 
10 ffe loriing op vt/ioon doïtr» 

LB Ï02 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

AI de grote eekenrte Diiltsp en Belcisohe 
9rkesten znllcn er zorgen voor de stcnuning 
In al onze lokalen Is er altijd : originele 
Breugellaanse stemming • deftige leute en 
plezier • goede bediening oeste dranken 
goed en niet diinr 
NB AI onze zalen /Ijn gins (ie winter ter 
beschikking voor Bals • Banketten • Ver
gaderingen, enz... 

— LEÜV EN « 1000 plaatsea 
•— A*LST • 1000 plaatsen. 
— HULSTE - KORTRIJK ; 1000 pi. 
— ANTWERPEN j ÏOO plaatsen. 

Vereniging voor Arbeids
veiligheid door Techniek 
eu Kontrole. - Erkend bij 

iVLB. V. 22/2/62. 
ATK 
v.z.w. 

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

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

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

Agenten over GANS VLAANDEREN. 
LB 101 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LÜYTEN 

Trooststraat 12 

f6emeentep[ein[ 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 
LB 104 

DORTMUNDER THIER BRAU 

nviTORT A B T S 
Tlensestecnweg 128, Eorbeek-La 

TeL I (016) 463.11. 

Voortverlcopcrs worden gevraagd roof 
— Dortmander Thiep. 
— Tonlstelner E^rndeL 
— Rijnwijnen St JACOBS-HELLEREl 

Oan-AIgesbclni. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

koopt — bonwt en hnnrt cafés In gan» het 
lancL — Medewerkers worden gevraagd 

LB 103 

VOOR ALLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN- EN BUITENUND 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Riiswijcklaan 62, 
A N T W E R P E N . 
Telefoon : 03/38.9U4. 

L6 107 

^geslapen 
wanf . . . 

SCHt IMHL BBEHMAl IiAi>J>EM 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSOH1 AU I iUSSLN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

.Sim 
. ik koop bij 

mmmrmtn^sNsu>nijF 

(Brevet 512767) 
TE ZELE (O.-VL.) 
GEWAlTEERDt BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
TeL (052) 44641 en 44642 

Indien L geen verkoper 
in uw omtrek bent, stuur 
ons een kaartje en we 
de dichtst biigelegen ver 
zenden L het adres van 
koper Star Zele 

LË lO i 
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8 en 9 april a.s, 

VOLKSUNIE - PARTIJKONGRES TE BRUSSEL 

Wij weten niet of deze maal de duisternis 
het licht van de nieuw^e pauselijke ensikliek 
zal aanvaarden. Om het verder bijbels te zeg
gen is er gejubel aan vooruitstrevende kant 
en nauwelijks verholen tandengeknars aan de 
reaktionnaire kant van de Belgiese pers. Het 
licht wordt duur betaald, zou Herman Heyer-
mans kunnen zeggen hebben na de omstre
den T.V.-uitzending van Maurits De Wilde. 
VU en oude adel en VNSU en studentenver-
kiezingen is een ander tema dat deze week 
nog doorwerkte in de pers. 

L A C I T E 

Een nieu-we stap op de weg naar een hu
mane, liefdevoller samenleving kan de pause
lijke brief worden schrijft 200 t. h. pro- de 
bekende Waalse hoogleraar Mgr. Lederq. 

« Paulus V'I komt terug op lietgeen hij 
reeds zo dikwijls gezegd heeft en door zijn 
voorganger steeds werd onderwezen, dat de 
goederen van de aarde ten dienste staan van 
de mens, van alle mensen, en dat men zich 
niet achter een zogenaamde persoonlijk recht 
moet verschuilen : « Dit is het mijn ». Mijn 
persoonlijk recht is dienst te bewijzen en al 
mijn bezittingen worden gerechtvaardigd 
door de diensten die zij bewijzen. De gron
den, het geld. de gebouwen, de nijverheden, 
de handelshuizen, het verstand, de opvoeding, 
de gezondheid, alles. Wanneer ik voor de 
j e ch t e r zal verschijnen, zal ik over alles re
kenschap moeten geven. » 

L E P C U P L E 

Was in zijn eerste reakties nog vooral de 
« partaaigazet i . Pauselijke brief, goed... 
maar... 

« Wanneer de Paus in naam van de Kerk 
en van de moraal zonder meer bevestigt dat 
« er geen absoluut en onvoorwaardelijk recht 
op privaat eigendom bestaat », wanneer hij 
het prinsipe erkent van bezitsonteigening ten 
voordele van het algemene en publieke nut 
en hij de transfer van kapitalistiese bezittin
gen naar het buitenland veroordeelt, is de 
verleiding groot dit alles met beide handen 
toe te juichen en erop te wijzen hoe de pause
lijke stellingen deze van het sosialisnie bena
deren. 

Maar wat baten de kategorieke doktrinale 
veroordelingen indien deze niet gevolgd wor
den door een intensieve aktie van gans .̂ e 
kntolieke Kerk om de oorzaken \ an deze 
schandalen te doen ophouden ? » 

LE MATIN 

Minder geestdriftig zijn de blau^ve, frans
kiljonse Keren van Le Matin. Het wordt een 
schelden op de a tovaritsjen j) van het kris-
ten-demokratiese blad La Cité. 

« De publilaitie en de ensikliek van Pau-
lus VI blijft grondige beroering wekken en 
geeft stof tot felle polemieken. Zoals voorzien 
vinden de kollektlvlsten van alle pluimage 
en van alle kaliber, mits ingekorte geïzoleer-
de teksten, in dat lijvig dokument slechts 
de veroordeling van het kapitaal en het pro
fijt dat er uit voorkomt. Dwaasheid of slech
te daad, men weet het niet best. In verschil
lende landen — kijk maar naar Italië - -
steken mannen van links het hoofd op en 
handelen alsof de Paus de wettelijkheid van 
de « grote avond » had aangekondigd. En 
bij ons geeft « La Clté » een gloed\ olie kom-
nientaar : 

« De waarheid is, moeten v^ij het herhalen, 
de universele Kerk gaat steeds vooruit. Kn 
indien men gisteren heeft mogen zeggen dat 
zij de arl>elders verloren had. /.al zij zeker 
deze vergissing vandaag niet opnieuw begann 
in wat in on^e tijd de nieuwe sosiale kwes
tie is • , 

Kalmpjes aan, tovarltch, kalmpjes aan ! 
Herlees de ensikliek eens in alle kalmte. » 

OE STANDAARD 

August Van Istendael de bekende voor
zitter van het internationaal kristeiijk vak
verbond vraagt in de Standaard dat de klei
ne landen het voorbeeld geven op het vlak 
van de ontwapening. Wij zijn het met hem 
volledig eens, schaf de Belgiese operettetroe
pen van 25 miljard per jaar af. Hoe is dat 
wraakroepend rekensommetje weer. Voor de 
prijs van 2 supersoniese bommenwerpers kan 
men de 15.000.000 melaatsen doeltreffend in-
jekteren. Doch niemand gaf het hen, staat 
er in het evangelie. 

« Rij zijn bezoek aan Bombay lanseerde 
de paus de gedachte van de oprichting van 
een wereldfonds voor ontwikkeling, dat door 
besparingen op bewapening nog zou worden 

gespijsd. De gedachte aan een dergelijk fonds 
kwam in de N'erenigde Naties reeds in 1949 
ter sprake en is bijgevolg niets nieuws. Tot 
hiertoe bleef elke praktlese verwezenlijking 
evenwel achterwege en wel omdat deze ge
dachte alleen maar leefde In het besloten, 
technokratiese milieu van de Uno-gedele-
geerden en niet door de publieke opinie werd 
gedragen. De herhaalde oproep van de paus 
kan op dit gebied een gelukkig en pozltief 
effekt hebben. 

