
VOOR WANNEER 
De uitbreiding van de franstalige afdeling van de ieuvense universiteit 

naar Brussel en Waver werd de vlaamse goegemeente voorgehouden als 

een universitair-organizatorische noodzaak. Het heimelijk opzet kwam 

destijds echter driest aan de oppervlakte in een vraaggesprek van prof. 

Woitrin met het studententijdschrift « L'Ergot ». De professor verkispte 

overmoedig dat de universitaire uitbreiding in de driehoek Leuven-

Brussel-Waver moest worden ingeschakeld in een plan van aanleg « van 

het zeer grote Brussel van de toekomst ». De uiteindelijke, verborgen 

bedoeling was dus groot-Brussel uit te breiden vanuit de drie vertrek

punten van de driehoek. 
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HET VLAAMSE FRONT? 
Tegen dit schaamteloos im

perialisme heeft de vlaamse be
weging zich scherp te weer ge
steld. De eis van de overheve
ling van de franstalige afdeling 
is dan ook niets anders dan het 
onschadelijk maken van deze 
verfransingsmachine, door 
haar verwijdering uit de drie
hoek. De reaktie van de Vla
mingen is dus louter defensief. 
Zij willen Vlaams-Brabant 
Vlaams houden en Leuven 
vlaams maken. Niemand denkt 
er één breuk van een seconde 
aan, het waals karakter van 
Wallonië te bedreigen of ook 
maar te betwisten. 

Dit zuiver imperialistisch 
driehoeksplan wordt door al de 
waalse parlementsleden uit al 
de partijen (uitgenomen Glin-
ne en de enkele kommunisten) 
gesteund vermits zij het enig 
verweer hiertegen, nl. de over
heveling van de franse afdeling, 
afwijzen. Zij weigerden zelfs in 
het parlement hierover gewoon 
maar van gedachten te wisse
len, door de inoverwegingne-
ming van de overheveling te 
verwerpen. 

Hier ontstond een waals 
front, versterkt door de frans-
sprekende Brusselaars. Hierte
genover kwam lijnrecht de 
eensgezinde houding van al de 
Vlamingen en nederlandsspre-
kende Brusselaars van C.V.P., 
B.S.P. en Volksunie tot stand. 
Een jammerlijke uitzondering 
maakten de Vlamingen en 
franssprekende Brusselaars uit 
de P.V.V., die mét de Walen 
stemden. Zij verscholen hun 
desertie achter het taaibestand. 
Het ligt echter in de loop der 
dingen dat zij, wanneer de 
overheveling ooit ter stemming 
zal komen, uit overtuiging of 
uit politiek zelfbehoud eenzelf
de houding zullen moeten aan
nemen als de Vlamingen uit de 
andere partijen. 

Bij de stemming over de in-
overwogingneming van de over 
heveling (wetsvoorstel Verro
ken) bleek weer eens overdui
delijk dat de vlaamse kwestie 
in essentie een nationale kwes 
tie is. d.i. een vraagstuk van de 
gehele gemeenschap. Geplaatst 
in belgisch verband is de 
waals-vlaamse verhouding een 
nationaliteitenkontlikt. Al de 
Waalse kristen-demokraten 
sternden tégen al de vlaamse 
kristen-demokraten, al de waal-

se socialisten tégen de vlaamse 
socialisten. 

Het waals-brussels front en 
het taaibestand hebben de 
overheveling verhinderd, zodat 
de kansen van het verfran-
singsoffensief vanuit het ver
trekpunt Leuven volkomen on
gerept zijn gebleven. 

Er is nu een nieuw offensief 
losgekomen vanuit een ander 
vertrekpunt van de driehoek, 
namelijk Brussel. 

Na de F.D.F, en de P.V.V. 
heeft de brusselse B.S.P. zich 
nu ook voorstander verklaard 
van de volledige verfransing 
van Brussel en de voortzaaiing 
van de verbeulemansing over 
Vlaams-Brabant. 

Als protest tegen deze anti-
vlaamse politiek heeft de voor
zitter van de brusselse B.S.P.-
federatie, volksvertegenwoor
diger Gelders, ontslag inge
diend. Het moet wel zeer gor
tig zijn als een gematigd man 
als Frans Gelders het te bar 
vindt. De Jong-Socialisten heb
ben op hun beurt « met veront

waardiging » geprotesteerd te
gen de « bedekte poging » van 
hun partijgenoten « om Brus
sel verder te verfransen ». 

Al de brusselse burgemees
ters van al de partijen hebben 
zich eveneens uitgesproken 
« voor de vrijheid van de fami
lievader », d.i. in de huidige 
omstandigheden vóór de volle
dige verfransing van Brussel 
en de uitbreiding van Brussel-
hoofdstad tot in Vlaams-Bra
bant. 

Aan deze anti-vlaamse ver-
fransingspolitiek heeft oud-mi-
nister Merlot de steun toege
zegd van de waalse socialisten. 
Zo groeit boven de partijen 
heen een waals-brussels anti
vlaams front, van de linkse ja-
cobijnen over de waalse socia
listen naar de F.D.F.-bourgeois, 
de P.V.V.-oazisbewoners en de 
veelkleurige verzameling van 
al de brusselse burgemeesters. 
Een voor Vlaanderen uiterst 
gevaarlijke politiek opstelling ! 

Tegen dit anti-vlaamse front 
rijst langzaam een vlaams 

front op van de vlaamse kul-
tuurverenigingen en van de 
vlaamse burgemeesters. Waar
op wachten de vlaamse socia
listen om, naar het voorbeeld 
van Merlot, hun steun toe te 
zeggen aan de Vlamingen te 
Brussel ? Waarop wacht het 
Liberaal Vlaams Verbond om 
zijn fraaie beginselen nu te 
Brussel tegen de P.V.V. in 
praktijk te brengen ? Waarop 
wacht de vlaamse C.V.P. o/n 
van haar autonomie gebruik te 
maken en scherp tegen het 
waals-brussels offensief (mede 
gevoerd door partijgenoten) te 
reageren ? 

Tegen dit anti-vlaams front 
moet een vlaams front in lijn 
worden gebracht over de par
tijen heen, over ideologische 
geschillen heen, over persoon
lijke wrijvingen heen, over de 
herinnering aan vroegere bot
singen heen. 

Reeds een halve eeuw gele
den riep August Vermeylen, 
« de geharnaste geest van 
Vlaanderen », de Vlamingen op 

voor de verbeten strijd tegen 
de verfransing van Brussel. 
Deze europese humanist zei 
« het worde dan de oorlog, de 
oorlog zonder meedogen, zon
der genade... want wat wij ver
dedigen is ons bestaan z-̂ .lf : 
wij willen ons niet laten kapot 
maken ». 

Voor wanneer het vlaamse 
front ? 

Reimond Mattheyssens. 

B.S.P.-burgemeester Cudell en het onaerwijs te Brussel. 

I MEI 
Het 1 mei-feest van de 

Volksunie verleden jaar te 
Hasselt is een groot sukses 
geworden, omdat het volko
men in het teken stond van 
de zaak Zwartberg die kort 
te voren haar dramatisch 
beslag had gekregen. 

Dit jaar werd Turnhout 
gekozen. Alhoewel de socia
le en ekonomische toestand 
van de Kempen nog geen 
aanleiding heeft gegeven tot 
een uitbarsting zoals die van 
Zwartberg, is hij niet min
der tragisch. Op pagina acht 
van dit blad vertelt een van 
onze Kempische vrienden, 
'mr Anthonis uit Herenthals, 
u trouwens met feiten en 
cijfers, hoe het er m het 
land van dennen en het uiC 
ziet. 

In die zin is onze 1 mei
betoging dat ook met zo 
maar één van de vele mani
festaties die de Volksunie 
tussen 1 januari en 31 de
cember inricht. Zij ts een es
sentiële gebeurtenis, een ge
legenheid om getuigenis af 
te leggen voor het volksna-
tionalistisch programma 
van onze partij dat de so
ciale en ekonomische pro
blemen als kernproblemen 
beschouwt en de hulp aan 
de achtergebleven gewesten 
als een bazisvoorwaarde 
voor algemene welvaart in 
heel Vlaanderen. 

Aanwezigheid op de 1 mei
manifestatie is dan ook een 
dwingende plicht! 



VIETNAM 

Mij heeft het niet verbaasd 
maar wel verdwaasd, de brief te 
lezen van .I.V. uit Geel en ik Ijen 
zo vrij liein van antwoord te 
dienen. 

De partijleiding van de Volks
unie heeft 100 % gelijk dat zij 
zich van al die betogingen afzij
dig hoiidt,die tussen haakjes ge
zegd meer propaganda voor de 
konmuinisten zijn dan voor de 
vrede. 

Sonmiige niensfn zijn reeds 
vergeten dat tijdens de oorlog 
4()-45 België, Nederland en 
Frankrijk (het land van de Gaul
le) wachtten totdat de Amerika
nen ons kwamen bevrijden van 
de bezetter. 

Dat het Zuidvietnaniese volk 
niisschien ook blij is, wil waar
schijnlijk niet bij sommigen er 
in. 

Dat de kommunisten (Xoord-
Vietnam en China) geen vrede 
willen, is al bewezen en de tijd 
zal het nog meer uitwijzen. 

D.R.M., Wijnegem. 

MET HOEVEEL ? 

Heeft de Volksunie het fede
raal statuut Kunnen ernstig over
wogen ? Is een belgische federa
tie met zes niet veel veiliger voor 
de Vlamingen dan wel met twee? 
Er bestaat trouwens in de we
reld geen federaal stelsel met 
twee. En is de toestand in België 
niet zó dat we nooit kans heb
ben op een federatie met twee, 
maar dat het er een met drie zal 
worden, waarin de Vlamirvgen 
opnieuw het gelag zullen beta
len ? En voor het stelsel-Kun
nen (die dan toch een onver
dachte Vlaams-nationalist is) is 
er allicht de instemming van in
vloedrijke C.V.P.-ers en socialis
ten te winnen. Ik denk aan 
Spaak, Van Elslande, Hoppe, Tin-
demans enz. Voor later zouden 
de Vlaamse deelstaten Limburg, 
Brabant en Vlaanderen zo ge
makkelijk één te maken zijn met 
Nederlands Limburg, Nederlands 
Brabant en Zeeuws Vlaanderen. 
Vraagt dit alles geen zeer ern
stige bezinning op het hoogste 
vlak ? 

A.V., Donk. 

KURSAAL OOSTENDE 

Op zaterdag 25 maart richtte 
de Vlaamse Klub Kust een avond 
in, in het Kur.saal te Oostende : 
€ .^rte Flamenco » met Nino de 
Flandes. Deze avond werd aan 
bet Kursaal op een boid I)ij de 
ingang tweetalig aangekondigd, 
ook het programmablad was 
tweetalig. Kon de Vlaamse Klub 
Kust dit niet voorkomen ? 

R.S., Oo.stende. 

« NIEUWE » HARING 

De V.N.S.l'.-overwinning bij 
de studentenxerkiczing te (jent, 
wordt door « De Nieuwe »-ver-
slaggever Jacques De Visscher, 
zo maar liefst voorbijgegaan. De 
oorzaken en de verdragende ge
volgen van de grote V.N..S.r.-
zege worden er niet ontleed. De 
over\veldigcn<le belangstelling 
van de vlaamse studenten voor 
vlaam.snatlonale stellingen wordt 
er zorgvuldig in verzwegen. Al
leen maar voor de linkse lijsten 
is steller een en al kommer, l'it-
sluitend sindikalistische eisen en 
dan nog samengevat in een pro-
granmia dat « niet altijd is kun
nen loskomen van de slogans >, 
zijn zeker niet van inslaan<le 
aard oj) het huidig politiek mo
ment. De eerste sociale en vhiam-
se eis is en blijft nog steeds de 
Vlaams nationale eis. Deze is 

klaar, duidelijk en konkreet ge
steld, en vooraleer aan andere 
sindikalistische studenten-eisen 
te dokteren, hebben de V.N.S.U.-
kiezers bijzonder krachtig hun 
plicht tegenover de maatschap
pij, in de eerste plaats de hunne, 
goed begrejien. Al kan er niet ge
twijfeld worden aan de goede 
bedoelingen van menig links en 
jeugdig aanhanger, blijft het een 
feit dat de energie welke er aan 
besteed wordt, een spijtige krach-
tenvcrspilling is. 

Al zijn de jongens van de 
« Nieuwe » nog zo vooruitstre
vend, « in de wind 3> zijn zij in 
dit geval zeker niet. Hun linkse 
haring braadt hier niet. 

H.B., Erembodegem. 

GEEN TAALVERBASTERING 

Naar aanleiding van het toor
nig schrijven van A..I., versche
nen in « WI.I » van 18 dezer, on
der de titel « Nieuwe Spelling > 
ben ik zo vrij er aan te herinne
ren dat ik reeds in 1062, onder 
« Taaigaafheid », vermeld heb 
dat verscheidene lezers er mij 
« hun ergernis over hadden uit
gebracht dat er in ons blad 
steeds meer en meer nodeloze 
vreemde woorden voorkomen >. 

Het spijt mij dat daar geen re
kening mede geliouden werd, 
want er is nog geen verbetering 
ingetreden, wel integendeel. 

Steller dezes heeft zich gedu
rende zijn lange loopbaan nooit 
genoodzaakt gezien een nodeloos 
vreemd woord te gebruiken. Hij 
heeft zich de kleine moeite ge
troost af en toe een woorden
boek te raadplegen. 

V., Mechelen. 

INCIVIEKEN 

Af en toe beweren de bladen 
van de kleurpartijen dat de V.U. 
een soort samenraapsel zou zijn 
van gewezen incivieken. Hier 
volgt de uitslag van een onder
zoek o;i onze gemeente om te 
zien waar een deel van deze zo
gezegde gevaarlijke kerels zijn 
terecht gekomen. 

De ondervoorzitter van de 
C.V.P. is een veroordeeld zwarte 
brigade-man. De gewezen kassier 
van de B.A.C. (A.C.W.)-spaarkas 
is een veroordeelde om de troon 
aan het wankelen te hebben ge
bracht en andere veroordeelden 
zijn lid van het bestuur A.dV en 
K.W.B. Bij de socialisten is het 
niet beter : de B.S.P.-voorzitter, 
gemeenteraadslid en gewezen 
bode-geldomhaler van A.li.V.V. 
was beroofd van zijn burgerrech-
rechten als propagandist van de 
Unie van Hand- en (ieestesarbei-
ders ; de A.B.V.V.-vlaggedrager 
een oud Vlaamse Wachter. Een 
gewezen P.V.V.-gemeenteraadslid 
was beroofd van zijn burgerrech
ten wegens ekonomische kollabo-
ratie. In de vakbonden is men 
niet vies voor de gelden van de 
talrijke leden die om de een of 
andere reden werden vei'oor-
dceld. Hadden al deze personen 
de leiding van de plaatselijke 
V.U. in handen, je zou wat horen I 

V.U., St. 

INDEKSAANPASSING 

In « WIJ > van 8 april lees ik 
een bijdrage « indeksaanpassing 
is asociaal ». Ik ben het volko
men eens met uw zienswijze en 
zou u dan ook een voorbeeld wil
len geven hoe het probleem eruit 
ziet in de openbare sektor. .\ls 
voorbeeld zal ik nemen de wed
de van klerk en direkteur. 

Klerk : weddeschaal 79.1(10 — 
111.400, na 10 jaar dienst 
02.000 fr. met één indeksaanpas
sing <M.710 of 2.310 fr meer. 

Direkteur : weddeschaal 220..'i80 
— 349.800, na 10 jaar dienst 

285.480 fr, met één indeksaanpas
sing 292.619 fr of 7.139 fr meer. 

Waarom hier een verschil van 
4.829 fr per aanpassing, als men 
weet dat er per jaar soms meer
dere aanpassingen zijn ? Ik denk 
dat de V.U. aan dit probleem wel 
wat aandacht zou mogen beste
den en zo mogelijk een wetsvoor
stel indienen, dat voor iedereen 
eenzelfde verhoging zou voor
zien, welke rang hij ook moge 
bekleden. 

V.M., Duffel. 

VAN DE WIJS GERAAKT 

Ik heb op Beloken Pasen aan 
onze kust de eukaristievicring 
meegemaakt en nu vraag ik me 
af of we nou werkelijk helemaal 
van de wijs geraakt zijn. .Afge
zien van latijnse misteksten, 
kreeg de preek in het Nederlands 
een staart in het Frans, in het 
Engels en in het Duits, (jaan we 
voortaan in onze kerken aan de 
kust 's zondags kabaret spelen ? 
Het leek sterk op een nummertje 
van broeder Venantius van Wira 
Sonneveld. 

Stel je voor : de homilie had 
als tema dat het paasgebeuren en 
de Verrijzenis het sluitstuk zijn 
in het geloof van elke kristen en 
het uiteindelijk antwoord voor 
ieders leven. En plots roept de 

gewijde artiest in het Frans ,vrij 
behoorlijk), daarna in het Engels 
(waarschijnlijk een cockney
slang) en tenslotte in het Duits 
(maar dat is slechts een sterk 
vermoeden) : « Broeders en zus
ters, het is vandaag de eerste 
zondag na Pasen (waarschijnlijk 
een revelatie voor de andersta
lige toeristen). Het ledige graf 
van Kristus moet ons de moed 
geven in alle moeilijke omstan
digheden van het leven (een zeer 
duidelijke en opbeurende verkla
ring voor hen) en Jaten wij 
daarom zeer mild geven voor het 
werk der oudjes van dagen waar
voor straks gekollekteerd wordt 
(bijzonder heldere binding tus
sen kruis en munt). Ik protesteer 
tegen het entree-geld van 2 fr. 
per stoel, (leen artiest die zich 
respekteert werkt tegen een der
gelijk honorarium. Kunnen les 
responsables van dergelijke non^ 
sens uns inlichten wie lan^'e this 
show will go on ? 

Met meewarige verbazing, 

A.G.D., St Amands. 

DURE ELEKTRICITEIT 

Onlangs las ik in « WIJ » een 
artikel over « dure elektrici
teit », waarin betoogd werd dat 
het dossier van partikuliere 
zijde slecht verdedigd werd om
dat de top van deze sektor de 
taal van ons volk niet kent. 

Toch blijf ik geloven dat nie
mand de slechte indruk had kun
nen wegpraten die de privee-
maatschappijen maakten, nadat 
we konden zien en horen hoe 
weinig kontrole er door het 
kontrolekomitee kan worden uit
geoefend (leden die zelf beken
nen dat het onmogelijk is, klaar 
te zien in de zaken ; sindikaten 
die twee partijen moeten verde
digen, leden die niet over alle 
inlichtingen mogen beschikken 
enz.). Zonder doeltreffende kon
trole is het duidelijk dat deze 
sektor steeds zelf zijn winst zal 

kunnen bepalen. Waarom zit er 
in het kontrolekomitee geen ver
tegenwoordiger van een verbrui
kersunie of van de bond der 
grote gezinnen ? 

, De steller van het artikel 
vindt het ergerlijk dat niemand 
erop heeft gewezen dat, niette
genstaande de KW in Nederland 
beterkoop is, de hele exploita
tie verlieslatend is. Doch in het 
begin van de uitzending werd 
een hele lijst van landen getoond, 
waar de KW-prijs beterkoop is. 
Is de exploitatie ook daar ver
lieslatend ? En zo ja, is het dan 
nog niet eerlijker dat bij een 
lagere KW-prijs een tekort moet 
worden bijgepast door direkto 
belastingen dan bij een hogere 
KW-prijs indirekte belasting te 
moeten storten in een gemeente
kas, zoals bij ons nu het geval is? 

H.E., Zaventem. 

T.V.-UITZENDING 

Het eerste deel (L. Dosfel-In
stituut) was veel beter dan het 
tweede. 

Volgens mij lag dit aan de per
soonlijkheid van de mensen die 
op het scherm verschenen : Cop-
pieters. De Bruyne, Pater 
Stracke. 

Te weinig afwisseling in d© 
filmbeelden over de Gentse Stu-
dentenverkiezing. Een minuten
lange frekwentie over studenten 
die een brief in een bus depo
neren of achter een deur ver
dwijnen is niet bepaald opwin
dend. 

B.D., Mechelen. 

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

van de redaktie 

Bras-.el, 20 ap r i l 1967. 
Betr . : joemalir . t iek. 

Telkens vtirineer we ergens op de rraag naar ons 
beroep het antwoord " jocrnal is t" geren, zien we 
oen glimlach ran zalige bewondering orer het ge
laat ran de rragcnctel ler gli jden. En raak rolgt 
daarop een kn.ipoogje ran rerstandhouding, zo in 
de zin ran "hou, j u l l i e joemal is ten zijn me een 
r ro l i jk s t e l " . 
Ja, we weten het wel : ons beroep wordt én hoog 
aangcslaan ^n laag gckwoteerd. Hoog aangeslaan 
omdat de logende nog onuitroeibaar roortwoekert 
dat wij joemal is ten ran de ene cocktailparty 
naar de andere receptie hollen on dat we onze da
gen s l i j t en raet locator rcrheren gesprekken t u s 
sen interessante ncnsen. Laag gekwotecrd onxjat 
eon heel s t e l lu i geloren dat joernal ls t iek e i 
genlijk geen beroep i s , dat je nvaar zo'n beetje 
er op los noot kunnen schri jren. 
En daar z i t ten we dan : twee M.n op een hele r e 
dakt ie . Te helft ran de t i jd proeren rerbeteren 
to t je er scheel ran z i e t . Een k-^/art ran de t i j d 
"aan de steen" staan en je kreupel denken om een 
t i t e l die zesentwintig {g^^Qn 25 en ook geen 27) 
l e t t e r s lang moet z i jn . Het resterende b^-art in 
razend ternpo door een groeiende hoop kranten en 
korrcspondentic boren. 
En de t i jd on te schrijren ? Nou,' tusseni-n j t e 
gen het uurwerk op omdat de zetnaachine ran Louis 
weeral zonder kopij z i t . En ' s aronds. En ' s za
terdags. En 'c zondags. 
"Je stinkt naar het lood", zegt onze echtgenote. 
We stinken duizend keer raker naar het lood dan 
naar de 'cocktai lpar ty. L \ I I * 

I 
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Na de Gentse studentenverkie-
zingen 

v.n.s.u. neemt 
verantwoor
delijkheid 

'(red.) Heel wat lezers zullen wel belang
stelling hebben voor de afloop van de twee
de £aze bij de samenstelling van de Alge
mene Raad van het Gents Studentenkorps. 
De eerste faze was die der verkiezingen. De 
neutrale F.B.L.-lijst haalde, zoals men zich 
zal herinneren, 8 zetels; V.N.S.U. legde be
slag op niet minder dan 7 zetels; de Studen
ten Vakbeweging moest vrede nemen met 
3. Daarnaast ging er nog een zetel naar het 
Links Eenheidsfront en één naar de (frans
kiljonse) lijst Leten. Daarmee waren dan 
20 van de 35 zetels in de Algemene Raad 
bezet; de overige 15 raadsleden in dit stu-
dentenparlement niocslen door koöptatie 
worden aangeduid. 

Stort vandaag nog uw steun 
(en liefst uw zéér milde 
steun, want het gaat in één 
jaar tijds om een paar hon
derdduizenden) op per. : 
2 2 4 . 4 3 van Kredietbank, 
Arenbergstraat te Brussel, 
met vermelding : voor reke
ning 3300-13-81.800. Indien 
U geen stortingsformulier 
bij de hand hebt, kunt U een 
briefje van 20 fr gewoon 
naar onze redaktie sturen, 
die bemiddelt. 

Dat is inmiddels gebeurd en zo is dan 
de definitieve zetelverdeling in de Algemene 
Raad tot stand gekomen. F.B.I. beschikt 
uiteindelijk over 11 zetels en ook V.N.S.U. 
heeft er 11. De koöptatie was uitzonderlijk 
gunstig voor de Studenten Vakbeweging die 
haar aantal zetels van 3 tot 9 kon opdrij 
ven. Het Links Êenheid.sfront heeft uitein
delijk 2 zetels en de lijst Leten moet het 
verder stellen met wat ze bij de verkiezin
gen veroverde. Eén onafhankelijke werd 
eveneens in de Algemene Raad gekoöp-
teerd. Dat maakt dus 35 in het geheel, waar
van 11 voor de vlaams-nationalisten. Uit
eindelijk is V.N.S.U. dus even sterk gewor
den als de neutrale F.B.I. Waarbij dient 
opgemerkt dat in de Algemene Raad nog 
een aantal mensen zetelen, die zeer dicht 
bij V.N.S.U. staan. 

Kan de Algemene Raad een studenten-
parlement genoemd worden, dan is het Da
gelijks Bestuur van het G.S.K. de regering. 
In deze « regering » bezet V.N.S.U. thans 
4 van de 9 zetels en beheren V.N.S.U.-ver-
tegenwoordigers de sociale kommissie, de 
kommissie binnenland, de onderwijskom-
missie en het adjunkt-algemeen sekreta-
riaat. 

V.N.S.U. heeft er dus geen vrede mee ge
nomen, een goede uitslag te boeken; de 
vlaams-nationale studenten hebben meteen 
bestuursverantwoordelijkheid aanvaard om 
hun programma te verwezenlijken. 

De brusselse waanzin 

"vrede bij ons, 
zonder ons 
en tegen ons 
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(m.v.d.b. Het is reeds bijna twintig jaar 
geleden. Op een gi"ijze zondagnamiddag 
stonden honderden mensen in de straat van 
het Volkshuis te Vilvoorde, om de uitvaart 
van volksvertegenwoordiger Gelders bij te 
wonen. Namens de socialistische partij 
werd het afscheidswoord gesproken door 
zijn koUega Bracops. Ik hoor het hem nog 
zeggen : « Vader Gelders was socialist om
dat hij flamingant was, en hij was flamin
gant omdat hij socialist was ». Die woor
den van Bracops zijn in mijn geheugen blij
ven hangen; ook Frans Gelders heeft wel
licht daaraan teru^edacht, voor hij ont
slag nam als voorzitter van de brus.selse 
federatie van de socialistische partij. Hij 
zal wel een zware gewetensstrijd hebben 
doorgemaakt, alvorens hij tot die stap is 
overgegaan. 

Wij hopen maar dat de ogen van de 
vlaamse socialisten eindelijk zullen open
gaan, nu het bewijs geleverd is van wat 
wij hier herhaaldelijk hebben voorgehou
den, nl. dat te Brussel de socialisten inza
ke vlaamshaterij in niets voor de P.L.P. 
en de P.S.C, moeten onderdoen, en dat ook 
zij de Umlautpatriotten van het F.D.F, ach
ternalopen. 

Nu blijkt ook hoe Jos Van Eynde het 
verkeerd voorhad, wanneer hij zich ver
zette tegen de oprichting van een kiesar
rondissement Vlaams-Brabant, omdat hij 
zogezegd de Vlamingen te Brussel niet aan 
de franse overmacht wilde overleveren. Te 
Brussel hebben de vlaamse socialisten een 
slag verloren; wij kijken benieuwd uit naar 
de verdere reakties van Gelders, Fayat es. 

Na de stemming van de socialistische fe

deratie stond niets meer een akkoord op 
de brusselse burgemeesterskonferentie in 
de weg. Het is dan ook tot stand gekomen 
op bazis van de afbraak der taalwclien van 
1963. De brusselse burgemeesters vragen 
dat de gemeenten opnieuw hun diensten 
mogen inrichten op grond van de behoef
ten en dus niet meer op paritaire bazis, en 
dat het gezinshoofd vrij mag beslissen over 
de onderwijstaal voor zijn kind (eren). Ver
der zijn zij gewonnen voor de oprichting 
van een « door de huidige gemeenteraads
leden gekozen agglomeratieraad ». En ten
slotte moeten de aanpalende gemeenten, 
wier gemeenteraad daarom verzoekt, tot de 
hoofdstedelijke agglomeratie kunnen toe
treden. 

Over enkele dagen zal een driepartijen-
afvaardiging van de burgemeesterskonfe
rentie aan de subkommissie Brussel van de 
Kommissie Meyers dit plan gaan uiteen
zetten. Het' zal er zo ongeveer toegaan als 
te Nijmegen in 1678, toen Lodewijk XIV 
na de kampanje van Holland verklaarde : 
« Wij komen vrede sluiten bij u, zonder u 
en tegen u ». Het zal natuurlijk in het 
frans zijn, de taal van de meesters, dat zal 
onderhandeld worden over de toekomst van 
de lionderdduizende,!! 'Vlamingen v^n de 
hoofdstad, die vanzelfsprekend daarbij niet 
zullen betrokken worden. 

Dit moet mij, als besluit, nog van het 
hart : de brusselse burgemeesters hebben 
hier de Vlamingen een voorbeeld gegeven 
waaruit die, naar wij hopen, de les zullen 
weten te trekken. Zij hebben over de gren
zen van de drie kleurpartijen een eensge
zindheid bereikt, die onder de Vlamingen 
helaas onbekend is. Zullen de Vlamingen 
ei dan nooit in slagen de oude kleurpar-
tijpolitieke gewaden af te leggen en een 
akkoord te bereiken op een ernstig mini-
mumprogram ? 

Is het niet werkelijk onverantwoordelijk, 
nu nog, in deze benarde ogenblikken, te 
teggen en te schrijven zoals een vlaams 
C.V.P.-er dat doet : « Bij de pariuire ver
deling van een bepaalde reeks van taken 
in de unitaire belgische staat moeten de 
Vlamingen tegemoet komen aan de waalse 
minorizatievrees en een institutionele toe
geving doen » ? 

Toegevingen doen, nóg voor men begint 
ïe onderhandelen ! Hoe willen wij ooit ern
stig genomen worden ? 

De sociale sektor vroeg de voor
bije week de volle aandacht door 
de betoging van de socialistische 
ouderdomsgepensioneerden, het stij
gende protest tegen een verkeerde 
interpretatie van de sociale solida
riteit (vooral in verband met de 
mogelijke « aanslag » op de 83 mil
jard rezerve van de bediendenkas-
sen), de sindikale verkiezingen, de 
bruuske aankondiging van een aan
zienlijke stijging van de broodprijs 
per 1 mei en de sussende verklarin
gen van ABVV-leider Major ten 
aanzien van het ACV en met het 
oog op het behoud van het sindi
kale front. 

De betoging der ouderdomsgepen
sioneerden stelt nog eens de feno
menale wanorde in het belgisch 
pensioenstelsel aan de orde. .-fge-
zien van het feit dat de BSP dank
baar gebruik maakt van de kluif 
die de reaktionaire regering haar 
toewerpt door een sociale pauze in 
te stellen, die gepaard gaat met een 
schrikwekkende stijging van de kos
ten van levensonderhoud (o.a. ge
volg van een totaal gemis aan prij-
zenbeheersing) en een stilaan ver
ontrustend wordende ekonomische 
stagnatie, kan men niet loochenen 
dat het met ons pensioen.stelsel zo 
niet langer gaat. De diskriminatie is 
inderdaad te groot, de kloof tussen 
de partikuliere en rijkssektor van 
beschamende afmetingen, de onge
lijkheid tussen pensioenen van loon-
en vvreddetrekkenden eensdeels en 
van zelfstandigen en middenstan
ders anderdeels bepaald kwetsend 
en de omvang van bepaalde pen
sioenen van hogere ambtenaren, 
professoren, hogere legerleiders enz. 
tegenover deze van de lagere kaders 
zonder meer een uitdaging. De 
kleurpartijen hebben nooit een vin
ger verroerd om aan deze wanver
houdingen een einde te maken en 
gebruiken de ontstemming ter zake 
slechts wanneer het in hun elekto-
raal kraam te pas komt. Dat de BSP 
roet deze nieuwe aktie een traditie 
voortzet kan gerust waar zijn, doch 
deze aktie is dan wel zeer beperkt 
in opzet, hoe welkom t.a. een be-
'>'<alde verhoging der aalmoes-pen-

beroepsHALVE 
bekeken 

sioenen ook is. Van een groots op
gezet saneringsplan is echter geen 
sprake. 

Daarom kan men ook maar een 
betrekkelijke waarde aan derge
lijke akties hechten, hoe simpatiek 
op zich zelf ook. Een zelfde betrek
kelijkheid geldt voor de verkiezin
gen van de ondernemingsraden. Het 
kwazi-onbestaand beslissingsrecht 
van dergelijke instelling relative-rt 
reeds de eigenlijke waarde ervan, 
ook al betogen de sindikaten dat 
men eerst over « gerodeerde r> ver
tegenwoordigers moet beschikken 
vooraleer men de bevoegdheid der 
ondernemingsraden kan uitbreiden. 
Klein-politiek gezien stellen we in
tussen vast dat de tendens der ver
kiezingen duidt op een winst van 
het ABVV, verlies of stagnatie van 
het. ACV en een achteruitgang van 
de liberalen (gevolg van het kon-
flikt tussen de PVV en het liberaal 
sindikaat). Het ACV blijkt dus zijn 
louter verbaal verzet tegen de a-so
ciale volmachtwetten met verlies 
van een aantal zetels te zullen moe
ten betalen of minstens met een ter 
plaatse trappelen. Anderzijds be
staat er weinig kans dat het tot een 
breuk in het sindikale front zal ko
men na de verklaringen van Major, 
die uitdrukkelijk zei dat het ABVV 
de samenwerking met het ACV 
hoe dan ook wenst voort te zetten. 
De repliek van het ABVV op de 
ACV-verwijten (U doet aan poli
tiek) was trouwens ad rem en in 
heel de polemiek heeft het kriste
lijk vakverbond aan het kortste 
eind getrokken. 

BROODNIJD EN RATIONALIZEREN 

De hervatting van het politiek be
drijf stond de eer.ste dag in het 
teken van de broodnijd der Walen, 
die met niet minder dan 5 man uit 
alle partijen het spreekgestoelte 
beklommen om de Amoco-vestiging 
te Geel als een zoveelste bewijs van 
achteruitstelling van de waalse eko-
nomie voor de voeten van de (n door 
Vlaanderen beheerste regering » te 
werpen. Voor de repliek zorgden 
Schiltz en Van Mechelen. Ze wezen 
op de ekonomische achterstand van 
Vlaanderen, op het feit dat de 
keuze te G«el het voorkomen was 
van een fout (ook de Vlamingen 
hebben liever een bedrijfsvestiging 
in Wallonië dan in Duitsland of 
Nederland, maar dit begrip moet 
wederkerig zijn) en op de zakelijke 
aspekten van deze keus. Het waals 
onbegrip kwam trouwens ook tot 
uiting in een enquête door Manu 
Ruys in zijn blad waar hij Périn 
ondervroeg, die met het separatisme 
schermt (vermoedelijk als ultieme 
chantage en tevens te koppelen aan 
de waals-brusselse sofismen, die de
ze week nog op een bijeenkomst 
van de .Jeunes Démocrates te Brus
sel aan bod kwamen, waarbij voor 
een waals-brusselse alliantie tegen 
de « flamandisation de Bruxelles » 
werd gepleit). Dezelfde dag dat 
Périns sjagrijnerig weeklagen ver
scheen lazen we in de bladen de 
verslagen van de stichtingsverga
dering van het permanent ' verleg-
centrum voor de (waalse !) staal-
nijverheid met VDB op kop '. 