Waarom 7X)uden de kleine naties niet be
ginnen ? Hun betekenis In een eventueel, 
toekomstig konflikt is welhaast nihil. Als zij 
de verbintenis konden aangaan zich uit alle 
militaire allianties terug te trekken, over een 
periode van 20 jaar hun militair apparaat 
tot de strikt noodzakelijke grenswacht en 
burgerlijke verdediging af te bou^ven en ge
leidelijk aan de aldus verwezenlijkte bespa
ringen In vredestichtende ontwikkellngsinves-
teringen aan te leggen, zouden zij een sterk 
en realizeerbaar voorbeeld stellen, dat niet 
zonder gevolgen zou kunnen blijven op de 
houding van de n\eer belangrijke naties. Dat 
zou ongetwijfeld een realizatie zijn in de zin 
van de nieuwe ensikliek. » 

Diezelfde Standaard zegt rake dingen over 
de ff Dure elektrisiteit ». 

« De getlachtengang welke de kijker uit 
zijn jongste T.V.-enquête over : « Dure elek
trisiteit » bijblijft, kunnen wij als volgt sche-
matizeren : de elektrisiteit voor hulshoude-
lijk gebruik (laagspannlng) is in België bij/on
der duur in vergelijking met de ons omrin
gende landen. 

Dit spruit voort uit het winstbejag van de 
elektrlsiteitsmaatschappijen die om aan de 
nationallzatle te ontsnappen, en ook om fis
kale redenen, een vorm van gemengde inter-
kommunale zijn bijgetreden, waarin zij feite
lijk heer en meester bleven. Vermits de ge
mengde interkommunale dlrekte inkomsten 
voor de gemeentekas oplevert, het gemeente
bestuur een heleboel last bespaart en bepaal
de scheidenen of burgemeesters er flnansleel 
wel bij varen, ontnioet zij geen grote weer
stand meer van politieke partijen, vakbonden 
ol andere belangengroepen. 

Het kontrolekomltee is niet in staat zijn 
taak te vervullen, de vakbonden gooien het 
er op een akkoordje met de werkgevers en 
d e staat is niet bij machte hieraan nog veel 
te wijzigen. 

Dit alles moet de kijker tot de bedenkins; 
leiden dat de belangen van de huishoudelijke 
verbruiker zeer slecht worden verdedigd. » 

H E T V O U K 

Klaagt ook scherp de toestanden aan die 
door Maurits De Wilde eens van hun man
tel van Noach ontdaan zijn. Maar onder die 
mantel zijn er veel AVC-burgemeestertjes en 
tutti quanti die met die « wrinstmakers op 
kap van de verbruiker » koketteren. 

« Maurice de Widle heeft zich niet met een 
kluitje in het riet laten sturen. 

Hij ging uit van het standinmt dat de «e-
wone man te veel voor zijn elektrisiteit i>e-
taalt. dat de privé-sektor met de grote win^t 
gaat lopen, dat een ander gedeelte \ an <le 
winst ten goede komt aan de gemeenten die 
er hun finansieële put mee nullen, vvat aldus 
een vorm van indirekte belasting is die vooral 
de kleine man treft. 

Zijn onderzoek was een indirekt pleidooi 
voor de nationallzatle van de elektrisiteits-
sektor en een rechtstreeks pleidooi voor het 

beheer door de openbare sektor : regies of 
zuivere interkommunales. Voor de gemiddel
de kijker zal dit onderzoek in grote gedeelten 
« als latijn » hebben geklonken. Eén zaak 
zal hij er wellicht uit onthouden hebben : 
de elektrisiteit brengt geld op — dat hij mee 
betaalt — en dat geld dient niet in de eer
ste plaats om de tarieven te verlagen. H<'t 
gaat naar de kas der gemeenten en naar het 
groot kapitaal, in de enquête met name ge
noemd : de Société Générale, Electro Bell en 
Sofina. Een kleiner gedeelte gaat naar aller
lei tussenpersonen die in de raden van be
heer zetelen en op uitzonderingen na, een on
dergeschikte rol spelen. De privé-sektor kon-
troleert de hele aangelegenheid. » 

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

In de geest van openheid die zich manifes
teert ging het 26ste Vlaams filologenkongres 
door te Gent. E.H. Beimaart , vooraanstaande 
uil het vrij katoliek onderwijs en direkteur 
Merecy van de Rijksnormaalschool onder
zochten in -wederzijds begrip de groei naa r 
pluralisme ook op onderwijsgebied. 

In een hoofdartikel verheugt de Gazet van 
Antwerpen zich hier over als een winstpunt 
voor het Vlaamse Volk. 

« In een geest van oprechtheid en van bij
na hartelijke hoffelijkheid hebben vrijzinnige 
en katolleke intellektuelen, onder wie meer
dere priesters, een open gesprek gevoerd rond 
het zo delikale probleem van het phiralistlcs 
onderwijsstelsel. Eenzijdigheid, onverdraag
zaamheid of blind fanatisme hadden geen 
enkele leefruimte tijdens dit gesprek. E r is 
in dat opzicht in de voorbij jaren een moei
lijke weg afgelegd. De huidige rezultaten van 
een konfrontatle tussen katolieken en vrij
zinnigen bewijzen dat dit volk, ons volk 
steeds meer groeit naar de eerbied voor de 
ideologlese diversiteit. Dat Is het wat dit de
bat In de Gentse Riiksimiversitelt voor ons 
zo biezonder aantrekkelijk maakte . » 

H E T V R I J E W A A S L A N D 

Stelt zijn kolommen ter beschikking van 
onze volksvert. Coppieters om uitleg te ge
ven over zijn « guillotie» » wetsontwerp dat 
de blauwe bloed-koppen wil doen rollen in 
buitenlandse zaken. 

Vlamingen van Brabant en tot 50 
km. rond Brussel : een jonge Vla
ming staat te uwer beschikking 
voor het schilderen van uw kroon
lijsten en eventueel andere schil
derwerken. Snelle b e d i e n i n g . 

Schrijven bureel blad 
dat zal doorsturen; letters T.123 

« Toch ben ik, zowel in mijn tussenkomst 
als in mijn wetsvoorstel, niet vertrokken van
uit een taai-optiek, maar wél vanuit een 
volUsnatlonaal en een demokraties standpimt. 
De diplomatieke vertegenwoordiging van een 
staat moet een waarheidsgetrouw beeld op
hangen van de werkelijke situatie en ver
houdingen binnen dit land. Welnu, de Belgie
se diplomatie weerspiegelt noch de volkse 
t«eeledlgheld van België, noch de ekonomie-
se verscheidenheid van N'laanderen en Wal
lonië. 

Niet alleen worden de belangrijkste po.sten 
in de wereld bezet door nobiljonse frankofone 
ambassadeurs, maar ook — en dat is nog 
meer onrustwekkend — zwaait een volks-
vreemde adel de skepter in de direksie-gene-
raal van de politiek in ons departement van 
Buitenlandse Zaken. Wie meent dat ik over
drijf, raadplege de lijsten die ik heb opgeno
men in de « toelichting » van mijn wets
voorstel. 

In zulke omstandigheden mag men tot het 
besluit komen dat het Belgles buitenlands 
beleid niet op demokratlese wijze wordt ge
voerd. 

Een volksnationale ontvoogding loopt met 
ten einde, is niet voltooid bij de noodzake
lijke binnenlandse veroveringen, als daar zijn: 
taalgrens, taalwetgeving, welvaartsorgatas-
men, e.d.m. Een volksnationale ontvoogding 
loopt normaal door In het buitenlands be
leid. » 

D E V R I J E S T E M 

Een Lokers blad (88 jaar oud volgens zqn 
onderschrift) geeft beschouwingen bij de 
Gentse studentenverkiezingen. 

« De Gentse studenten hebben niet gestemd 
voor folkloristiese lijsten zoals die van liet 
senlorenkonvent en van de liberalen. De li
beralen behaalden met hun 179 stemmen 
ongeveer drie present van de stemmen. Wie 
sprak er van kleine partijtjes in verband met 
de N'olksunie bij de laatste verkiezingen ? 