In de senaat bepleitte minister 
Grootjans een rationalizering van 
het onderwijs en kondigde hij aan 
dat eerstdaags de drie kleurpartijen 
zouden geraadpleegd worden over 
de al dan niet verlenging van de 
blokkadewet op nieuwe scholen. 
Naast het traditioneel klaaglied 
over de benadeling van het officieel 
onderwijs in tegenstelling met het 
vrij onderwijs, viel de tussen
komst van senator Ballet on die 
pleitte voor een volwaardig univer
sitair beleid. Dezelfde dag kondigde 
trouwens een groep van 20 vooraan
staande Vlamingen uit diverse mi
lieus de publikatie aan van een ma
nifest waarin o.m. de spreiding der 
kandidaturen als niet-universitair 
wordt verworpen, de geleidelijke 
opbouw van een pluralistische uni
versiteit te Antwerpen bepleit (door 
Grootjans voor een liberaal studen-
tengehoor waarschijnlijk geacht) en 
de overheveling van Leuven Frans 
naar Wallonië als onafwendbaar, zij 
het geleidelijk te verwezenlijken. 
We stellen vast dat steeds meer en 
meer groepen en gezagsvolle instan
ties en per.sonen dt' vlaamse eisen 
inzake hoger onderwijs steunen en 
bijtreden. Op de duur zullen de bis
schoppen en de unitair-imnerialis-
tische machten deze eisen niet kun
nen blijven negeren. 

Moeten we nog verwijzen naar 
het heelnederlands rechtskongres te 
Gent, voor het eerst weer bijeen na 
27 jaar ; naar de kopschuwe Hen-
rion, die geen perskonferenties 
houdt zoals zijn voorgangers deden 
(omdat hij geen Nederlands kent?); 
naar de fransvlaamse kultuurdag te 
Breda (met A. Demedts en dr. Paar-
dekooper als vedetten) vanwaar 
aan de Gaulle in een telegram <m 
onderwijsvrijheid voor het Neder
lands in Frans-Vlaanderen werd 
gevraagd e.d.m. : allemaal uitingen 
van een groeiend vlaams en heelne
derlands bewustzijn tegenover een 
zich aftekenend frankofoon brus-
sels-waals front, waarin een schrik-
refleks voor de groeiende vlaamse 
bewustwording de redelijkheid en 
de probabiliteit meer en meer dreigt 
te overschaduwen met een boeme-
rangeffekt tot gevolg ? K.V.B. 



De anti-atoombombetoging (1) 

het pacifisme 
en... 

•(t.v.0.) Telkenjare na de brussclse anti-
atoombomraarsj krijgen wc een stapeltje le-
»ersbiie\en binnen, dat zich steeds zo onge
veer in twee gelijke helften Iaat verdelen. 
De ene helft van onze korrespondenten is 
tegen de atoombom en voor de marsj; het 
hoofdargument daarin is dat de atoombom 
een dei-gelijk vreselijke bedreiging voor 
heel het mensdom is, dat ioder gescjiipper 
over het feit of die marsj nu eigenlijk al 
dan niet te fel links is daarbij in het niet 
\ei-2inkt. De tweede helft is ook'tegen de 
atoombom, maar even gloeiend tegen de 
marsj, waarin slechts een instrument \an de 
komnuuiistische piopaganda en ondermij
ning' wordt gezien. 

Beide fraklies vragen dal ons blad nu 
eens definitief de ene zijde gaat kiezen en 
de andere \erketteren. 

Het spijt ons, maar aan die \er\\ achting 
kunnen wij niet beantwoorden. 

Het is onbetwistbaar juist dat de anti-
atoombombeweging een kommunistische 
voorgeschiedenis heeft. De beweging kwam, 
onder impuls van het Oosten, op dreef in 
de periode dat het amerikaans atomair 
o\erwicht op de Sovjet-Unie overweldigend 
was; ze droeg toen onmiskenbaar een anti-
amerikaanse stempel. De russische propa-
gandatema's hadden in die tijd een dubbel 
gehoor : dat van de anti-A-bommarsjeerders 
en dat van een aantal atoomgeleerden in 
Engeland en de V.S. die op eigen houtje — 
door spionage — zorgden voor een atomair 
evenwicht tussen de twee groten. De ato
maire ontwapeningseis die door het Kremlin 
gelanceerd werd, ging gepaard met de 
koortsachtige ijver om Rusland zelf atomair 
zo sterk en zo snel mogelijk te bewapenen. 

Vandaag liggen de zaken enigszins anders. 
Er is een evenwicht van atomaire terreur 
en — daar het uurwerk van de geschiedenis 
niet teruggedraaid kan worden tot voor het 
atoomtijdperk — is dat maar best zo. Het 
schrikbeeld van een totale atoomoorlog is 
wellicht een steviger garant geworden voor 
de wereldvrede (wat nog iels anders is dan 
rechtvaardigheid I) dan welke staatsmans
kunst ook. 

In zekere zin heeft het betogen tegen de 
atoombom dat ook iedere betekenis verlo
ren, \oor zover een dergelijke betoging niet 
rezoluut gericht is tegen ieder militarisme 
en tegen iedere bewapening, ook en vooral 
met klassieke wapens. Het is toch duidelijk 
dat, indien het ondenkbare geschiedde en 
de grootmachten daadwerkelijk zouden 
overgaan tot atomaire ontwapening, de bom 
terug zou « uitgevonden » worden van zo
dra een klassiek konflikt voor een der be
trokken mogendheden een nederlaag zou 
dreigen te worden. Met het vernietigen van 
het atomair arsenaal vernietigt men inder
daad niet de atomaire kennis I 

Het is dus hoog tijd dat de anti-atoom-
bommarsjen — willen zij niet ofwel een 
anakionisme ofwel een eenzijdige aangele
genheid blijven — omgebouwd worden tot 
vredesmarsjen die zich richten tegen iedere 
vorm van bewapening. Dat de atoombom 
daarbij, als (voorlopig) hoogtepunt van de 
menselijke vernielingsdrift, als «blik\ anger» 
blijft fungeren is wel onvermijdelijk. 

Dit gezegd zijnde, is het al heel wat ge 
makkelijker om over de kern van de zaak 
— het betogen voor vrede — de schrij\ en. 

De anti-atoombombetoging (2) 

...de oüsduitse 
duden 

(l.v.o.) Dat « de oorlog de \ader is van 
alle dingen » zal, in deze tijd van gemeka-
nizeerde niooid, alleen nog door ergens een 

zwakzinnige beweerd worden (waarbij ons 
de bedenking niet loslaat, dat zo'n zwak
zinnige ergens ter wereld aan de macht zou 
kunnen komen of misschien reeds zo ver 
is...). De oorlog is een zo vreselijk, zo on
menselijk iels geworden, dat wij ons inder
daad mei alle krachten tegen een nieuwe 
uitbarsting van de kolleklieve waanzin moe
ten \ er/ellen : de 60 miljoen doden van 
twee weieldoorlogen zijn er om de nood
zaak van dat verzet te staven. En wij ge
loven niet, dat iedere pacifistische aktie 
noodgedwongen een illuzie is, hel machte
loos vertoon van een handjevol dwazen die 
bloedige koppen lopen tegen de muur van 
de realileiicn. Pacifistische aktie heeft in
derdaad nog niet geleid tot meer vrede en 
meer \eiliglieid en toch is ze verantwoord 
en noodzakelijk : de idee van de oorlog 
moet in de geesten en de harten der men
sen bestreden worden. Ergens moet een be
gin gemaakt, ergens moet duidelijk gesteld 
worden dat de mens niet berust in een on
menselijke fataliteit en dat hij zich niet 
neerlegt bij de « onvermijdelijkheid » \an 
bewapening. Dat is de zin \an de bescha
ving zelve : dat we blijven geloven in een 
weg naar omhoog, in de mogelijkheid en 
de belofte van Beethoven's Negende. En 

dat er daanoor dus getuigd wordf. 
Dit pacifisme is, sinds de generatie der 

Fronlbeweging, een der mooiste verwor
venheden \an de \laamse beweging «re-
worden. Daaro^er kan. /o dunkt ons, tus
sen vlaams-nalionalisten geen meninosver-
schil bestaan. 

Wél kan er een meningsverschil beslaan 
over hel pacifisme in de konkrele vorm van 
de anli-aloombommarsj. Er is, zoals we ho
ger schreven, de voorgeschiedenis van deze 
marsj die de gerezerveerdheid en het ge
brek aan geestdrift \an velen begrijpelijk 
maakt. 

Tegenover deze gerezerveerdheid zouden 
wij echter de heilige overtuiging en de^ be
zielde ijver willen stellen van diegenen — 
vooral jongeren — die menen dat in de 
allereerste plaats een pacifistische daad moet 
worden gesteld en dat de vlaams-nationa-
listen niet de laatslcn moeten zijn om die 
daad te stellen. 

Een geestdriftige én nuchtere — ja, dat 
hoeft geen contradictio in terminis te zijn 
— deelname aan de marsj mag dan ook 
door niemand beschouwd worden als een 
gebrek aan vlaams-nationale refleks. 

De mogelijkheid om aan pacifistische ak
tie te doen is tenslotte een van de voor-

lode craeybeckx 
Lode Craeybeckx is livintig jaar burgemeester van AuUverpeii en deze unie

ke gebeurtenis gaat natuurlijk gevierd worden. Uniek om meer dan één reden. 
De Lode is de eerste Anlxverpse « burger » die zo'n lange ambtsperiode door-
spartelt. En vervolgens heeft hij die ixuintig jaar zo maar niet kado gekregen. 
Herhaaldelijk werd met verenigde krachten geprobeerd, hem uit het stadhuis te 
wippen. Nog niet zo heel veel jaren geleden, toen de liberalen Lode's zattemans-
praat over de Joden opbliezen tot een anti-semietisch schandaal van internatio
nale afmetingen, in de hoop dat de populaire burger zijn nek zou breken. Even 
later scheelde het opnieuw geen haar of Craeybeckx tvas — ditmaal door lief
hebbende partijgenoten — verwezen naar de studie van de socialistische dok-
trine : laatste station voor het politiek kerkhof. 

Maar zoals de kat in het zuidafrikaans volksliedje : de Lode kwam weer. 
Hij kwam weer omdat hij twee zware troeven kon uitspelen : zijn niei te mis
kennen gaven en de grote populariteit die hij te Antwerpen geniet. 

Craeybeckx is een van de levende raadsels van de belgische politiek. In zijn 
jeugd keek zijn omgeving naai hem op als naar een nieuwe Rodenbach .- de so
ciaal beiuogen flamingant die hij was barstte van talenten, en scheden dé belofte 
van zijn generatie. Hij kwam in het aktivisme terecht, kreeg na de eerste we
reldoorlog vijf jaar bak waarvan hij de helft uitzat, belandde al vlug op « Volks
gazet » en stoomde tussenin nog gauw zijn juristen diploma klaar voor de mid
denjury. Bekwaam joernalist, goed advokaat, bezielend redenaar en joviale vent : 
de B.n.P. kon zo'n man best gebruiken en in 1933 zal Lode Craeybeckx al in de 
burgemeesterszetel van Deurne. 

De tweede carrière kwam na de jongste wereldoorlog. In 1947 werd hij bur
gemeester en tijdens de Ixuintig jaar die sindsdien verlopen zijn, heeft Craey
beckx heel wat op zijn aktief gekregen dat hem nog lang ten goede zal gerekend 
worden. Om maar drie dingen te noemen : het Tienjarenplan voor de haven 
dat in die tijd getuigde van een verre blik vooruit, het openluchtmuzeiim Mid-
delheim dat voor de verfijnde en uitgebreide kuituur van de burgemeester ge
tuigt, het universitair stokpaardje dat door hem bereden wordt met een allure 
die méér de flamingant verraadt dat velen het menen : in hem is de oude 
strijdkreet van « die kop moet er op » iveer levendig geworden. 

En toch ! Deze schitterende loopbaan is niet naar de maat van het talent dal 
in hem scheen te schuilen. Voor Craeybeckx is fataal geworden dat hij terecht 
kii'am in het platvloerse, verburgerlijkte socialisme. Een doktrinair is hij nooit 
geweest en Quaregnon is hem beslist altijd vreemd gebleven. Hij was steeds een 
man van het gevoel, een gemoedssocialist die in zijn binnenste en zijn eenzaam
heid zwaar moet getekend zijn door het verschil tussen de rode schijn en de 
roze werkelijkheid. De partij bood hem echter de kans om zijn talenten op een 
tuimer vlak dan dat van de oppozilie te ontplooien en hij heeft die kans gegre
pen — niet éénmaal, maar telkens opnieuw wanneer bintien in hem het konflikt 
moet gerezen zijn tussen het verstand en hel hart. Dat hij — de gevoelsmens — 
steeds het hart verloochende, heeft hem een onuitwisbaar lidteken bezorgd. 

Schuilt er achter zijn hang naar de pint méér dan alleen maar het hebbelijk-
heidje van een joviale rondhanger? Een deel van Craeybeckx' populariteit in 
het echt-brabantse Antwerpen berust op het image van de plezante toogpilaar. 
Maar er zijn heel wat mensen om het spijtig te vinden dat zoveel talent mee om
laag gespoeld wordt met een geut bier of een kwak whisky, dat zoveel van wat 
binnenin de man moet leven alleen nog boven komt in de sentimentele bui na 
het zoveelste glas. 

Men vergisse zich niet! Achter het vaak vulgaire van deze drinkebroer schuilt 
nog altijd heel veel verstand en een pak verfijnde kuituur dat allen in zijn om
geving hem kunnen benijden (en het doorgaans ook doen...). Maar voor de 
gespletenheid van Lode Craeybeckx, de gespletenheid tussen de flamingant en 
de socialistische Streber, is nog altijd geen kruid gewassen. 

In 11 juli-toespraken kan de Antxuerpse burger de zaken zo vlijmscherp en 
juist stellen, dat geen enkele nalionali.ü het hem zou verbeteren. Maar wat blijft 
er op 12 juli van over, behalve een kater? De retorische volzinnen over het 
Brussel dat niet mag losgelaten worden, werden in Craeybeckx' leven al méér 
dan één keer door een persoonlijk Hertoginnedal gevolgd. 

Ondanks alles en nog wat blijft iedereen dan toch weer van hem het mira
kel verwachten. Toen we lazen over de fransdolle lebellie van de Brusselse so
cialisten en over het ontslag van Gelders, dachten we automatisch : wat gaat hij 
doen, nu zijn partij Brussel niet alleen loslaat, maar eenvoudigweg de nek om-
wringt. 

We vrezen, dat hij niet veel zal doen. We zouden er echter héél veel voor 
over hebben om hem nog eens, in zijn ouwe dag, de vlag van het écht verzet te 
zien hijsen. Hij hijst inderdaad, maar je weet wel wat. Veel te veel, overigens.' 

dia Genes. 

• WU 

rechten van een open. demokratische ge. 
meenschap. In de oostduitse « Duden > (d. 
tegenhanger van onze « dikke Vandaele\)l 
immers wordt het pacifisme als volgt om 
schreven « Ablehnung jedes auch des ge-' 
rechten Krieges; Tarnform für imperialis-
lisch-kosmopoliiische Tendenzen — afkeu-
ring van iedere, ook van de gerechtvaar, 
digde, oorlog; kamoeflage voor imperialis-' 
tisch-kosmopolistische strekkingen >. 

In tegenstelling tot de « realisten » van 
Pankow en van Moskou blijven wij gele 
ven dat hel mensdom moet evolueren naar 
een wereldbeeld waarin ook voor « recht
vaardige » ooilogen geen plaats meer is. 

• Betogen op de place Kléber.. 

de tocht 
naar 
straatsburg 

(dr. h. goemans) Vrijdagnacht half-een 
(het was zopas 8 april geworden) vertrok
ken een vijftigtal vlaamse manifestanten 
vanuit Antwerpen per autocar voor een 
geheimzinnige verre tocht. Deze maal niet 
naar de Voerstreek, alhoewel de nooit sla-
pende rijkswacht daar reeds klaar stond 
voor de ontvangst... 

Het doel was het Hof voor de Rechten 
van de Mens te Straatsburg, waar de FDF-
ers namens een handvol franskiljons klacht 
hebben ingediend tegen de belgische staat 
wegens zogezegde taaldwang, uitgeoefend 
op hun heilige père-de-famille-vrijheid. 

De tocht was goed voorbereid : voor ie
der der 17 rechters van het Hof, evenal» 
voor de griffier, werd een grote omslag 
meegenomen waarin een manifest stak in 
het Frans en het Nederlands. Drie grote 
spandoeken en een duizendtal franstalige 
pamfletten moesten in Staatsburg-centrum 
voor de nodige ruchtbaarheid zorgen. Stren
ge richtlijnen waren gegeven, opdat elk 
incident zou vermeden worden. 

Doorheen mist en duisternis en het uiter
lijk volledig verfranste Luksemburg, Lo-
taringen en Elzas kwamen de betogers te 
10 uur in Straatsburg aan bij het gebouw 
van het Europees Hof. 

Een opgeschrikte portier vroeg geduld ie 
oefenen en ging de griffier van het Hof ha
len. Deze personaliteit kwam, een beetje 
bleek en zenuwachtig, en had een kort on-
derhoud mei Wim Maes en mijzelf, waarna 
hem de omslagen werden overhandigd. 
Doorheen de glazen deuren waren de slag
zinnen der spandoeken zichtbaar : « Juge» 
de Strasbourg, les droits de Thomme ne se 
congoivenï pas sans les droits des ethnies », 
« Europe des peuples ? Oui 1 Imperialis
me culturel ? Non I > en « Een volk heeft 
recht op zijn taal 1 ». De ambtenaar had 
dan ook niet veel moeite om op voorhand 
reeds te weten dat het om de eeuwige 
« questions liguistiques de la Belgique » 
ging-

Na een vriendelijk afscheid rolden de 
vlaamse manifestanten hun spandoeken op 
en begaven zich naar het centrum, de place 
Kléber, waar ze onder een prachtig zon
netje en voor duizenden toeschouwers een 
korte betoging organ izeerden en hun pam
fletten uitdeelden. In tegenstelling met de 
reaktie van de brusselse politie op derge
lijke gebeurtenissen, bleef deze van Straats
burg onverstoorbaar, ja zelfs onverschillig, 
ook als ze de tekst van de spandoeken las! 

Ik begaf mij naar de redaktie van het 
grootste dagblad < Les demièrese nouvel-
les » (frans-duitse uitgave), waar nogmaals 
een manifest werd afgegeven en in een 
kommentaar gevraagd werd, de openbare 
opinie in Frankrijk mede objektief voor 
te lichten nopens de helsrische taaitoestan
den. 

Bi) het vertick weiden we een ujdje dis-
kreet begeleid door een politiewagen tot 
een tiental kilometer buiten de stad. Na 
de lange tocht (alles bij mekaar 1.100 km) 
waren de vermoeide betogers blij terug in 
Antwerpen aan te komen. 

Deze waardige manifestatie vond een 
zeer grote weerklank in pers, radio en TV 
En in Frankrijk heeft men dan toch eei 
andere klok horen luiden dan die \M. 
« France-presse ».„ 
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S T U D I E B E U R Z E N EN 

L E N I N G E N . . . 

In de kwestie der studiebeur
zen (waarvan het gerucht ging 
dat men ze allemaal tot lenin
gen zou herleiden) is enige 
klaarheid gekomen, nada t mi
nister Grootjans heeft bekend 
gemaakt, dat alleen de studie
beurzen die feitelijk niet voor 
studie worden gebruikt zullen 
teruggevorderd worden. Gezin
nen die een te hoog inkomen 
voor een volle s tudiebeurs heb
ben doch een te laag l ) m op 
een redelijke manie r s tudies 
van kinderen te bekostigen, 
zouden kunnen genieten van 
terugvorderbare leningen (zon
der interest?) . De vraag is 
maar : waar zal men hier een 
inkomenplafond vaststel len ? 
Daarover blijft men in het 
vage. 

. . .OF DISKRIMINATIE ? 

Het gevaar is niet denkbeel
dig dat onder d r u k van konser-
vatieve zijde (waarvoor de re
gering krachtens h a a r samen
stelling gevoeliger is dan vori
ge regeringen) de str i jd tegen 
de misbruiken overslaat in een 
politiek die nee rkomt op een 
achteruitgang in he t onderwijs . 

We slaan al geen schi t terend 
figuur, verre van daar , en op 
gebied van demokrat izer ing 
van het imiversi tair onderwi js 
staan we nog nergens. Speciaal 

wa t Vlaanderen betreft hebben 
we een zeer grote ach te r s t and 
op de rest van het land. Indien 
zou bli jken dat de str i jd tegen 
de misbru iken de reeds zo 
langzame expansie van het uni
versi tair onderwijs in Vlaande
ren nog meer r emt dan zou uit
eindelijk deze s tr i jd tegen mis
bru iken neerkomen op een nog 
veel groter misbruik , nl. de 
kuns tmat ige en reakt ionai re 
r emming van he t univers i ta i r 
onderwijs voor vlaamse volks-
jongens en meisjes . We komen 
ten andere altijd weer op he t 
zelfde neer : w a a r o m dras t i sch 
bezuinigen in de onderwij s-
scktor en de mil i ta ire verkwis
ting ongehinderd voortzet ten ? 
Waarom kan een saner ing niet 
gepaard gaan met een vooruit
s t revende onderwijspol i t iek en 
zonder taalkundige diskrimina-
tie ? Of geldt ook hier weeral 
de sakrosante dozering ? 

V L A A M S E 

UNIVERSITAIRE 

E X P A N T I E 

Het manifest van 20 hoogle
ra ren en politici sluit dicht 
aan bij he t v laams eisenpro
g r a m m a inzake univers i ta i r on
derwijs . Dit deze week gepubli
ceerde manifest is niet alleen 
belangrijk omda t he t ui tgaat 
van mensen die me t gezag 
over he t v raags tuk kunnen 
spreken, die tot verschil lende 

Nog een foto van de Straatsburg-betoging op 8 april : Wim Mae. 
H. Goemans overhandigen een manifest aan de griffier van het 

van de Mens. 

overtuigingen behoren en he t 
bekende vlaamse e isenpakket 
dekken doch ook vooral omda t 
he t een zeer breed opgevatte, 
konkre te en met de mogelijk
heden rekening houdende pro-
grammat ie voorstel t . He t do-
k u m e n t vraagt een kaderwet 
voor he t univers i ta i r onder
wijs, wa t al een s terke wette
lijke bazis is tegenover de hui
dige anarchie , de p rogramma
tic van de investeringsmidde-

WETEN 
De schrijver van het brusselse rubriek

je in « 't Pallieterke » die zijn werk fijn 
verzorgt, vertelde een paar weken geleden 
hoe een vlaams-briissels meisje van negen 
jaar, om niet te moeten vertellen dat ze 
thuis « Vlaams > spraken, haar eigen moe
der als het dienstmeisje deed doorgaan. 
Een inderdaad zeer sterk verhaal ! En 
méér waard dan vele geleerde testen en 
statistische gegevens. Als de rubrleksclirij-
ver zich dan verder afvraagt hoe zo iets 
toch nog altiid mogelijk blijft, valt het 
woord dat de Vlamingen te Brussel dat 
eigenlijk allemaal wel « weten »... En dan 
kan al mijn waardering me niet weer
houden, de vraag te stellen of wij eigen
lijk wei wéten \sat de mensen allemaal 
weten ? 

in de voorbije eeuw liepen er in Europa 
en Noord-Anierika een aantal zeer geleer
de heren rond die van mening waren dat, 
als iedereen had leren lezen, de waarheid , 
(die «zij » natuurlijk al lang kenden) zou 
zegevieren en dat dan alle geloof en alle 
bijgeloof zou verdwijnen. De misdaad zou 
ook zeer spoedig ophouden en de zeld 
zame uitzonderingen die de medemensen 
nog enige schade zouden toebrengen, zou 
men door iets wat wij nu een snel-kursus 
noemen tot beter inzicht en onberispelijk' 
gedrag brengen. In de Rooms-katolieke 
kerk liepen een aantal mensen rond die 
(ohne Pretention !) meenden dat als 
ieder — natuurlijk voldoende verstandig 
— mens maar aandachtig en intern ge
noeg een bepaalde filozofie en teologie 
studeerde, al die verstandige mensen zon
der enige twijfel overtuigde leden van de 
kerk zouden worden. 

Wie dit alles niet « wist » of in elk ge
val niet verkondigde, was gewoonweg een 
vijand van de wetenschap, een intellek-
tueel minderwaardige of een verdacht en 
eigenaardig lid van die Roomse kerk. De
zelfde of gelijkende titels kan in onze 
eeuw hij verdienen, die niet buigt voor 

psichanalize, sociologie en voor wat de 
« nieuwe teologie » wordt genoemd. 

Zo is eeuw na eeuw ons weten vaak 
niets anders geweest dan een échte maar 
verkeerd beoordeelde, onjuist gewaar
deerde kennis. En er schijnt wel geen 
énkel, maar absoluut geen enkel diploma 
te bestaan dat zou beveiligen tegen dit 
verwarren van degelijke, zij het ook nog 
onafgewerkte, kennis en inzicht met een 
geheel klimaat van gevulgarizeerde voor
oordelen. Zeldzaam zijn zij die intellek-
tneel krachtig genoeg zijn om dit klimaat 
te overwinnen. De meesten zijn aan elk 
klimaat overgeleverd : als de zon schijnt 
gaan ze wandelen, als het regent zijn ze 
zoals past brommerig. liet konkrete per
soonlijke weten en inzicht worden door 
een dergelijke levenshouding gewoonweg 
o\ erstroomd en verdronken ! 

De brusselse vlaamse mens ontsnapt 
evenmin aan een klimaat als de overgrote 
meerderheid van alle mensen. Zelfstandig 
verworven inzicht, bewust verantwoord 
handelen bestaan slechts tégen een kli
maat in ! Ook al zijn er nu (nu de titel 
wél kopers lokt) aanbiedingen van « voor 
een klimaat van vrijheid ». We wéten niet 
wat we ondergaan, we doen niet wat als 
het ware in ons bewerkt wordt. Praten 
zonder moeite doet slechts een fonoplaat, 
of wie er zeer goed op gelijkt. 

Maar er zijn dan toch uitgelezen groe
pen, mensen met titels ! In zijn ontzet
tend wijs en humoristisch boekje « De 
werkers van het elfde uur j . noteerde 
Bruce Marshall : « Toen de staatsman 
nog een jongeman was, had hij gedacht 
dat de machtigen der aarde intellektuele 
gesprekken hielden, maar nu wist hij wei 
beter. Hij wist nu, dat de machthebbers 
in besloten kring nog dwazer taal uit
sloegen dan in het openbaar. Dat was een 
van de twee hoofdredenen waarom het 
zo gemakkelijk was om de wereld te re
geren; de andere was dat, als je er 'n war
boel van maakte, de warboel zulk een 
grote warboel was, dat bijna niemand het 
opmerkte ». 

NEMROD. 

len (waarover nog m a a r zeer 
vaag werd gepraa t ) , de verde
ling der kredie ten per taal
groep en volgens de bevolkings-
aangroei van de universi tei ten, 
een globale p rog rammat i c die 
o.a. het beginsel van de overhe
veling van Leuven-Frans insluit . 
Verder wordt rekening gehou
den me t vertikale universi ta i re 
inplant ingen ( fakulteiten ) 
waarmee meteen aan de sprei
ding der kand ida turen de zo
veelste wetenschappel i jk ver
an twoordde genadeklop als a-
universi taire daad word t gege
ven. 

UNIVERSITEIT 

A N T W E R P E N 

Het manifest voorziet ook 
ui tdrukkel i jk de u i tbouw van 
de reeds bes taande eenheden te 
Antwerpen tot een pluralisti
sche universitei t . Minister 
Grootjans sprak t rouwens de
zelfde week voor een intellek-
tueel gehoor zijn ver t rouwen 
ui t in de mogeli jkheid van de 
to t s tandkoming van een ant-
werpsc universitei t . Of het 
manifest ook rekening houdt 
met een l imburgse universiteit 
zal later moeten blijken, doch 
ook da t blijkt uiteindelijk on
afwendbaar . 

Een ui ters t belangrijk as-
pekt van het manifest is, dat 
het mede onder tekend werd 
door een reeks Vlaamse libera
len eii P.V.V.-mandatarissen. 
Alhoewel één zwaluw de lente 
niet maakt , blijkt toch overdui
delijk dat het met de eenheid 
in de P.V.V. magerder dan ooit 
is gesteld en da t deze par t i j 
« van de nationale eenheid » 
steeds m e e r en meer bars ten 
ver toont die paralleel lopen 
met de grenzen tussen de ge
meenschappen. 

Dat zal ook wel de reden zijn 
dat er niets in huis komt van 
het door Vanaudenhove reeds 
herhaaldel i jk aangekondigd 
« nat ionaal offensief ». 

VLAAMSE 

DEMOKRATEN 

Het is een hele tijd geleden 
dat er over de groep der zgn. 
Vlaamse Demokra ten nog iets 
te noteren viel. In hoeverre be
staat de groep t rouwens nog ? 
Staf Verrept heeft zich reeds 
enkele ti jd geleden terugge
t rokken , zodat een laatste 
schakel me t de Vlaamse bewe
ging helemaal is weggevallen. 

5 e/! volksvertegenwoordiger dr. 
Europees Hof voor de Rechten 

Het duo Antoon Roosens - Ro
ger Bourgeois schijnt te trach
ten, van de nood een deugd te 
maken (wat doorgaans al t i jd 
een penibele onderneming is) : 
we vonden hun namen onder 
een de jongste weken ver
spreid « Manifest van progres
sieve gelovige en ongelovige 
Vlamingen ». Naa r de inhoud 
brengt dit manifest weinig 
nieuws : het eist hoofdzakelijk 
« een socialistisch regime » en 
wil een tweeledig federalisme. 
Het besteedt nogal wat aan
dacht aan de kwestie Leuven, 
met de kennelijke bedoeling 
zich ergens vast te griffen op 
een motief dat veel weerklank 
heeft. Wat het onder « een so
cialistisch regime » verstaat , is 
zeer omzichtig geformuleerd 
en reikt niet uit boven de nog
al vage, algemeen-linkse stand
punten. 

D E O N D E R T E K E N A A R S 

Het Manifest, dat kenneli jk 
er op gericht is de krachten 
van uiterst-links politiek te 
bundelen, ontleent dan toch 
enig belang aan de namen van 
de onder tekenaars . We citeren 
e r enkele : Roger Bourgeois, 
gewezen arrondissementeel se-
kre tar is C.V.P.-Brussel en een 
der voormannen der « Vlaamse 
Demokraten »; Jan Debrouwe-
re, hoofdredakteur van de 
kommunis t i sche «Rode Vaan»; 
K. N. Elno, medewerker aan 
« De Nieuwe »; Anne te Gram
mens , vermoedelijk e c h t g e n o u 
van « Nieuwe «-hoofdredakteur 
Mark Grammens ; prof. Jaap 
Kruithof, van he t Humanis
tisch Verbond; Antoon Roo
sens, kopman der « Vlaamse 
Demokra t en» ; Jef Turf, kom-
munist isch voorman uit Gent; 
Gaby Vandromme, die we wel 
niet meer hoeven voor te stel
len. 

Zo is er tenmins te een einde 
gesteld aan veel dubbelzirmig-
heid : het bondgenootschap 
tussen wat er nog rest a a n 
« Vlaamse Demokraten » en de 
kommunis ten neemt de aller
laats te twijfels weg omt ren t 
een mars j r icht ing die reeds 
sinds lang duideüjk was . 

Inmiddels we ten we met ze
kerheid dat heel wat progres-
sistische flaminganten die des
ti jds belangstelling hadden 
voor het eksper iment de r 
« Vlaamse Demokraten », tcuis 
definitief de rug hebben ge
keerd naa r dit groepje . 
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SCHAARBEEK GRAF DER 
KLEURPARTIJEN ? 

Schaarbeek, grootste Brus
selse gemeente (meer dan 
100.000 inwoners) met 10 % (a-
poli t ieke) vreemdelingen, tien
duizenden Vlamingen, onge
veer evenveel frankofonen en 
daa r middenin geboren Brus
selaars die zelf niet meer we
ten wat ze zijn doch ontegen
sprekeli jk Vlaams van oor
sprong zijn (Ket jesafkomst) , 
dreigt het toneel te worden van 
één grote ruzie in alle drie de 
kleurpar t i jen. Bij de CVP ver
liet de h. Dresen de par t i j en 
poogde men de h. Paul de Ker-
pel uit te sluiten. De h. Nols de
ser teerde uit de PVV en ver
voegde het FDF. Hij onder
mi jn t met zijn FDF-agitatie 
ook de CVP en de PVV, terwijl 
de BSP droomt van een sche-
penkollege met het FDF na de 
verkiezingen van 1970. De PVV 
s taa t voor de keus, mins tens 
even ekstremist isch en taalras-
sistisch als het FDF te doen en 
d e CVP zou wel eens haar heil 
moe ten zoeken bij de ...Vlaam
se kiezers van De Kerpe l ! In 
1970 bestaat er dus grote kans 
da t daar de gemeenteverkiezin
gen een « oorlog » worden tus
sen vlaamshaters en Vlamin
gen. Vermoedelijk niet alleen 
t e Schaarbeek, m a a r in bijna 
gans het Brusselse (zie jongste 
BSP-Brussel-rezolutie en de 
konferentje der Brusselse bur
gemees ters ) . 

HET RiJKZ HOF... 

Terwijl Albert van Luik naar 
Singapore vertrok (op ekono-
miische missie zoals dat hee t ) 
kan zijn gade zich bezig hou
den met de eerste toebereidin
gen tot herstel van de «schuur» 
van Fenffe, die men zal uitbou
wen tot zomerverblijf voor het 
prinsel i jk paar . Dit « kasteel » 
— een vervallen doening — 
m a a k t deel uit van de konink
lijke schenking (uitvinding van 

de listige Leopold I I ) en werd 
verhuurd aan par t ikul ieren. 
Daar pr inses Paola van he t 
door de regering aangeprezen 
kasteel van Villers-sur-Lesse 
niet wou weten, zal men n u 
enkele miljoenen tegen Fenffe 
aangooien om het geval vors
telijk bewoonbaar te maken . 
Terloops : er al op gelet dat al 
die buitenkastelen van onze 
pr insen voor het merendeel in 
Wallonië liggen ? En dat er een 
paleis te Antwerpen en een ko
ninkli jke villa te Oostende 
j a a r in jaar uit leeg staan, ge
meubi leerd en onderhouden ? 
Soberheid voor ons alleen, 
m a a r niet voor de nat ionale 
verlofgangers en buitenverbli j-
vers... 