De Gentse studenten hebben duidelijk ge
maakt dat zij van de konservatieve pji-ouettes 
van de liberalen en hun jeugdige grijsaards 
niet moeten hebben. 

De grote overwinnaar In deze klesstrljd is 
wel de VXSU welke als enige lijst met een 
algemeen en prlnsipieel programma opkwain. 
Dat programma was én zeer progressief én 
uitgesproken volksnatlonalistles. » 

WALTER LUYTEN. 

Z A A L M A .J E S T I C - CABNOTSTRAAT - A N T W E H P E N 

VRIJD.\G 28 APHIL 1967 — 20 U. 

V. U. K L K I N K U N S T A V O N D 
ingericht door de Volksunie Antwerpen 

MET DE MEDEWERKING V A N : 

M I E L C O O L S 
de Vlaamse troebadoct 
W A N N E S V A N D E V E L D E 
dc Antwerpse straatzanger 
J o S G H Y S E N 
kolder-prozoist 
G E B » V A N D E N B O S C H 
muzikaal duo 

PRIJZEN DER PLAATSEN — 30.- (bovenl — SO.- (beneden) (8 eerste rijen) 

L 
Kaarten te bestellen : V U - o f d Antwercen stod — Oude Koornmorkf 28 — Tel 

"ost rek BERGER*; — : 6 ' 75 " — Antweroen 1 
32 8' 01 

Eigenaars yan een DIepyriezer 
Wij leveren U alle DIEPVRIESPRODUKTEN en andere levensmiddelen aan 
huis ivlees, groenten ijskrecm. bereide gerechten, ent . ) . Kewxe tussen 
400 verschillende produkten.ianGRÓOT;^HANDELSPRUZÊN. 

Vra.i? onxé prijsli.st. zönócr cni^e verbintenis 

DIVO - Etn J. VERVAEGKË p v.b.a. 
Noordkustlaan 10. CROOT-Bl|CAARDEN/Bfussel 
Tel. .02/27.43.47 5 liinen 

'T IDEALE TUINTOESTEL VOOR GANS UW KROOST TOT 15 JAAR! 
Zware, gansstalen konstruktie 

(3x2 m. Hoog 2 m.) 

SLECHTS 2 . 9 9 5 FR. 

Firma Cortvriendt 
Diepestraat 29, Antwerpen - tel. : (03)32.44.30 

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geilltistreerd prospektus 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
DIENSTBETOON 

Op het sekretariaat der afd., Ou-
SL Koornmarkt 28, Antvv. 

Alle dagen van 12 uur 30 tot 16 
Uin 30. 

Donderdag tot 19 uur. Ook op af-
»j5raak buiten de uren. 

Er is een aparte ingang voor het 
•ekretariaat langs de Pelgrimstr. 2. 
KLEINKUNSTAVOND 

Vrijdag 28 april 1967 heeft in de 
«aal Majestic een V.U.-Kleinkunst-
B\ond plaats, georganizeerd door 
de Volksunie, afdeling Antwerpen-
Stad met medewerking van Miei 

1 Cools de Vlaamse troebadoer, Wan
nes Van de Velde de Antwerpse 
6ti aatzanger, Jos Ghysen, kolder-
prozaist, Al en Rob Van den Bosch 
folk. en popsingers. 

Kaarten 100, 50 en 30 fr. bij on-
Ee propagandisten en op het sekre

tariaat, Oude Koornmarkt 28, tel. 
328101. 
SOSIALE AVOND 

Dinsdag 18 april in lokaal «Tliier-
biau », Groenplaats, bizondere 
avond gewijd aan verschillende so-
siale problemen. 

Sprekers : 

De h. Slosse : algem. beeld V.U. 
tot sosiale problemen. 

Mr. Hugo Schiltz : algem. 
beeld V.U. tot sindikale organiza-
sies. 

De h. Bergers : plaatselijk beeld 
V.U. tot stadspersoneel. 

Na deze spreekbeurten giijpt een 
open debat plaats waar ook be
langstellenden van andersgezinde 
politieke overtuiging kunnen aan 
deelnemen. 

Mr. Wagemans treedt dan op als 
debatjeider eq moderator. 

KONGRES 8-9 APRIL TE 
BRUSSEL 

Vertrekplaats voor leden uit Ant
werpen : Plantin Moretuslei (tegen 
Spoorbrug) met of zonder wagen : 
zaterdag 8 april om 13 uur 30, zon
dag 9 april om 9 uur. 

VAN DE V.U.-LEIDING 
STATUTAIR PARTiJKONGRES 

Zaterdag 8 april 
In tegens te l l ing met w a t op de u i tnod ig ing voor he t Kon-

gres ve rme ld s taa t , gaan d e seks ievergader ingen op za t e rdag 
niet d o o r in d e E ins te inzaa l van he t Rog ie r s sen t rum, m a a r 
wel in d e Descar teszaa l van het Rog ie r s sen t rum, Voorui t 
gangs t r aa t 32 A (let o p d i t n u m m e r 1 E r zul len za t e rdag 9 
apr i l e ch t e r ook r i ch t ingwi jze r s a a n g e b r a c h t w o r d e n ) . 

14 u 30 — V e r g a d e r i n g pol i t ieke seksie . 
Voorz i t te r : m r . Schi l tz ; r e f e r a a t h o u d e r : d r . 
Anciaux ; s ek re t a r i s : m r . Doevespeck. 

16 u 00 — Pauze . 
16 u 30 — Vergade r ing ku l t u r^ l e seksie . 

Voorz i t te r : d r . Raskin ; r e f e r a a t h o u d e r s : l ic . 
W. Luy ten , d r s . M. Coppie te r s ; s e k r e t a r i s " : J . 
Cuppens . 

Zondag 9 april 
In de Alber t I-zaal van het Kongressenpa le i s , Koudenbe rg , 

Brussel . 

10 u OC — Vergader ing ekonomiese seksie . 
Voorzi t ter : d r . W o u t e r s ; r e f e r a a t h o u d e r : d r s . 
E. B o u w e n s ; s e k r e t a r i s : i r . Deroo . 

14 u 30 — P l e n a i r e s lo tve rgade r ing . 
Afkondiging d e r bes lu i ten . 
Ui t re ik ing d e r k a d e r b r e v e t t e n . 
T o e s p r a k e n d o o r pa r t i j voorz i t t e r m r . Van de r 
l i ls t en alg. s e k r e t a r i s d r s . W. Jo r i s s en . 

Wie tussen za t e rdag en zondag te Brussel wi l o v e r n a c h t e n . 
Kan zijn n a a m r e e d s t ans opgeven aan he t a lgemeen par t i j -
s e k r e t a r i a a t Brusse lse V.U.-leden die logies k u n n e n ver-
streKKen aan kongress i s ten , w o r d e n eveneens ve rzoch t zich 
met he t s e k r e t a r i a a t in ve rb ind ing te s te l len, tel . 02.118216. 

Het k o n g r e s s e k r e t a r i a a t zal voor en na de seks ievergade
r ingen van za t e rdag d e ove rnach t i ngskwes t i e s me t de be
t rokkenen n a a r Best ve rmogen rege len . 

Op de s lo tz i t t ing zijn al le leden van de Volksunie h a r t e 
lijk we lkom ! 

MEDEDELINGEN vanwege het ORGANIZATIEKOMITEE 
' •) De s t emgerech t igde kongress i s ten nemen, zowel voor de 

s e k t i e y e r g a d e n n g van z a t e r d a g n a m i d d a g in de Descar
teszaal (Rog ie rcen t rum, Vooru i tgangs t r . 22) a ls voor 
deze van d e zondagvoormiddag in de Alber t 1-zaal van 
Kongressenpa le i s , vooraan p laa t s in de zaal, op de aan
geduide voorbehouden p laa t sen . 

- I De Kongress is ten aan w i e op de s lotz i t t ing van d e zon 
d a g n a m i d d a g he t kade r schoo lb reve t zal» u i tgere ik t wor 
den, nemen p laa t s in de eers te ha l f ronde vooraan in de 
Aiber tzaal op de voorbehouden aangedu ide p laa t sen . 