...EN DE ARME PRINS 

Zes j a a r geleden verzaakte 
met een regentelij k gebaar 
p r ins Karel aan een jaarl i jkse 
dotat ie van 4 miljoen. Het 
heet te o.a. dat de pr ins daar
mee zijn b roer ex-koning Leo
pold wou dwarszi t ten, die wél 
dotatiegelden aanvaardt . Nu 
beiden zich verzoend hebben 
(na het overlijden van hun 
moeder ) , zou deze reden niet 
meer gelden. Om een andere 
reden nog zou de pr ins onlangs 
laten vers taan hebben dat hij 
de dotat ie nu toch zou aanvaar
den. De regering zit met de dis-
kre te wenk verveeld : deze 
jaar l i jkse dotat ie is niet auto
mat isch want maak t geen deel 
ui t van de koninkli jke lijst. 
Derhalve zou de toekenning er
van de ins temming van het 
par lement behoeven. Ten ware 
VDB van de volmachtwet ge
bru ik zou maken om het zon
der het par lement te doen. 365 
is geen koepelding voor niets ! 

Zo zien slechts weinigen onze Vlaamse duinen : tussen Bredene en Den Haan werden beplantin
gen en rijswerken ondernomen om ons reeds vreselijk aangevreten duinlandschap in stand te 
houden. Men verwacht van deze werken, dat ze de duinen met een zandlaag van een meter zullen 
verhogen. En hopelijk worden de verkavelaars er voor goed buitengehouden... 

1 MEISTAKING 
VAN PANDOEREN ? 

Zullen we het beleven dat op 
1 mei — feest dan de arbeid ! 

— de belgische r i jkswacht in 
s taking gaat ? Daartoe bes tond 
een kans vermits het Natio
naal Verbond van het Rijks
wachtpersoneel in een oproep 
tot de regering met s taking 
dreigde omda t een aantal eisen 
(w.o. benoemingskwest ies en 
huisvestingstoelagen) niet wer
den ingewilligd ondanks her
haalde formele beslissingen 
van Segers, Moyersoen en Pos-
wiek en gezien alle « wettelij
ke middelen werden ui tgeput ». 

De pat r io t t ieke regering van 
VDB-DC in konflikt met wat 
geredelijk als het simbool van 
he t Belgique une et indivisible 
beschouwd word t? Uniek spek
takel voorwaar . En wie zou er 
desnoods op betogende stakers
gendarmen met de knuppel in
slaan ? De orde op de 1 mei-
manisfestat ies handhaven ? 
Het (d rukke feestdag-) verkeer 
regelen ? Toch geen dienst

plichtigen zeker ? Of vroeger 
u i teengerammelde manifestan
ten van diverse pluimage ?... 

KOMMISSIE MEYERl. 
GESPLITST 

De fameuze kommiss ie Mey
ers werd in verscheiden werk
groepen gesplitst, terwijl de 
vaste subkommiss ie voor de 
studie van de problemen der 
Brusselse agglomeratie goe-
verneur de Neef en de katoliek-
liberale deputa t ie van Braban t 
hoorde . Ook zal deze kom
missie tegen het einde van de 
ze m a a n d de voorstellen horen 
van de konferentie der Brus 
selse burgemees te rs over de 
toekomstige s t ruk tuu r van het 
hoofdstedelijk gebied. Deze 
burgemees ters hebben vorige 
week hun aglomerat ieraad bo
ven de doopvont gehouden, 

welk voorstel er op gericht 
is de poli t ieke mach t van de 
h o o f d s t e d e l i j k e gemeen
ten nog uit te breiden onde r 
he t m o m van urbanis t i sche en 
ruimtel i jke noodwendigheden 
en perspekt ieven. We herinne
ren in dit verband aan het VU-
voorstel Schiltz en aan de wei
gering van de VU om voor de 
kommiss ie te verschijnen, ver
mi t s ze slechts een half uu r 
kreeg om haar s tandpunt ter 
zake uiteen te zetten. Heel de 
reeks raadplegingen door de 
kommiss ie Meyers is en blijft 
een eenzijdig gerichte operat ie , 
die op niets anders gericht is 
dan op de uni tar is t isch opge
vatte u i tbouw van de brusselse 
francofone burch t . Deze proce
dure bevestigt slechts het wan
t rouwen dat van onze zijde 
van bij de aanvang tegenover 
de kommissie Meyers tot 
uit ing kwam. 

SlNDIKALISl EN 
OPENBARE DIENSTEN 

Dat de sindikale leiders — altans in 
teoiie — rekening houde i met de reakties 
van het publiek op sommige staking^p 
blijkt uit het verloop van het jongste kon-
gres der socialistische sindikaten der 
openbare diensten, sektor ministeries. Dit 
kongres viel toevallig samen met de sta
king van de loketbedienden van posterijen 
die bij het publiek heei wat ontstemming 
heeft verwekt vooral tijdens de maand-
wisseling toen veel gepensioneerden zich 
tijdens een « verlengd stakingsweekend » 
tevergeefs bij de postwinketten aanboden. 
We zullen het aantal « kleine drama's » 
dat daaruit voortvloeide moeilijk kunnen 
optellen maar meteen stellen we vast dat 
*n op zich zelf gewettigde sindikalistische 
aktie een kategorie (dan nog meest res-
pektabele, omwille van hun leeftijd) me
deburgers onaangenaam in hun bestaan 
trof, voor wie diezelfde sindikaten gestre
den hebben en nog strijden om hun mate
riele toestand te verbeteren : de ouder-
domsgepensioneerden en.de sociale groe
pen van getroffenen allerhande. 

Nergens ter wereld is het sindikalisme 
in de openbare diensten zo sterk als in 
ons land. Men is er bijna « overgesindi-
keerd » en het gaat zo ver, dat in bepaal

de sektoren niet de hiërarchische overheid 
bepaalt wat qua prestaties of bepaalde 
regelingen mag en niet mag, doch wel de 
sindikale leiding ! Dit is vooral o.a. het 
geval in sommige postdiensten, waarvan 
men niet kan zeggen dat ze nog hun repu
tatie van « onfeilbaarheid » en snelheid 
eer aandoen zoals beide kwaliteiten vroe
ger terecht de trots van deze diensten 
waren. Het is ook niet te verwonderen 
dat deze uitermate sterke sindikalizering 
een geducht wapen is zoals we hebben 
gezien in 1960-61 met de grote staking, 
toen hele gedeelten van het land letterlijk 
verlamd werden, de vuilnis zich opstapel
de en alles in het honderd liep. Deze sta
king mislukte ten slotte slechts door de 
politieke verdeeldheid van de twee grote 
vakbonden. Bepalend voor haar karakter 
•was echter het aandeel van de openbare 
diensten in deze staking. 

Zeer waarschijnlijk zijn toen wel en
kele sindikale leiders terug geschrokken 
voor de gevolgen van de teugelloze aan
wending van de sindikale macht, vooral 
ook omdat de politieke beweegredenen 
ervan overduidelijk waren. In ieder geval 
is men zich over het probleem gaan bezin
nen, omdat ook op andere terreinen 

dergelijke stakingen zich hebben voorge
daan. Denken we maar aan de genees-
herenstaking, een uniek geval, waarbij de 
problematiek nog veel ingewikkelder is 
vermits het hier een staking van partikii-
liere personen, allen beoefenaars van een 
vri | beroep, betrof, die echter dooi gans 
hun aktiviteit een zeer belangriike open 
bare dienst verzekeren : de gezondheids
zorg. Deze staking relativeert t rouwens. 
die van de winketbedienden van de 
post, want ze had in haar gevolgen on , 
eindig erger kunnen ziin dan de zeei 
tijdsgebonden operatie «winketten dicht» 

Hoe dan ook, het kongres waarvan hier 
boven sprake werd beheerst door de idee. 
hoe funktioneren de openbare diensten 
het best in funktie van het publiek en in 
funktie van het personeel. Daar werd ge
debatteerd over de echte problemen van 
de openbare diensten : personeelspolitiek, 
produktiviteit, mobiliteit, ministeriële ka
binetten, programmatie, modern beheer, 
administratieve struktuur enz. uiteraard 
met kennis van zaken. De moderne op 
vattingen blijken de overhand te hebben 
gehaald en zo sloot d kongres aan bij 
bepaalde opvattingen ter zake van momen 
teel aan de macht zijnde bewindslieden. 
Het zal trouwens deze laatsten wel dui
delijk zijn dat de modernizering van de 
rijksbeheersmetoden onmogelijk zal zijn 
zonder de volle medewerking van de vak
beweging. In dit verband staat de Volks
unie als moderne en vooruitstrevende 
partij principieel pozitief tegenover nieu
we metodeh waarin de mekanizering een 
belangrijke rol zal spelen, omdat dit een 
zaak betreft van algemeen politiek beleid 

(zie in dit verband de toelichtende nota 
bij de inleiding van ons jongste partijkon-
gres). 

Een modernizering van de beheersrae-
toden is in de publieke sektor niet alleen 
inwendig en boekhoudkundig belangrijk 
en nodig, doch ook wat de betrekkingen 
met het publiek betreft. Een efficiënte en 
moderne werking zou inderdaad wrij-
vingsvlakken uitschakelen, waarbij som
mige eisen van het personeel het dienst
betoon aan het publiek hinderen en scha
den. Dat was ontegensprekelijk met de 
winketstakingen in de posterijen hel ge
val. Het valt nu te bezien wanneer men 
in beide « kampen » — sindikaten als 
werknemers en de staat als werkgever — 
van de teorie naar de praktijk van de 
modernizering van de publieke sektor zal 
overstappen. Gezien de steeds aan
groeiende omvang van deze diensten (op 
zich zelf al een logge machine) zal deze 
taak voorwaar nog wat anders vergen dan 
de na nauwelijks één jaar ter ziele gegane 
nieuwe stijl. Big business-dromerijen al
leen doen het ii.derdaad met, vooral niet 
wanneer men aan paternalisme doet in 
een tijd waarin het paternalisme ten dode 
is opgeschreven (ook politiek gezien, cfr. 
de doodstrijd van het Belgique de papa). 
De jongste staking in een openbare dienst 
en het kongres waarvan inleidend sprake, 
zijn daar om de bewindhebbers eraan te 
herinneren dat in een pluralistische struk
tuur van boven opgelegde oplossingen 
noodzakelijkerwijze mank moeten gaan, 
vooral wanneer het openbaar dienstbe
toon betreft. 

1. JOUDEN. 
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P U R E S T I J L 

Als geschenk voor he t Feest 
van de Arbeid zal de broodpr i j s 
nog maar eens opslaan : niet 
met 0,50 fr zoals op 1 februa
ri « beloofd, » toen de brood-
nri is met een halve frank de 
hoogte inging) m a a r ineens 
met een hele frank. De rege
ring heeft nl. de toelagen aan 
de maalderi jen geschrapt . ïHet 
huishoudbroodje zullen we dus 
als 1 mei-geschenk tegen 6,25 
fr betalen. De broodpr i j s zal 
als het zo voortgaat in nauwe
lijks 2 j aa r t i jds verdubbe ld 
zijn Terwijl het gemiddeld in
komen stabiel blijft en de 
meeste pensioenen nog m e e r 
aalmoezerig dan vroeger zijn. 

De regering van de n ieuwe 
stijl « promoveert » dus ver
woed verder naar de « regering 
van het duur leven ». E r moes
ten nu eens verkiezingen zijn... 

STEMMEN E N P O T E N 

La Wallonië, het b lad van de 
Luikse socialisten (en van wij
len André Renard) publ iceerde 
zaterdag een ar t ikel over 2 ko
lommen in het... Neder lands ! 
Het was een oproep tot de vele 
Vlaamse arbeiders in Wallonië 
om voor de ABVV-kandidaten 
van de verkiezingen voor de 
ondernemingsraden te stem
men. 

Waar is de ti jd da t he t zelf
de blad in koeien van le t ters 
de bedreiging van Renard pu
bliceerde « pas une pa t t e de 
flamand sur la place St. Lam-
bert » ?! 

Waaruit we moeten beslui ten 
dat « Vlaamse poten » te Luik 
niet welkom zijn doch vlaamse 
stemmen wel... " " 

O U D E R D O M S 

P E N S I O E N E N . . . 

E r zal wel n iemand zijn die 
de betoging van zaterdag, ge-
organizeerd door de BSP in 
verschillende cen t ra van het 
land, principieel zal afkeuren 
Onze be jaarden hebben inder
daad een te klein pensioen. Bij 
zeer velen is het zelfs een aal
moes. Recente s tat is t ieken heb
ben uitgewezen d a t hon
derdduizenden mensen in ons 
land nog geen maand inkomen 
van 3.000 fr hebben. Het pen
sioenstelsel in ons land is trou

wens een soep : diverse kate-
gorieën en grote d iskr iminat ie . 
Zo zijn de middens tandspen
sioenen zelfs een aanfluiting 
van alle sociale zin. De PVV-
belovers hebben in dit laa ts te 
ve rband niet eens de schijn 
kunnen redden : onder voor
wendsel van begrotingsmoei-
l i jkheden hebben ze de beloof
de sociale en fiskale gelijkheid 
geweigerd. Het is dus begrijpe
lijk dat s teeds meer mensen in 
verzet komen tegen de sociale 
afbraakpoli t iek van he t huidig 
kabinet . 

. . . E N S O C I A L I S T E N 

De BSP hoeft zich echter niet 
op te werpen als de kampioen 
van de be jaarden . Men mag 
grif toegeven dat deze par t i j 
voor de gepensioneerden reeds 
een en ande r verwezenli jkte, 
doch wanneer ze de laats te 4 
j a a r samen met de CVP (demo-
kra t i sche s t rekking) he t be
wind heeft gedeeld, dan heeft 
ook de BSP toch een redeli jke 
aanpass ing van de ouderdoms
pensioenen, toen ze daar toe de 
kans had, niet doorgedreven. 
Deze beperkende vaststell ing 
m a k e n wc ook omda t we zien 
da t de BSP haa r verkiezings-
p a a r d heeft gevonden voor 
1969 (of vroeger, dat zal van de 
poli t ieke evolutie afhangen) . 
Deze opmerk ing gemaakt , kan 
n iemand loochenen da t onze 
be jaarden meer dan gelijk heb
ben te p ro tes te ren tegen de ha
telijke a-sociale poli t iek van 
he t geel-blauwe kabinet . Dat de 
s t a r t van deze BSP-kampanje 
samenval t me t de verkiezingen 
voor de ondernemingsraden 
zal tevens he t ACV (dat toch 
deze regering s teunt , zij he t 
niet van ha r t e ) ook niet mee
vallen. Maar da t maak t onze 
rekening niet en zeker niet van 
onze ouderdomsgepensioneer-
den. Indien he t ACV ook daar
door de bij vorige onderne
mingsraadsverkiezingen ge
boekte wins t kwij tspeelt , zal 
het da t alleen aan zich zelf te 
danken hebben. 

N O B L E S S E O B L I G E ! 

De heer Rober t de Sprechins 
werd door de koning in de adel
s tand verheven. Dat opzienba
rend nieuws zegt u waarschijn-
niet veel, omda t u de ach tbare 

heer de Sprechins van h a a r 
noch pluimen kent . Even hel
pen : de Sprechins is een frans
kiljons Gents industr ieel , die 
dest i jds in he t nieuws k w a m 
omda t hij weigerde, de formu
lieren voor de volkstelling-zon
der-talentelling in te vullen. 

Deze knal-civiek voor wie de 
wet ten van het belgische volk 
geen betekenis hebben als ze 
tegen zijn fransdolheid ingaan 
en die waarschijnl i jk een van 
de aanklagers te S t raa t sburg is, 
werd door ons aller Baudouin 
aan de vergetelheid on t ruk t . 

Aan het feit dat tussen de 
jongste lichting geadelden ook 
'n flamingant school, moet dus 
heus geen overdreven belang 
worden gehecht : franskiljons 
incivisme brengt nog alti jd 
evenveel op als Vlaams civis
me. 

O N G E R U S T 

De kameraden van de kom-
munis t i sche par t i j ( s t rekking 
Moskou) zijn ongerust over 
he t sukses van de Volksunie. 
Die onrus t k w a m tot uit ing op 
de konferentie die de Vlaamse 
kommuni s t en op 2 apri l te 
Antwerpen hielden. 

Op dit mini-kongres verweet 
de Antwerpenaar Wolfs par t i j 
ondervoorzi t ter Van den Bran
den, dat diens r appor t de pro
blemen te weinig vanuit een 
Vlaamse opt iek benaderde . 
Wolfs verbaasde zich over he t 
V.N.S.U.-sukses te Gent en 
drong er op aan da t de K.P. 
haa r houding tegenover de 
Volksunie k laar zou bepalen; 
hij be t r eu rde tevens dat « de 
brusselse kameraden » stelling 
genomen hebben ten voordele 
van de fameuze vrijheid van de 
familievader. 

De Gentenaar Turf, lid van 
het polit iek bu reau der K.P., 
verklaarde « da t de Volksunie 
onze poli t ieke vijand is: zij wil 
v laamse en waalse werkers be
stendig verdeeld houden ». 

De konferentie had t rouwens 
nog andere ka t ten dan de 
Volksunie te geselen : verschil
lende sprekers namen het op 
tegen het « gauchisme » en de 
« linkse woordenkramer i j ». 

In een nabeschouwing over 
he t V.U.-kongres in « De Rode 
V a a n » gaf Jan Debrouwere 
zuurzoet toe, dat de kansen op 
20 % der s t emmen in Vlaande
ren voor de Volksunie « m a a r 
al te reëel zijn ». 

IN NEDERLAND 

Verleden week zaterdag werd te Antwerpen een profe'isor Geyl-herdenking gehouden, ingericht 
door het A.N.V. en het V.V.A. De Nederlander dr. A.W. WiUemsen voerde er het woord, naast de 
Britse historicus prof. Taylor. Burgemeester Lode Ciaeybeckx zat de vergadering voor. 

(jeeveedee) Voorjaar 1967 gaal in Nedeiland gepaard met merk-
u-aaidige soctaal-ekonomische legensleUingen. Teiwijl tn het wes
ten vari het land, de zogeheten Randstad-Holland, het bedrijfs
leven om werkkrachten schreeuwt, wordt m het oosten en zuidert 
de ene fabriek na de andere gesloten. Evenals in de streek van 
Ri]sel zit in Nederland de klad in de textiel. Massale ontslagen 
X allen dez', dagen in het textielgebied van Twente, m Nooid-
Biabant en in kleinere fabrieken zoals in Sas van G^nt. In deze 
laatste (grens-) plaats sluit volgende week een tijhuis van het 
franse koncern Lepoutre uit Roubaix zijn poorten waardoor 190 
arbeiders, merendeels Vlamingen, verplicht zijn naar ander werk 
lilt te zien. Maar de zwaarste klap viel in Enschede en het in de 
nabijheid gelegen dorp Neede, loaar zeventienhonderd werkne
mers van de fabriek 'Van Heek en Compagnie hun ontslagbrief 
kregen uitgereikt. De textiel-industrie staat sterk onder dreiging 
van een slrukturele achteruitgang, een verschijnsel waarover eko-
nomen al eerder waarschuwingen hadden laten horen. 

De ernst- van de zaak schijnt echter slechts langzaam tot de 
direkties door te dringen. Vajidaar de volkomen onverwachte 
besluiten die de laatste iceken getroffen moesten U'orden, be
sluiten die vooral in Tivenie tot kataslrofale gevolgen hebben 
geleid. Twee punten tonen in de textielkrizis aan dat van een 
moderne bedrijfsvoering en een aangepast personeelsbeleid in de 
betreffende fabrieken weinig sprake is geweest. Daar is a.m. het 
feit dat het hier in hoofdzaak ging om familiebedrijven die be-i 
paald niet voldeden aan de eisen van het hedendaagse onderi 
nemerschap. En daarnaast de omstandigheid dat de rechtspozitie 
van de arbeiders geheel onvoldoende was geregeld. In Enschede 
kregen honderden mensen die jarenlang bij Van Heek hadden 
gewerkt, pas te horen wat hun lot was toen de direktie de zaak 
al in kannen en kruiken had. Dat dit tot zeer grote ontevreden
heid van de arbeiders heeft geleid, behoeft geen nader betoog. 

Intussen delen ook de nederlands-limburgse mijnen in de ma
laise. Juist het afgelopen weekeinde werd bekend dat niet min
der dan vijfduizend werknemers van de Staatsmijnen zullen moe
ten « afvloeien •», zoals dat met een tipisch understatement wordt 
uitgedrukt. Deze mensen worden in versneld tempo ontslagen om
dat nieuwe industrieën, die zich in of nabij de mijnstreek geves
tigd hebben en nog gaan vestigen, aanspraak maken op perso* 
neel. Deze nieuwe bedrijven mogen uitsluitend ontslagen mijn
werkers plaatsen, wat wel een hard gelag is voor werklozen die 
nooit kolen hebben gedolven en toch ook een boterham zoeken 
te verdienen. Maar de mijnwerker neemt in Nederland nu een
maal een bijzondere pozitie in. Vandaar dat hun voorman Frans 
Dohmen, de leider van de katolieke mijnwerkersbond, het dreige
ment kon uiten dat, indien er geen nieuwe werkgelegenheid zal 
zijn, de mijnen open zullen blijven, < al moet met die steen
kool het Julianakanaal gedempt worden ». 

Kolen of niet, het aardgas zet zijn opmars voort. Steeds op
hefmakender worden de getallen die worden genoemd in ver
band met de beschikbare hoeveelheid gas in de grond van de pro
vincie Groningen. Was in 1962 sprake van — misschien — vier
honderd miljard kubieke meter, een jaar later moest al een hoe
veelheid van elfhonderd miljard kubiek worden genoemd. De ge
tallen werden van jaar tot jaar hoger en thans werd officieel 
bekend gemaakt dat de « bel > van Slochteren 1650 miljard ku
bieke meter groot is, waarmee Nederland de grootste aardgas-
rezerve ter wereld zou bezitten. Voor het nationaal vermogen 
betekent dit een stijging van 24 miljard gulden. De partikuliere 
gasverbruikers begrijpen wel dat, gezien de algemene ekonomi-
sche toestand van het land, de verbruikersprijs voor het gas on
danks die miljardendans niet omlaag gebracht kan worden. Wel 
hoopt men dat in het kader van de regionale industrializatie-
politiek goedkoop gas geleverd zal worden ten dienste van be
drijven in streken met weinig werkgelegenheid. Met name wordt 
hierbij gedacht aan het noorden van het land en Limburg. Maar 
ook de provincie Zeeland wil haar belangen laten gelden. Van 
de aardgasprijs zal het immers afhangen of het grote aluminium-
bedrijf Péchinay zich zal vestigen in het Zuid-Sloe ten oosten 
van Vlissingen. Het Zeeuws provinciebestuur oefent dan ook druk 
uit op de regering om voor « afslag > van het gas in aanmerking 
te komen. Het hangt van de nieuwe minister van Ekonomische 
Zaken, De Block, af of een dergelijke bijdrage tot de werkgelegen
heid in Zeeland geleverd gaat^ worden. 

Veel is de afgelopen weken in Nederland te doen geweest 
over het optreden van matrozen en mariniers tegen a sociale ele
menten die zich misdroegen in de stationshal van de hoofdstad. 
De brievenrubrieken in alle dagbladen stonden vol met reakiies 
van lezers van wie de meesten het opnamen voor de nu eenmaal 
populaire « Jantjes ». Het dagblad « De Telegraaf » waarvan 
niet helemaal ten onrechte ivordt beweerd dat het de < straf
expeditie » van de matrozen had uitgelokt, spande bij deze brief-
schrijverij de kroon. Geen wonder dat de amsterdamse provo's 
(die niet op één lijn mogen worden gesteld met de herrieschop
pers van het Centraal Station) op het gedacht kwamen een na
maak-^ Telegraaf > te vervaardigen. Zij maakten een blad onder 
de naam « Teleraaf », waarin danig de draak werd gestoken met 
de grootste krant van Nederland, een knap werkstuk waaraan 
het publiek veel plezier beleefde. Het blad werd in een oplage 
van twintigduizend stuks gedrukt op de persen van de « Volks
krant >, nog wel op dezelfde dag dat prins Claus een officieel 
bezoek bracht aan de drukkerij van dit blad. 

Overigens kwam bij het optreden van de matrozen opnieuw 
aan het licht dat het met de gezagshandhaving in Amsterdam nog 
steeds niet tn orde is. De verantwoordehjken voor openbare orde 
en veiligheid in de hoofdstad schieten, evenals vorig jaar, m de 
vervulling van hun laak tekort. De nieuwe regering die deze 
week haar opwachting voor de Kamer maakte, zal hieraan snel 
iets moeten doen. Anders gaat Amsterdam een < long hot sum
mer > tegemoet! 



VOORRANG VOOR DE 

In 'de mooie Antwerpse Kempen ligt het arrondissement Turnhout. Velen 

ïn Vlaanderen kennen de Kempen met zijn dennebossen, zijn heide en 

brem, uit de liederen van hen die de streek lief hadden en bezongen. 

Het landschapsschoon wordt echter sedert de jongste oorlog ernstig 

bedreigd wegens een totaal gebrek aan ruimtelijke ordening. Door het 

in gebreke blijven van de overheid dreigen de groene zones verloren te 

gaan voor de gemeenschap. De uitbouw van het toerisme komt in het 

gedrang Zelfs de burgemeester van Kasterlee zag zich verplicht, vorige 

week alarm te slaan wegens de 'voortdurend verslechterende toestand. 

Het gebrek aan ordening weegt ook zwaar op land- en tuinbouw. En ieder

een kan vaststellen hoe de woeker van de ordeloze lintbebouwing steeds 

maar verder gaat, met alle lasten en ongemakken die dit meebrengt voor 

de gemeenschap en met als gevolg een troosteloze ontsiering van het 

natuurschoon. 

KEMPISCHE 
ONTWIKKELING! 

GROTE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 
Nochtans was — en is — de Kempen 

een streek waar er nog plaats en moge
lijkheden bestonden om op ekononiisch 
vlak grootse plannen tot ontwikkeling te 
brengen. De iJederlanders hebben dit bv. 
beter begrepen dan de belgische kapitaal
krachtigen. Ten bewijze hiervan de vele 
kleine en middelgrote nederlandse inplan
tingen. 

De ligging van de Kempen is een eerste 
belangrijke troef, (irotc snelweg. en 
kanalen verbinden de streek met de 
havenstad Antwerpen en met de metaal
stad Luik. Weldra komen ook de verbin
dingen niet Nederland (E 3) en met 
Mechelen-Brussel tot stand. De Kempen 
vormen het hart van Benelux en meieen 
van gans West-Europa. 

DE JEUGD : 
RIJKDOM VAN DE KEMPEN 

De grootste troef van de Kempen ligt 
echter in zijn bevolking. De bevolkings-
aangroei van het arr Turnhout is gezond, 
de samenstelling van de bevolking is even
wichtig en vergelijkbaar met Limburg. 

Het gebcKJrtecijfer blijft hoog liggen, 
nl. 24 per duizend inwoners, tegenover 17 
per !()(»() inwoners voor het land. De be
volking is dan ook zeer jong : 40 % van 
de inwoners is minder dan 20 jaar. De 
totale hevolkingsaaiigroei tussen 1947 en 
1!)«,") bedroeg tö.OOO personen. De demo
grafische groeikracht is nog aanzienlij
ker, daar in dezelfde periode 11.000 per
sonen meer uitge\\eken dan ingeweken 
zijn. 

De tiilale bevolking van het arr. Tiirn-
houf bedraagt op dit ogenblik • reeds 
31,').0(H). 

GEBREK AAN WERKGELEGENHEID 

Jarenlang bleef de streek acliter op de 
naburige gewesten en werd ze door de 
hii die hel \oor het /.eggen hebben in dil 
land aanzien als een grote voorraads-
schuur van goedkope arbeidskrachten. 

Het get)iek aan arbeidsplaat-sen gaf aan
leiding tot een bestendige uitwijking van 
Kempeiuiren. Ook sedert li)4.') dienden nog 
vele (lui/enden jonge mensen met hun ge
zinnen de geboortestreek te verlaten. De 
meeste onder hen waren jonge, geschool
de krachten. Aldus werd de streek be-
r<M)fd van een groot gedeelte der meest 

Onze foto : de verbreding van 
het Albertkaiiaal moet bij 
hoogdringendheid worden uil-
gevoerd. 

bekwame mensen. Hierdoor ook werd 
het aspiratiepeil in erge mate gedrukt en 
de kulturele opgang ernstig belemmerd. 

Komt hier nog bij dat de bestaande 
industrie in de Kempen eerder eenzijdig 
was gericht en vrij zwalc, doordat juist de 
dinamische sektoren slecht vertegenwoor
digd waren. Om te kunnen weerstaan aan 
de ekonomische schommelingen, dient het 
industrieel patroon steviger en veelzijdi-
ger opgevat te worden. Er moeten op de 
eerste plaats veel stuwende, stabiele be
drijven met toekomst bijkomen. 

ABNORMAAL HOGE PENDELARBEID 

Het tekort aan werkgelegenheid in 
eigen streek veroorzaakt in de Kempen 
een hoge pendelarbeid : 1 op 5 van de 
aktieve bevolking (hierin miliciens en 
werklozen niet begrepen) of 2L,500 men
sen werken nog steeds buiten het arron
dissement. Deze pendelende arbeiders zijn 
veelal ongeschoolden en lopen voortdu
rend gevaar om bij de eerste terugloop 
van het zakenleven werkloos te worden. 

SPOOK VAN DE WERKLOOSHEID 

Zoals te voorzien in tijden van ekono
mische teruggang of van konjunktuurwij-
zigingen bedreigt het spook van de werk
loosheid weer vele duizende kenipische 
arbeiders, o.m. de gastarbeiders in Neder
land. Ook worden 2.000 mijnwerkers be
dreigd door de mijnsluitingen in Limburg, 
tiovendien zullen 3.ÜÜ0 arbeiders uit de 
britse kampen eerlang hun baan verlie
zen. Daarmee is de hoge kweLsbaarhcid 
van de arl)eidsslruktuur in de Kempen 
dan weer eens pijnlijk bewezen en stelt 
zich meer dan ooil het probleem van de 
nieuw e werkgelegenheden. 

AVERECHTSE STREEKEKONOMIE 

Dat de Kempen een probleemgebied 
was van eerste rang. werd dadelijk inge
zien door diegenen die in België een aan
vang maakten met de regionale ekono
mische politiek, liet testgebied Zuider-
kempcii-Hageland zou, samen met Bori-
nage-Cenlrum. eerst in aanmerking 
komen voor de speciale overheidssteun en 
voor de toepassing van de wetten \an 
iuli 1<J5<). 

Daar de Kempen het ongeluk lia<l een 
Vlaamse streek Ie zijn, is de lijdensweg 
van het Ontwikkelingsplan lang geweest. 
1-n eens dat het (in vergelijking met de 
waalse tegenhanger) zeer beperkte plan 
eindelijk was goedgekeurd, werd de uit
voering ervan door Brussel bij herhaling 
gesaboteerd en afgeremd. 

De traditioneel-unitaire partijen en po-
liliekers misbruikten gedurende jaren de 
regionaal-ekonomische politiek om de 
politieke onrust van de AValen af te kopen. 
Een unitarist als Spinoy offerde doelbe

wust de belangen van de kempische ar
beiders op aan de waalse haidroepers in 
zijn partij. Na een vrij gunstige start on
der Eyskens, heeft de heer Spinoy voor 
wat betreft de industrializatie van de 
Kempen slechts één bekommernis gehad : 
nl. dat er zo weinig mogelijk zou van te
recht komen. De gevolgen van zijn tegen
werking laten zich nog dagelijks voelen : 
is het niet de genaamde Charlier, door 
Spinoy « gekazeerd •» op Ekonomische 
Zaken, die als eerste de aklie voor bet 
weghouden van de .Amocofabriek uit de 
Kempen op gang bracht ! Zelfs de grote 
voorman De Saeger liet zich in een min
der fris ogenblik eens ontvallen dat de 
zanderige streek rond het Albertkanaal 
niet in aanmerking kwam voor industria-
lizalie. 

AMOCO : ZOVEELSTE BEWIJS 

Jlet nijd en leugenachtige verdachtma
kingen hebben de Walen de vestiging van 
de .^moco-fabriek te Geel-Punt trachten 
te verhinderen. Gans de verdienste voor 
de vestiging van deze fabriek in dit land 
komt toe aan de Interkommunale voor de 
Kempen. En de houding van de Walen, 
de luikse C.V.P.-ers op kop, kan slechts 
worden bestempeld als achterbakse on-
derkruiperij, gebrek aan eigen initiatief 
en bovendien een meelijwekkende onnut
tige krachfverspilling. Dat de waalse kui
perijen echter er in slaagden de hoogste 
unitaire machlen te mobilizeren, is veel
betekenend. En dat ze nog dagelijks 
pogingen ondernemen om tóch de vesti
ging van Amoco Ie (ieel nog te doen her
roepen en in die zin druk uitoefenen op 
de amerikaanse investeerders, is ,'?eii 
belediging voor de vlaamse arbeiders, is 
ook een daad van incivisme want de bel
gische faam wordt er in het buitenland 
door verknoeid. 

liet wordt dan ook eindelijk eens boog 
lijd dat de regering de regionale ekonomie 
ein.stig gaat opvatten. En eens laat bere
kenen, welk gebrek aan werkgelegenheid 
er l)v. zal beslaan in 1!)7.') in elk van de 
belgische slreken, zoals de voorzitter van 
(Ie Stichting voor de Kempen cmlangs nog 
voorstelde in een schrij\en n;in de pers. 

Brussel mag weten dat er nog steeds 
geen enkel ernstÏR argument werd aanse-
\oerd om te bewijzen dat bepaalde waaNe 
streken meer •;ebrek hetiben aan werkge
legenheid dan zekere %laamse Rewesten, 
in casu de Kempen. Integendeel, wij be
wijzen het tegenovergestelde. De regering 
dient dan ook inzake de regionale ekono
mie radikaal een andere koers te varen 
en in geen enkel opzicht toe te geven aan 
de op haar uitgeoelende druk om te belet
ten dat de actitergebleven gewesten hun 
achteistaiul zouden inhalen. 

Dat de ministers het in hun oren kno
pen I 

mr. V. Anthonis, Herentals. 

Bij de begroting van Nationale 
Opvoeding in de Senaat sprak 
prol. El. ut in ironische in. 
maar ook met de ernst de zaak 
waardig, over de gebrekkige 
zorg voor wetenschapsbeleid en 
universitair onderwijs. Hij sprak 
over een tienjarige achterstand 
tegenover andere landen. 

Senator Ballet sprak ten voor
dele van de vlugge uitbouw van 
de pluralistische universiteit te 
Antwerpen en voor de oprich
ting van een pluralistische uni
versiteit in Limburg in samen
werking met Nederlands-Lim-
burg, in het kader van de volle
dige kulturele integratie met 
Nederland. 

onze mannen in 

het parlement 
Senator .Jorissen sprak over de 
nederlandse scholen te Brussel, 
over de dramatische toestand 
van een 3.000 leerlingen uit het 
technisch onderwijs A2 die door 
de schuld van de schooldirek-
ties geen gehomologeerd diplo
ma konden krijgen, over de 
lalenhumaniura en het stelsel 
van de keuzevakken en over de 
keuze van de 2e taal in het mid
delbaar onderwijs. 

In een snedige tussenkomst in 
de Kamer herinnerde Hugo 
Schiltz, al repliek op de storm
loop van een kwintet Walen te
gen de vestiging van Amoco te 
(Jeel, aan de troosteloze film
beelden van de werkloosheid 
\an voor enkele jaren in de 
Kempen. Hij beiirhtte scherp de 
sterke demografische groei en 
de noodzaak om tegen 1971 acht
tienduizend bijkomende werkge
legenheden te scheppen. Hij zei 
da) de Walen hun aanval op een 
verkeerde vijand hebben gericht 
en dat de Vlamingen helemaal 
geen schuld hebben aan de ach
teruitgang van Wallonië. Zich 
rechtstreeks tot de Walen rich
tend zei hij : wij hebben u geen 
werkgelegenheden afgenomen, 
wij hebben er alleen voor onze 
eigen mensen bijgeschapen. In 
een sterk slot verweet hij de 
Malen hun dubbel spel. Hij stel
de dal de Walen de \lamingen 
nodig zullen hebben en wees er
op, dat de Vlamingen de Walen 
steeds minder nodig zullen heb
ben. He( Waals offensief werd 
prachtig teruggeslagen. 

.Schriftelijke vragen werden ge
steld door volksvert. .'\Iatlheys-
sens en door senator .lorissen. 

file:///oerd
file:///lamingen
file://'/Iatlheys
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
BESCHEIDEN 

ïEZUUTAAT ? 
I Senator Elaut informeerde 
Inaar de tastbare rezultaten op 
Commercieel, ekonomisch en 
Kultureel gebied van de reizen 
Ivan het staatshoofd naar Zmd-
lAmerika, Denemarken en Ita-
luë en naar de kosten van deze 
Ireizen De vice-eerste-minister 
en minister van begroting 
deelde mede, dat rechtstreeks 
aan het achtbaar lid zou ge
antwoord worden. Zeer waar-

] schijnlijk zijn die rezultaten 
nihil en de kosten in omge
keerde orde zeer hoog... 

VASTE TAALKOMMISSIE 

Het moet wel zijn dat het 
voortdurend aandringen van de 
V U. op het mededelen van het 

gevolg, dat aan de adviezen van 
de Vaste Taaikommissie gege
ven wordt, vrucht draagt ver
mits de minister van lanbouw 
op vraag van senator Jorissen 
meedeelt dat op 16 sept. j.1. 
de aandacht van zijn diensten 
op de verplichting werd geves
tigd, waarbij de vaste kommis
sie voor taaltoezicht op de 
hoogte van het gevolg van haar 
adviezen moet gebracht wor
den. Er werden evenwel voor 
dit departement geen adviezen 
verstrekt. De minister van eko-
nomische zaken, om het zelfde 
gevraagd, verstrekt senator Jo
rissen een voorlopig antwoord, 
waarin wordt medegedeeld, 
dat zijn diensten bezig zijn, de 
ondergeschikte besturen dien
aangaande te ondervragen. We 
zullen dus nog wat geduld moe
ten oefenen. De minister van 
europese zaken en nederlandse 
kuituur antwoordt in de zelf
de zin. 

ARME KLAREN 

TE MECHELEN 

Senator Jorissen vroeg de 
minister voor nederlandse kui
tuur wat er van de geruchten 
waar was, volgens dewelke het 
prachtige gebouw van het 17e 
eeuwse klooster der Arme 
Klaren te Mechelen zou afge
broken en vervangen worden 
door een appartementsgebouw. 
Hij wou weten, wie de eige
naar van dit gebouw was en 
hoe het kwam dat het nooit 
geklasseerd werd ; of de mi
nister een initiatief tot voorko
ming van afbraak kon nemen 
en wat hij zou doen om een 
gebeurlijke afbraak te verhin
deren. De minister deelde me
de dat hij rechtstreeks zou 
antwoorden. Zijn de geruchten 
dan wel gewettigd ? Zo ja dan 
is nog eens bewezen welk van
dalisme in dit land heerst en 

1 i. 

I 

DOKUMENT 
ELECTIONS SOCIALES 
SOCIALE VERKIEZINGEN 

La F.G.T.B. Het A.B.V.V. 
LISTE N° - LUST N" 

vous 
PRESENTE 
SES 
GANDIDATS! 

STELT U 
ZIJN 

KANDIDATEN 
VOOR! 

Ce sont des candidats 
spécialement choisis • 
par nous 

POUR VOUS SERVIR 

Dans votre intérêt... 
iaites leur confiance. 

Dit zijn kandidaten 
speciaal gekozen 
door ons 

OM U TE DIENEN! 

In uw belang... schenk 
hen uw vertrouwen 

voTez POun LA LISTC N' 

STEMT VOOR DS LIJST N' 1 
o, heilige logika van sommige sindikalisten! 

tn Wallonië voerl het A.B.V.V. op enkele plaat
een een tweetalige — irans-nederlandse — pro-
paganda voor de sociale verkiezingen : de heren, 
die nooit enige aandacht hadden voor de aan-
wezigjieid van honderdduizende vlaamse emi-
K'antcti en pendelaars in Walloriië, ontdekken nu 
plots « het probleem ». De eeiste « sociale > toe-
ptt'iüng van deze ontdekking is dan maar, dat 
'ze Hemmen ronselen in liet Nederlands in waal-
se sleden rn gemeenten. 

Zoveel tu'eetalige bereidwilligheid moet natuur
lijk ergens in Vlaanderen gekompenseerd worden! 

Te Vilvoorde, waar de verkiezingsstrijd ook en 
vooral rond een grote koekjesfabriek gevoerd 
wordt, verspreidt het A.B.V.V. tweetalige pam
fletten met het Frans vooraan, al dan niet bege
leid van stekjesdozen en sleutelhangers. Vilvoorde 
is een vlaamse gemeente en de taal van de werk
nemers in de koekjesfabriek is doodgewoon het 
Nederlands. Maar F.G.T.B.-A.B.V.V. oordeelt 
daar atideis over... 

welke hipokrizie : te Mechelen 
zou men waardevol kultuur-
goed afbreken, omdat men 
nooit de tijd vond het te klas
seren. Doch men schreeuwt 
moord en brand voor de bom
aanslag te Brugge, die inder
daad schade aan kultuurgoed 
toebracht doch waarvan men 
(jammer genoeg voor de uni-
taristen) niet heeft kunnen be
wijzen, dat de « ekstremisten » 
het gedaan hadden. Ruimtelij
ke ordening, urbanistisch be
leid, architekturale en kunst
historische bescherming ? Daar 
hebben ze in de ministeries 
nooit over gehoord ! Zelfs niet 
in de zgn. kultuurministeries ? 

BELGISCHE ONWIL 
Senator Jorissen vestigde de 

aandacht van de minister van 
Verkeer (Limburger Bertrand 
nota bene) op het feit dat in 
duitse spoorboeken en stations 
tans alleen Bruxelles wordt 
vermeld, zonder de nederland
se benaming en dat zelfs in 
het nederlandse Roosendaal 
tiketten worden afgeleverd op 
« Roosendaal - grens - Bruxel
les - Oostende ». Hoewel een 
aangelegenheid van beide lan
den, toch komt het ons moei
lijk voor dat deze buitenland
se instanties uit eigen bewe
ging tot een bepaalde vorm van 
verfransing overgaan. Ook dra
gen talrijke treinen borden 
waarop de bestemming wordt 
aangeduid zoals bv. « Oosten-
de/Ostende-Welkenraedt». Se
nator Jorissen vroeg waarom 
Oostende tweetalig wordt aan
geduid en Welkenraad (een 
platdietse gemeente) niet. 
Daarop weet Bertrand niet an
ders te vertellen dan dat er 
voor « Welkenraedt » geen of
ficiële vertaling of andere 
schrijfwijze bestaat. Misschien 
is dat zo in de lijsten van het 
departement te Brussel, maar 
dat is flagrant onjuist, want 
Welkenraad wordt wel dege
lijk als zodanig geschreven. 

Het lakonieke ministeriële 
antwoord overtuigt geenszins 
en versterkt het vermoeden, 
dat van Brussel uit aan de bui
tenlandse spoorwegdirekties 
adviezen tot verfransing der 
plaatsnamen in België werden 
verstrekt. Het verleden is daar 
om dit vermoeden te rechtvaar
digen. 

BETWISTINGEN TUSSEN 

DOKTERS EN KOO'S 

In een (met in de nederland
se tekst diverse storende zet
fouten) verschenen vraag van 
senator Elaut wijst deze de mi
nister van volksgezondheid op 
een geschil dat in verscheidene 
steden is gerezen tussen de 
kommissies van openbare on
derstand en geneesheren over 
het vraagstuk van de zgn. 
« derde betaler ». De Koo's in
nen de erelonen voor medische 
prestaties in hun inrichtingen 
en betalen die aan de dokters 
uit, met soms maanden vertra
ging en onder afhouding van 
10 a 20 % als vergoeding voor 
de materiële en andere hulp 
aan dokters geboden. De Orde 
der Geneesheren schrijft ech
ter voor dat geneesheren zelf 
hun ereloon bepalen en innen 
en aan niemand een deel daar
van mogen afstaan, al is de 
dokter ertoe gehouden het zie
kenhuis voor bewezen diensten 
te vergoeden, doch het bedrag 
mag niet op een schommelen

de bazis berekend worden. Se
nator Elaut vroeg de minister 
of deze iets kan doen om aaa 
deze meningsgeschillen eea 
einde te maken, rekening hou
dend met de voorschriften vaa 
de Orde der Geneesheren. De 
minister verwijst in zijn ant
woord naar de reglementering 
ter zake en de prerogatieven 
van de kommissies en is van 
oordeel dat de opgeworpen 
kwestie slechts een onderdeel 
is van een regeling die tegelij
kertijd op het statuut en op de 
medezeggingschap van de zie
kenhuisgeneesheren in het zie-
kenhuisbeleid betrekking heeft. 
Toch kondigt hij aan dat een 
in zijn departement opgerichte 
gemengde kommissie, waarin 
alle betrokken partijen verte
genwoordigd zijn, belast is 
met de studie der grondslagen 
voor een wettelijke reglemen
tering , der verhoudingen ter 
zake. 

ONZE TAAL 
IN GROOTWARENHUIZEN 

Senator Jorissen vestigt de 
aandacht van de minister van 
financies op het feit dat in het 
bijhuis van de «Galerie et 
Grand Bazar du Boulevard 
Anspach» te Mechelen het 
personeel franstalige loonfi-
ches ontvangt. De minister ant
woordt zeer uitvoerig doch on
bevredigend. Hij verwijst naar 
de taalwetgeving ter zake die 
voorschrijft dat dergelijke do-
kumenten in de streektaal moe
ten opgemaakt worden, doch 
dat paragraaf 2 van art. 52 van 
de gekoördineerde wetten op 
het taalgebruik in bestuursza
ken toelaat aan de ondernemin
gen bij hun berichten mede
delingen, akten, getuigschriften 
en formulieren voor het perso
neel bestemd, een vertaling in 
een of meer talen toe te voe
gen zo de samenstelling van dat 
personeel zulks rechtvaardigt. 
Loonfiches zijn echter niet be
stemd voor belastingsdiensten 
zodat deze niet kunnen optre
den. De minister verwijst de 
personeelsleden naar de wet, 
die hen toelaat hun toevlucht 
te nemen tot de wettelijk voor
ziene middelen. Als we het 
goed begrijpen verwijst de mi
nister naar de vakbonden, in 
dit geval de kleursindikale af
delingen te Mechelen. Het 
moet wel zijn dat deze vakbon
den te Mechelen nog niets on
dernomen hebben om aan de 
taalimperialistische drijverijen 
van het brusselse grootwaren
huis te Mechelen paal en perk 
te stellen. 

BENOEMINGS

VOORWAARDEN 
Krachtens art. 23 van het 

K.B. dd. 9 april 1965 moeten 
alle benoemingen, verricht op 
grond .van dit besluit, geschie
den met instemming van de 
vaste wervingssekretaris, on
geacht het feit of ze al dan niet 
afhankelijk worden gesteld van 
het slagen voor een bijzonder 
eksamen. Uit de beschikkingen 
van art. 22 blijkt echter dat alle 
gerechtigden, die niet benoemd 
werden vóór 1 mei 1966, in toe
passing van art. 21 moeten be
noemd worden op deze datum, 
zelfs indien het akkoord van 
de vaste wervingssekretaris 
pas naderhand werd gegeven. 
Aldus het antwoord van de mi
nister van het openbaar ambt 
op een vraag van .kamerlid 
Wannyn. 
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de wereld 
TWEESNIJDEND MES 

De massabetogingen in de USA tegen 
d e Vietnamoorlog — te New-York ge
leid door de uit alle hout pijlen snij
dende Luther King, die bl i jkbaar geen 
voldoende persoonlijke suksesbodem 
m e e r kan vinden in de integratiekara-
panje — zijn een tweesnijdend mes . 
Eensdeels blijkt ui t deze betogingen 
(de grootste sinds de Vietnamkrizis) 
wel dat heel veel Amerikanen om zui
ver menselijke redenen de oorlog in 
Vietnam verafschuwen en door hun 
manifestat ie de regering van een verde
r e eskalatie willen weerhouden (de eis 
tot quasi-eenzijdige stopzett ing van de 
miUtaire aktie is tamelijk naief), doch 
d e reaktie uit Hanoi zou wel eens het 
tegenovergestelde effekt \ 'an hun be
doeling kunnen uit lokken. Zegt men te 
Hanoi niet, dat deze betogingen het 
tweede front zijn waarop Amerika oor
log moet voeren ? En ligt in deze inter
p re ta t i e niet de bijna zeker verkeerde 
konkluzie, dat gans de amer ikaanse na
tie het einde van het amer ikaans ingrij-

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 
• Spektakulaire achteruitgang van La-

boLirpartij in graafschapsverkiezin-
gen in Engeland ten voordele van 

I Tories. Voor het eerst sinds 33 jaar 
is in het graafschap Londen de so
cialistische meerderheid gebroken. 

• Ruk naar links in Japanse provincia
le verkiezingen. 

• Sovjet-ambtenaren te Den Haag en 
Brussel onder verdenking van spio
nage uitgewezen. 

• Zuid-Vietnam aanvaardt gedemilita-
rizeerde zone, Hanoi verwerpt ze. 

pen in Vietnam wenst ? Het zou nu 
best kunnen dat de voors tanders van 
een totale oorlog in Vietnam hun 
s tandpunt aan de regering opdringen, 
met de mogelijk doorslaggevende be
denking : indien U een spoedig doch 
voor Amerika eervol einde in Vietnam 
wenst, sla dan zo ha rd mogelijk toe. 
Meteen zouden de 160.000 betogers van 
Washington en San Francisco het te
genovergestelde bewerken van hetgeen 
ze nastreefden... 

Deze mogelijkheid verminder t echter 
(al moet Washington toch in de een of 
andere zin met deze massale verzetsma-
nifestaties tegen zijn aziatische poli t iek 
rekening houden) door de wens, om 
goede maat jes met Moskou te blijven 
en zo mogelijk nog betere maat jes met 
de Iwans te worden. Washington weet 
dat Moskou erg gebrand is op een ver
drag tot beperking der nukleaire wapen-
verspreiding. Het ongeduld van Kossi-
gin-Bresnjev word t op de proef gesteld 
door de weigerachtigheid van de west-
europese landen tegenover sommige be
palingen van dit verdrag, die hun eko-
nomische en technische expansiemoge
lijkheden in de toekomst in het ge
drang brengen. Vandaar de d r u k uit 
Washington vooral op Bonn. Is het mo
gelijk dat ook de nogal verrassende wij
ziging van Ulbrichts houding tegenover 
een Oost-West-Duits gesprek mede van
uit Moskou werd ingegeven, dat aan
vankelijk zeer want rouwig s tond tegen
over dergelijk kontakt nada t het duo 
Kiesinger-Brandt een ekonomisch offen
sief op Oost-Europa heeft ingezet ? 
Daartegen pleit de uitval tegen Bonn 
door Bresnjev echter met de klasseke 
verwijten. Voor Ulbricht komt he t er 
in de eerste p laa ts op aan, Bonn tot er
kenning van zijn regime te dwingen. 
En zover zijn we lang niet. 

Het gaat nochtans niet om afleidings-

Magere Hein sloop sinds dagen rond de vtlla te Rhöndorf bij Bonn, waar Konrad 
Adenauer tegen de dood vocht. Woensdag sloeg de zeis toe. Meteeri is voor Duits
land en ook voor West-Europa een historische periode van grote betekenis voor
goed afgesloten. 

maneuvers van Bonn, dat geplaagd zit 
met een soort nieuwe Kul turkampf 
(schoolstr i jd) en gekonfronteerd wordt 
met de dood van de « vader des vader
lands » Konrad Adenauer. 

In tussen moesten Labour in Enge
land en de l iberaal-demokratische re
geringspart i j in Japan zware klappen 
inkasseren in verkiezingen op provin
ciaal vlak. De Tories b raken zelfs een 
dekadenlang socialistisch graafschaps-
monopol ium in Londen. Het is de re
kening van Wilsons soberheidspoli t iek. 

maar het is de vraag of een Tory-rege-
ring een andere ui tweg heeft. Wilson 
heeft t.a. nog tijd om door soberheids-
rezultaten het tij te keren al is zoiets 
zeer spekulatief en dus onzeker. In Ja
pan komt door de ruk naa r l inks een 
verlenging van de verdragen met 
Washington in he t gedrang. 

E r tekenen zich wijzigingen op het 
wereldvlak aL Zwaar tepunt blijft Azië, 
met een mogelijk nog onzekerder ge
worden polit ieke en mili taire ontwik
keling. 

ROKENDE 
KRUITVATEN 

De b)oeihaardeii in hrt Midden 
Oosten en Oost-Afuka nemen stilaan 
maar zeker uitbreiding. In een vorig 
baderartikel hebben we de evolutie 
ontleed in Frans Somaliland en Aden, 
maar daarmee was niet alles gezegd. 
S'a de totstandkoming van de onaf
hankelijke staat Israel is dit land lan
ge tijd bijna hel enige gebied in het 
Midden Oosten gebleven dat door de 
joods-arabische tegenstellingen als DE 
vuurhaard van het Midden-Oosten 
u'erd beschouwd. De jongste jaren ech
ter zijn et ook andere aan het gloei
en gegaan, die alle dit ,gemeen, heb
ben, dat ze de xgn. arabische solidari
teit grondig ondermijnen, waaidooi 
meteen ook de pozitie van Istael kom-
foitabeier geworden is. Dat belet na-
tuuüijk niet dat er regelmatig zware 
grensincidenten voon>allen, vootal 
tussen Syiié en Israël. M/lar de tegen
stelling arabischerepublieken-aiabiiche 
monaicliii-n speelt het arabi^clie kamp 
dei gelijke petten dat het in lange tijd 
rr niet moet aan denken ook maar een 
initiatief van foimaat tegen Israel te 
kunnen ondeinemen. Als we inder
daad een kleine optelling gaan ma
ken van -wat de atabische skaten alle
maal onderling verdeelt, dan ts een 
-wetkelijke bedieiging van Istael voor
lopig ondenkbaar. Er is de strijd in 
Jemen en in Aden, waar Nasser en 
Ibn Saoed mekaar de invloed betwis
ten. Er is de ontwikkeling in de Sonia-
lilaudeii, eensdeels gericht tegen 
Frankrijk, andetdeels tegen Engeland 

en waarbij duchtig via Egypte met 
Moskou wordt geflirt, wat dan weer 
de atabische vorsten niet bevalt. De be
trekkingen tussen de arabische republi
keinse regimes zijn trouwens ook niet 
alles. We weten, dat Nasser te Tunis 
taboe is en dat de betrekkingen lussen 
Nasser en Boemediene van Algetie uit
erst koel zijn, omdat er nog altijd een 
gevangen Ben Bella is, boezemviiend 
van de egyptische leider. Daatlussen zit 
de koning van Libiè, die met een zelf
de argwaan als zijn kollega's van Saoe-
di Atabië, Jordanië en Maiokko de 
politiek van Nasser gade slaat. Ook de 
situatie in Irak blijft dubbelzinnig, 
o.a. ook belast met de Koerdenlrwa 
tie. Wat ten slotte Syrië betieft, de 
vroegere fedeiatie met Egypte heeft er 
een wrange nasmaak gelaten, die van 
dit land toch maar een halve bond
genoot van Nasser maakt al ii zijn 
aanhang er nog zeer gtoot. 

Op het eerste gezicht beslaat et lus
sen dit arabisch mengelmoes en dr ont
wikkeling in Oost-Aftika weinig ver
band. De spanning in Sonialiland, 
het sttex'en naar bezit van Frans Soma
liland door zowel Somalia als Eliopie 
kan eclitet een gelijkaardige situatie 
doen ontstaan als tans in Aden, dat 
de Btitten met de zuidarabische sulta
naten willen ondet brengen in één fede
ratie, wat op een verbinding zou neet
komen van een ojitwikkeld stadgebied 
met achterlijke woestijnen en feodale 
heersers. In etnisclie belangstelling heeft 
Londen nooit uitgeblonken, de mis

baksels die ondet de hoede van de 
Union Jack zijn otitstaan zijn legio. 
Dan is er nog Kenia, waar in het noor
den een « niet verklaarde » burgetoot-
log is ontstaan, die ook in de buut lan
den veel belangstelling geniet. 

Het is dus niet ovetdteven te spre
ken van een aantal kruitvaten die in 
het Midden-Oosten en Oost-Aft ika, die 
beide aan de zelfde zee-engte grenzen, 
aan het roken zijn gegaan en elk ogeji-
blik kunnen ontploffen. Het is niet 
waarschijnlijk dat daatbij een soort 
reuze-Vielnatn van arabisch-aftikaanse 
afmetingen zou ontstaan doch de be
langstelling det gtote mogendheden is 
nietlemin zo gtoot dat de onivaar-
schijnlijkheid van een nieuw konflikl 
pet piokuiatie met als aksioma kan 
aanvaard ivorden. Ekonomische en po
litieke belangen leiden vaak naar kon-
jliktsituaties die de bettokken mach
ten aanvankelijk zelf niet geunld heb
ben. Dan zouden we in het Midden 
Oosten vooral iti een andere eskalatie 
let echt komen, om een tamelijk recent 
wootd te gebmiken. De bondige schets 
van de toestand laat ons in elk gevat 
toe gans Zuid-Azie als een btandhaatd 
te bestempelen met momenteel Viet
nam als deze met de hoogst oplaaiende 
vlammen en het Midden Oosten als 
deze met steeds dikkere roolrwolken. 
Dat men deze beeldsptnak predes toe
passelijk kan maken op een gebied 
dat zo tijk is aan olie zal wel geen toe
val zijn, want nog steeds is olie de gto
te enetgiebton van deze tijd. De dag 
dat de modetne weteld de atoomener
gie op grote schaal zal kunnen gebtui-
ken iioot de ekonomische moloiisrhe 
kiaclit zal hel Midden Oosten veel van 
zijn belang inboeten en zulle?! de x>er-
lioudingen er dooi hel luegebben van 
de huidige westeise en oosterse belang
stelling veel eenvoudiger op worden. 

Indien deze vet houdingen wel te ver
staan dan nog zouden zijn zoals nu... 

Voorlopig nemen de giote mogend 
heden nog een voorzichtige houding 
aan. Dit houdt o.a. vet band met de 
duidelijke oiitspanning in Europa, ge
volg van de toenadering tussen Mos 
kou en Washington, hoewel ook deze 
evolutie labiel is en morgen kan om
slaan in een nieuwe spanning. De stra 
tegische en ekonomische belangen zijn 
andetzljds nog steeds van die aard, dat 
Oost en West in het Midden Oosten 
•tivalen zijn en blijven. De UNO zelf 
ondeigaat er de gevolgen van haat kri 
zis. Het UNO-onderzoek in Aden bij 
vb. was mislukt nog voor het begon
nen was, xvaaimee de Britten meteen 
een alibi kwijtspeelden in een zaak 
die ze bij vootbaal vet lot en achten 
doch waatvoor ze vetmoedelijk toch 
nog bijkomende financiële en militai
re inspanningen zullen moeten leveren 
willen ze een ontploffing vermijden. 
Engeland dat zich om bezuinigings-
redenen uit dit kruitvat wil terugtrek 
ken, schiet aldus willens te kort 
aan zijn verplichtingen als gewe
zen voood en aan de westerse belangen 
in het algemeen. Een grotere financië 
Ie zekerheid zou Londen niet lof een 
voortijdige vlucht verjjlicht hebben 
en zou het zelfs in de gegeven om
standigheden van vetivarring meer 
immuun gemaakt hebben legen de 
dooddoenet x'an deze tijd, lèaaimee 
men de progiessist kun uithangen doch 
daatom de problemen nog. niet oplost 
nl. het neo-kolonialisme, xoelke goed 
ondet houden psychose hel Westen 
reeds zoveel pluimen heeft gekost en 
de al te vlug verlaten ontu'ikkelings-
landen i'aak al niet minder. 

K.V.B. 



B L I J V E N D 

WANTROUWEN... 

De Europatoer van vicepre-
zident Huber t Humphrey kan 
ondanks de glimlachjes en sus
sende verklaringen niet verhe
len dat de grote amer ikaanse 
boss zelf uit West-Europa weg
blijft en dat er grondige me
ningsverschillen tussen Amen-
ka en West-Europa blijven be
staan. Ook al beweert men dat 
sinds het mandaa t van Richard 
Nixon het ambt van vice-prezi-
dent in de Verenigde S ta ten 
aan gewicht had gewonnen, in 
West-Europa kan men het ge
voel niet kwijt dat Johnson 
minder belang hecht aan he t 
westeuropees bondgenootschap 
dan aan zijn politiek ten op
zichte van Moskou, waarvan 
vooral de amerikaanse atoom-
politiek afhangt. Het valt te 
vrezen dat er ten deze niet 
eerder een gunstige kenter ing 
zal intreden dan na de ,oplos-
sing van het Vietnamese vraag
stuk waarop Amerika als voor-

Neeii met de zogenaamde kidturele revolutie en mei de Rode Wachten is het te Peking nog niet 
oedaan. Na een korte onderbreking is de kampanje tegen prezideht Ljoe Sja-sji weer in volle 
^ • hevigheid losgebarsten. 

heen al zijn aandacht wijdt. De 
in terarner ikaanse topkonferen-
tie te Pdnta def Este was met

een ook het voorwendsel voor 
Johnson om zelf niet naar Eu
ropa te reizen. 

SV ET LAN A 
Haar naam prijkte een paar dagen op 

de eerste pagina van de wereldpers; toen 
eenmaal vaststond dat er geen sensatie aan 
vast zat, verdiveen hij even vlug als Itij 
opgedoken xcas. 

In het Berner Oberland zitten nog al
tijd enkele jongens van de sensatiepers (de 
échte letterhaaitjes) met tele-ohjeklieven 
te loeren naar waar ze Stalin's lievelings
dochter vermoeden. Met op zak waarschijn
lijk een blanco-volmacht om een bedrag 
van heel veel cijfers ie belalen voor het 
geval dal Svellana Dsjoegasjxvila mocht be
sluiten, het stilzwijgen te verbreken. 

Wal zou Stalin's lieveüngsdochter te ver-
lellen hebben? Waarschijnlijk niet zo bij-
iler veel. Mémoires van familieleden van 
grote mannen — of allans mémoires in 
weekbladenstijl, handig opgefrist door de 
onvermijdelijke ghostwriters — zijn door
gaans monumenten van onbenulligheid en 
verveling. Men kan er wellicitt iels 'uit 
verriemen over de menselijke kleine kont
jes (stijl « nooit melk in z'n koffie *), die 
doorgaans voor de historicus onbelangrijk 
en 0)1 bruikbaar zijn en die het beeld van 
de geportretteerde vervalsen, omdat ze het 
weghalen uit zijn iverkelijke dimensie : de 
politiek, de geschiedenis. 

Met Svetlana zcnt het ook irel zo zijn, zij 
moge dan al de lievelingsdochler van de 
Russische diklator geweest zijn. Heel veel 
plezier heeft ze aan haar vader (voor trie 
ze, zoals hekend, af en toe wel eens gebe
den zou hebben) overigens wel nooit ge
had. 

Ze erfde de onrust van de revolutionair 
uit Georgië. Stalin huwde driemaal; Svet
lana kwam in Zzvitserland terecht nadat ze 
de a.^se van haar overleden derde echtge
noot naar diens vaderland, India, had over
gebracht. 

De eerste vrouxv van de Georgiër, Jekate-
rina %wanidse, heeft haai man dechls ge
kend als de kleine beroepsrevolutionair, 
die toen nog « Koba > heette voor zijn 
vrienden. Ze stierf in 1907 aan tbc. Haar 
zoon Jakob werd tijdens de tweede xvereld-
oorlog door de Du'ttsers krijgsgevangen ge
nomen en is sindsdien spoorloos terdwe- ' 
nen, alhoewel van hem bekend is dat de 
Duitsers hem als belangrijke gevangene 
van een gunstregime lieten genieten. 

Svetlana is een dochter uit Stalin's twee
de en meest besproken huwelijk, mei Na-
des ja AlUlujeva. 

Allilujex'a xcas een mooie x/roiixv en 
sfyeelde in hel leven xian de diklator een 
veel belangrijker rol dan haar voorgang
ster en opvolgster. Ze was slechts 17, toen 
Slatin ze in 1919 op het « Volkskommissa 
riaat x'oor de nationale minderheden » 
leerde kennen en kort nadien huxfde. Der
tien jaar laler stierf ze een plotse dood en 
daarover is sindsdien altijd heel veel te 
doen geweest. Officieel heette het, dat ze op 

8 november 1932 overleed aan de gevolgen 
van een akule appendicitis. 

Maar een andere, hardnekkig verspreide 
versie houdt vol dat AlUlujeva in verzet 
kwam tegen Stalin's terreur en dat ze door 
liem vergiftigd xverd. Het is waarschijnlijk 
de mislerieuze dood van AlUlujeva die de 
hoofdbrok zou vormen van de vragen der 
pershaaien aan Svellana, wanneer deze er 
mocht toe besluiten het stilzwijgen te ver
breken. Maar xue geloven dat ook op dit 
vlak de sensaliezoekers van een kale reis 
zouden tuiskomen : Svetlana's lalei gedrag 
tegenover haar vader xuijst er sterk op dat 
zij ofwel niets xeist van de Allilujeva-moord 
ofwel dat er van moord helemaal geen spra
ke gexreest is. Hoe dan ook, de dood van 
zijn txi'eede vrouw heeft — daarover zijn 
alle historici het eens — Stalin de.stifds 
erg geschokt en hi] heeft later al het mo-
geUjke gedaan om Svetlana bij zich te hou
den. Hij is in de dertiger jaren nog gehuxvd 
geweest met de zuster van de oudkommu-
nist Kaganovilsj, xvaarvan hij zich in 193S 
liet scheiden. Aan dit huweUjk had Kagano
vilsj het te danken, dat hij zonder moei
lijkheden en met steeds stijgende macht de 
Stalin-zuiveringen ran de dertiger en veer
tiger jaren overleefde. 

Inmiddels bleek niet dat Svetlana, die het 
huishouden van de diklator verzorgde en 
tijdens diens afxvezigheden als kind met 
hem een sentimentele korrespondentie 
voerde, er erg op gebrand xt'as om oud te 
worden in de nabijheid van haar vader. 
Toen ze 17 xverd, huwde ze tegen de zin 
van Stalin in met een Grigorij Morosow. 
Het huxvetijk liep spaak; Morosoxv xverd 
xreggezuiverd en moest het einde der Sta-
lin-era afwachten om terug te Moskou als 
professor te kunnen opduiken. In 1949 
huwde ze opnieuw en hel duurde weer niet 
lang. In 1963 trouxvde ze dan de Indische 
kommunisl Bries] Sing die haar uiteinde
lijk — na zijn dood en in het spoor van 
zijn asse — naar het buitenland zou bren-

De kinderen van Slatin hebben nooit een 
rol gesfyeeld in de Sovjet-Unie. Over de 
verdxi'enen krijgsgevangene — de halfbroer 
van Svetlana — schreven xve reeds. Haar 
volle broer Wassili stierf in 1962 als gede-

• gradeerde lurlitmachtofficier ergens in Si
berië aan drankzucht. 

Heel de geschiedenis van Svellana's 
x'lucht uit de Sovjet-Unie is politiek abso
luut onbelangrijk. Allans op zichzelf. Er is 
een politiek nexienxierschijnsel, dat echter 
xi'él belangrijk is : het feit dat de Amerika
nen, omxoille van hun betrekkingen mei 
het Kremlin, er niet op gebrand zijn dat 
Svetlana naar de V.S. zou verhuizen. Zo 
duikt toch even, in de rand van deze « pe
tite histoire >, de grote politiek op... 

A.N. rOVANO. 

. . .EN EUEKTORALE 

B E R E K E N I N G 

Overigens is er nog een an
der belangrijk, minder belicht 
aspekt van de Humphrey-reis : 
door zijn vice-prezident naar 
West-Europa te s turen n a m 
Johnson wind uit de zeilen van 
zijn b innenlandse tegenstan
ders , die hem de reizen van se
na to r Kennedy en oud-vice-pre-
zident Nixon ( republ ikein nota 
bene) naar «the old cont inent» 
voor de voeten wierpen. Zowel 
in eigen huis als in da t van de 
republikeinse tegenstander 
moet de Humphreyre i s als 
herstel van het «europees even
wicht » in het Kapitool dienen, 
met hét oog op de komende 
prezidentsverkiezingen.. . 

ZWARE UITGAVEN 
Hoezeer men soms ook in 

West-Europa want rouwig en 
wrevelig is over de verminder-
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de belangstelling van Amerika 
(financieel nochtans niet, w a n t 
in dit domein klagen westeuro-
peanen over amer ikaans e k o 
nomisch kolonialisme) toch 
verander t het beeld wel enigs
zins wanneer men nagaat wel
ke zware verplichtingen Uncle 
Sam in gans de wereld op zich 
heeft genomen. Daar zijn bv. 
de verplichtingen tegenover La
ti jns Amerika. De dol lars t room 
naar het amer ikaans subkonti-
nen t is van jaar tot j aar geste
gen en de konferentie van 
Pun ta del Este zal, zelfs onde r 
vorm van koöperatie, deze dol
larinspuit ingen niet verminde
ren. Ook de mili taire hulp van 
Washington aan de mees te 
zuidamerikaanse landen is zeer 
groot . Washington staat garan t 
voor de veiligheid van niet 
minder dan 21 zuidamerikaan
se landen, wier legers slechts 
dienstig zijn voor de handha
ving van de binnenlandse o rde 
(en vaak nog door eerzuchtige 
mili tairen misbru ik t worden , 
boewei hier langzaam een ken
ter ing ten goede in t r eed t ) . 
Voor een brutototaal van 
600.000 man per jaar besteed
den de USA van 1950 tot 1965 
niet m inde r dan 350 mil joen 
dollar aan hulp bij de u i t rus
ting der zuidamerikaanse le
gers. Daarin is niet de kost be
grepen van het door het ameri
kaans leger zelf ingericht en 
bekost igde beveiligingsnet van 
het subkont inent tegen atoom-
aanvallen en agressie met klas
sieke wapens. 