3°) Hostessen en leden van de o rded iens t zullen U hierbi j 
oehulpzaain zijn. 

4°) Verschi l lende sek re t a r i a t en zullen t e r besch ikk ing s taan 
van fie kongress i s ten . 

•1 ) Wagens ta l l ing in de voorbehouden « p a r k i n g s » van de 
Beide kcingresplaatsen of in de oml iggende s t r a t en . 

"̂  ' l^J' 'Tn^^". '^^^ iedereen ti jdig a a n w e z i g zou zijn, min 
s tens lit minuten voor het a a n v a n g s u u r van de verschi l 
lende z i t t ingen. 

Namens het o rgan iza t i ekomi tee 
J. S teegmans . 

TWEEDE V.U.-MEIVIERING 

or^a^nilaTiei'omftl"/ -"^ '^l* ' " r '?»°'g«-''n te T u r n h o u t . Een 
d t I n ti .fiJf '^ ' ' " ' " P . *^^"'S met de u i t w e r k i n g • an 

al'.VïJLtr^zu^r/Ze'iireL'" '" '™"' "'^ '"^'^^^'^ '^'-" 

Antwerpen Stad 
ZITDAG SOSIAAL DIENST
BETOON SENATOR 
DR. BALLET 

Maandag 10 april van 18 uur 30 
tot 19 uur 30 bij hem aan huis, 
J. V. Rijswijcklaan 74 te Antwerpen 
of na telefoniese afspraak 380.577. 

Borgerhout 
VLAAMSE 

VOLKSONTWIKKELING 
Vrijdag 14 april a.s. te 20 uur 30 

spreekt de h. Arthur De Bruyne in 
het lokaal « Nieuwe Carnot », Car-
notstraat 60, Antwerpen over 
« Hongarije ». 

Borgerhout - Deurne 
KNALKWISAVOND 

De Vlaamse Vriendenkring Deur
ne organizeert op 15 april in zaal 
De Leeuw, Turnhoutsebaan 179 te 
Borgerhout, een knalkwisavond ten 
bate van het V.N.J. 

Onderwerp : De Geschiedenis 
van Vlaanderen en van de Vlaamse 
Beweging. 

Meerdere Vlaamsnationale vere
nigingen nemen er aan deel, o.m. 
VU, VNJ, VNSU, JVSG, VMO, St. 
Maartensfonds, Kempenland, enz. 

Kwisleider : Kor Van der Goten. 
Prachtige prijzen voor de deelne

mende ploegen en schaal schepen 
Juul Dillen aan de overwinnaars. 
Biezondere prijs voor de^ sterkste 
supportersschaar. 

Verlenen hun medewerking : ba
riton Jaak Van Impe en violist 
Adriaan Vergouwen. 

De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door orgeliste Beatrijs 
Verhoeven. 
- Na de kwis : gezellig samenzijn 

met dans, zang en reuzetombola. 
Kaarten tegen 20 fr. te verkrij

gen bij ; 
Jos. Van de Cauter, De Sevilla-

straat 100, Deurne-Z. - Tel. 30.47.51. 
Rik De Clercq, J. Embrechts-

straat 6, Deurne-Z. - Tel. : 36.42.27. 
Maurits De Jonghe, Ter Heide

laan 3, Deurne-N. - Tel. : 36.41.95. 

Boom 
KLEINKUNSTAVOND 

In de zaal Rex, Grote Markt, 
Boom, heeft donderdag 25 mei a.s. 
om 20 uur een Volksunie Klein-
kunstavond plaats ingericht door de 
plaatselijke afdeling met medewer
king van Boudewijn De Groot, Jef 
Burm, Jos Ghysen en Aimée De 
Smet als gastvrouw. Plaatsbespre
king tel. 78.02.99. Prijzen der plaat
sen 100, 75 en 50 fr. 

Edegem 
R O P P E OVER WILLEM I 

Vrijdag 14 april 1967 houdt goe-
verneur Roppe in de zaal van de 
Generale Bank (Sportterrein) Prins 
Boudewijnlaan, een spreekbeurt 
over zijn boek « Willem I ». Kaar
ten 20 fr. Leden 15 fr. 

Lier 
LENTEBAL 

De Volksunie verwacht alle dans-
lustigen en alle simpatizanten niet-
dansers op haar lentebal op zater
dag 15 april. Voor het eerst in de 
grote zaal van lokaal a Belgrado » 
(heeft niets met titoistiese afwijkin
gen te maken) die te vinden is vlak 
aan de spoorwegovergang op de 
Lispersteen weg. 

Zoals te Nijlen en te Berlaar zorgt 
het zeer degelijke orkest (tuis in 
alle genres en van alle markten) 
Marx Seva (heeft niets te maken 
met marxistiese afwijkingen) voor 
nul/iek- en dan^genot tot de vroege 
uurtjes. 

Eerste dans om 20 uur 30. In
kom : 30 fr. 

Merksem 
BORMSHERDENKING 

Jaarlijkse d r August Borms her
denking op zondag 9 april 1967. 

10 uur : Heilige Mis in St. Barto-
lomeuskerk. Na de mis : korte 
plechtigheid met zang, bloemenhul
de en gelegenheidstoespraak door 
Amedee Verbruggen, in het ge
meentelijk park (achterzijde), in
gang Speelplelnstraat. 

Zaterdag, 8 april, om 15 uur zal 
een afvaardiging van Volksunie 
Merksem een bloemstuk neerleggen 
op het graf van Dr. August Borms. 

MEDEDELING 
Wij brengen ter kennis van onze 

leden, dat door een verandering 
in de samenstelling van het afde
lingsbestuur, het voorzitterschap 
van onze afdeling tans waargeno
men word door onze kamerasïd, 
Luc. Droogmans, Kruisbaanvelden 
15, Merksem. 

De verantwoordelijkheid voor de 
propaganda is overgedragen aan 
Renaat Devriendt, Gen. Mahieu-
slraat 53, Merksem. 

Wilrijk 
JAARLIJKS AFDELINGSBAL 

Ons jaarlijks afdelingsbal wordt 
dit jaar een lentebal! Het gaat door 
in de zaal et Harmonie », Heistraat 
71 (tegenover het Vlaams huis 
« Lange Wapper ») op zaterdag 15 
april 1967. Aanvang te 21 uur. Prijs 
der kaarten : 25 fr. Orkest : het So
gers Kwartet van Stan Philips met 
orgel! Kaarten zijn te verkrijgen 
in de cc Lange Wapper » en bij al 
de bestuursleden en propagandis
ten. Telefonies kunnen er ook be
steld worden bij onze sekretaris 
André De Beul, tel. 271544. 

Warmeluchtkachels 

LEPLAE R. 
R e n d e m e n t : 90 % 

K n o k k e - t e l . 65530 

Hoofdredak teur : 
T. van Over s t r ae t en . 
Alle br ie fwisse l ing voor 
redak t ie n a a r 
Rota typ, Sylv. Dupuisl . , 
110 Brus . 7. - TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonn ie r l . 82 
Brussel l. - Te l . : 11.82.16 
Alle k lachten voor niet 
on tvangen van blad op di t 
ad re s . 

J a a r a b o n n e m e n t ; 280 P. 
Halfjaarli jks : 160 F . 
Dr iemaande l i jks : 90 F. 
Abonnement bu i ten land 

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

( m i n i m u m ) 
Losse n u m m e r s : 8 F . 
Alle s tor t ingen voor hef 
blad op . pos t reken ing : 
17 113J « WIJ > - Vlaams 
na t ionaa l weekb lad . 

Veran tw uitg Mr F. Van 
der Eist, Beizegemstraal 20 
Brussel 12. 

V.U.-AFD. ANTWERPEN-STAD 

SLEUTELHANGERS ZIJN "IN"! 
n m o o i e g o u d g l a n z e n d e s l e u t e l h a n g e r m e t V l a a m s e L e e u w o p ! 