Dat deze pozitie Washington 
soms in verleiding brengt be
paalde akties tegen wat Ameri
ka subversieve regimes noemt 
onder he t m o m van interame-
r ikaans ingrijpen te voeren, 
hebben de kubaanse en domini-
kaanse krizes bewezen. Maar 
uiteindelijk is dat nog weinig 
tegenover de enorme ameri
kaanse mili taire rechts t reekse 
en onrechts t reekse inspanning 
ten bate van latijns Amerika. 

Een zielige foto : in de oUelaag van de « Torrey Canion » sterft 
een papegaaiduiker ergens nabij het vogelrezervaat van Perros-

Guirec in Bretanje. 
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"GEEN GERECHTELIJKE DWALING, 
MAAR EEN GERECHTELIJKE 

ff 

I I I 

Bij de gerechtelijke schandalen die de vlaamse opinie tussen de jaren 
1860 en 1873 beroerden, was er één dat tot simbool zou worden van de 
vlaamse rechteloosheid en van het anti-vlaamse machtsmisbruik der 
belgische justitie : het proces Coucke en Goethals. 

Waar de andere schandalen direkt betrekking hadden op de vlaamse 
miskenning voor het gerecht en ontstonden uit een protest tegen de 
belgische taaitoestanden, daar waS het proces Coucke en Goethals schijn
baar zonder deze « politieke » geladenheid. Toch zou het de openbare 
opinie zeer sterk aanspreken en zou het tot de volksverbeelding duide
lijker spreken dan vele redevoeringen en pamfletten, omwille van zijn 
duidelijke tragiek en de bloedige uitkomst. 

Coucke en Goethals waren eenvoudige volksmensen. Of zij het verband 
hebben gezien tussen de nationale verworpenheid van hun volk en hun 
persoonlijke tragiek, weten wij niet en betwijfelen wij. Hun martelaar
schap was niet het gevolg van een overtuiging of een daaruit voortvloeien
de daad. Zij was het gevolg — en dat maakt het nog tragischer — van hun 
pozitie als Vlaming in België en van het doodgewone feit Vlaming te 
wezen. Want niemand twijfelt eraan, of het omgekeerde zou onmogelijk 
geweest zijn. 

Coucke en Goethals vielen als slachtoffer van het belgisch gerecht op 
de vooravond van de eerste taalwetgeving. Hun dood is zelfs een der 
oorzaken geweest tot het scherper stellen en het verhaasten van de taal
wetgeving in gerechtszaken. Wij beweren niet dat in een normale recht
staat geen gerechtelijke dwalingen zouden mogelijk zijn. Maar wij durven 
wel beweren, dat in een normale rechtstaat een geval als dat van Coucke 
en Goethals onmogelijk zou geweest zijn. Raf Verhulst zegt hierover in 
zijn lijvig werk : « Dit was geen gerechtelijke dwaling, jnaar een rechter
lijke misdaad... ». 

Hoewel de werkelijke schuldigen later bekentenissen hebben afgelegd 
— en ook werden terechtgesteld — heeft men het nooit nodig geoordeeld 
de zaak te herzien en Coucke en Goethals in eer te herstellen. 

In 1889 werd wel getracht van het belgisch gerecht eerherstel voor de 
slachtoffers te bekomen. Harry Peters, de auteur van een boek over de 
zaak Coucke en Goethals, sekretaris van de Antwerpse Kamer van Koop
handel, richtte zich tot volksvertegenwoordiger Coremans. Een komitee 
werd gesticht en men wilde zelfs een gedenkteken oprichten. 

Maar de overheid verzette zich ertegen. Men wilde niet aan zijn eigen 
« misdaden » (dixit Raf Verhulst) herinnerd worden. 

Dergelijke houding is tiperend voor een justitie, die onschuldigen liet 
doden en omwille van haar bloedig prestige daarna haar eigen, moedwil
lige fouten niet wilde erkennen... 

DE FEITEN 
In de nacht van 23 op 24 maart 1860 

werd de 71-jarige weduwe Dubois over
vallen in haar hoeve te Couillet. Drie 
mannen, zwart gemaakt of gemaskerd, 
hadden zich lana;s het venster toearana: 
verschaft tot het slaapvertrek van de 
boerin, op het gelijkvloers (en niet op 
de éérste verdieping zoals het « Journal 
de Charleroi » schreef). Wij citeren ge
deeltelijk het bericht o\er de moord uit 
die krant : 

« Vrouw Dubois woont sinds de dood 
van haar man met een knecht en een 
meid te Couillet op de steenweg naar 

haar geld geborgen was zou aanwijzen. 
De vrouw gaf geen antwoord. De 

schurken grepen haar vast en sleurden 
haar uit het bed. Zij trachtte zich te 
verweren en aan de moordenaars te 
ontsnappen. Het is dan dat zij door een 
scherp moordtuig aan de schouder werd 
getroffen en een diepe wonde opliep 
die haar neerstrekte... ». 

De meid die gerucht gehoord had, 
was naar de stal gelopen waar de knecht 
Badoche sliep. Die kwam gewapend met 
een hooivork in de kamer der boerin, 
maar de inbrekers waren reeds verdwe
nen. Na de wonde zo goed mogelijk ver
bonden te hebben, liep de knecht naar 

De vrouw die bij alle verklaringen nog 
zeer helder van geest was hield pertinent 
staande dat zij door een ploegijzer en 
niet door een houweel was neergeslagen: 
zij als boerin kende zeker toch wel het 
verschil 1 

HET ONDERZOEK 
Vanaf de eerste dag werd het onder

zoek door de gerechtelijke instanties 
reeds in een bepaalde richting gedreven. 
Het feit dat de vermoorde vrouw enke
le woorden Vlaams gehoord had, deed 
de onderzoeksrechter Aulice en de be
ruchte prokureur De Bavay besluiten 
dat de moordenaars Vlamingen waren. 

had met Mathilde, de dochter van Jan 
Coucke. Dhayers zat die bewuste nacht 
800 m. onder de grond kolen te hou. 
wen, zoniet had hij het waarschijnlijk 
heel moeilijk gehad om zich eruit te 

COUCKE 
Zij klampten zich aan deze ene indika-
tie vast om een algemene teorie op te 
zetten, waarbij anti-vlaamse gevoelens 
mede bepalend waren. Heel het onder
zoek werd aan die « teorie » onderge
schikt gemaakt. 

Wat er niet in paste, werd genegeerd 
of zelfs onderdrukt. Het wapen der mis
daad moest een houweel zijn, zoals ge
bruikt door de mijnwerkers of spoor
wegarbeiders. Men vraagt zich bij een 
overzicht van het gevoerde onderzoek 
af, hoe het mogelijk was dat zulke licht
zinnigheid in het trekken van konklu-
zies kon gebeuren, en dat op zulke 
zwakke argumenten en indikaties een 
beschuldiging kon opgesteld worden ! 

Er is maar één verklaring voor : de 
vooropgezette mening van onderzoeks
rechter en prokureur, die de misdaad 
— en al de vorige, door de « Zwarte 
Bende » bedreven — wilden toeschrij-
veii aan Vlamingen. Deze « Zwarte Ben
de » terrorizeerde Henegouwen, Waals 
Brabant en zelfs het Naamse en pleegde 
een vijftigtal inbraken en moorden. Ook 
nadat Coucke en Goethals gevangen wa
ren, ging de reeks voort. Dit belang
rijke feit werd echter door de beschul
diging buiten beschouwing gelatffn en 
de onderzoeksrechter was zelfs woedend 
op de pers, die daaraan ruchtbaarheid 
had gegeven I 

TWEE VLAMINGEN 
Terwijl het onderzoek der gerechte

lijke diensten door anti-vlaamse voor
ingenomenheid werd gedikteerd, werd 
er een ander, maar objektief onderzoek 
gedaan door de Rijkswacht. Zij volgde 
het spoor van het « ploegijzer » en stel
de een dossier samen dat rechtstreeks 
naar de werkelijke daders en naar de 
« Zwarte Bende » leidde. De onderzoeks-

redden I 
Tien dagen na de moord, op 3 april, 

werden Jan Coucke en Pieter Goethals 
in de vroege morgen van hun bed ge
haald en naar de gevangenis van Char
leroi overgebracht. Daar zou hun lij. 
densweg beginnen : hij zou slechts ein
digen in datzelfde Charleroi een half 
jaar later... 

Wat was nu de aanleiding tot deze 
aanhouding? En wie waren die twee 
Vlamingen ? 

DE iL DERDE » MAN 
Jan Coucke, weduwnaar, 49 jaar, al- ( 

komstig van St. Denijs bij Kortrijk, 
woonde sedert ongeveer een jaar in 
Couillet, waar hij een handel in aard
appelen en groenten uitbaatte pn goed 
zijn brood verdiende. Zijn vrouw was 
gestorven : zijn dochter Mathilde 
woonde bij hem. Zijn huwelijk was alles 
behalve gelukkig geweest. Zijn vrouw, 
nogal aan de lichtzinnige kant, was er 
met een soldaat vandoor gegaan, kwam 
later berouwvol terug en werd door haar 
vergevingsgezinde man, die meer mede
lijdend was dan gekrenkt, terug in huis 
ontvangen. 

De weduwnaar had te Couillet een 
verhouding gehad met Rosalie Gagna-
ge, gehuwd met een Vlaming. Smets. Het 
huwelijk was niet gelukkig : de man was 
veel weg en dronk veel. Coucke kwam 
er aan huis en de vrouw getuigde voor 
hem op het proces. Zij werd gestraft we
gens meineed met 5 jaar gevangenisstraf. 
Later bleek dat ze de waarheid had ge
zegd. Henri Smets werd zelfs als de 
« derde » man aangehouden, maar terug 
vrijgelaten omdat er geen enkel bewijs 
tegen hem was en omdat zijn alibi vast
stond. Eigenaardig is ook, dat men met 

"ZIJ ZIJN SLECHT VOOR ONS" 
(COUCKE OVER ZIJN RECHTERS) 

Philipville, zowat een halfuur van Char
leroi. Zij bezie daar een ruim huis, met 
stallingen en andere bijgebouwen en in 
de onmiddellijke buurt op een afstand 
van slechts enkele meters, zijn er an
dere woningen, evenals het haie aan de 
steenv/cg gelegen, nog wel de drukste 
uit de hele omtrek. 

Ze (de inbrekers n.v.d.r.) zijn tussen 
11 uur en middernacht bij de weduwe 
Dubois ingebroken. Na een raam te heb
ben verbrijzeld dat op de openbare weg 
uitgeeft, zijn ze daar binnen geklommen. 
Ze hchl;on beneden een lantaarn opge-
stok'-n. deden het slot springen van een 
meul».-! waaruit ze 700 fr. haalden. Dan 
Z!Jn ze naar boven gegaan op de eer
ste verdieping in de kamer \an de eige
nares en eiiten dat zij de plaats waar 

Thibaut, schepene der gemeente, die 
vlakbij woonde. Die ging op zijn beurt 
dokter De Limborgh verwittigen, die 
het slachtoffer de eerste medische zorgen 
toediende en naar het hospitaal van 
Charleroi liet overbrengen. In de voor
middag kwam het parket de vrouw nog 
ondervragen. Men probeerde haar te 
redden, doch tevergeefs : zij stierf vijf 
dagen na de overval. 

Tijdens de ondervraging verklaarde 
zij diie mannen gezien te hebben : de 
kleinste had de slag toegebracht. Zij 
had ook gezien hoe hij een beursje met 
goudstukken op zak gestoken had zon
der dat de anderen het zagen. De in
brekers hadden een paar woorden 
Vlaams gesproken, maar bij een spon
tane uitioep toch het Frans gebruikt. 

rechter wees dit dossier af en gaf de er
in betichten zelfs « ontslag van rechts
vervolging » I 

Dr. De Limborgh verklaarde uitdruk
kelijk dat de wonde met een ploegijzet 
was toegebracht geworden. Een buur
man, de landbouwer Delville, deed de 
voormiddag na de misdaad aangifte van 
de diefstal van een ploegijzer. Niets 
daarvan werd bi] het onderzoek ook 
maar in overweging genomen ' 

Wel werden er een paar Vlamingen 
aangehouden en daarna vrijgelaten, om
dat zij- — gelukkig ! — bewijzen kon
den die nacht elders dan te Couillet ge
weest te zijn. Het waren August 1'alle-
mans, een halfgare maar onschuldige 
straatmuzikant, en Donaat Dha\ers. een 
jonge \laamse mijnwerker die kennis 

verder zocht naar de derde « Vlaming » 
en dat men er niet in slaagde van de 
beschuldigden daarover iets te verne
men... omdat er geen « derde » bij hen 
was ! De bakker was al buiten verden
king gesteld ! 

Jan Coucke was groot van gestalte. 
nogal aan de zwaartillende en zwijgza
me kant. Deze karaktertrek én het feit 
dat hij nog maar kort in Couillet woon
de, zullen wel de oorzaak geweest zijn 
van zijn totale onkunde van de franse 
taal. Hij behielp zich bij zijn klanten 
met gebaren en tekens meer dan niet 
woorden. 

Pieter Goethals, 34 jaar, ploegbaas bij 
de industrie-spoorweg tussen Couillet en 
Marcinelle, gehuwd, vader van een eu-
jaiig jongetje, woonachtig te Montig-
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landeren 

er 

nies-le-Tilleul. was kleiner, donker, 
vlusr van tong en verstand, fantazienjk. 
Hij had wel wat Frans en Waals opge-
vano-en : zijn vokabularium bleef noch
tans" beperkt tot wat stereotiepe woor

den en uitdrukkingen die hij te pas en 
ook wel eens te onpas aanwendde. 

Op de vooravond van de moordnacht 
hadden Coucke en Goethals mekaar ge
troffen in de herberg van een ander Vla
ming, de Brouwer. Samen met bakker 
Baug'nies, schoonbroer van de herber
gier, hadden ze kaart gespeeld en menig 
glas bier gedronken. Naarmate de avond 
vorderde en het aantal pinten aangroei
de, konden ze moeilijker en moeilijker 
weg en om elf uur had de herbergier 
hen voor de zoveelste keer verwittigd 
dat het tijd was om op te kramen. Even 
was Rosalie Gagnage nog binnen ge
weest om te zeggen dat Jan bij hen kon 
komen slapen, dat ze een bed op de 
grond hadden gereed gemaakt. Hij had 
namelijk zijn bed afgestaan aau een 
paar rondreizende vlaamse kooplui ui t 
het dendermondse, die om slaapgelegen
heid hadden gevraagd. Tenslotte, toen 
het al halftwaalf geworden was en de 
twee Vlamingen samen een dertigtal 
pinten hadden gedronken (het bier was 
wel niet zo sterk, maar de hoeveelheid 
deed het toch !), drong de herbergier 
nogmaals aan om op te kramen. Jan en 
Pieter wilden nog een laatste p int drin
ken, maar De Brouwer weigerde en zet
te hen aan de deur Het was een pik
donkere nacht, met regen en wind, en 
het drietal dat tamelijk zwaar « gela
den n was strompelde in het duister 
voort. Goethals verloor zijn pet. De bak
ker ging terug naar het kafee om de 
herbergier te laten voorlichten. Ze von
den het hoofddeksel : daarna strompel
den zij voort, de nacht in. Coucke ging 
mee met Goethals. dus niet in de rich
ting van Couillet om zich naar de wo
ning der familie Smets te begeven. 

ANONIEME BRIEF 
De mooid op de weduwe Dubois werd 

bedieven rond 11 uui 30. De mbraak 
moet dan ook reeds vroeger, omstreeks 
11 uur 05 gebeurd zijn. Om 11 uur 38 
waren de mooi denaars reeds weg. Nu is 
de meest bezwarende omstandigheid in 
de zaak tegen Coucke en Goethals wel 
het feit dat zij geen « sluitend » alibi 
hadden, dat zij rond ell uui de herberg 
verlieten en slechts rond half twialf ol 
twaalf uur of nog later in hun slaap 
gelegenheid aankwamen .Maar wie kan 
m een pikdonkere nacht, in een situa
tie zoals die waarin de twee mannen 
verkeerden, een hoeve op een kwariuur 
gaans bereiken op minder dan tien mi
nuten, daarbi] haast geluidloos inbre
ken, een zwaarlijvige vrouw uit her bed 
tillen, ze neerslaan, kasten en laden on
derzoeken en dan veidwi)nen zonder 
een spoor na te laten ^ He', was noch 
tans een dcrgeli)k kun''f,ruk dat het on 
derzoek veronderstelde. Coucke en Cioet 
hals waren zeker niet de enigen die om 
streeks elf uur in die na th t in de onige 
vino waren Ook de ueikelijke moorde 
naars waren op stap. M.iai hoe kwam 
het gerecht er dan toe juist hen ie \ e r 
san te hechten dat dit feit tot \ ei trek 
punt werd der hele beschuldiging? 

He t begon met een anonieme brief, 
waarin de namen der beide Vlamingen 
genoemd werden en het feit van h u n 
laattijdig heengaan uit de herberg. 

Wie de brief geschrcAen had, vvist men 
niet : later vermoedde men wel dat het 
door de bendeleider Boucher gebeurde, 
die zich reeds in het nauw gedievcn 
voelde door het onderzoek der rijks
wacht. Men kwam niet op het idee, dat 
de dader zelf wel eens het gerecht op 
een vals spoor zou kunnen geleid heb
ben. Men zocht niet eens naar de naam 
van de briefschrijver, evenmin als men 
er aan dacht — of aan wou denken — 
denken, juist van hvrn afwezigheid op 
de hoogte te zijn en er zulk een belang 

Langzaam maar zeker zou echter de 
gerechtelijke fiktie plaats moeten ma
ken voor de waarheid en zou het hoog
dravende lege patos van een De Bavay 
en zijn haatt iraden overscheeuwd wor
den door de stem der rechtvaardigheid. 
Een jaar na zijn bloedig sukses werd 
duidelijk, dat de beschuldigingen tegen 
Coucke en Goethals geen steek hielden. 
In het proces der Zwarte Bende beken
den de gebroeders Leclercq en Hubinon 
dat zij de overval gepleegd hadden, dat 
er geen Vlamingen aan de uitvoering 
hadden deelgenomen en dat zij om het 
gerecht te misleiden enkele woorden 
Vlaams hadden gesproken. Tijdens dit 
proces hield de prokureur-generaal nog 

GOETHALS 
dat het gebruik van een paar (ook door 
de Walen gebruikte !) vlaamse vloeken 
geen indikatie was omtrent de « natio
naliteit » der daders, en dat ook dat wel 
eens opzet kon zijn ! 

DE « TOLK » 
Coucke en Goethals moesten echter 

hangen. Heel het onderzoek stuwde in 
die richting. Onderzoek ? Het werd vol
ledig in het Frans gevoerd : de onder
zoeksrechter stelde de vragen, door de 
beklaagden half of helemaal niet ver
staan en hij gaf aan hun antwoorden in 
slecht of gebroken Frans of Waals dan 
nog de gewenste draai. De ondervraging 
tijdens de zittingen van het assisenhof 
was niet anders. De akte van beschul
diging werd ook in het Nederlands voor
gelezen : de « tolk » was een luksem-
burgs gendarm en de beklaagden zegden 
ervan, dat ze van zulk Vlaams evenmin 
iets verstonden als van het Frans ! 

Van al wat er rond hen gebeurde, be
seften zij slechts dit : dat onbegrip en 
moedwil van het gerecht hen gedreven 
hadden in het raderwerk van een afgrij
selijk komplot, waaruit zij niet konden 
ontsnappen. 

EEN DAGJE VRIJAF 
Het meest schandelijke echter, he t 

alle gezond mensenverstand en alle re
delijkheid en menselijkheid tartende, 
was wel het feit dat in dit proces waar 
het om leven en dood ging. geen en
kele — geen één der twaalf — juryleden 
ook maar één woord Nederlands kende 
en in staat was de beklaagden te ver
staan of hen iets te vragen ' 

Het Assisenhof van Bergen oordeelde 
op zaterdag 25 augustus 1860 j a n Cou
cke en Pieter Goethals schuldig door 
medeplichtigheid, na een beiaadslaging 
van bijna 2 uur . De prokureur-gene
raal De Bavay eiste de doodstraf, die 
het Hof ook uitsprak. De verbreking 
werd verworpen • men oordeelde dat al
les in orde was. dat er niet de kleinste 
procedure-fout was begaan. Een model
proces dus volgens de belgische justitie-
normen ' Jules Destrée f« .Sire, il n v a 
pas de - Belges ») wees later op het 
machtsmisbruik van De Bavav en op 
diens juridische willekeur : hij was van 
de uitspraak der jur^ die negatref was 
op de hoofd\raag en slechts medeplich
tigheid erkende, door het eigenmaclitig 
ODStellen van een verschillend vonnis 
afgeweken en dat alle»; om toch maar de 
tfoodstraf te kunnen bekomen ' 

De koning weigerde het genadc\ er-
zoek op aandrinyen weeroiri \ an De 
Bavav 

O D vrijdag It) november om 9 uut s 
morstens werden Jan Coucke en Pieter 
Goethals in het openbaar onthoofd te 
Charleroi De terechtstelling werd bij
gewoond doot een duizendkoppige me
nigte • een krant srhaite het ,iani.;l OD 
meet ^I,in 15 000 f-abrieken en mipien 
hadden hun peisoneel vrijaf gegeven ! 

met een bijna misdadige koppigheid vast 
aan zijn eerste vizie en probeerde met 
bedreiging en overreding de beklaagden 
nog de schuld der onschuldig vermoor
den te doen bevestigen : het lukte hem 
echter niet. 

Dezelfde De Bavay zou tien jaar later 
door de koning uit zijn ambt ontzet 
worden. Zijn relaties met Saksen-Co-
burg konden deze groot-inkwisiteur, die 
na 1830 als een tweede Alva woedde te
gen al wat nederlandsgezind was, niet 
meer redden. Betrokken in een finan
cieel schandaal had hij een joernalist 
die de zaak aan het licht bracht, voor 
het Assisenhof gedaagd. De joernalist 
werd vrijgesproken, maar daarmee was 
ook De Bavay veroordeeld I 

Niettegenstaande het getuigenis der 
werkelijke daders kwam er geen herzie
ning van het proces. Wel kreeg De Ba
vay zijn borstbeeld in het biusselse 

Justitiepaleis, als simbool van de bel
gische gerechtigheid. 

Maar de namen Coucke en Goethals 
werden tot een simbool van de vlaam
se verworpenheid, drongen door tot i a 
de brede vlaamse massa en groeiden uit 
tot een dubbele bloed-aanklacht tegen 
de onrechtstaat. 

Want , afgezien van medeplichtigheid 
of onschuld der beide Vlamingen, is de 
essentie van dit schandaal méér dan al
leen maar een gerechtelijke dwaling. 
He t werkelijk schandaal ligt in de wijze 
waarop in de negentiende eeuw een
voudige vlaamse mensen door het bel-
gisch gerecht werden behandeld. «Ze zijn 
slecht voor ons ! » : deze klacht van 
Coucke kon een heel volk uiten tegen 
de staat. Het werkelijke schandaal lag 
in de mentaliteit, die de bloedige tra-
gedif van Charleroi veroorzaakte. 

Deze mentaliteit bestaat nog. Nog 
heersen er de Bava)s en Aulits in de 
belgische gerechlszalen en parketten. . 

En zolang deze mentaliteit bestaat, zal 
Hamlets woord ook toepasselijk zijn : 
dat er « something rotten » is in deze 
staat. Zolang ook blijft het tragisch voor-

I beeld^ van Coucke en Goethals manend 
voor ons • VQor het belgisch onbegrip en 
de vlaamse vernedering. 

J.D. 

Wie meer wil welen oter deze 
zaak, kan volgende werken raad 
plegen : 
Raf Verhulst : « Coucke en Goei 
hals n, uit gevel i] De Wek roep 
Deurne (1940). 
Hatry Peters . u Ee)heistelling • 
(1898). 
L. Lepire : « Twee Vlaamsche 
Martelaars », Janssens, Antwerpen 
(1922) (deze werken zipi niet mee) 
in de handel). 
J. Cels : « Zi) waren onschuldig » 
L. Opdebeek, Antwerpen. 
J. Dienkx : « Coucke en Goet
hals », Were-Di Jeugdbrief, uitgave 
Were-Di Antwerpen. 

Raf Verhulst 
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LEESVOER VOOR 

In onze konjunktuurbeschaving ge
beuren soms verrassende dingen. Zo 
las ik kortelings een advertent ie van 
een waspoederfabrikant , waar in een 
ui tgebreide kursus in binnenhuisdeko
ra t ie gegeven werd. Maar waardodr ik 
niets te weten kwam betreffende he t 
detergent in kwestie. De market ing-
minded (zo heet dat in reklametaa l ) 
fabr ikant schonk namehjk bij zijn ton
net je waspoeder grat is een rol zelfkle
vend plastiek waarmee het tonnet je n a 
gebruik kan omge to \e rd worden tot 

De ameiikaanse staat Alabama 
ifordt morneiUeel bestuuid door een 
vrouw : goeveineur Lulleen Wallace, 
echtgenote van de vorige goeverneur, 
George Wallace, kampioen van de 
anti-segregatiewetten. Alabama heeft 
het laagste integratiecijfer van alle 
ameiikaanse staten (2,4 t. h.). Lur-
Icen Wallace is momenteel akiief om 
in luiar staat een wet te doen aan
nemen xraai bij de alabaamse over-
heid federale beslissingen zou kun
nen ongedaan maken op giond van 
« ongrondu'ettehjkheid >. 

In feite regeeit Lui leen Wallace 
slechts m naam. De wcikelijke goe
verneur is voor als na haar man, 
George, die zxch bij de jongste ver
kiezingen geen kandidaat meer kon 
stellen omdat hij met meer verkies
baar rt'fls. Het IS een hele weg berg
op geweest voor Lurleen : van ver
koopster tot goeverneursvrovw en nu 
zelf goei'erneur. Ze dient nu om een 
derde goeverneurschap voor haar 
man veilig te stellen. 

LURLEEN 
Tot nog toe neemt Lurleen de 

honneurs van het goeverneurschap 
met ei e waar, doch iedereen weet 
dat ZIJ slechts uitspreekt uat haar 
man denkt en dat eens de laat'ile be 
zoeker uit het goevememeiit'ipalcif 
veidwenen, George Wallace atlilei 
het goevememerit'ibineau plaats 
neemt, van waar zijn eihlj,enole 
t audiëntie > heelt verleent. Een 
dubbelzinnige toestand diii, die TI'I; 
echter ook in Vlaaiideieri op een la 
ger administratief niveau hebben ge 
kend : viouwen, die de buigemees 
teiszetel warm hielden, omdat man 
lief tijdelijk belet was dit ambt te 
bekleden. Daaiover weet men in 
sommige middens uel ineei 'f 
vei tellen. 

In hoeveire er voor de vrouw eei 
te behalen is, daar kan over gei ede-
twist wolden. Het hanzt ervan a\ 
hoe de vrouw m kweitie zich uit de 
slag tiekt. WIJ xnouuen zijn mimen 
niet per definitie ongeschikt voor 
dergelijke ambten Er zijn zelfs ofjen 
bale fuiiklics wam iie betei onze... 
man slaan dan de mannen zelf Maar 
het xuüt te betwijfelen of Lui leen 
Uallnie in staat zal zijn, meei dan 
een iiileiimaiis te zijn. Dit alleen 
komt de zaak die zij heet te dienen 
niet ten goede. Doch daar denken 
de kiezeis en kiezeiessen van Ala 
baina icaaischijnlijk anders over. 

een « dekorat ieve bak voor alles en nog 
w a t » . Bv. tot een sierlijke papierbak, 
tot een bak voor t i jdschriften naas t 
de uwe (dit alles dixit de copywr i te r ) . 
Nu vind ik het helemaal niet erg tot 
het vingerhandige geslacht van brei-
s ters te behoren, m a a r dat die tijd
schriften pe r sé naas t zijn luie zetel 
moeten s taan is op zijn mins t wa t on
geri jmd. Laten we h e m liever een 
plaats je geven tussen onze luie zetels 
in (en hij is akkoord want leest net zo
veel in mijn ti jdschriften als ik in de 
zi jne) . 

E r was misschien een tijd waar in de 
typisch vrouwelijke lek tuur zelden bo
ven het keukenmeidenpei l (meer een 
genre dan een peil) uittilde.. . hoewel 
Oscar Wilde reeds hoofdredakteur was 
van een damest i jdschrif t dat ook door 
heren kon gewaardeeld worden ( n a a r 
men zegt) . Hoe ook, die tijd is wel de
finitief voorbij en in de goede dames
bladen anno 1967 staat beslist meer dan 
de gekende keukengeheimen en knip-
pa t ronen van een mode die verleden 
j aa r nog « in » was . Trouwens , wan
neer hij urenlang zoet blijft in mi jn 
magazines, dan is da t echt wel om 
meer dan de ranke vormen van de 
mannequ ins . 

Misschien kan he t fijn zijn, even ti-
percnd door mijn t i jdschrif tenbak te 
graaien. Na het « oranje boven » van 
ons aller « Wij - Vlaams-nationaal », da t 
van Neder lands leading magazines 
« Avenue » en « Elegance ». 

« Avenue » dat nog m a a r aan zijn 
tweede jaargang toe is (opvolger van 
« R o m a n c e » ) , is een vrij kompleet 
maandblad dat ook in Vlaanderen nog
al aftrek vindt bij modern ingestelde 
jongelui. Het blad is opgesteld in een 
pret t ig lezende, vlotte taal, zeer goed 
van opmaak en verlucht met foto's die 
anders zijn dan het klassieke pastel
prent je . Daarenboven zit ten in de re-
dakt ie vrouwen en mannen die hun pu
bliek nu eens niet onderschat ten en 
vri jmoedig schrijven over alles wat de 
moderne vrouw ter ha r t e gaat of zou 
moeten gaan. Seder t enkele maanden 
is het blad verri jkt met een boeiend 
« l i terair supplement » en een vrij ob-
jektieve kroniek over Vlaanderen waar
in de Vlaamse problemen en het Vlaam
se leven vanuit een zelfs meer dan wel
willende vizie (al is de redak teur er
van PVV-fan) behandeld worden. Hoe
wel duidelijk neder lands , toch niet eng 
hollands... dus 15 fr overwaard. 

« Eelegance » is zijn 20 fr ook waard, 
m a a r na x-aantal n u m m e r s weet je het 
stilaan wel. De ondert i te l van dit hier 
niet zo bekende maandblad luidt « stijl
vol-modem-artist iek » en voor wie het 
met de twee laatste adjektieven niet 
te nauw neemt is het dat ook Het blad 
ademt de degelijkheid van het Else-
viershuis en meteen ook het eerlijke 
konservat isme en het genietbare klas-
sicisme en ' an . Elegance is zeer in t rek 
bij de neder landse gesofistikeerde da
me die graag o \ e r alles meepra ten wil 
(en dan ook weet wat ze zegt) . Hoewel 
minder a \ an t garde dan Avenue, min
der overzichtelijk en minder fraai ver
zorgd, heeft dit blad door zijn ingeto
gen gesprekstoon en zijn verfijnde 
sfeer toch zeer apar te charme.. . kort
om, goed en leesbaar, m a a r nergens 
verrassend. 

Prett ige lektuur, en dan gaan we vol
gende week even naar de damesredak-
ties in de angelsaksische en franse 
weicld. 

ANNIE 

Londense herenmode anno 1967. De jongeheer rechts draagt een.. avondpak : 
een jacquet te van rood moué en brede zwaite opslagen. 

WERK- EN STRAFSTUDENTEN 
De Schuylers High School te Albany telt bi jna ui ts lui tend lecil ingen, 
die een en ande r mispeu te rd hebben of na schooltijd... strip-tease-danse-
res , bo rdenwasser enz. zijn. 40 % der leerlingen zijn negers, meest allen 
s t ammen uit schipbreukige gezinnen. Direkteur Becker heeft als princi
p e : een s trenge m a a r rechtvaardige tuch t en voor al te rumoer ige stu
denten een bij-job waar ze hun overvloed aan vitaliteit kunnen afwerken. 
De rezultaten zijn verbluffend : 80 9o der leerlingen slagen voor hun ek-
samen, een gedeelte volgt universitei t , anderen \ inden een « e e r b a r e 
werkkr ing ». 

TROOST 
De stenen kri jger van 1914-18 (oorlogsgedenkteken in de h i te raanse) ke rk 
te Fleusburg (D.) dient vele oorlogsweduwen of moeders wier zonen 
sneuvelden tot t roost . De helm van het beeld en zijn voeten zijn « glad
ges t reken » door de t ienduizenden vrouwenhanden . De geestelijken van 
de kerk willen tans het monumen t uit de kerk verwijderen. Ze zijn van 
oordeel da t gevallen helden geen « verdienstel i jker doden dan anderen 
zijn ». De pro tes ten regenen binnen, zo van vrouvven als van oudstr i jders-
verenigingen. 

DE BETOVEROROÖTTIJD 
Dat er tussen eten en gezondlieid een s terke band bestaat , weet onder

hand wel iedere dame die haar maal t i jden zorgvuldig berekent in kalo 
rieén en die na het (s lagroomloze) dessert onmiddell i jk in de r ichting 
van haar weegschaal wegstevent. Werd enkele t ientallen ja ren geleden 
zij die de tafel veel eer aandeed nog geloofd om haa r goede appet i j t , 
vandaag hoor je meer de bezorgde kreet ••< kind, denk om je lijn » dan 
het har te l i jke « schep nog m a a r eens op ». En voor dok te rs is het reeds 
een specializatie geworden, om de gezonde eetlust te bes t r i jden me t pil
letjes en drankjes a l lerhande. De dieetspecialist is erg in t rek . 

Ook be to \ ergrootmoed-er besefte reeds, dat e ten en geneeskunde bij 
wijze van spreken h£ind in hand gaan. Vanaf het e inde der zestiende 
eeuw verschenen er kookboeken die geschreven werden door geneeshe
ren en die mogen gelden als de verre voorlopers van de omvangri jke ku-
linaire l i t e ra tuur die tans uit dokterspennen \ loeit. 

In be tovergrootmoeders tijd heet te het : « ...gelijckerwijs de Medicy-
nen Const is den gesonden in Gesontheyt te houden ende den Siecke te 
genesen met Cruyden ende Meesterijen, so ist oock in Medicynen Const 
met Eten ende Drincken den Gesonde in Gesontheyt te houden ende den 
Siecken te genesen, d'welc men doen mach door de Const van een Spijse 
te cocken, so dat behoort ». 