V e r k r i j g b a a r b i j h e t 

V . U . - s e k r e t a r i a a t A n t w . s t a d . O u d e K o o r n m a r k t 28, T. 32.81.01. 

V e r k o c h t t e g e n 25 fr ( - f 5 fr v e r z e n d i n g s k o s t e n ) t e n v o o r d e l e 
v a n d e s o s i a l e d i e n s t d e r a f d e l i n g . T e s t o r t e n p o s t r e k e n i n g 
B e r g e r s G. 61.75.11 A n t w e r p e n 1. 

( S p e s i a l e , z e e r g u n s t i g e v o o r w a a r d e n v o o r V .U . - a fde l i ngen ) . 

ZOEKERTJES 
Schilder zoekt plaats voor ondei*-

houd van fabriek. Liefst omgeving 
Antwerpen of Waasland. Sclttijveii 
adres weekblad Wij (T. 126). 

Autovoerder zoekt plaats als 
voerder van reklanie-mikrowagen of 
gewoon reklame-wagen, ook prL. 
vaatwagen of bestelwagen. Schrij
ven adres weekblad Wij (T. 127). 

22-jarige verpleegster (West-
Vlaanderen) zoekt passende vrien
din om VTB-reis te ondernemen. 
Vrij van 4 aug. af. Schrijven bu
reel blad T128. 

Wij zoeken plaatselijke agenten 
voor verkoop aan partikulieren van 
diep\riezers en diepvriesprodukten 
en koelkasten. Gesteund door publi-
siteitkampanje in uw eigen ge
meente. Opleiding door onze ver-
koopsorganizatie. Wij plaatsen U 
gratis een diepvriezer + stalen in 
bruikleen. Vaste kliënten - porte
feuille - hoog kommissieloon. 

Schr. Divo - Etn. J . Vervaeke 
Pv'>a, Noordkusriaan 10, Groot-
Bijgaarden (Brussel). Tel. 02-27.43.47 
f5 lijnen). 

Aanbevolen 
Huizen 

R E I S B U R E A U 
Vlaams Re isbureau n.v. 

Maatsch. zetel : A n t w e r p e n 2 
Tel . : 03/49.30.46 - 49.15.94. 

HERBERGEN 

B e z o e k < D e v e e r m a n > 
te S t -Amands a.d. Schelde . 

Mosselen - Pa l ing 
Ui tba te r : J a n Brugmans . 

LB 110 
B I E R E N ATLAS 

Alle special i te i ten 
F r u i t s a p Pufr i 
C A R P E N T I E R 

Guido Gezel les t raat 39 
Z W I J N D R E C H T . T. 52.70.70 
— — LB H 2 

B O U W E N • W O N E N 

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

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

Van Havre le i 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene - Kort r i jk 

LB 1)3 
E U B O - D O M I 

Moderne woon in r i ch t inp 
Kru id tu in laan 6 

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

Tel . : 02/18.17.17 
LB 1M 

HOTEL • RESTAURANT 

BLANKENBERGE 

< R u b e n s h o f » 

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

LB ns 
« V l a a m s H u i s » K n o k k e 

Kamers • vol pension -
gezellige sfeer. 

Verminder ing voor g roepen . 
El i sabeth l . 105. Tel. 632.70. 

LB 1)6 
B r e y d e l h o f • B R U G G E 

Jozef Suveestraaf 2 
Gelagzaal - 120 plaatsen. 

Tel . : 050/350.67 
— LB 1)7 

UURWERK • JUWELEN 

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

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

—— LB )1S 
D E S I G N S H O P 

Geschenken 
en moderne juwelen 

Adolf Maxlaan 10-5, BHUSSEL 
Tel. : 02/18.62.62 

' LB 1)9 

PLASTIEK 

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

Lg Lobroeks t raa t 44 
ANTWEHPEN. 

Telefoon 03/36.16.47. 
Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel, d iepvr ies , verpakking. 
s tocker ing . 
Po lve thy leen : zakken, veJ 
len en folie op rol . 

R.'\AI)PLEEG Ü.NS. 
• LB 120 

^ - -i.V--^*r-
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BRABANT 

Brussel 

NACHTBAL 
Het 5de V.U.-naclitbal van liet 

ai Tonclissenient Brussel heeft plaats 
op zaterdag 15 april om 21 luir in 
tie zaal <t Select » aan het station 
van Schepdaal. 

Orkest : Johnny White. Stads
kledij. 

Toegangsprijs : 50 fr. Alle leden 
en sinipatizanten, jong en oud, uit 
hel arrondissement hartelijk uitge
nodigd : dit bal moet tot een dave
rend sukses uitgroeien. 

KOLPORTAGES 
Nederokkerzeel en Kampenhout : 

met 9 man werden 102 ntmimers 
\an « Wij » verkocht. 

Volgende kolportages : op 23-4 : 
XA'emmel; op 7-5 : St. Stevens-Wo
lu we. 

Bijeenkomst aan de kerk om 9 
uur 30 of voor de medewerkers 
uit Brussel : om 8 uur 45 achter de 
KVS. Dringende oproep voor een 
talrijke opkomst om deze twee 
randgemeenten niet sukses te kun
nen aanpakken. 

Brussel - Halle - Vilvoorde 
VERGADERING 

De e.k. vergadering van het ar-
rondissementsbestuur heeft plaats 
op donderdag 20 april a.s. te 20 uur 
bi: de h. Jos Verlooy, K. Woesle-
laan 38 te Brussel 9, tel. 25.44.48. 

Dienen hierop aanwezig te zijn : 
de leden van het arrondissements-
bestuur, de provinsieraadsleden, on
ze volksvertegenwoordiger en de 
provinsiale voorzitter. 

Kapelle-op-den-Bos 
KOLPORTAGES 

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

Jan Bolsstraat 14 te Alsemberg 
(rechtover de kerk), n.a.v. van het 
« Groot Mei-Bal » met vlaginhuldi-
ging van de V.U.-afdeling Ukkel-
Vorsl-St. Gillis. 

Zelllk 
DANSFEEST 

De kulturele kring Zellik richt 
vandaag zaterdag 8 april van 20 
uur af in de gemeentelijke feest
zaal Gentse stwg. een dansfeest in. 
Inkom' : ,50 fr. Tel. 25..)8.49. 

OOST-VLAANDEREN 

Dendermonde 
VOORDRACHT 

Zaterdag, 8 april, te 20 uur, in de 
-zaal Ros Beiaard, Grote Markt 30, 
spreekt de h. Szondi over Knel
punt Brussel en Probleem Leuven. 
Toegang vrij. 

Erembodesem Centrum 
en Terjoden 
SOSIAAL DIENSTBETOON 

In samenwerking met U. De Gra
ve (V.U. provinsieraa<lslid) en met 
de V.U.-gemeenteraadsleden A. De 
Kerpel en L. D'Hondt worden 
spesiale zitdagen ingelegd voor 
het invullen der belastingslormulie-
ren 1967. 

Zaterdag 8 april van 15 tot 17 um
in herberg : « De Burcht », Hoge-
weg 19. 

Zondag IG april van 9 uur tot 12 
uur in de Parochiezaal te Terjoden. 
ledereen welkom. De dienst werkt 
gratis. 

PAASFEEST 
VOOR DE KINDEREN 

Zaterdag 15 april om 15 uur in 
o Lamme Goedzak » Terjoden voor 
de kinderen der leden van afd. Ter
joden. 

Op zondag 16 april om 14 uur 30 
in <c De Burcht » Hogeweg 19 voor 
de afdeling Erembodegem Sentruni 
in samenwerking met de VI. Na
tionale Vrouwenbond en de jeugd-
groeperingen. 

KONGRES V.U. BRUSSEL 
Leden, die wensen mee te gaan, 

kimnen nog steeds inschrijven bij 
de bestuursleden (gratis vervoer -
private wagens). 

post voor de wekelijkse sportavond 
Houdt u slank ! 