De gezondheids-kookboekjes uit die tijd waren in ieder geval interes
santer l ek tuur dan de hedendaagse. Waar vin-je nu nog een recept « om 
te rjiaken, dat yemandt snachts niet rwiten en mxich » ' Grapjasser i j 
hoor t er tans niet meer bij . . 
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HOGER KUNSTONDERWIJS 
TE BRUSSEL 

Een hoog en lang gebouw in de hoog gelegen Paleizenstraat te Schaarbeek, langs 
een drukke verkeersweg en op vijf minuten gaans van het Brusselse Noordstation, 
een oud paleis van moderne uitdrukking : het Brussels Hoger en Sekundair St. 
Lukasinstituut, door een misverstand onlangs « vergeten » in het dispuut ontstaan 
uit statistieken, die naar aanleiding van een vraag van senator Wim Jorissen ge
publiceerd werden over de ontstellende en totale afwezigheid van nederlandstalig 
technisch en hunslonderwijs in het Brusselse sektor rijksonderwijs. De direktie-
leden zijn er wel reeds van bekomen doch het is moeilijk verklaarbaar dat een 
instituut, waarvan de naam in gans het land en daarbuiten een begrip is zelfs 
teizijde van deze knellende vraag niet eens werd ingeroepen door de « beklaag
de » als « verzachtende omstandigheid »... 
Bloeder Francisktis, direkteur van het Hoger Instituut St. Lukas Brussel neemt 
hel filozofisch op. Hij is een kleine, bezadigde man, die in zijn handen de vader-
JiPie zorg verenigt voor 1000 leerlingen van beider kunne met het gebaar van 
de"^ervaren pedagoog die de geestelijke veranderingen van deze tijd erkent en als 
devies heeft gekozen : openheid en eerlijkheid. Zijn twee jonge en geestdriftige 
adiunkten, onderdirekteur van het hoger instituut Frans Vromman, de West-
Vlaamse stoetenbouwer en direkteur Paul Lerno van het sekundair instituut, zi]n 
de belichaming van de organizatie en van'de pedagogiek der bevrijding. Grote 
ivoorden ? Misschien, maar toepasselijk op een instituut dat een der pronkstukken 
is van een heel sisteem van kunstondetwijs op zeer hoog peil. En alle drie afkom
stig uit Oost- en West-V laan der en... 

G E R I C H T O P DE T O E K O M S T 

Het is niet de bedoeling vandaag uit
gebreid in te gaan op het St. Lukasinsti
tuut te Brussel, doch een inleiding te 
geven op een uitgebreide reportage die 
we binnen enkele weken brengen over 
dit instituut, het enig zuiver nederlands
tal ige in de sektor technisch en kunst
onderwijs in het Brusselse. Dat het om 
een katolieke onderwijsinstelling gaat, 
van het zogenaamde gesubsidieerd vrij 
onderwijs, onderlijnt slechts de nalatig
heid van het rijksbestuur en de kwade 
wil van de brusselse gemeentebesturen, 
niet voor ekwivalenten te hebben ge
zorgd. Ons inleidend gesprek draagt van 
het onopgelost schoolvraagstuk in ons 
land de stempel. De ideologische en es-
tetische openheid van St. Lukas is het 
pozitieve antwoord op de vraag naar het 
waarom van het falen van officiële in
stanties in deze onderwijstak in het 
Brusselse. Een antwoord dat al jaren in 
de praktijk wordt omgezet en waardoor 
kafolieken, protestanten en vrijzinnigen 
zich in dit katolieke insti tuut tuis voe
len en waarvan de leiding betreurt , da t 
er geen nauwe samenwerking mogelijk 
schijnt te zijn tussen vrij en officieel on
derwijs. « Wat zouden wij dan niet kun
nen presteren » verzucht broeder Fran-
ciskus <( indien we de middelen van het 
rijksonderwijs konden koppelen aan de 
openheid en zelfkritische geest van St. 
Lukas ». Het is geen neerhalende verge
lijking doch een loutere vaststelling. In 
een insti tuut als St. Lukas kan men 
immers bezwaarlijk van een ambtena-
rendom spreken, dat vaak zo kenschet
send is voor het officieel onderwijs, op 
welk hoog peil dit laatste ook mag 
staan. Het kan ook best. dat een St. Lu
kasinstituut niet zo gebrand is op het 
ontstaan van een gelijkwaardig neder
landstalig rijksinstituut omdat de leiding 
op het s tandpunt slaat, dat een dergelijk 
instituut er niet nodig is. gezien de plu
ralistische geest die dit specifiek kunst
onderwijs, zij het dan van katolieken 
huize, niet alleen teoretisch doch ook 
praktisch kenmeikt. Misschien kan men 
zelfs een dei gelijke e\olutie beschouwen 
als de ideologische waarborg, achter 
^'elks ontbreken de teeenstanders van 
het federalisme in ons land nog steeds 
trachten schuil te gaan. Het expeiiment 
St. Lukas zou dan het daadwerkelijk be
wijs zijn dat dit argument slechts een 
u i t \ luchl is. En een loze vciontschuldi 
ging bij hen. die \ati oeen nederlandse 
kul tuurvormendc en kultuuriii tsiralende 
centra en levensmooelijkheden in het 
bnisselse willen \veien. 

O P l \ Dl l R 

Het gemcentebesluui van Schaaibeek 
negeert het instituut aan de Palei/en 
straat, dat ontstaan is uit een trapsgewij 
ze aankoop van pait ikulieie hui /en en 

waardoor feitelijk de paradoks is ont
staan dat een kunstpedagogiek van de 
toekomst geprangd zit in een keurslijf 
van niet-passende gebouwen. De t rappen 
en overlopen doen ons denken aan oude 
akadeiniegebouwen in de provincie. 
Maar ook aan gloednieuwe moderne 
akademies en tekenscholen in diezelfde 
« achterlijke » provincie. Dat komt om
dat het Rijk dergelijke scholen niet sub
sidieert qua bouwinvesteringen. Een ver
ouderde scheidingslijn die eens door een 
nieu^ve schoolpakt zal moeten wegge
vaagd worden. Zoals de St. Lukasleiding 
reeds opruiming heeft - gehouden met 
taalkundige en estetische vooroordelen. 
In 1937 we'rd het door wijlen broeder 
Marès in 1888 opgerichte inst i tuut aan 
de Paleizenstraat van eentalig franse 
naar eentalig nederlandse onderwijsin
stelling omgeschakeld. In 1966 verdween 
de laatste franstalige afdeling. Deze to
tale vernederlandsing was een daad van 
moed en van vooruitzicht. Wan t wie had 
in de bloeitijd van het unitarisme en 
van de reeds op volle toeren draaiende 
verfransing kunnen denken dat tans di t 
nederlands kul tuurei land in de wanor
delijk groeiende en a a n haar zending fa
lende groothoofdstad Brussel het leven
de en doorslaggevende argument zou le
veren in het gevecht voor een ontplooi
ing van onze ku i tuur in deze vijandige 
stad ? Nota bene da t op het technisch, 
kunstpedagogisch en kunstideologisch 
vlak dit insti tuut bewijst dat het de voet 

naast de franstalige sektor mag zetten en 
zelfs deze sektor in menig opzicht voor
afgaat. Wan t het merk St. Lukas bete
kent ex officio kwaliteit, wel te verstaan 
indien nog moest bewezen worden da t 
de ku i tuur in België door Vlaanderen 
wordt gedragen en uitgestraald, waarbij 
Brussel en Wallonië meestal onbestaan
de zijn... 

De openheid voor alle hedendaagse 
kunststromingen is een kenmerk van de 
kunstfilozofie van het huis. Er was een 
tijd dat St. Lukas zich in een soort rechts 
traditionalisme opsloot, met voor de ar-
chitektuur bij vb. de bekende neo-go-
tieke stijlen of nog de zgn. vermicelli-
stijl. Die tijd ligt ver achter de rug. 
Maar men is er niet in het tegenover» 
gestelde uiterste vervallen, dat van een 
progressisme, dat maar zuiver op de 
graat kan zijn wanneer het ideologisch 
links staat. De strijd tussen figu
ratief en abstrakt is uitgewoed, maar 
de tijd ligt nog niet achter de rug dat 
de staat in België slechts steunt en pro
pageert wat zogezegd links is, zij het niet 
altijd « links » in de kunst maar dan in 
het al dan niet op persoonlijk belang 
geakseerde engagement. Daar lopen trou
wens kurieuze scheidingslijnen in deze 
kampen. 

Het doet ouderwets aan vast te stellen 
dat mensen van St. Lukas, die in groot-
Brussel zelf van partikuliere zijde als ar-
chitekten, binnenhuisarchitekten of zui
ver beeldende kunstenaars alle erken
ning genieten — diverse buildings dra
gen de St. Lukasstempel of hebben er 
via h u n makers bindingen mee, overi
gens niet altijd even geslaagd — door de 
rijksdiensten op tentoonstellingen in en 
buiten het land genegeerd worden, reis-
en studiebeurzen aan hen zien voorbij
gaan, benoemingen of aankopen missen 
en zoals h u n school stiefmoederlijk be
handeld worden. Het belachelijke feit 
doet zich ook vandaag in ons land nog 
voor dat links-progressieve literaire ka
pellen storm lopen tegen een Herma-
nowski omdat deze bijna uitsluitend 
rechtse auteurs uit Vlaanderene vertaalt 
(een verwijt dat in se niet helemaal on
gegrond is) doch dat op een ander vlak 
rechtse of daarvoor versleten kunste
naars u i t datzelfde Vlaanderen het 
slachtoffer zijn van een politiek van 
doodzwijgen, geleid door een linksge
richte topstruktuur in de kulturele de
partementen. Een houding die als voor-
bija:estreefd zou moeten beschouwd wor

den ware het niet dat de oudere gene
ratie het hier nog voor het zeggen heeft. 

Wat moet men dan echter zeggen, 
wanneer men vaststelt dat in een St. Lu
kas een zelfde oudere leidende generatie 
het pluralisme voorstaat, de kunstma^ 
tige scheidingen in ideologisch en este-
tisch opzicht verwerpt en de pedagogiek 
in dienst van een toekomstvizie wil stel
len met als kulfuuropvatting een geeste
lijke dinamiek, die bevrijding nastreeft, 
te vinden in waarachtigheid? 

Het is zelfs in een postkonciliaire tijd 
— men heeft echter in St. Lukas niet 
op het koncilie gewacht — nog niet zo 
gemakkelijk om een dergelijke opvat
ting in de praktijk om te zetten. En toch 
is dat gebeurd. Misschien was de ge
durfde linguistische omschakeling van 
1937 de voorbode van een even gedurfde 
ideologisch^ en estetische ontsluiting, 
die ten volle aan bod is gekomen de 
laatste jaren. Ook zuiver pedagogisch 
heeft St. Lukas prestaties van formaat 
op zijn aktief. Het is toch hier dat een 
artistieke humaniora is ontstaan, naar 
klassieke normen doch gericht op de toe
komst. Het is toch in St. Lukas dat de 
valorizatie van de binnenhuisarchitekt 
werd afgedwongen; dat de bouwkundige 
tekenaar een eigen statuut verwierf; dat 
men streeft naar de totstandkoming van 
artistiek onderwijs tot op universitair 
niveau ? En zijn 's lands bekendste car
toonisten niet voor het grootste gedeel
te oudleerlingen van St. Lukas, gaande 
van een Pil via een Hugoké naar een 
Gall, om er maar enkele te noemen ? 

Het getuigt van kortzichtigheid van 
de staat een onderwijs, waar zulke adel-
brieven kunnen voorgelegd worden, in 
het kader van een schoolpakt dat steeds 
dringender grondige korrekties nodig 
heeft, de broodnodige inspuitingen te 
onthouden, die bij vb. door de ver
hoging van het weddepeil met de beste 
leerkrachten het beste onderwijs zou 
kunnen garanderen, des te meer daar 
een bijna volledig ideolocische vrijheid 
ten volle het geesteliike klimaat van de
ze instelling kenmerkt. 

Dit zijn enkele bedenkingen die men 
maakt na kennismaking met het Hoger 
St. Lukasinstituut te Brussel, een unieke 
instelling in 'de hoofdstad en waarbij 
nog eens blijkt, hoezeer de kulturele be
langstelling in het « vaderland van kun
sten en wetenschappen •>•> bij de leidende 
politieke elites achterop is geraakt, noch
tans geplaatst tegenover een volks este-
tisch potentieel, dat vele buurvolkeren 
ons mogen benijden. Het is niet over
dreven in deze wanverhouding ook de 
angel te zien van de denationalizerings-
politiek van de staat tegenover de etni
sche en kultureel meest begaafde meer
derheid van het land. Het ene is niet 
zonder het andere te verklaren. St. Lu
kas Bru<;<;el is ook daarvan ad absurdum 
een treffende illustratie ! 

R.C. 

FONOPLATEN 
HELMUT WALCHA SPEELT 
BACH 

Onder deze titel piczenteeit Ar-
chiv een feestplaat hij gelegenheid 
van zijn twintigjarig bestaan, voor 
de uitzonderlijk lage prijs van 120 
fr. voor een grote 30-rm. langspeel
plaat. 

Wij kunnen eens te meer niet an
ders dan onze lezets ertoe aanzet
ten zo spoedig mogelijk bij hun pla-
tenliandelaar binnen te lopen en 
deze piarlitiiUgave te kopen vooia-
leei de voouaad is uitgeput. 

De blinde Walcha n een dei beste 
Bachveilolkeis ter weield. En hier 
bespeelt hij een dei mooiste baiok-
oigels, dat van de Sankt Jakobi kerk 
in Lübeck, gelukkig gespaaid geble
ven lussen de biandbominentapijlen 
die tijdens de jongste oorlog door 
Chilirhill over dit hiitoiiscli stadje 
wet den gespi eid... 

Een kombinatie van kunstenaar 
en instrument die dus werkelijk 
is. Van Back worden vertolkt : de 
beroemde Toccata en Fuga m re 
kleine teits (door Walt Disney in 
zijn Fantasia-film weergegeven), een 
der meest majestueuze preludio en 
fuga in la grote terts en zes grote 
koraalbewei kingen. Het is alles waar 
van de bovenste plank. 

FESTSPIELL'ITGAVE DER 
DEUTSCHE 
GRAMOPHONGESELLSCHAFT 

We willen de aandacht vestigen op 
een x'ooitntekenaktie die bij gelegen
heid vnn de Salzburger Feslspiele 
1967 dooi de DGG wordt gevoerd. 
De II alküie van Richard Wagner 
wordt integraal uitgegeven {op 5 
platen in speciale kassette) vooi de 
prijs van 1250 /i tn plaats van noi-
maal 1973 fr. Deze vooi waai den gel
den slechts tot 31.8.1967, vooi een 

monument waarvan de kritici een 
parig getuigen, dat het de beste op
name van de Walkuren is die ooit 
werd gemaakt. 

Herbert von Karajan lieedl ats 
dii igent op. 
FLUITKONCERTEN VAN 
MOZART 

We waren reeds in de gelegenheia 
uit de Fontanareeks van Philip' 
(prijs 139 ir.) klavier- en vioolkon-
certen van Mozart te bespieken. Tans 
weer twee instrumentale koncerten, 
deze voor fluit KV. 313 en 314, uit
gevoerd door Hubert Barwahser met 
het weeiise symfonieoi kest ondei lei 
ding van John Pritchard. 

Mozart heeft voor nagenoeg alle 
instrumenten werken geschreven 
zonder dat hem ooit banaliteit kan 
aangeivreven xvorden. En zeker voor 
fluit heeft hij zeer gave en mooie 
muziek gemaakt, waarvan de beide 
koncerten ongetwijfeld hoogtepunten 
vormen. Technisch volmaakt, feilloos 
nitgevoeld, brengen beide onschat
bare meesterstukhen hoogstaand mu 
zikaal genot bij het beluisteren van 
de bekende tema s met hun sierlijk' 
vaiiaties. 

STEF. 

file:///veien


k6 WIJ 

twee romans over 

kongo 
Kongo en de problemen die ermee verband houden of hielden (onafhankelijk

heid, verhouding blank-zwart, kolonizatie en dekolontzatie, Bantoe-mentaliteit en 

-ondoorgrondelijkheid); over dat alles is geschreven in lange en korte romans, no

vellen en verhalen. Bitter en fel als Geeraerts, diep naar de ziel tastend als Ber-

geyck, ve> halen en analizerend, in het anekdotische en het aktuele, of deze anek

dote en akLualiteit naar een universeler plan heffend, zoals bij Claeys en Van de 

Weghe. 

De )eeks blijkt nog niet ten einde te zijn Wat 80 jaar belgische — ook vlaamse — 

aanwezigheid in Kongo niet vermochten (afgezien,dan van het verdienstelijk werk 

xian Sylva de Jonghe en Frans Deniers), dat heeft de onafhankelijkheid en haar 

gevolgen wél gekund : zi] heeft een koloniale literatuur geschapen, na het kolo

nialisme. 

(( Cassandra en de Kalebas » van Gust 
van Brussel is geen koloniale roman in 
de ge\vone zin, geen Afrika- of Kongo-
roman. Toch is de kongolese problema-
•̂ ''ek erin aanwezig en vormt er het te-
ma of altans een der hoofdmotieven van. 

Cassandra is de dochter van een bel-
gisch ambtenaar en een negerin. Haar va
der die in Kongo mislukte, keerde naar 
België weer met zijn dochter. Zijn fa 
milie neemt haar op. Zij wordt tijdens 
de ekspozitie van 1958 gekonfronteerd 
met de emancipatiewil der Kongolezen : 
zij ontmoet er een neger die op haar 
veiliefd wordt, maar die zij echter af
wijst. Dan komt de periode der onaf
hankelijkheid; Lumumba, Katanga, de 
vlucht der blanken, terugkeer en ver
bittering der oud-kolonialen. Een v^n 
hen is Herman, zoon van haar oom : 
zijn cinisme en hooghartigheid prikkelt 
haar tot verzet. Zij leerde de eenzame 
schilder Giüdo kennen, met wie zij sen
timenteel-erotisch verbonden blijft. Te
genover Herman vormt zij haar wrok 
om tot verleiding en ziet met bittere 
tiiomf hoe zijn hooghartigheid begeeft 
voor de passie die zij oproept. 

Tussen de twee heen en weer gedre
ven, staat zij echter het zuiverst tegen
over de schilder. Haar dubbel wezen — 
het blanke én het zwarte in haar — doet 
haar eensdeels vastklampen aan een be-
scha\ing die haar getekend heeft en 
waaruit zi) niet los kan en andersdeels 
woult zij door een diepere solidariteit 
naar de worsteling van haar volk om 
Mijheid oedieven. Zij schrijft dan de 
^erzen neer, waarin haar individuele 
tweespalt en haar verbondenheid met 
Kongo — die het blanke in haar bloed 
en haar beschaving blijft overheersen — 
woidt uitgedrukt. 

Wanneer zi| ontdekt dat zi] zwanger 
is — waarschijnli)k van Herman — en 
wanneer die haar aanraadt er zich van 
tf ondoen stort ook haar bittere triomf, 
h.iar haat liefde en passie, ineen : zij 
gaat naar de schilder met wie haai ver
houding noo het zuiverst en eerlijkst 
geweest is Zij schrijfi haar laatste ge
dicht en neemt kinine : wanneer de 
schilder het ontdekt en haar nog wil 
redden, is het te laat 

In dit boek heeft de auteur Gust van 
Biusse! — evenals in zijn debuutroman 
« De visioenen van facques Weiniger D 
— een figuui tot hoofdpersonage ge
maakt die de tweespalt tussen het indi-
Mduele lot en de oer verbondenheid aan ' 
de gemeenschap tragisch ondervindt, die 
de individuele pozitie haast als een soort 
ontrouw aa-nvoelt en ze niet opgeven kan 
zonder een stuk van zichzelf te verlie/en 
en die, door een soort geroepen-zijn ge
dreven, geen juiste verhouding, geen 
juiste plaats vindt in de wereld en aan 
dit zoeken ten ondergaat. 

Wij kunnen ons, na lezing van dit 
boek en vergelijkingen makend met zijn 
debuutroman, niet van de indruk ont
doen dat Van Brussel in zijn eerste werk 
beter in zjin opzet geslaagd is dan m 

deze roman, dat er in zijn eeiste werk 
een klaarder psichologische tekening, 
een sterkere romanst ruktuur was. « Cas
sandra en de Kalebas » is daarom min
der een roman dan een poëtisch ver
haal, waarvan de overtuigingskracht wel 
eens verloren gaat. Men wordt herhaal
delijk her innerd aan de dichter Van 
Brussel en het is daarom niet te verwon
deren dat de verzen van Cassandra, die 
de verzen van de auteur zijn, tot het 
mooiste behoren van dit — overigens 
goed geschreven — boek. 

« Simba's Sterven niet » is een roman 
van de Noordnederlander Wim Horn-
man. 

Hij schreef vroeger een boek over de 
vetwaarloosde jeugd in Brazilië, « Riool-
ratten », dat ophef maakte. 

In « Simba's sterven niet » heeft de 
reporter en joernalist zich aan een ro
man gewaagd over het tema van de Kon
golese opstand. 

In onze « koloniale » l i teratuur is het 
tot nog toe bijna altijd zo geweest, dat 
« koloniaal » voor het Noorden Indone-
zie betekende, reeds vanaf Multatuli , en 
dat dit voor het Zuiden Kongo was. 

Wanneer dan ook een noordneder 
lands auteur een roman schrijft over een 
kongolees tema, dan lijkt dat bijna op 
een binnendringen in een « invloeds
sfeer » die tot nog toe literair jachuer-

rein voor zuidnederlandse auteurs was... 
althans in het nederlandse taaglebied. 
W a n t de Stuart Cloetes met hun « Con
go Song » en alle angelsaksische litera
tuur over het tema waren reeds onze ei
gen « kolonialen » voor... Kunnen wij 
deze belangstelling van noordnederland-
se zijde wijten aan een « kulturele inte
gratie » die zelfs tot de tematiek der li
teratuur is doorgedrongen? Of is het 
eenvoudig het tema dat de joernalist 
aansprak en zijn romanciers-pen deed 
scherpen ? 

« De eerste nederlandse roman over 
een zwarte oorlog in Afrika », zo wordt 
dit boek aangekondigd. « Nederlands » 
dan in de beperkte, nooidnederlandse 
betekenis. 

De zwarte ooi log die het tema van 
deze roman is, is de opstand der Simba's, 
De feilen waarop het verhaal steunt, zijn 
ons allen bekend. Heel deze roman 
steunt trouwens op deze feiten : op de 
opstand tegen het centraal gezag, bijge
loof en haat tegen al wat blank of geci-
vilizeerd is, het gijzelen der blanken, de 
bevrijding door parachutisten en h u u r 
lingen, Stanleystad en de toestand in de 
door opstandelingen bezette gebieden in 
Noord-Oost-Kongo. 

Doorheen de gebeurtenissen, de histo 
rische ontwikkeling, is het liefdesverhaal 
geweven van de joernalist Frank Rom 
bouts die een bezoek brengt aan Kongo 
met de plantersdochter Marianne Mo 
reau in betrekking komt en de gebeur 
tenissen meemaakt vanaf de bezetting 
van Stanleystad door de rebellen tot de 
bevrijding door para's en huurl ingen in 
de brousse en het terugslaan der Sim 
ba's door de troepen der regering 

Het liefdesverhaal van Frank en Ma 
rianne verbindt de gebeurtenissen, sub-
jektiveert de objektieve realiteit en 
brengt de individuele toon in een ver
haal dat sterk dooi de « joernalist » en 
door de akiualiteit beheerst wordt. 

Er worden in dit boek wel eens harde 
dingen gezegd o \er de wijze van kolo-
nizering en missionering: origineel zijn 
ze niet, wat niets afdoet aan hun waarde 
of waarheid. 

Dit belet niet, dat (( Simba's sterven 
niet » toch een boek blijft dat aangrij
pend is door zijn feiteirmateriaal : wij 
zullen het liefdesverhaal reeds lang ver
geten zijn wanneer ons de beklemmende 
atmosfeer, de ontstellende realiteit van 
een alle dammen doorbrekende primiti
viteit, gesteund door een anti-westerse 
ideologie, nog aangrijpen zal. 

Er zijn in het Nederlands zeker be
tere romans geschreven over Kongo en 
de kongolese problematiek : zij dragen 
wellicht een subjektiever karakter en 
zijn psichologisch dichter bij de echte 
ziel van blank en zwait. In « Simba'3 
sterven niet » is de spanning van he t 
verhaal en de gebeurtenis van meer be
lang dan in de meeste Kongo-romans, 
omdat de tragiek van het koliektieve 
hier meer dan de individuele tragiek 
naar voren treedt. 

Ook als de auteur de liefdeshistorie 
en de scheiding van de twee geliefden 
als d iaad van zijn verhaal neemt, om ze 
tenslotte toch (happv end) bijeen te la
ten komen. 

Voor de anderen — de blanken en d e 
negers en al wie in deze tragische strijd 
betiokken is — is er echter geen happy 
ehd. D e ' ontgoocheling van de blanke 
wordt benaderd door de machteloosheid 
van de neger. Bij de ene is « Kongo in 
hem gestorven ». Bij de andere — de 
opstandelingenkapitein Lufungula die 
het goed meent met blank en zwart — 
is eveneens deze wanhoop en ontgooche
ling. Hi j valt onder de kogels van een 
huui l ing. 

Een boek dat reveleiend is over de 
kongolese situatie is « Simba's sterven 
niet » zeker niet. Toch benadert het d e 
problemen en geeft de feiten weer op een 
zo juist en realistisch-mogelijke wijze, 
zonder vooringenomenheid 

Hel is daarenboven geschreven in een 
zeer vlotte verhaaltrant, die de joerna-
listieke stijl benadert haast zonder lite
raire ambitie. Hier en daar laat de taal 
wel eens te wensen over en sommige on
nauwkeurigheden zouden minder hinde
rend zijn, indien wij niet beter waren 
geïnformeerd over Kongo : de M N.C. 
als « Movimiento National Congolais » 
horen bestempelen, de Kongolese hoofd
stad als « Léopoldville » te zien geschre
ven staan enz. , het is wellicht van on
dergeschikt belang en een joernalist kan 
zich zoiets veroorloven, maar een roman
cier niet... 

Gust van Brussel : « Cassandra en de 
Kalebas ». geb. 165 blz. - 135 fr. - Boe-
kengilde De Clauwaert, Kessel-Lo. 

Wim Hornman : « Simba's sterven 
niet » geb. 301 blz. 22 fr.. Uitgeverij 
Klaroen, 's Hertogenbosch. Voor Vlaan
deren : Desclée-De Brouwer, Brugge. 
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TV-TV-TV-TVTV-TVTVTV-TV -TV-
de 
hegrafenis-
r 

dienaar 
Afaand^ig kan u kijken naar 

een telcvi/iespel \ a n Oi to Dijk 
dat \oor de kamera's \ a n de 
Medeilandse tek\ i? ie ( \ 'PRO) 
weid geregisseerd door Hiiib 
de Vries met John Lant ing in 
de ti tehol en \ e ide r Cocki 
Boonsiia (de \ rou \ \ ) , Bas ten 
Batenburg (de minnaar) en 
Piet Romer (de man) 

Het grondinotief \ a n dit spel 
is dat \ a n een \reemdeling die 
zidi in een bestaande situatie 
indringL Een begiafenisbedie 
naar belt 's moigens aan bij 
een argeloos'viouwtje dat net 
in een geanimeerd telefonisch 
ge^piek IS gebikkeld met haar 
niiiinaax. Hij koiidolceit me-

Moiiw met het geleden verliesminnen, voor het vrouwtje is er 
en viaagt of hij e\en binnen haar jaloerse echtgenoot en... de 
mag komen om de maten te ne
men... \An het lijk dan Als het 
viouwtje hem \c i tc l t dat er 
sprake moet zijn \ a n een mis-
\c is tand omdat op dit adies 
geen oveiledene aanwezig is, 
knikt hij beioepsmaiig en 7egt 
dat hij het grote v ei lies best 
kan begrijpen maar dat men 
toch eens afstand moet doen 
van de dieibare geliefde. Hoe 
dan ook, de begiafenisdienaar 
weet in het huis te komen en 
gaat bellen mci zijn fiima de 
firma Dodenakkei, om het 
eventueel misverstand uit de 
v\eield te helpen. Zijn langdu-
iig veiblijf m het huis daar 
wekt de oniust op van de min
naar en \M\ de man van het 
viouvsije. De minnaar spoedt 
iuh naar het huis sdn zijn ge
helde eft ei on'tstaat een inge
wikkelde toestand voor alle 
paitijcn Voor de minnaar de 
wens om het vtouwtje te be-

die op zijn begrafenisdienaar 
lijk wacht 

(Maandag 24 apii l - 21 
20 - Buissei ^ e d ) . 

de 

verrukkelijke 

eilanden 
(( As ilhas encantanclas » is 

een Poitugese geiomanceerde 
ciokumeniaire (1966) van Car
los Vilardebo naar het werk 
van Herman Melville. De ver
tolkers zijn de beroemde Por
tugese I-ado-zangeres Amalia 
Rodriguez en de akteiirs Pieire 
Vaneck en Pierre Clemenii. 

In het begin van de XIXde 
eeuw lag de Portugese driemas
ter « La Gazella » tijdens een 
windstilte in de Stille Zuidzee 
ter hoogte van de vulkanische 

'eilanden die men spottend « de 
verrukkelijke eilanden » had 
genoemd. Lui tenant Manuel 
Abrantes kan tenauwernood de 
v\revel van de matrozen onder-
diukken. 

Als veistrooiing woidt een 
schiklpaddenjacht georgani-
zeerd. 's Avonds stimuleert de 
zwoele sfeer en het ongewone 
landschap de verbeelding van 
de manschappen. O p een mor
gen in augustus 1830 bemerkten 
de zeelieden plots een wit sig
naal op de top van het eiland. 
Len sloep wordt uitgezet en 
weinig tijd later worden een 

« D e Verrukkelijke eilanden » — een gëromanteerde Portugese 
dokumeniaii e die a s woensdag op het scherm komt - Buts. Ned. 

jonge vrouw Huni la en een 
man, Pierre, aan boord ge-
biacht . Huni la verhaalt haar 
droevig avontuur... (woensdag 
2ü apii l - 20u50 - Brussel Ned.). 

wielrennen: 
de 
Waalse pijl 

Wielerspecialisten bev\'eren 
dat de/e wieleiwedstrijd een 
der zwaarste is van heel de ka
lender. Als we even nadenken 
over de moeilijkheden die de 
renners tijdens de 2.'i3 km., die 
hen van Luik naai Marcinelle 
brengen, onder de wielen krij
gen geschoven, kunnen we ^laar 
wel mee instemmen. Als ze aan 
de voet van de muur van T h u i n 
aankomen, zullen velen onder 
hen reeds hun beste krachten 
hebben aangesproken. Noch
tans lijkt het waarschijnlijk dat, 
zoals voiig jaar toen ^Iichel 
Dancelli, Lucien Aimar, achter
af winnaar van de Ronde van 
Frankrijk, en wereldkampioen 
Rud i Altig weggeraakten, de 
definitieve beslissing voor de 
ereplaatsen in het Samberstad-
je zullen vallen. Voor de Bel
gische supporter werd het vorig 
jaar trouwens een diepe ont
goocheling, vermits Roger 
Swerts, slechts op de vijfde 
plaats eindigde, op de helling 
van de Villette te Marcinelle. 
Dit jaar echter schijnt het schit
terend seizoendebuut van Eddy 
Merckx wel wat meer hoop toe 
te laten, (vrijdag 28 apii l 
15u30-Brussel Ned.). 

Strijd om een 

kroon 
De achtste aflevering uit 

deze BBC - reeks, naar de ko
ningsdrama's van Shakespeare, 
ingeleid door Willy Courteaux, 
bevat tonelen uit liet 4e en 5e 
bedrijf van « Hendrik de Vijf
de )). 

De avond voor de slag van 
Agincourt houdt de koning 
zich inkognito op tussen zijn 
soldaten. Al pratend met die 
eenvoudige mensen geeft hij 
zich rekenschap van zijn grote 
verantwoordelijkheden. Hij 
vraagt God om vergiffenis voor 
de fouten die hij beging en 
smeekt om de zege in het ge
vecht dat bij dageraad zal aan
vangen Het Fianse aanbod tot 
onderhandelen wordt afgewe
zen. De slag begint. De Flansen 
lijden er een grote nederlaag. 
Bij de vredesonderhandelingen 
eist Henry V de hand van prin
ses Catherine de France, zodat 
de twee landen op vriendschap
pelijke voet zullen kunnen le
ven, (vrijdag 28 april 2 1 u 5 0 
en zaterdag 29 apr i l -17 u u r -
Brussel Ned.). 

Onze sel eks i e 
Z A T E R D A G 2 2 A P R I L 
20 u 20 Neder land I 
Weekend Show (Muzikaal pro-
giamma met Corry Brokken). 

20 u 50 Brussel Ned. 
Het Cirkus van Moskou (1ste 
deel van de voorstelling gege
ven in het Koninklijk Circus te 
Brussel). 

Z O N D A G 2 3 A P R I L 
20 u 40 Brussel Ned. 
Het dorp der miiakelen (Vro
lijk mirakelspel door Gaston 
Maiten<;). 

M A A N D A G 2 4 APRIL 
21 u 05 Neder land I 
Silhouet (Onderhoud met een 
hedendaagse persoonlijkheid). 

21 u 20 Brussel Ned. 
De begrafenisdienaar (Spel van 

Op de Vlaamse T.V. 
Z A T E R D A G 2 2 APRIL 

18 55 Zandmonnet|€ — 19 00 Pro
testants godsdtenstige uttzertding — 
1925 AufOfOmo — 19 55 Hier 
spreek Imen Nsderlonds — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 GrindI meid voor a l l e 
werk ( )4e o f l ) — 20 50 Het Circus 
van Moskou Eerste deel van de voorstel 
lirtg gegeven (n het Koninkl i tk Citcus te 
Brussel — 22 00 Echo — 22 30 De 
o r * r cukba ren 40e o f l • t>e t re in (deel 
1) — 23 20 . TV nieuws 

Z O N D A G 2 3 APRIL 
1100 Eucharistieviering — 15 00 
Voor boer en tuinder — 15 30 Axel 
Nor t 13e episode — 15 55 Zang en 
dons Reportage van de English Folk 
Dance and Song Society — 16 20 Ziet 
u er wat in ^ — 16 45 Ui tvoer ing van 
het Planoconcert nr 3 in d opus 30 van 
Sergoi Ro^hmaninov — 18 30 Klein 
k le in k leuter t je — 18 50 • Disneylond • 
Voder wordt gevierd — 19 35 • Velvet 
2*e o f l • Grootvodors geheim — 20 00 
TV nieuws — 20 15 : Sportweekend — 
20 40 : Het dorp der mirokelen. Vroli j l t 

mirakelspel door Gaston Mortens 
22 00 Premiere-mogazine — 22 50 
TV nieuws 

' 4 05 
taalles 
1900 
episode 
19 15 
Weerman 
20 25 Speel 

De 

De 

M A A N D A G 2 4 A P R I L 
Schooltelevisie — 18 25 • Tele-
Frans — 18 55 Zandmonnet ie 

Een bewogen snecuwvakantie 5e 
Ontsnappen onmogeli |k 

Tienerklonken — 19 55 
20 00 TV nieuws 

een woord — 20 55 
een zitn dood Derde episode — 
21 20 - De beqrofenisdienoar, spel van 
Ot to Di|k — 22 05 " Gastprogramma De 
Liberale gedachte en act ie — 22 35 ; 
TV nieuws 

D I N S D A G 2 5 APRIL 
14 05 : Schooltelevisie — 18 25 School
televisie — 18 55 : Zondmannet je — 
19 00 • Tom en z i jn hondte 9e a f l 
Een ovontuur l i tke vakant iedog — 19 15 
Flipper (51e o f l ) — 19 40 • Kwort-Eef ie 
— 19 55 • Hier spreekt men Nederlands 
— 20 00 TV nieuws — 20 25 : M a i -
gret en de Ibouwe avondturk — 21 50 : 
Medium — 22 20 : TV nieuws. 

W O E N S D A G 2 6 APRIL 
17 00 Tolevisum — 18 25 . Schooltele
visie — 18 55 Zandmonnet ie — 19 00 • 
Jonger don )e denkt — 19 30 : Arena 
Sportmagozine — 19 55 : Oe Weermon 
— 20 00 TV-nieuws — 20 25 Show-
progrommo — 20 50 • De bekoorl i ike 
ei landen (Les iles enchantées) geromon-
ceerde documentaire van Carlos Vi l lor-
debo — 22 10 : Gastprogramma Het 
vri ie woord : Lekenmoraal en - f i losof ie 
— 22 40 ê TV-nieuws 

D O N D E R D A G 2 7 APRIL 
14 05 Schooltelevisie — 18 55 . Zand 
monnet ie — 19 00 . Oom Storm 8e of l : 
Avontuur t i ike opgravingen te Pompeji — 
19 30 Tienerklonken — 19 55 Hier 
spreekt men Nederlands — 20 00 " TV-
nieuws — 20 25 : Bonanza — 21 15 : 
Panorama — 22 15 Premiere — 22 45 : 
TV nieuws 

V R I J D A G 2 8 APRIL 
] 5 30 Wielrennen Rechtstreekse repor
tage van de laatste ki lometers en de 
aankomst van de Waalse Piil — 18 25 : 
Zandmonnet ie — 19 00 • Vergrootglas 
op de postzegel — 19 15 Te voet —-
19 40 Zoekl icht — 19 55 : De Weer
man — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
Speelfilm The Jackpot Komedie van 
Walter Long met James Stewart en Bar-
bora Hole — 21 50 Stnid om een 
kroon (V I I I ) Achtste o f l • De schamele 
troep — 22 45 : TV-nieuws. 

Otto Dijk - programma van de 
N.T.S.-V.P.R O ) . 
22 u 00 Neder land I 
Kabaiet met Ronme Postdam-
mer. 

D I N S D A G 2 5 APRIL 
20 u 25 Brussel Ned. 
Maigret en de blauwe avond-
jiuk (Tweede afl. in de Mai-
gi etsene naar de toman « Mai-
gret et la jeune morte » van 
Georges Simenon - Nederland
se TV-bewerking : Otto Dijk -
progi amma v. d. NTS-VARA). 

W O E N S D A G 2 6 APRIL 
20 u 50 Brussel Ned. 
De bekoorlijke eilanden (« As 
ilhas encantandas » is een Por
tugese geromanceerde doku-
mentaire (1966) van Carlos Vi
lardebo naar het werk van 
Herman Melville). 

D O N D E R D A G 2 7 APRIL 
20 u 30 Brussel Fr . 
Docteur Jekyll et Mister Hyde 
(Film van Victor Flemming, 
met : Spencer Tracy, Ingrid 
Bergman, Lana Turner, Donald 
Crisp, Yan Hunter, Barton Mac 
Lann). 

V R I J D A G 2 8 APRIL 
20 u 25 Brussel Ned. 
The Jackpot (Speelfdm - ko
medie van Walter Lang met Ja
mes Stewart en Barbara Hate). 
20 u 50 Neder land I 
Ontspanningsprogramma : ka-
baret « Floor Kist ». 
21 u 20 Neder land I 
Muzikaal programma met 
Charles Aznavourj. 
21 u 50 Brussel Ned. 
Strijd om een kroon (VIII afl. 
De schamele troep, met tone
len uit Hendrik de Vijfde, 4de 
en 5de bedrijf - Inleiding : Wil
ly Courteaux - programma van 
de B.B.C.). 

TOERISME 
In 1966 steeg liet aantal loe

nsten tn de weield tot 
128.000.000, hetgeen een stij
ging betekent van 10 t. h. t a.v. 
1965, toen het aantal 115 mil
joen 900 000 bedioeg In 1965 
steeg het toetistenveikcei leedi 
met 7 t. II. 

De inkomsten uit het toeris
me vei hoogden in 1966 tot 
13.000 miljoen dollar, hetzij 
een verhoging van 12 t. h. t a v 
1965 toen zij 11.600 miljoen 
dollar bereikten. 

Tijdens deze vijf laatste ja-
len van 1961 tot 1966 stegen 
de inkomsten uit het toensme 
iremiddeld met 12 t. h per jaar. 

Deze ramingen weiden door 
Ie lUOTO opgesteld op bazts 
van de officiële statistieken, ge-
levetd dooi de zestig belang 
Iijkste loeiistisrhe landen. 

LUI opa blijkt de belangujk-
ste toeiistische stieek te zijn 
met 95 500 000 aankomsten in 
1966, hetgeen 74,6 t. h. van he' 
Teieldiiei keei uitmaakt. Hiei 
na komen de T'erenigde Staten 
en Kaïiada met 20 750.000 aan 
komsten hetzij 16,2 t. h van 
liet totaal. Latijns-A men ka en 
de Caiaiben nemen 3,2 t. h. 
van hel totaal der aankomsten 
Het Midden-Oosten en Afrika 
lespektievehjk 2,6 t. h. en Ifi 
t. h., teiwijl Azië en Austialie 
de oveiige 1,6 t. h. voor hun 
lekening nemen. 

De toeustische inkomsten van 
tin opa bediagen 8.120.000.000 
dollais, hetzij 62,5 t. h. van het 
totaal van het toeristisch we-
leldinkomen, terwijl die van 
Xooid-Ameiika 2.130.000.000 
aollai bei eiken of 16,4 t. .';. 
van het totaal Het aandeel van 
de andeie toeristische stieken 
bediaagt 11,6 t. h. vooi Lalijns-
Ameiika en de Caiaiben, 2,6 
t. h. vooi het Midden-Oosten; 
2,5 t. h. voor Azië en 4,5 t. h 
VOOI Aiistialiè. 

De utlioepmg van 1967 tot 
]i eieldjaar van het Toensme 
dooi de Verenigde Naties zal 
zekei een nog grotere ontwik 
keling van het toensme in de 
hand u'eiken. 
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Hoe het niet moet.. 
Toen we aan de Antwerpse Afdeling 

van de Belgische Worstelbond inlichtin
gen vroegen over de Antwerpse klubs 
(sekretariaten, adressen van worste
laars) werd deze aanvraag op de be
stuursvergadering besproken en 
prompt geweigerd : want de « vorige » 
sekretaris die ook aan een krant mee
werkte, weigerde rezoluut alle inlichtin
gen aan ons blad. Hij wist ook verschil
lende sekretarissen op te peppen tegen 
onze medewerker. 

Als men van een kleingeestige menta
liteit spreken kan. Of is de worstel-
sport soms één van de sporten, die alle 
publiciteit in de Vlaamse pers missen 
kan ? 

Over 
heroepsvoetbal 

In het klubblad « Rood-Groen » van 
A.S. Oostende lazen we inzake beroeps
voetbal volgende beschouwing : 
« Ook supporters maken deel uit van 
het voetballeven en te dezen titel heb
ben zij eveneens recht op erkenning, op 
regelmatige zitting en op een vertegen
woordiging in de verschillende kommis
sies van de klubs. 

De N.S.F, stelt de vraag : is heroeps
voetbal mogelijk in België ? 

Volgens ons niet! Want voor uitge 
zonderd hoogstens drie of vier klubs 
denken wij, dat de anderen zich niet 

kunnen aansluiten, gezien enerzijds de 
talrijke financiële lasten die eraan ver
bonden zijn en anderzijds het vermin
deren van het aantal kijkers (dat al niet 
te hoog is in veel klubs). 

Wij nemen aan, dat een kampioen
schap op Europees vlak binnen enkele 
jaren mogelijk kan zijn voor de boven
vermelde klubs. Maar wij denken, dat 
voor de andere klubs een terugkeer 
naar een juistere kennis van het ama
teur-voetbal nodig is. Een vermindering 
van de premies aan de spelers zou de 
betreffende klubs in de gelegenheid 
stellen, minder kijkgeld te vragen aan 
de toeschouwers (welke dan ook talrij
ker zullen zijn) en een verbetering van 
het komfort van hun stadium. 

Het is niet te laat eraan te denken, 
maar de N.S.F, gelooft, dat de leiders 
van het voetbal zich ermee moeten be
zig houden ». 

De N.S.F., waarvan sprake in dit lan
ge citaat, is de Nationale Supporters 
Federatie. 

Eendracht 
maakt macht» 

De antwerpse roeiersklubs ASC (Ant
werp Sculling Club) en SRNA hebben 
samen een ploeg gevormd die tijdens 
het voorbije « Golden Oar » te Wijne-
gem een schitterend rezultaat heeft be
haald Op deze « verstandhouding », die 
we in andere liefhebberssporter even
eens aanbevelen, komen we in een la
ter nummer van WIJ uitvoeriger terug. 

iiiMuw,iiijii;jiii •"' <'"!liiUi<il..i{iilJill 

Verleden zondag, te Brugge en voor eigen volk, wist Guido Reybrouck 
meet Tuur de Cabooter achter zich te laten. 

aan de 

op acht rolletjes... 
Onder de wat e liefhebbers spor

ten willen we deze keer eens de 
roUer-hockeysport in de kijker til
len, dit naar aanleiding van de in
terlandenwedstrijd België-Neder-
land die met zware 2-6-cijfers 
door de Oranje-jongens gewonnen 
werd. Deze nederlaag belet met 
dat we ons rollerwereldje niet 
eens in de bloemetjes mogen zet
ten. 

Toen in 1924 de mternationale 
rollerfederatie opgericht werd, 
was ons land een der eersten om 
zijn lidmaatschap te bevestigen. 
Nederland werd vijfentwintig 
jaar later lid en de eerste ont
moeting tussen de beide landen 

werd een klinkende 15-0 zege voor 
de rolschaatsende Rode Duivels. 
Maar de tijden zijn veranderd en 
zo IS het voor België tans haast 
ondenkbaar geworden om eens 
een zege tegen het Oranje-team te 
behalen. En toch wordt deze éch
te amateurssport in ons land op 
een behooilijk peil gespeeld en 
heeft ze dus recht op een kroniek-
je als dit. 

Er wordt in rollerhockey met 
vijf tegen vijf gespeeld. Men mag 
de kleine bal slaan met de platte 
kant van de stick Het is verbo
den, de bal boven 1,50 m hoogte 
van de grond te slaan. Men mag 
de bal wel met de schaats stop

pen doch niet schoppen; de doel
man mag dit evenwel wel. Wat 
evenwel een merkwaardige spelre
gel is : de doelwachter moet met 
z'n schaatsen op de grond blijven, 
dwz. dat wanneer hij gevallen is, 
hij de bal met mag raken zoniet 
strafschop. En tegen een reflex
beweging is zelfs de kalmste doel 
wachter niet bestand; zo worden 
in een wedstrijd doorgaans meer
dere doelpunten op een penalty 
gescoord. 

Rollerhockey wordt gespeeld in 
het antwerpse Sportcentrum 
(naast het Sportpaleis), in liever
lee, in Brussel (Esplanade), te 
Knokke. 

Te Wetteren, op de goede maca-
damwegen, worden geregeld rol-
schaatswedstrijden georgani-
zeerd. Het oostvlaams stadje telt 
dan ook een naam die klinkt 
als een klok, in de rollermiddens : 
Willy Raes, wereldkampioen. 

In de rolschaatssport kent men 
ook een afdeling kunst rolschaat
sen : een zeer moeilijke discipli
ne die vanwege de deelnemers 
veel opoffering en geduld vergt. 
Velen zijn geroepen in deze tak, 
maar spijtig genoeg zeer weinigen 
idtverkoren... 

Al deze sporten worden op zui
ver amateuristisch vlak gespeeld, 
ten bewijze waarvan we volgend 
kommentaar brengen van een ter 
zake bevoegd komtteelid, de heer 
Asselberghs, sekretaris van het 
rollerhockeykomitee : 

« Hoe komt het, dat onze bel-
gische selekties geen goede uitsla
gen meer behalen tegenover de 
eerste jaren 7 Wel, eenvoudig om
dat onze huidige spelers geen 
ambitie meer hebben om in een 
nationale selektie te staan. Het 
komitee maakte mogelijk dat dit 
jaar, buiten de europese kam
pioenschappen, vier landenwed-
strijden zullen gespeeld wordetu 
Er werd met een kern geoefend 
waarvan veel verwacht werd. He
laas, wij hebben ons deerlijk mis-
rekend! Voor deze vier landen-
wedstrijden zullen vier verschil
lende nationale selekties opko
men I Het wordt nu meer dan tijd 
dat onze klubs deze spijtige toe
stand zullen gaan aanvoelen en 
hun spelers canzetten om hun 
medewerking aan het komitee te 
geven. Onze sport is nu éénmaal, 
misschien wel gelukkig te noe
men, nog een echte liefhebbers-
sport met het verder gevolg dat 
het komitee geen verplichtingen 
kan opleggen aan de spelers om 
opgesteld te worden in een natio
nale selektie ». 

Vooral wegens het feit dat deze 
mensen van officiële zijde niet 
de minste steun ontvangen, zijn 
we van oordeel dat de rollersport 
in deze rubriek niet misstaat : op 
deze bladzijde immers wensen 
wij de belangstelling van het gro
te publiek ook op de kleine spor
ten te richten. 

V.V. 
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S P E S I A A L V O O R O N Z E L E Z E R S 

EEN G E Z E L L I G E T E A T E R A Y O N D 
TE B R U S S E L I N DE 
B E U R S S C H O U W B U R G 

op vrijdag, zaterdag, maandag te 20 u., 
zondag te 15 u. 

1) VAN 14 APRIL AF 

Allo Sjoe 
musical for two 
met Denise Deweerdl en Jef Burm. 

2) VAN 8 JUNI AF 
Minister zonder moeite 
musical van F. Eckhardt 
met Lia Lee, Fried Zuidweg, Jan Moonen 
enz. 

B O N 
voor 

t w e e 
g r a t i s 

p l a a t s e n 
eerste rang 

In de 
B E U R S S C H O U W B U R G 

Aug. Ortsstraat 22 
BRUSSEL 1. 

Tel. : (02)11.25.25 
Bespreekrecht van 
10 fr. per plaats. 

Eigenaars van een Diepvriezer 
Wij leveren U nllc DIEPVRIESPRODUKTEN en andere levensmiddelen aan 

huis iviccs. groenten i jskrecm. bereide gerechten , enx . i . Keuxe tussen 

400 verschil lende p roduk tcn nan CROOTHANOELSPRIjZEN. 

Vrans onxe prijslijst, zonder cnisje verbintpms. 

DIVO - Etn J. VERVAECKE p.v.b a. 
Noordkustlaan 10. CROOT-BI|CAARDEN/Brus$el 
Tel. 0 2 / 2 7 . 4 3 . 4 7 5 li jnen:. 

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

(3x2 m. Hoog 2 m.) 

S L E C H T S 2 . 9 9 5 F R . 

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

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geïllustreerd prospektus 

GroU V«'jt S 
GLAZEN en MOMTUREM. 
Gralit voor verieUrden. 
H«fïleKingen i/i cigen werUffi»* 

Waiter ROLAND 
-« Gtdiplomcird OptieUr «^ 

KerVilradt. 58 — Anlwerpen 
| U I <'U b. op hst huitniffnmcr ^ 

T«Uföon: 35.9662 
iO % torting op vtrtocn (feitr. 

LB 102 

ATK 
v.z.w. 

Het 

Vereniging voor Arbeids
veiligheid door Techniek 
en Kontrole. • Erkend bij 

M.B. V. 22/2/62. 

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

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

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

Agenten over GANS VLAANDEREN. 
LB 101 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

IGemeenteplelnf 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 
LB 104 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

Al de ^ote gekende Dnltse en BelElsche 
orkesten znllcn er zorgen voor de steinmlng 
In al onze lokalen ts er altijd : originele 
Breageliaanse stemming - deltige lente en 
plezier • goede bediening beste dranken 
goed en niet dnar. 
N.B. Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals • Banketten • Ver
gaderingen, enz.M 

— LEUVEN I 1.000 plaatsea 
— A.4LST ; 1.000 plaatsen. 
— HULSTE - KORTRIJK • 1.000 pi. 
— ANTWERPEN i 700 plaatsen. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

IMPORT A e T B 
TIensesteenweg 128, Korbeek-Lo 

TeL I (016) 463.11. 

Voortverkopers nordeo geTraacd tooi 
— Dortm ander Thier. 
— Tonisteiner E.>rudeL 
— RUnwIJnen St JACOBS-EEiXBRBJ 

Oaa-Algesbelm. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt — bonwt en bnart cafés m gans nu 
land. — Medewerkers worden geyraagd 

LB 103 

W I M M A E S 
vraagt U zijn militanten In moei 
lijke ogenb'ikken (boete en gevang) 
niel tn de >tee(! te laten Stort m 
verwijld uw steun <>p eén ie r twee 
onderstaande rekeningep bij de 
Kredietbank van uw gemeente : 

— rek ar. 1100/37.306 van het 
V.MO, ontwerpen o( 

- rek nr. 1100/36.971 van het 
Vlaams Solidariteitsfonds 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan >nder mijn nersoonlijk toe 
zicht 

VERSE ZEEVIS 
Visverdelers en diep 
vrieshouders. vraagt 
inlichtingen en orijs 
Uist 

FIRMA DEPREZ 
Vismijn 104 
O O S T E N D E 
Tel . : 059 n 7 15 

LB 10? 

V . U . - A F D . A N T W E R P E N - S T A D 

SLEUTELHANGERS ZIJN I N " ! 
'n mooie goudglanzende sleutelhanger me t Vlaamse Leeuw opl 

Verkr i jgbaar bij he t 
V.U.-sekretariaat Antw.stad. Oude Koornmark t 28, T. 32.81.01. 

Verkocht tegen 25 fr (-I- 5 fr verzendingskosten) ten voordele 
van de sosiale d ienst der afdeling. Te s tor ten postrekening 
Bergers G. 61.75.11 Antwerpen 1. 
(Spesiale, zeer gunstige voorwaarden voor V.U.-afdelingen). 

HERMES 
SGH^eL 54 ^oldlaac 

211 M Lemonnierlaan 
Tel U.00.33. 
BrusseL 

VOLLEIMGH 
SEKUEIARIAAT-
Kl HSLS IN 2 JAAR. 

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

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

Beter en voordeliger. 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
wanr.. . 

I IRELLI 
Dunlopillo 
S T A R 

. . . ik koop bij 

MATWteU'S SiDDBNSSDRIJf 
T U R N H O U T S E I A A N 1 0 2 , BO RG E RHOUT - TEl. 35.17.83 
. ;. ilJHUlZEN : Oi«p«slru> t4 . I6 , Anrw. T.l. 31,01.11 
•«»i|n.ostr..l 39.41, Aniw. Tel. 33.47.24 . GalHforrl.i 60, D.urn., Ttl. 36.«.22 

LB 124 

SCHLIMHI BBEItMATRASSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSOHTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

NH.SIZ^óZ 

.STAK' 
(Brevet : 512767) 

FE ZELE (O.-VL.) 
GEWATTEERDE BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
TeL (052) 44641 en 44642. 

Indien L geen verkoper 
in uw omtrek kent, stuur 
ons een kaartje en we 
de dichtst bijgelegen ver
zenden U t»et adres van 
koper Star Zele 

LB 105 
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ALLEN OP 1 MEI NAAR DE KEMPEN 
FEEST VAN DE ARBEID TE TURNHOUT! 

Men is altijd iemands et linkse » of iemands 
'« rechtse ». Iemands revolutionnair of contra-
«•evolutionnair. In de weekbladen worden nu 
de « diepzinnige » beschouwingen gedaan 
naar aanleiding van ons Kongres. 

Dikwijls door mensen die het niet bij
woonden en dan maar wat praten gewonnen, 
verloren aan de hand van een summier pers
verslag. 

Te beklagen zijn degenen die dan op basis 
van de sintesen van die sintesen aan Freu
diaanse psichologie van de Volksunie willen 
doen. 

Wie beter een psichiater kan gebruiken zijn 
de franstalige BSP-ers uit Brussel die met 
vlag en trom zijn overgelopen naar het Vla-
mingenvretende kamp van PVV en FDF, zo
dat zelf» tamme Gelders uit Vilvoorde het te 
gortig is gaan vinden. 

D E R O D E V A A N 

Met het dogmaschema van Marx in de band 
heeft de redakteur van dienst de lektuur over 
ons Kongres doorgenomen en worden we on. 
danks alle pluralisme, energiesektoren en an-
ti-holdingsgepraat bij de liberalen geklaiseerd. 

« Kr is deze weck heel wat te doen Rewcest 
over het konjjres van de Volksunie, dat zater
dag en zondajj te Brussel gehouden werd. M. 
Riiys schreef in « De Standaard J>, dat de 
vooruitstrevende vleugel zijn pluralistische le
vensbeschouwing door het statutaire kongres 
bekrachtigd zag. Hij meent ook dat de'voor
uitstrevende jongeren in de partijleiding r.eer 
sterk slaan en erin geslaa,gd zijn konkrete 
teksten te doen aanvaarden, wat de paitij-
strategie in de toekomst zou beïnvloeden 
Ruys hecht groot belang aan de besluiten 
die werden genomen inzake de organizatie 
van het onderwijs en wijst op de \oorkeur 
van het kongres voor een nationalizatie van 
de energiesektor, een kontrole op de holdings, 
een hervorming van het statuut der naam
loze vennootschappen. 

Zon'Ier deze ontwikkeling te onderschatten 
— zij is immers de erkenning door de VU-
nationalisten dat een aantal strukluurhervor-
niingen op kultureel en ekononiisch gebied 
onvermijdelijk zijn en dix)r de werkende 
niassa verlangd worden — hebben we toch 
bij het doorlezen van het dokumentatiemate-
riaal dat aan de kongressisten werd uitge
reikt opnieuw kunnen vaststellen, dat bij de
ze zich tans bijna als « linkse partij » aan
dienende groepering de klassensamenwerking 
een onwrikbaar dogma blijft. Alle strekkin
gen in Marxistische zin die zich binnen de 
partij voordoen worden met heftigheid be
streden en alleen al in de termen die gcliruikt 
worden om de ekonomische ordening in het 
^ laanderen van morgen te omsclirihen, her
kent men een stuk korpoiatlstisch Ideeëngoed, 
dat klaarbliikeliik in veel sterker mate geïn
spireerd werd door het geloof aan Orde. Ei
gendom en Hiërarchie dan door een op ar- ' 
beid en vriie mensellike ontplooiing gedragen 
Demokratie. 

De \'U-leiding hoopt bij de eerstkomende 
nl.gemene verkiezingen haar stemmenaande^-l 
van 12 naar 20 t. h. op te drijven. Dat klinkt 
velen misschien anibilieus in de oren, doch 
men kan moeilijk loochenen dat Ingevolge 
een aantal elementen in de Vlaamse toestand 
de kansen van deze dik In de nationalistische 
verf gestreken neoliberale partij met haar so
ciaal vernis maar al te reëel zijn. » 

•T PALLIETERKE 

En aan de tegenpool van het persprisma 
krijgen we van Pallieterke te horen dat nu 
wel BSP-ers of kristen-demokraten voor ons 
zullen stemmen, maar geen « liberalen t. 
(I Machiavellisme » !s een scherp woord. Pal-
lieterke. Tenzij ge bedoelt dat de eerlijkheid 
van de duif wel eens mag samengaan met de 

listigheid van de slang. Dat zegde ook Joris 
Van Severen aan zijn volgelingen, meen ik. 

« Zo de Volksunie in haar kongresbesluiten 
de formules van de Vlaamse beweging over
neemt, gaat zij echter heel wat verder. Het 
doel van de Vlaamse Beweging was, zich 
overbodig te maken eens het volksbelang vei
lig gesteld in een eigen staatsstruktuur. De 
Volksunie van haar kant, wil meer. Zij wil 
als partij haar redenen van bestaan behou
den, nu en later. Haar oogmerken liggen 
leeds in een unitaire staat maar zelfs eens 
het beloofde federale land binnengegaan, zijn 
er nog altijd de nationalizering van de ener
gie, de kontrole op de holdings en de mede
zeggenschap van de arbeiders (in de dan 
reeds vernederlandste bedrijven) voor zover 
natuurlijk deze doeleinden, die niet samen
vallen met het klassieke streven van de 
Vlaamse slrijd, niet reeds in de unitaire staat 
werden bereikt. Er bestaat derhalve teore-
tisch geen enkel beletsel meer op dat een 
federalistisch gezind socialist of cevepeër, niet 
in gerust gemoed voor de Volksunie zou kun
nen stemmen. Alleen de P.V.V. mag zich 
door de rezoluties van de Volksunie in haar 
programma niet bedreigd gevoelen. 

Ik kan me vergissenC en ik hoop dat het 
zo is, maar ik kan aan de indruk niet ont
komen dat, wat in het Vlaams-nationalisme 
tjestljds niet de term « idealisme » werd be
titeld, nu vervangen is door het « machiavel
lisme y>. In de huidige unitaire staat kan 
het begin.sel van het federalisme slechts re
volutionair zijn. Dit revolutionaire principe 
wordt door het huidige Volksuniebestuiir in 
de toepassingsmodalitelten echter tot evolutie 
herleid en in de konimentaar tot opportu
nisme. » 

diaagzaamheid en vooral die van een solida
riteit met al wie onder welke vorm ook tot 
de werkende gemeenschap behoort. 

De jongeren zijn niet meer bereid ouderen 
te volgen, die hun een mooi Vlaanderen be
loven eenmaal dat het zelfstandig of gefede
reerd zal worden. 

Zij willen dat men formules heeft om on
middellijk in het maatschappelijk leven in ie 
gi-ijpen, zij willen de werkelijkheid in de 
ogen zien en hebben al minder en minder 
verlroiiwen in leuzen die hen in de lijd van 
de rulmtevero^'ering in een soort \ ' laams 
ghetto moeten opsluiten. 

Het zijn dergelijke overwegingen die aan 
het congres van de Volksunie een bij/onder 
aspect hebben gegeven. De leiders van de 
V.U., de ene meer dan de andere (dat kwam 
op het congres tot uiting) hebben gehoor wil
len geven aan deze nieuwe verzuchtingen. » 

het Nederlandse en Europese kader ». Meei; 
belangrijk zijn de eisen van ekonomische or
de; scheppen van Maamse beslissingsorganen 
enz., nationalizatie van de energiesektor, kon
trole op de holdings enz. 

Ernstig of niet, ingeblazen door taktiek ol 
o\ertiiiging, deze opening naar links moet de 
vestiging vergemakkelijken van het gesprek 
met de Waalse federalisten, in meerderheid 
socialist en waarvan het programma vooi: 
alles de struktuurhervonningen voorziet. » 

D E N I E U W E 

o Als 't goed is zeggen ze het ook », al is 
het door het niet af te kraken. Pluralisme, 
vooruiUtrevende sociale politiek : als er er
gens een links studentenwindje daarover 
waait, stormt het drie weken lang in de 
Nieuwe. Met een derde kolommetje wordt 
het kongres van een partij met 17 parlemen
tairen in Vlaanderen i verslagen ». De kom-
munistische partij met geen gekozenen aan 
komt er gewoonlijk beter af. 

ff Oj) 8 en 9 april werd te Brussel het sta
tutair kongres van de Volksunie gehouden, 
dat in het teken stond van het federalisme. 
Het tweeledig federalisme met eigen statuut 
voor Brussel wordt niet langer in discussie 
gesteld, wel zocht men naar de noodzake
lijke levensbeschouwelijke, kulturele en so
ciaal - ekonomische ruimten waarbinnen de 
eigen volkskracht tot ontwikkeling kan ko
men. Een volwaardige kulturele autonomie 
met inbegrip van de onderwijssektor, acht de 
Volksunie onmogelijk te verwezenlijken in de 
bestaande unitaire staatsstrukturen. De heel-
Nederlandse kulturele integratie is pas moge
lijk niits eigen wetgevende bevoegdheden, 
daarbij inbegrepen het beheer o\er de finan
ciële middelen. Op levensbeschouwelijk vlak 
wil de Volksunie bijdragen tot een open, plu
ralistische samenleving waarin het individu 
naar eigen inzicht tot zijn recht kan komen. » 

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

Een van de meest rustige nabeschouwin
gen zonder <i etiket - plakkerij » gaf Van Ha-
verbeke in de Nieuwe Gids. 

<c De V.U. was tot nog toe — hoewel een 
groot deel van haar mandatarissen zeer volks 
zijn — veeleer beschouwd als de uitdrukking 
van een conservatief getinte middenstand en 
van nog conservatiever « intellectuelen » ol 
academici. 

Wie oog en oor heeft voor wat in de jon 
gere generatie omgaat, weet dat de jongeren, 
ook de universlteits-studenten, een heel an
dere weg opgaan : die van de medezeggen
schap op alle gebieden, die van grotere ver-

NIEUWSBLAD VAN DE KUST 

Een lokaal blad van ons blonde Noord
zeestrand verdiept zich (naast vele andere 
streekbladen) in ons Kongres. Maar wat een 
West-Vlaamse achterdocht; bijna samen te 
vatten als « Z' en schoene klappen zoelang ze 
gien baze zin ». 

<r En daarom is het sociaal-ekonomisch 
gedeelte eigenlijk nog het belangrijkst. Dit is 
altijd het meest duistere programmapunt van 
de partij geweest en het ziet er eigenlijk niet 
naar uit dat daar binnenkort verandering zal 
in komen. Alle traditionele partijen in Bel
gië zijn minder of meer links in hun pro
gramma, zij zijn echter allemaal rechts wan
neer het op de uitvoering aankomt. De Volks
unie, die zich zo graag van de andere par
tijen afzet, worstelt hier echter met hetzelfde 
probleem en moet ermee worstelen omdat 
het fundamenteel West-Europees is. De fi
nanciële grootmachten beheersen het poli
tieke leven. Hoewel sommigen soms menen 
dat daar verandering moet in konien, ver
geten zij die inzichten onmiddellijk wanneer 
zij aan het bewind komen. Dit is niet alleen 
van de bij politici vaak voorkomende eigen
schap verkiezingsbeloften in principe niet uit 
te voeren, maar vooral omdat zij hier geen 
verandering kunnen in brengen zo zij niet 
het hele ekonomische systeem wijzigen. 
Meestal willen ze dit echter niet zodat zij al
tijd tussen twee stoelen zitten. Wanneer nu 
de Volksunie voorstelt de energiesektor te na
tionaliseren (bijna geen enkele krant vermeldt 
dit resolutlepunt) en een strenge kontrole op 
de holdings uit te oefenen, dan bewijst zij 
hiermee dat ze weet waar de schoen knelt. 
Zou er echter iets van in huis komen in het 
geval dat de Volksunie het ooit voor het zeg
gen zou hebben ? Zou men de eerste belofte 
niet snel \ergeten ? En de tweede is onuit
voerbaar, omdat niet de regering de holdings 
kan kontroleren maar de holdings de rege
ring kontroleren. Zodra daar « snode plan
nen » zouden gesmeed worden gaat die re
gering de dieperik in, tenminste in ons hul
dig stelsel. » 

L E M O N D E 

En van de hoger geciteerde Menapische 
kustredakties naar de Parijse nieuwbureaus. 
Le Monde in zijn Courrier de Belgique stond 
ruim stil bij het Volksuniekongres. Veel sa
menvatting van het kongresgebeuren maar 
met enkele pertinente kommentaren. 

« Het Kongres van Brussel was .gewijd aan 
een nauwkeurig en overdacht politiek werk 
en de andere politieke partijen in België zul
len moeten rekening houden of ze het willen 
of niet met de besluiten van het Kongres van 
de Volksunie, die in het land een macht ver
tegenwoordigt die elke dag meer aangroeit. 
I>e beweging heeft zich inderdaad uilgespro
ken voor de organizatie van een federatie op
gevat met het oog op de « valorizalle van 

TWEEDE DRUK 

het feest 
van de haat 

W E S T - P O C K E T N R 1 

• over koUaboratie, verzet, repressie en am
nestie 

• door Nemrod, medewerker aan « WIJ » 

• kreeg een zeer gunstige pers 

• verantwoorde!, uitg. : drs. M. Coppieters 

• 124 blz. - 40 fr (prk. nr. 92.02.80 van de 
Vlaamse vrienden van de Westhoek, Mas-
kenslaan 33, De Panne of onder gesloten 
omslag aan zelfde' adres - 25 % korting 
bij bestellingen van 10 eksemplaren). 

DE GAZET VAN ANTWERPEN 

Wie al wel samenklapte, m a a r meer om 
te bekvechten waren « de vier » partijen met 
vertegenwoordigers in Vlaanderen. Zo zag 
G.V.A. hen. 

« Onmiddellijk ontdekten de vier kamer-
leden van dienst een gemene noemer : hun 
gemeenschappelijke belangstelling voor de 
Limburgse problematiek. Ze spraken erover 
met kennis van zaken, energie en animo. 
Wat echter enigzins ontgoochelend klonk was 
de misplaatste partijpolitiek die vaak pri
meerde bij de diskussles. De P.V.V. had het 
over de plannen van de huidige regeringe, de 
B.S.P. over de realizaties van Spinoy, de 
C.V.P. over haar jaren oude initiatieven en 
de Volksunie over al de zonden van Israël 
die door de traditionele partijen werden be
gaan en niet begaan. 

P.V.V.-er Waltniel was niet zo plankvast, 
de heer Leynen was een rustig en wijs deba
ter, B.S.P.-lid Van Tilt een vinnige en over
tuigde rederijker en Wim Jorissen een 
schalkse kemphaan. Een viertal dat we graag 
nog eens opnieuw aan het werk willen 
zien. » 

Maar het wordt anders hoogtijd dat ze op 
enkele terreinen eensgezind geraken mi de 
Brusselse BSP de gelederen van de Vlamin
genverdelgers gaat vervoegen. 

« De enige reaktie moet zijn dat er toe
nadering dient gezocht, tussen de Vlamingen 
uit alle partijen, om te komen tot een een-
heidsfront, althans inzake konkrete objektie-
ven met betrekking tot het statuut van Brus
sel. De Vlaamse socialisten, de Vlaamse libe
ralen, de Vlaamse CVP en de Volksunie moe
ten hun partijtwisten, zeker de elektorale be
rekeningen en kortzichtige bekvechterijen 
kunnen opzij zetten, om inzake het statuut 
van Brussel een standpunt te vinden, dat door 
alle Vlamingen in alle partijen kan verdedigd 
worden. 