Kessel-Lo • Heveriee - Leuven 
ARRONDISSEMENTEEL BAL 

Zaterdag 15 april 1967 om 20 
uur gaat ons bal door in de ver
nieuwde zaal « Het Bad » Marte-
larenlaan te Kessel-Lo. Orkest 
o The Hit Spots », zang : Mar
va. Inkom 40 fr. Iedereen op post. 

VOLKSUNIEVERGADERING 

Donderdag 13 april te 20 uur 
heeft een VU-vergadering_ plaats 
met als spreker Dr Vic Anciaux, in 
de Salons Georges, Hogeschoolplein 
Leuven. 

Alle leden, simpatlzanten, studen
ten VNSU en anderen zijn welkom. 

Merelbeke 
VOORLICHTINGS
VERGADERING 

Deze werd gepland op vrijdag 21 
april. 

De nationale sekretaris Wini Jo-
rissen is de gastspreker. 

BAL 
Ons derde lentebal op zat. 8 april 

in de zaal « Regi », Hundelgemse-
str., wijk Molenhoek. 

Orkest Bert Brent. Eerste dans 
20 uur 30. Inkom 50 fr. 

St. Niklaas 
KOLPORTAGE 

Ondanks het gure weer zijn onze 
()ropagandisten er zondag laatst op 
uitgetrokken om de brosjure « On
rust en N'erwachtingen van de Wa-
se V.U.-mandatarissen » aan de 
man te brengen, in het Noorden 
\aii het arrondissement. 

In totaal werden 351 eksemplaren 
verkocht, waarvan 64 te Kieldrecht 
door Beveren — gehandikapt door 
de naweeën van het feest van daags 
tevoren — 67 te De Klinge door 
Sint-Niklaas, 100 te Meerdonk en 
X'errebroek door Melsele-Zwijn-
drecht en 120 te Kemzeke en Sint-
Pauwels door de Scheldekant. 

De ploeg van Lokeren diende we
gens onverwacht gebrek aan ver
voer verstek te laten gaan. 
VNJ-WAASLAND 

Zondag 9 april richt het VNJ-
W aasiand een kleinkunstnamiddag 
il, te St. Niklaas in de Stadsschouw
burg te 14 luu- 30. Treden op : Will 
Ferdy, Jos. Ghysen, Kor Van der 
Goten. The Campground Singers 
e.a. 

Op zaterdag 8 en zondag 9 april 
kunsttentoonstelling in de « Stad 
Nantes » te St. Niklaas ter gelegen
heid van het eenjarig bestaan van 
het VNJ-Waasland. 

Slnt-Amandsberg 
VLAGINHULDIGING 
EN AVONDFEEST 

Op vrijdag 14 april om 20 uur 
zal Volksunie-afdeling Sint-Amands-
berg haar lag inhuldigen in de 
feestzaal a Concordia », hoek 
School- en Warnefordstraat. 

Bij deze gelegenheid biedt ze aan 
haar leden en simpatizanten met 
hun familie een avondfeest aan. 

Dr. Leo Wouters zal de afde-
lingsvlag overhandigen. AU gast
sprekers hebben we volksvertegen
woordigers Maurits Coppieters en 
Hugo Schiltz die ons zullen spre
ken over federalisme in regionaal, 
Nederlands en Europees verband. 

Het feest wordt verder opgeluis
terd door dichter en voorzegger 
Roni Ranke. De pionier van het 
Vlaamse lied Willem de Meyer 
zorgt voor de stemming. U wordt 
allen verwacht op deze stijlvolle en 
gezellige avond. 

St.-Jans-Molenbeek 
VU-VERGADERING 

Op 15 april houdt het kanton zijn 
driemaandelijkse vergadering met 
als gastspreker dr. Vic Anciaux. 
Benevens de bestuursleden van de 
afdelingen St. Jans-Molenbeek, 
Jette en Ganshoren-Koekelberg, 
verwachten wij talrijke vrienden en 
simpatizanten. 

Ukkel 
VLAGINHULDIGING VAN 
V.U.-AFDELING UKKEL-VORST-
ST. GILLIS 

Zondag 30 april 1967, vanaf 20 
uur, nodigt Jan De Nef u ten dans 
op de tonen van zijn groot Ham
mondorgel in de zaal «De Zwaan», 

Gent 
VOLKSUNIEJONGEREN 

Vujo neemt in groep deel aan het 
Volksuniekongres van zaterdag 8 
en zondag 9 april. Vertrek, telkens 
aan de Roeland, zaterdag om 13 
uur en zondag om 9 uur. Er wordt 
voor vervoer gezorgd. 
WIES MOENS AVOND 

Op zaterdag 15 april in het 
Vlaams huis Roeland, Korte Kriiis-
str. 3,̂  Gent, spesiale avond voor de 
terugkeer van onze bannelingen, 
onder het motto « Wies Moens te-
lug ». Gastspreker Karel Dillen, de 
klamator Ant. Van der Plaetse, 
bindtekst Roni Ranke, muziek Bert 
Berten, medewerking V.B.V.-Gent, 
V.N.J.-Gent, Were di Gent, inrich
ters en organizatie V.M.O. 

Gent - Eekio 
VUJO 

Wij danken hartelijk volksverte
genwoordiger Mattheyssens voor 
zijn interessante uiteenzetting van 
woensdagavond 29 maart . 

Gaat naar het V.U.-kongres (8-') 
april) ! Vertrek aan de Roeland om 
13 uur. Wij zorgen voor vervoer. 

Hartelijkste gelukwensen aan on 
ze leden André De Rover en Jea-
nirie Reygaert die zaterdag 1 april 
in 't huwelijk traden. 

Wij wensen ons bestuurslid An
nie De Meyer een voorspoedig her
stel na haar operatie. 

Vrijdagavond steeds iedereen op 

Terjoden 

15 uur in het Vlaams Huis. Ook U 
wordt daar verwacht 

Waarschoot 
NAAR DE KANAALZONE 

2^terdag 15 april e.k. brengen 
wij een bezoek aan een moderne 
fabriek in de kanaalzone, waarna 
vriendenmaaltijd te Lembeke. 

Vertrek te 14 uur op het Dorp, 
met personenwagens. Alle VU-le-
den, abonnenten en simpatizanten 
worden verwacht, alsook geïnteres
seerde Meetjeslandse vrienden. Ook 
de dames zijn deze keer van de 
IMirtij ! 

WEST-VLAANDEREN 

Assebroek 
NIEUW NU-NUMMER 

Te Assebroek kwam (nr 1 van 
jaargang 2) a Nu » opnieuw van de 
pers. Ruimer en nog smaakvoller 
dan voordien. Wie toevallig geen 
nr van « Nu » mocht hebben ont
vangen, kan terecht bij afd. voor
zitter Mare Devriese, Tuinstr. 6, 
Assebroek. 
JEUGD VAN DEZE TIJD 

Zat. 22 en zondag 23 april a.s. 
vindt te Brugge een jeugdtreffen 
plaats. Aan allen, ook « ouderen i>, 
warm aanbevolen ! 

Brugge • Torhout 

PAASFEEST 
De VU afdeling Terjoden nodigt 

alle leden met hun gezin uit op het 
traditioneel Paasfeest op zaterdag 
15 april e.k. om 15 uur in het lo
kaal K Lanune Goedzak ». 

Voor de stemming zorgen de hu
morist en sneltekenaar Jef Michieis 
en de troebadoer Karel Redant. De 
geschenken zullen natuurlijk met 
ontbreken. Inschrijvingen voor zon
dag 9 april bij de sekretaris Piet 
Van Droogenbroeck, Ninovestraat 
25, Terjoden. 

WIJ 

voorzitter van de afd. St. Kruis, 
wiens vader is overleden. 

Samen met de afd. J abbeke 
wenst V.U. arr . Brugge de h. Fer-
nand Collier, sekr. van de afd. J ab 
beke, veel voorspoed en geluk bij 
zijn huwelijk. 

Kuurne 
V.U.-FEEST 

Op 21 april V.U.-feest te Kuurne, 
in de zaal Van Woiiterghem, om 
20 uur. Deelname in de kosten 
voor eetmaal en gezellig samen
zijn : 120 fr. per persoon. Alle le
den en simpatizanten zijn welkom. 

Kortrijk 

Wetteren 
OPERATIE ULTIMATUM 

Op vrijdag 14 april te 20 uui 
spreekt volksvertegenwoortliger -M. 
Coppieters in het Vlaams Huis op 
de Markt te Wetteren over de pro
blemen van de universitaire eks-
pansie en de overheveling van Leu
ven-Frans. Reeds meer dari een 
jaar vertelt pro-rektor De Somer 
dat men in hem vertrouwen mag 
hebben. Maar wat gebeurt er on
dertussen ? Of scbeurt er niets ? 
Op initiatief van de Vlaamse Vrien
denkring komt volksvertegenwoor
diger Coppieters deze en andere 
vragen beantwoorden. 

V.O.S.-KONGRES 
Wetteren valt dit jaar de eer te 

beurt het provinsiaal V.O.S.-kongres 
te mogen organizeren. Het wordt 
gehouden op zaterdag 29 april te 

Zaterdag 8 april : vertrek uit 
Brugge (Vismarkt) met privaatwa-
gens te 13 uur. 

Zondag 9 april : vertrek uit Brug
ge (Vismarkt) te 8 uur per autobus; 
prijs per plaats : 70 fr. 
SCHITTEREND GESLAAGD 
AVONDFEEST 

Bijna 700, vooral jongere dans-
lustigen vulden op 1 april jl. de zaal 
« Jagershof » te St. Andries. Ter
wijl o.m. jarige dames op een geu-
!-ige Aprilvis werden onthaald, bleef 
(.p de dansvloer nauwelijks plaats. 
Het weilukken van dit jaarlijkse 
avondfeest dankt V.U. Brugge-Tor
hout weer zeer spesiaa! aan het 
ijverige balkomitee met Mevr. Van 
\ ' laenderen en de hh. Bols, Vande-
nioortel en Naessens 

Ook de V.U.-jongeren o.l.v. voor
zitter Gilbert Bauwens verdienen 
globaal een pluim. Tenslotte gaat 
de dank naar de handelaars-schen
kers van bijna 200 prijzen voor de 
tombola en naar de afd. St. An
dries o.l.v. voorzitter Maurits Goe-
thals en prop. leider Maurits Ste
vens ! 
> VRIJWILLIGE BELASTING » 
OPNIEUW IN V O E G E ! 

Om de PVV en de h. VDB inet 
hun « koepelwet 356» voor te zijn, 
zoekt het arr. bestuur Brugge-Tor
hout over het ganse arrondissement 
10(1 vrijwillige belastingbetalers. 
De bedoeling is met deze samen
gebrachte penningen een waarlijk 
f.p-to-date sekretariaat in te richten 
en te laten verder werken. De wer
king van dit sekretariaat zou dan 
ook de aktiviteiten van vele vlaaiii-
se verenigingen ten goede komen. 

Wie makkelijk maandelijks van 
een bankbriefje scheiden kan, rnag 
niet nalaten bezoek te vragen via : 
G. van In, Predikherenrei 20, Brug
ge, tel. 375.99. De eerste, tien vrij-
willige lastenbetalers meldden zich 
reeds uit de arr. bestuursleden. Wij 
rekenen erop dat de volgende 90 
niet zullen uitblijven. 
VAN LIEF EN LEED 

V.U.-arr. Brugge deelde in de 
rouw van de h. Omer Dombrecht, 

NAAR KONGRES 
Het arr. bestuur doet een op

roep tot al de leden om zo talrijk 
mogelijk de slotvergadering van 
het Kongres bij te wonen. 

De verplaatsing gebeurt met per-
sonen-wagens. De geïnterresseerde 
leden kunnen inschrijven in lokaal 
Astor, Grote Markt 31, Kortrijk, teL 
056-116.00. 

Leffinge - Siijpe 
JAARLIJKS AFDELINGSFEEST 

Zaterdag 15 april om 20 uur 30 
gaat ons jaarlijks afdelingsfeest 
door; dit jaar bij Emiel Van der 
Beke, Diksmuidestraat 15, Siijpe. 

Inschrijvingen worden tegen 1 
april bij de bestuursleden inge
wacht. Prijs 100 fr. per persoon. 

Alle leden en simpatizanten wor
den op dit familiefeestje, bekroning 
van de schokaktie, verwacht. 

Oédeiem 
VRUCHTBARE WERKING 

In de goede gemeente van de 
betreurde Marcel Matthijs ligt de 
werking niet stil. De hh. D'Havé en 
Demaeght boekten aldaar op één 
namiddag 9 nieuwe abonnementen 
en afzontïerlijk daarvan, nog 9 nieu
we leden. Maandag 3 april had de 
arr. propagandaploeg te Oedelem 
trouwens spelenderwijs de ganse 
voorraad van 100 nrs verkocht. 

Oostduinkerke 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Zaterdag 15 april 1967 gaat het 
eerste bal door van de Vlaamse 
vriendenkring in de zaal « Moeder 
Lambik », Leopoldlaan. Oostduin
kerke. 

Deuren open om 20 uur, deel
name in de onkosten 30 fr. 

Oostende 
VOLKSVERGADERING 

Op 14 april a.s. is senator Wint 
Jorissen bij de afdeling Oostende 
te gast. 

Hij zal het woord voeren op een 
volksvergadering in het lokaal » De 
Noordzee », Wapenplein, over de 
koepelwet en andere aktuele pro
blemen. Na de toespraak gelegen
heid tot vragen stellen voor vriend 
en tegenstrever. Toegang vrij. 

Sijsele 
LEDEN- EN 
ABONNEMENTENVERSLAG 

Binnen weinig weken start ook t e 
Sijsele de leden- en abonnemen
tenwerving. Wie als c( gids » wil 
helpen optreden stelle zich in ver
binding met G. van In, Predikhe
renrei 20, Brugge, tel. 375.99. 



OOK IN HET BRUSSELSE., bouwt uw specialist 

EIGEN WOON MET 

SFEER, 

WARMTE, 

EIKEN BALKEN, 

« STAL »-DEUR, 

RODE FRANSE TEGELS, 

. . . E N TOCH KOMFORT. 

in AVTENTIEK VLAAMSE STIJL 
G E E N P R O B L E M E N M E E R : 

— vooral volledige finansiële r aming opbaz i s van de duizende realizaties 
— gratis f inansicrmgsdienst die U op de voordeligste m a n i e r aan geld helpt 
— honderde on twerpen ter inzage - een archi tektenburee l tot uw dienst " 

^ *? T%n!f^"''^^'', '^^ ui tvoering - spesialisten met ja ren lange ervaring staan U bij met raad en daad 
— steeds UW projekt : ui t ing van u w eigen persoonl i jkheid ^ "̂ '̂  
— kuns tenaars s taan U bij voor dekorat ie en sierschouw. 

Hier uitleg geven over onze villa- en hungalowbouw is 
overbodig, deze spreken zelf^ 

INFORMEER N O G V A N D A A G WJ 

ANTWERPEN 
MEIR 18 

©3/31.78.29 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN «.v. 
GENT 

ONDERBERGEN 43 
09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel : 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. - 016/450.28. 

Tot 

uw 

dienst, 

... te ANTWERPEN : 

!"^r,*5,'I'^^"'^'^" mooie boiiwgronfleti 
nrm'^/^'^J^'t^ BRASSCHAAT. MARIA^ 
J^^?J]f'' MORÏSEL, EDEGEM, KON-
IICH, enz... 

V^OORAE BESTUDEERDE BOUW-
PROJEKTEN ZIJN NIET BUTO. 

t e GENT 

met een reeks zeer rezidentiële 
villagronden te DRONGEN, MARIA-
KERKE, enz... 
Appartementsgebouwen te DESTEL-
BERGEN, WOXDELGEM, GENT
BRUGGE en zeer interessante beleg-
gingsmogeliikheden in appartemen-
ïfw,r;f^^- 2 of 3 slaapkamers vanaf 
düO.OOO fr. 

... te GENK : 

de streek der uitzonderlijke beleg-
gingsgronden niet prachtige toe-
komstperselen van alle maten ©n 
liggingen: 
Prijzen van 8 fr./m2~ of daarbuiten 
unieke prestige - appartementen, 
hoogste lukse en toch voordelig. 

Voor détails : vraag gratis onze 
bros,ure « BOUWTIJDINGEN > 
edihe april 1967. J 

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

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

WENTELPOORT 

type ALUGA 

LB 122 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 

DIT BLAD 

d i e n e n toegestuurd aan onze 

PUBLICITEITSDIENST : 

S. De Lie. . Papenlioek ». Berendrecht Tel. (03)73 ti« 5a 

Ook de 

zoekertjes kunnen naar dit adres gezonden worden. 

KOOP BIJ OKZE 

ADVERTEERDERS 

W I M M A E S 

DIANALAAN. 10. BERCHEM - Antwerpen. • T e l . : (03) 39.69.34. 
— stelt ïijji kan«IW8tuur bij alle Vlamingen in de 

provinciën Antwerpen. Brabant en Oost-Vlaan-
deren. TOOT «Me verzekerinKSTormen : Brand . 
Leren - Persoonlijke - Familiale • Auto - Wet -
Burg. Aansprakelijkheid 

«- Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen 

Standaarduitvoering 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R E V E T 
In gephojfateerde staalplaat O 'S n O O 
Zeer lichte bediening. «t O U 57 ö 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen 

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

ZONHOVEN-
Weierstraat. 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 

LB 108 
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3RRBèeRi\u KUSTVERYUILING DOOR OLIE 

Goede vangst, Cyriel ??? 

7 . ^ ^ ^ 

REGERING TEGEN ZATERDAGSTAKING 
Loketters jacht. 

OLIEVLEK AAN VLAAMSE KUST 
Knokke-Mazoute. 

HERRIE AAN BAB-EL-MANDEB 
Adenbenemend schouwspel. 

MOEILIJKHEDEN IN CHILI 
Te weinig Freywilligen. 

NIEUWE REGERING IN GRIEKENLAND 
Kanellopoeloze knoeiboel. 

GAULLISTIESE MEERDERHEID 
IN ASSEMBLEE 
Chaban-Delmassaal « ja ». 

DE MUZE 

ongel feld... 

NIEUWE NEDERLANDSE REGERING 
De Jonge wijn in oude zakken. 

MASSAMOORDENAAR SPECK 
WORDT BERECHT 
Speckschieter. 

VISE-PREZIDENT 
VERDEDIGT VIETNAM-BELEID 
Humphreyheidsoorlog. 

GENERAAL BOBOZE AFGEZET 
« Alleen de Bobozen zingen niet », 

MOKUMSE NOZEMS AFGETUIGD 
DOOR JANTJES 
Ongemanierd optreden. 

Van in mijn jeugd xvas ik een be
wonderaar van Jean Ray. Aanvanke
lijk zonder het zelf te beseffen overi
gens; ik las toen de verhalen van 
John Flanders en het is slechts jaren 
later dat ik te weten kwam, dat die 
John Flanders en de grote Jean Ray 
één en dezelfde persoon waren. 

Je moet natuurlijk van het genre 
houden. Dat is bij mij het geval : 
evenals Jean Ray geloof ik in de 
onmiddellijke en soms tastbare aan-
ivezigheid van het bovennatuuilijke, 
het paranormale. 

De morbiede sfeer — de bruine 
regenavonden in de Gentse steegjes 
of de ruige stoim over een trooste
loze schotse hoogvlakte — uit de 
verhalen van Ray spreekt mij waar
schijnlijk zo sterk aan omdat mijn 
beroep (ik ben reklame-man) zich 
helemaal afspeelt in een kunstmatige 
rozerode en opgepept optimistiese 
dimensie. 

Toen Jean Ray stierf, was ik daar
van sterk onder de indruk. Ik had 
alles van Item gelezen en herlezen. 
Ik kende zijn gnnvelverhalen en met 
de bcsle daaionder diveepte ik letter
lijk, in het besef dat de Gentenaar 
een uniek figuur was in de interna
tionale letteren, een E.A. Poe van 
Vlaamse bodem. Het besef dat ik 
nooit meer een nieuwe bladzijde van 
de grootmeester zou lezen, maakte me 
ongelukkig. 

Tot ik Derecourt ontdekte. Deie-

court is een vriend van Jean Ray ge
weest, een begaafd auteur die zich 
sinds enkele tijd steeds meer en meer 
ontpopt als een waardige evenknie 
van de overleden meester in diens 
luguber genre van gruwelverhalen. 
Ik las Derecourt's < Vakantie met 
vampiers > en was in de wolken; ik 
had een nieuwe Jean Ray ontdekt, 
geen zwakke epigoon, maar een 
meester die even pregnant en huive
ringwekkend de bovennatuurlijke 
krachten binnenvoerde in de troos
teloze jvereld van donkere achter
buurten en sloppen, waar de eenza
me mens verblind en tastend zijn ge
heimzinnig noodlot tegemoet strom
pelt. 

Op een avond tn november verle
den jaar ging ik Derecourt bezoeken 
in diens hoge huis aan een smalle 
Gentse voorstadstraat. Het regende, 
niet de gezonde regen van een en
kele grote vlaag, maar de fijne slof-
regen van eindeloos natte dagen, 
voortgedreven door een huilende 
herfsliuind. Ik belde aan èn het duur
de een hele tijd vooialeer Derecouit 
kxram opendoen. 

Alhoexuel iedere auteur eigenlijk 
blij hoort te zijn met het bezoek van 
bewonderaars, bleek ik maar halve-
ling welkom. Ik merkte dat Dere
court had zitten schrijven en dat was 
natuurlijk de xierklaring : niemand 
krijgt giaag volk over de vloer als hij 
reeds de muze te gast heeft. Ik trok 

het onderhoud dan ook kort en be
perkte me tot enkele beleefdheids
formules en gelukwensen voor het 
letterkundig werk, waarin ik zozeer 
de overleden grootmeester terugvond. 
Toen ik over Jean Ray sprak, scheen 
Derecourt getroffen. Hij stond voor 
een groot grijs gordijn dat de kamer 
in twee verdeelde en leek onrustig te 
worden. Een ogenblik kzvam ik in de 
ban van een onnaspeurlijke, geheim
zinnige derde aamvezigheid; ik 
schudde dat echter van me af en 
schreef het toe aan mijn verbeelding 
die, in het spoor van Jean Ray, eens 
te meer op hol was geslagen. 

Kort nadien stond ik buiten en 
bo7isde de voordeur achter me toe. 
Het regende nu zo hard, dat ik be
sloot even in het portaal te blijven 
schuilen. Toen ik daar een paar mi
nuten stond, hoorde ik binnen in 
huis het dof geluid van een zwaar 
voorwerp dat over de vloer gesleurd 
werd. Ik weet dat liet, in ruil voor 
de zopas genoten gastvrijheid, eigen
lijk schandalig was maar ik kon me 
niet weerhouden : ik trachtte door
heen de verschoten goidijntjes bin
nen te gluren in de kamet die ik zo
pas had verlaten. 

Derecourt had een grote, langwer
pige kist vanachter het gordijn ge-
slemd. Hij stond daarover heen ge
bogen en wikkelde een lang reep stof 
af die ik voor verband hield. Toen 
ging hij aan de schrijftafel zitten en 
zegde gebiedend : dikteer verder, 
Jean. Uit de kist steeg een lange zucht 
op en toen begon een schorre, on
menselijke stem eentonig te vertellen. 

LDT. 