Wij geloven dat die wil tot samenwerking 
aanwezig is bii velen in de Vlaamse CVP en 
de V^olksunie. Mits wat goede wil, zijn er aan
knopingspunten te vinden met Vlaamse so
cialisten en liberalen, om konkrete strijdob-
jektieven te bepalen, waarvoor iedereen, in 
elke partij, zich kan Inzetten. Laten wij van 
de kans gebruik maken om allen samen het 
Vlaamse belang in Brussel veilig te stellen. » 

DK STANDAARD 

Noemt het onomwonden een oorlogsveAla. 
ring van de Brusselse BSP aan de Vlamin
gen. 

ff In het spoor (en onder de dnik) van de 
Brusselse liberalen en het FDF, kapseist nu 
ook de socialistische federatie in het anti-
Vlaamse kamp. De doelstellingen worden 
Iclaar geformuleerd : 1 Afbraak van de taal
wet en steun voor de verfransing van de 
N'laamse bevolking te Brussel; 2. Verwerping 
van het paritaire karakter van de voorgestel-
'de A.gglomeratie-raad, m.a.w. een Brussels 
beheer waarin de Vamingen niet meetellen; 
3. Nieuwe uitbreiding van de olievlek over 
V'laams-Brabant. 

Er wordt wel beloofd dat de Nederlandse 
gemeenschap over voldoende scholen moet 
beschikken, maar inmiddels tracht men zo 
snel mogelijk die gemeenschap uit te roeien. 
Het is gewoon een oorlogsverklaring .» 

WALTER LÜVTEN. 
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KOM NAAR DE KEMPEN OP 

I MEI 
VLAAMS - NATIONAAL FEEST 
VAN DE ARBEID TE TURNHOUT 

1. AVTOSTERRIT 
I n de vroege namiddag w o rd t een toerist ische autos ter r i t door de Kempen georganizeerd. 
De deelnemers aan de s ter r i t zullen een aan ta l eenvoudige, m a a r pre t t ige opdrachten 
moe ten vervullen en opgaven oplossen: ze voorzien zich bes t van een klein woorden
boekje (P r i sma bv.) en van de V.A.B.-gids voor Vlaanderen. 

V E R T R E K P L A A T S E N : 
— Ber ingen , V.U.-lokaal J a n Van Heel, Diesterweg 8. 
— Nijlen, V.U.-lokaal « D e B o n t e O s » , Kerkple in . 
— St Job , n a d e r e gegevens volgende week in ons b lad en te r p l aa t se . 
Aan deze au tos te r r i t is een grote reeks pri jzen verbonden, waarvan he t eers te dozijn 
zeer waardevolle (fi lmtoestellen e.d.m.). l ede re deelnemer ontvangt een opdrach tenmap 
m e t toer is t ische dokumenta t ie . 
Inschri jvingen aan de ve r t rekpun ten van 13 tot 14 u. Ver t rek tot 14 u 30. Duur van de 
s te r r i t ongeveer 2 uur . 
Deelnemingspri js 100 fr; geldt voor voerder als toegang voor het avondfeest. Andere in
zi t tenden (volwassenen) betalen 's avonds 23 fr. 
De deelnemers worden verzocht, in de m a t e van het mogelijke hun wagen met een leeu-
wenvlagje te vers ieren vanaf de ver t rekpunten . 
Op het a a n k o m s t p u n t te Tu rnhou t zal er e e n onthaaldienst zijn die zorgt voor ontspan
ning in afwachting van de vorming van de 1 mei-stoet. 

2. hMEISTOET 
Dit j aa r w e r d Turnhou t gekozen en zal de stoet, naas t de algemene sociale tema's , voor
al de n a d r u k leggen op de Kempense s t reekprob lemen. 
Verzameling vanaf 16 u. Optocht door de s t a d n a a r de Markt . 

3. 1-MEI-MEETING 
Op de Turnhou t se Markt , 
Kor te welkomgroet door a r r . voorzi t ter Jo Belmans . Kor te toespraak over Kempense 
p rob lemen door mr . F. Anthonis. Groet de r v laamse provincies. Feest rede door volksver
tegenwoordiger M. Coppieters . Afkondiging van sociaal manifest en Kempens eisenpro
g ramma . 

4. AVOISBFEEST 
In grote tent , dicht bij he t ver t rekpunt van de stoet en de parkeer te r re inen der wagens. 
Afgekondiging van de uitslag van de s terr i t en pri jsui t reiking. Verbroeder ing tussen de 
vijf Vlaamse provincies. S temming en leute. 
Toegangspri js : 25 fr. 

help de kempenaars in hun strijd om iverk in eigen streek 
- paar het aangename aan het nuttige : een sterrit met 
vrienden of familie door de kempen in lentehloeU een 
vhiams-natinnale betoging - indien u niet aan de sterrit 
deelneemU kom dan in ieder geval rechtstreeks naar 
turnhout om er mee te betogen - aanwezigheid op dit 
volksunied-meifeest is voor alle kaderleden een plichu voor 
alle leden een vanzelfsprekendheid. 

Hoofdredakteur 
T. van Overstraeten. 
Alle briefwisseling voor 
redaktie naar 
Rotatvp. Sylv Dupuisl., 
110 Brus. 7, - Tel. 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnierl. 82 
Brussel I. - Tel. : 11.82.16 
Alle klachten voor niet 
ontvangen van blad op dit 
adres. 

Jaarabonnement : 280 F. 
Halfjaarlijks : 160 P. 
Driemaandelijks : 90 F. 
Abonnement buitenland 

450 F. 
Steunabonnement : 750 F. 

(minimum) 
Losse nummers : 8 F. 
Alle stortingen voor het 
blad op postrekening 
17113J « WIJ > • Vlaams 
nationaal weekblad. 

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

Aanbevolen 
Huizen 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.y. 

Maatsch. zetel : Antwerpen 2 
Tel. : 03/49.30.46 49.15.94 

Bezoek < De vee rman a 
te St-Amands a.d Schelde 

Mosselen Paling 
Uitbater Jan Brugmans. 

I LB 1 IC 

BIEREN ATLAS 
Alle specialiteiten 

Fruitsap Pufri 
CARPENTIER 

Guido Gezellestraat 39 
ZWIJNDRECHT. T. 52.70.70 

LB 112 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS. Deurne L 

Van Havrelei 7« 1 : 35.63.17 
Agent : De Coene Kortrijk 

LB 113 

EURO-DUIVU 
. Moderne wooninnchtin. 

Kruidtuinlaan 6 
(tusseL A. Maxlaan en 

Ë. Jacqmamlaan) • BRLSSEl 
Tel. : 02/18.17.17 

LB I H 

BLANK EN BERGE 
( Rubenshof > 

Weststr. 79. 1. (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

_ LB l is 

c Vlaams Buis » Knokke 
Kameis vol .jension 

gezellige sfeer 
Vermindering voor groepen 
Eiisabethl 105 Tel. 632.70. 

. LB l ie 

Breydelhot B R r C G E 
Jozef Suveestrao . 

Gelagzaal • 120 plaatsen 
Tel (150/350,6" 

_ _ uB Hl 

bil de meevier ttui werkmaker 
SLAETS 

Dewintersti 11 Uudergem 
r 72.45,43 Terminus tr 35 
10 % korting T leden V.U. 

LE l ie 

DESIGN SHOF 
(ieschenken 

en moderne juwelen 
Adolf Maxlaan 105, BRUSSKI 

rel 02/18.62.62 
^t . l ï 

Fr PARQUIN P v.b.a 
LR Lobroekstraat 44 

ANTWERPEN 
telefoon 03/36.16.47 

Kuipen en stapelbakken voor 
pekel diepvries verpakking. 
stockenng 
Polvethyleei» takken »el 
len en folie op rol. 

RAADPLEEG ONS. 
LB 120 
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Berchem 
NAAR KONTICH 

Keil kolportase met c< Wij » door 
cli* X'.M.O. grijpt plaat!, in Kontich 
'omlas 23 april a.s. Ver/amclen 
om y iiLir 30 in de zaal Alca/ar. 

Deurne 
AUTOKARAVAAN NAAR 
TURNHOUT OP 1 MEI 

Op 1 mei 1%7 om 14 uur 30 stipt 
\ertvekt uit üeuri ie een autokara-
\aan naar Turnhout. Verzauiel-
pmit : lokaal 1'laza, hoek Gallilort-
le! en De Montereystraat te Deur-
u. (C). 

Verdere inlichtingen bij de h. 
Na 11 den Abeele, orRanir.atieleider, 
lokaal Plaza. (tel. 35(670). 

Kontich 
KOLPORTAGE 

Zondaij 23 april uord t te Kon
tich een proiJagandatocht gehou-
lien met Wij. 

Tussen 10 en 13 uur zal een ini-
krowageii de pro|)aHandLsten bij-
'•laan om een vlotte verkoop te be-
«crkstellijjen. Ook de V.M.O. zal 
M)or de/.e liktie paraat staan. 

ANTWERPEN 

Antwerpen 
DIENSTBETOON 

Op het sekrelariaat der afd., Ou-
<lc' Koomniarkt 28, . \ntw. 

Alle dagen van 12 uur 30 tot Sf 
uur .30. 

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

Er is een aparte ingang voor het 
sekretariaat langs de Pelgrinistr. 1. 

KLEINKUNSTAVOND 

X'rijdag 28 ajiril 1967 heefl in de 
7.ial Majestic een V.U.-Kieinkunst-
a\ond plaats, georgauizeerd door 
do Volksunie, afdeling Antwerpen-
S(ad met medewerking van Miei 
Cools de Vlaamse troebadoer, Wan
nes Van de Velde de Antwerpse 
straatzanger, Jos Ghysen, kolder-
prozaLst, Al en Rob Van den Bosch 
folk- en popsingers. 

Kaarten 10. 50 en 30 fr. bij on
ze propagandisten en op het sekre
tariaat Oude Koornmarkl 28, Antw. 

KOLPORTAGES 
Zondag 23 april aan de kerken 

i.> de seksie zuid. Vertrek 9 uur 
De Laet, Fr. Kruishofstr. 16, Antw. 

Zaterdag 29 april doorheen de 
middenstad. Vertrek lokaal Tyrol 
1'' uur, Nationalestr. 22, Antw. 

Zondag 7 mei met radiowageii 
op gebied seksie Luchtbal. 

BETOGING 1 MEI TE 
TURNHOUT 

\'<K)r onze leden met of /onder 
wagen vertrek aan bushalte lijn 
Antwerpen-Turnhout Fr. Roose-
veltpl. om 12 uur 30. 

SEKSIEWERKING 
Konlakladressen : 
Seksie centrum : Oude Koorn-

niarkt 28. 
Seksie Luchtbal : Van Uffelen, 

Urooklynstr. 10. 
Seksie L.O. : Van der Vloedt, 

Waterhoenl. 7. Beuckels, NN'ater-
lu-enlaan 11. 

Seksie noord : Lambrechts, Evc-
raertstr. 17. Mertens, Boerhaavestr. 
101. Verbinnen, Van Kerckhoveti-
str. 82. 

Seksie oost : Vermeulen, Trans-
vaalstr. 50. Hennissen, Bosduifstr. 
23 

Seksie zuid : De Laet, Kruishof
str. 16. 

N'erder alle inlichtingen op het 
vast sekretariaat der afd. Oude 
Koornmarkt 28. TeL 32.81.01. 

GEPENSIONEERDEN 
De Vlaamse bond voor gepen

sioneerden werd koitelings opge
richt. Sluit aan ! 

Inlichtingen bij : Goossens Lg., 
\ \ inkelstr . 42 (sekret.). Van Hoog
ten, Kreeftstr. 24. Peeters, I^linstr. 
()9, Pelgrims, Pacificatiestr. 28. 
Ceuppens Belgiülei 202. 

REUZETOMBOLA IN SEKSIE 
NOORD 

Trekking zat. 6 mei lokaal Tijl, 
SI lansplein 22. 

Wijnegem 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Zaterdag 6 mei 1967 om 20 uur 
50 stichtingsbal van de Vlaamse 
Vriendenkring in de grote feest
zaal a Modern », Turnhoutsebaan 
380. Orkest ,Ios Segers. Inkom 30 
fr. Alle simpatizanten uit de ge
meente en omliggende welkom ! 

BRABANT 

Arr. Brussel 
DATA VRIJ HOUDEN ! 

1. De leden van het arrondisse-
mentsbestuur, de provincieraadsle
den, de volks\ertegenvvoordiger en 
de kantonnale ' gevolmachtigden 
van het arrondissement Brussel-
HalleA'iboorde worden verzocht 
zaterdag 20 mei vrij te houden, en 
dit zowel wat de voor- als de na
middag betreft. 

Nadere gegevens omtrent de ge
plande aktiviteit volgen eerstdaags. 

2. Alle bestuursleden der afdelin
gen, der kantons en van het arron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde 
worden verzocht de namiddag van 
17 juni vrij te houden. Nadere ge
gevens omtrent de geplande aktivi
teit volgen eerstdaags. 

VMU-Brussel 
KOLPORTAGE 

Zaterdag 29 april te Sint-Gene-
sius-Rode. Verzameling om 14 uur 
30 achter K\ 'S of om 15 uur aan 
kerk van Rode. 

Dworp 
ZITDAG 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Zaterdag 22 april van 10 tot 12 

uur, in ons lokaal <t De Leeuwe
rik », Kerkstraat J4, Dworp, in
vullen van de belastingsaangiften 
van alle loon- en weddetrekken-
den. 

Dilbeek 
GELUKWENSEN 

Het bestuur van de Volksunie, 
afdeling Dilbeek feliciteert van 
liarte de echtgenoten Van der Put
ten bij hun gouden bruiloftsjubi-
leiun en verheugt zich over het 
feit dat de zonen dezelfde idealis
tische weg als lum degelijk-Vlaam-
se ouders gaan. 

Landen 
KOLPORTAGE 

Op 30 april komt Landen aan de 
beurt. 

Biieenkom.st om 9 uur 15 in de 
Crisfcd, Parijsstr., Leuven, ofwel om 
KI uur aan de kerk te Landen. 

Wij rekenen op al de mannen 
die bij de vorige tochten paraat 
waren. Nieuwe gezichten zijn steeds 
«elkom. 

Leerbeek • 
Herfelingen - Kester 
AFDELING GESTICHT 

In aanwezigheid van de arron
dissementsvoorzitter, de arrondisse-
nientssekretaris en de kantonnale 
ge\olmachtigde werd op 6.4.67 de
ze nieuwe afdeling boven de doop
vont gehouden. 

Volgende bestuursfunkties wer
den verdeeld : voorzitter Michel 
1 hiels, 26 steenweg op Asse, Herfe-
luigen: sekretaris : Roger Wever-
berg, Honingenveld 7, lleerbeek; fi
nanciën : Peter Noyaert, Katteslr. 
10, Leerbeek. 

Deze piepjonge afdeling steekt 
onmiddellijk van wal met een V.U.-
i>al te Pepingen, in de zaal « Lim
burg » op zaterdag 20.3.67. Aanvang 
te 21 uur. 

Het orkest « The Criminals » 
geeft er de toon aan. 

Sint Pieters Wofuwe 
KOLPORTAGE 

De kantonnale ploeg van het kan
ton St. Joost-ten-Noode kolporteert 
op zaterdag 22 april in St. Pieters-
Woluwe. Na de suksesrijke kolpor-
tages in de buitengemeenten Kraai-
nem en Sterrebeek moeten wij ook 
een goed rezultaat halen in deze 
gemeente van de Brusselse agglo
meratie. 

Nieuwe medewerkers zijn van 
harte welkom. Bijeenkomst om 14 
uur op het kruispunt van de Bos
straat met de Mooi-Boslaan en de 
Van Crombrugghelaan (nabij de 
renbaan). 

Tienen 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Het jaarlijks gezellig samenzijn 
gaat door op 29 april 1967 te 20 
uur in de Foyer \ an de Stads
schouwburg. Partijvoorzitter Mr. 
Frans Vanderelst zal bondig de ak-
tuele politieke toestand schetsen. 
Orkest « The Blue Drifters ». 

Vriendschap te 9 uur stipt of te 9 
uur 30 aan de kerk van de betref
fende gemeente. 

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 
niondorgel in de zaal «De Zwaan». 
Jan Bolsstraat 14 te Alsemberg 
(rechtover de kerk), n.a.v. van het 
« Groot Mei-Bal » niet vlaginhuldi-
ging van de V.U.-afdeling Ukkel-
Vorst-St. Gillis. 

Wemmei 
DE KOGEL DOOR DE KERK ! 

Op de uitdagende houding van 
de fransdolle burgemeester van 
Wemmei heeft de V.U. van het ar
rondissement Brussel-Halle-Vib oor-
de het gepaste antwoord ge^•onden. 

Op zaterdag 20 mei a.s. wordt er 
aldaar de 50ste (jawel, de vijftigste) 
afdeling van het arrondissement op
gericht. De organizatie van de 
stichtingsvergadering wordt ver
zorgd door Piet Daelemans, Ensor-
laan 31 te Vilvoorde, kantonnale 
gevolmachtigde, die graag alle nut
tige inlichtingen omtrent Wemniel, 
en dan vooral kontaktadressen, in 
ontvangst neemt. 

Na de suksesrijke stichting van 
de afdeling Grimbergen, en het op
richten van de afdeling Leerbeek-
Herfelingen-Kesfer, bereikt het ar
rondissement dan eindelijk de 50 
afdelingen. Zeker een mijlpaal in de 
ontplooiing van ons arrondissement, 
riiaar vast geen struikelsteen noch 
een reden tot uitrusten ! 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Het Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon van het arrondisse
ment Aalst draait op volle toeren. 
Zitdagen voor het invullen van be
lastingsformulieren werden reeds 
ingericht te Welle, Moorsel, Kerks-
ken (2 zitdagen), Erembodegem 
Centrum, Denderhoutem, Terjoden, 
Aalst (54 zittingen). 

De belastingsplichtigen van Burst, 
Aaigem en Heldergem worden ver
zocht kontakt op te nemen met de 
bestuursleden van de plaatselijke 
\'U-afdelingen of rechtstreeks met 
provincieraadslid Urbain De Gra
ve, Opaaigem .39, Aaigem. Tel. 053-
()2267. Vanzelfsprekend mogen ook 
de inwoners \ an andere gemeenten 
dit doen. 

Herzele komt als \olgende ge
meente aan de beurt. 

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Woensdag 26 april e.k. om 20 
uur verwachten we alle Volksunie
leden van Aalst met htm echtge
note op de algemene ledenvergade-
nng_ in « De Vriendschap », tel. 
261.50. Wie verplaatsingsmoeilijkhe-
den heeft wordt afgehaald en terug
gebracht. 

KOLPORTAGE 
Zondag 23-4-67 start de kolporta-

geploeg met een .grootscheeps Len
teoffensief onder het motto : « Naar 
de 20 t. h. der stemmen ». 

Om de 14 dagen gaan wij een 
ander kanton uitkammen. Daarvoor 
zijn telkens minstens 30 propagan
disten nodig ! 

23-4-67 : Ninove. 7-5-67 : Ge-
raardsbergen. 21-5-67 : Zottegem. 
4-6-67 : Lede. 18-6-67 : Aalst. 

Nadien vakantie tot septendjer. 
Telkens vergadering in café De 

Erembodegem Centrum 
Terjoden 
PAASFEESTEN 

De beide feestjes ingericht door 
de afd. Terjoden, de afd. Centrum 
in samenwerking met de VI. Nat. 
Vrouwenbond en de VI. Nat. Jeugd-
groeperingen, zijn opperbest ge
slaagd. 

Beide feestjes werden suksesvol 
geleid resp. door onze troebadoer 
K. Redant en animator J. Michiels. 
W. Elskens (akkordeon), I. 
Beeckman (guitaar) en enkele le
den van de jeugdgroeperingen. 
EETOGIN(i 1 MEI (TURNHOUT) 

Leden, die de verplaatsing wen
sen mee te doen, gelieven zo vlug 
mogelijk in te schrijven bij een der 
bestuursleden (verplaatsing private 
w agens). 
MOEDERKENSFEEST 

Op 21 mei a.s. moederfeest door 
de VI. Nat. N'rouwenbond. 

Gent 
KOLPORTAGES 

Geslaagde kolportage op zondag 
jl. aan Heuvelpoort. < 

Op 2 uur met vier man werden 
hontlerd nummers verkocht. 

Arrondissementele kolportage te 
Eeklo op zondag 23-4. 

Bijeenkomst Vlaams Huis Roe
land (Gent) 9 uur en \ l a a m s Huis 
Eeklo 9 uiu- 30. 

NAAR TURNHOUT 
Maamlag 1 mei gaan wij allen 

naar Tiu-nhout voor de 1-mei be
toging. Wij zorgen voor een bus. 

N'ertrek aan Vlaams Huis Roe
land om 13 uur. 

Inschrijven Vkiams Huls Roe-
k n d . Korte Kruisstraat 3, Gent. 
Tel. 232828. 

WEST-VLAANDEREN 

Tielt 
KOLPORTAGE 

Kanegem werd zondagvoormid
dag bewerkt door 4 kolporteurs van 
de groep Tielt. 

Ze brachten 55 nummers aan d e 
man in deze kleine gemeente ! 

Voor Lichtervelde wordt verza
meld in herberg « De Zwaan », 
Markt te Lichtervelde om 9 uur 15. 
De kolportageploegen zullen om 9 
uur 30 stipt vertrekken. 

De Meulebeekse vrienden wor
den verwacht. 

Roeselare 

KOLPORTAGE 
'Na het prachtig geslaagde a \ond-

leest van de Vlaamse Kring « De 
Mandel » (1200 aanwezigen) word t 
zondag a.s. Hooglede uitgekamd. 

Verzameling lokaal «Engels Hof», 
leperstraat, Roeselare, om 8 uur 30. 

Veurne - Oostende 
Oiksmuide 
DEELNEMING 
l MEIBETOGING 

Alle VU-leden en simpatizanten 
die aan de 1-meibetoging in d e 
Kempen deelnemen, waaraan ook 
een toeristische uitstap verbonden 
is, worden verzocht zonder uitstel 
in te schrijven bij de bestuursleden 
van hun afdeling of bij de arroii-
tlissementsvoorzitter L. Van d e 
Weghe, Oostende, tel. nr 059-76328. 

Gent - Eeklo 
VUJO 

Allen naar Leuven avondbeto
ging, volgende woensdag 26 april, 
vertrek aan de « Roeland », twee 
uur voor aanvang betoging. Met 
het oog op het inrichten van ons 
lokaal, elke zaterdagmiddag om 14 
uur in de grote zaal van lokaal 
« Roeland », werkvergadering. 
Komt ons helpen ! 

ZOEKERTJES 
Lode Paermentier , wonende 4266 

Old Orchard Ave. Montreal P Q . 
Canada, vraagt medewerker-land-
bouwer voor veeteelt. Belangstel
lenden schrijven op voormeld adres. 
Persoonlijke kontaktname volgt 
bmnen enkele maanden. T 131. 

Kortrijk 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

Op zaterdag 15 april 1967, werd 
de arrondissementele raadsvergade
ring van V.U. Kortrijk in lokaal 
Astor gehouden. 

Verschillende interessante punten 
kwamen ter bespreking, o.a. het 
pozitief rezultaat van het laatste 
partijkongres, de planning van de 
verdere kolportages en de opening 
van een nieuw partijlokaal. 

De verdere uitbouw van het 
maandblad a Kijk Nieuw » was een 
belangrijk punt op de agenda. 
KOLPORTAGE 

Zondag 23 april 1967, kolportage 
Kortrijk stad. 

Verzameling om 9 uiu- in café 
Astor, Grote Markt 31. 
VLAAMSE KLUB 

Woensdag 12 april had de stich
tingsvergadering plaats van de N.V. 
\ l a a m s e Klub met als eerste doel 
het ojjenen van een nieuw vlaams 
lokaal. 

Vanaf 30 april 1967 zal dit lokaal 
betrokken worden. 

Nevele 
KOLPORTAGE 

Zondag 23 april, samenkomst te 
St. Martens-Leerne voor de kolpor
tage (aan de kerk te 9 uur). Alle 
piopagandüsten op post! 

Te huur : gem. flat 4 pers. te 
Middelkerke. Mei 2.000 fr., juni 
.̂ .000 fr., v.l.t. 15 juli 4.000 fr.; sept. 
2.500 fr. Bellen op nr 015-610.19 ol 
schr. Hofstr. 10 Elewijt. T 129. 

Zoeken voor klein bedrijf (6-10 
personeelsleden) omgeving Antwer
pen, werkleider met verantwoorde
lijkheidszin; wordt in betlrijf opge
leid. Zeer hoog loon. Schrijven red. 
nr T 130. 

Burgerlijk ingenieur zoekt kamer 
in vlaams gezin of pensioen, Brussel 
Zuid of Anderlecht. 

Schrijven of telefoneren beheer 
blad Maur. Lemonnierlaan 82. TeL 
12.82.16. Brussel L T. 129. 

Cosmatrade, Van Lissumstr. 35, 
Deurne, tel. 35.86.28, vraagt voor 
Vlaanderen reiziger ingevoerd bij 
liaarkappers, voor verkoop van Al-
peris, Alina enz. 

Oostende : voor de zomermaan
den eenvoudig gemeubeld apparte
ment te himr, matige prijs, Degrij-
se, Torhout stw. 185, Oostende. 

Mariakerke-Oostende : modern 
gemeubelde villa te himr, alle 
komfort : 4 slaapkamers, centrale 
verwarming, garage, dicht bij d e 
zee, september nog vrij. Torhout 
stw. 185, Oostende. 

VLAAMS GEMEENTEBELEID 
Nr 1-1967 \an dit driemaandelijks tijdschrift voor mandata 

rissen IS zo p;is verschenen. 
Buiten de gewone praktische dokumentatie is hierin een stu-

dre opgenomen omtrent het probleem van de huisvuilver« ijde-
rmg. 

In nr 2-1967 — te verschijnen in juni 1967 — zal een studie 
verschiinen o\er de gemeentelijke verhaalbelastingen. 

Het abonnementsgeld voor 1967 werd behouden op 100 fr. en 
IS te storten op de postrekening nr 51.40.69 van J. Torfs-Mertens. 
Berlaar. 
O P R O E P AAN DE ARRONDISSEMENTSSEKRETARISSEN 

Mogen wij vragen bij uw afdelingen aan te dringen om on
middellijk het abonnementsgeld van 1(10 fr. te regelen langs bo
venvermelde iXKtrekening indien dit tot op heden nog niet ge
daan werd. 

file:///ertvekt
file:////inkelstr
file:///olgende
file:///laams
file:///laamse
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OOK IN HET BRUSSELSE... houwt uw specialist 

EIGEN WOON MET 

SFEER. 

WARMTE. 

EIKEN BALKEN, 

« STAL »-DEÜR. 

RODE FRANSE TEGELS. 

... EN TOCH KOMFORT. 

in AÜTENTIEK VLAAMSE STIJL 

GEEN PROBLEMEN M E E R : 
— vooraf volledige finansiële raming opbaz i s van de duizende realizaties. 
— grat is f inansieringsdienst die U op de voordeligste m a n i e r aan geld helpt. 
— honderde on twerpen te r inzage — een archi tek tenburee l to t u w dienst. 
— teknies bes tudeerde ui tvoering — spesialisten met j a ren lange ervaring s taan U bij me t raad en daad. 
— steeds UW projek t : ui t ing van u w eigen persoonl i jkheid . 
— kuns tenaars s taan U bij voor dekorat ie en s ierschouw. 

Hier uitleg geven over onze villa- en hungalowhouiv is 
overbodig, deze spreken zelf... 

INFORMEER NOG V A N D A A G BIJ ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
ANTWERPEN 

MEIR 18 

03/31.78.20 

GENT 
ONDEHBERGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel : 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. - 016/459.28. 

Tot 

uw 

dienst.. 

... te ANTWERPEN : 

met duizenden mooie bouwgronden 
te EKEREN, BHASSCHAAT, MARIA
BURG, MORTSEL, EDEGEM, KON-
ÏICH, enz... 

V'OORAF BESTUDEERDE BOUW-
PROJEKTEN ZIJN NIET DUUR. 

... te GENT 

met een reeks zeer rezidentiële 
villagronden te DRONGEN, MARIA
KERKE, enz... 
Appartementsgebouwen te DESTEL-
BERGEN, WONDELGEM, GENT
BRUGGE en zeer interessante beleg-
gingsmogelijkheden in appartemen
ten mei 1, 2 of 3 slaapkamers vanaf 
590.000 fr. 

... te GENK : 

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

Voor détails : vraag gratis onze 
brosjure « BOUWTIJDINGEN », 
editie april 1967. 

— ANTWERPEN Z A A L M A J E S T I C - CARNOTSTRAAT 
VRIJDAG 28 APRIL 1967 — 20 U. 

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

MET DE MEDEWERKING V A N t 

M I E L C O O L S 
de Vlaamse troebodoei 
W A N N E S V A N D E V E L D E 
de Antwerpse straatianger 

J O S G H Y S E N 
kotder-prozolst 
G E B R V A N D E N B O S C H 
muzikaal duo 

PRIJZEN OER PLAATSEN 30 . . (boven) — 50.- (beneden) — 100.- (8 eerste rijen). 

Kaarten te bestellen : V U - o f d Antwerpen-stod — , P v ? ^ Koornmorkt 28 — Tel • 32 81 0 1 . 
Postrek : BERGERS — : 61 75 11 — Antwerpen 1. 

LET 

S. De Lie, 

Ook de 

zoekertjes 

WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 

DIT BLAD 

d i e n e n toegestuurd aan onze 

PÜBLICITEITSDIENST : 

«Papenhoek». Berendrecht Tel. (03)73 66.59 

kunnen naar dit adres gezonden worden. 

KOOP BIJ OHZE 

A D V E R T E E R D E R S 

W I M M A E S 

DIANAUAN. 10. BERCHEM Antwerpen. T e l . : (03) 39.69.34 
^ Stelt 7ijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 

provinciën Antwerpen. Brabant en Uost-Vlaan 
deren, voor alle Terzekenngsvormen : Brand 
Leren Persoonlijke Familiale Auto Wet 
Burg Aansprakelijkheid 

ifc Komt op het eerste ïerzoek *oor : 
Overname rao bestaande rerzekeringspolissen 

B 123 Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz-

WENTELPOORT 

type A LUG A 

Standaar(duitvoering D D P \ / P T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting ö K C V C I 
in gephosfateerde staalplaat. Q ' ^ f ) Q R 
Zeer lichte bediening. ^ 0\J i9 O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

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

LB 108 
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3RftSS€Rl\EÏ DE MARSJ TEGEN IIË iON 

GEEFT ROME DE PIL VRIJ? 
Nipil obstat. 

ITALIAANS PREZIDEXT GESCHADUWD 
Steeds flikken achter zijn Saragat. 

ANTI-BRITSE ATMOSFEER TE MADRID 
« Voor Gibraltaar en haard ». 

ZWARE AMERIKAANSE VERLIEZEN IN 
VIETNAM 
G.I.'s worden Mékongtent. 

OLIE HERSCHEPT BERETOENSE KUST... 
...in onherbergzame Bietoendia. 

GROTE 
ANTI-VIETNAMBETOGINGEN IN V.S. 
Allemaal St. Fransiscommunisten ! 

HET LAM GODS 

onger feld... 

RUSSEN 
UITGEWEZEN IN NEDERLAND EN ITALIË 
Aeroflotgenoten. 

DOMINEE IN DE VREDESBEWEGING 
Martin Luther Vietking. 

GENERAAL AXKRAH SLOEG PUTSCH NEER 
Hij schoot uit zijn Ankrahmmen. 

PAUS 
BREEKT LANS VOOR VERENIGD EUROPA 
Europaap. 

WALEN TEGEW FABRIEK TE GEEL 
'mocommunautaire belrekkingen. 

Verwilghe is in de grond geen 
slechte vent, maar een vreselijke 
zageman. Dat was al zo, toen we 
nog samen onze eerste broeken sle
ten bij de « zwaantjes », een be
waarschool die haar naam ontleen
de aan de vreselijk grote kappen die 
de zusters op het hoofd droegen. 
Verwilghe bleef liever thuis rond-
jengelen als ik hem vroeg, mee ste
kelbaarsjes te gaan vangen. Het is 
misschien wel daarom dat hij later 
in het onderwijs en ikzelf in de 
joernalistiek ben gegaan. 

Onlangs liepen we na jaren me
kaar weer tegen het lijf. Nog niets 
veranderd, even wijs, even braaf en 
zagen om een heel bos in één dag 
neer te leggen. Er had zich zopas 
in zijn klas een incidentje voorge
daan waaraan hij vreselijk veel be
lang scheen te hechten en dat hij 
me — met alle uiterlijke kenteke
nen van ontsteltenis en droefheid 
— breedvoerig opdiste. 

Hij had namelijk gevraagd, wie 
het Lam Gods van Van Eyck gesto
len had en de hele klas was hem 
het antwoord schuldig gebleven. Na 
de speeltijd was een afvaardiging 
van klasknullen bij hem geweest en 
die hadden hem gezegd — naar hij 
me letterlijk herhaalde : « Meneer, 
er moet een misverstand in het spel 
zijn. Niemand van ons heeft ook 
maar iets gestolen. Er zit in de reto
rica een Van Eyck, maar die zegt 
dat hij hoegenaamd niets kwijt is. 
In de poëzis B zit een Van Heek, 
want misschien hebben we de naam 
slecht verstaan. Welnu, die Van 

Heek is al evenmin bestolen. Het is 
dus niet rechtvaardig dat ge de klas 
verantwoordelijk stelt voor iets dat 
niet gebeurd is ». 

Verwilghe had, naar hij me zegde, 
's middags in de leraarsrefter de 
zaak doorverteld aan een kollega. 
Die kollega had — en hier betrok 
Verwilghe's gelaat zo mogelijk nog 
méér — hem geantwoord dat hij 
dan maar eens een onderzoek bij 
die Van Eyck of Van Heek moest 
instellen. 

Om redenen die me niet duidelijk 
zijn, behalve dan dat hij altijd al 
een zageman geweest is, vond Ver
wilghe de geschiedenis belangrijk 
genoeg om ze aan zijn prefekt door 
te vertellen : hoe hij de vraag over 
Van Eyck in zijn klas gesteld had, 
hoe noch Van Eyck noch '"an Heck 
iets bleek te missen, hoe de kollega 
hem voorgesteld had om een onder
zoek bij die Van Eyck of Van Heek 
in te stellen. « De prefekt », zo ver
volgde Verwilghe met een droevig 
gezicht, « vond dat men altijd moest 
oppassen met louter veronderstel
lingen en dat het onverstandig was, 
zaken ten berde te brengen waar
voor ieder spoor van bewijs ont
brak. Dat kon alleen maar het ver
trouwen tussen de leerlingen en de 
leraars schaden ». 

De dag dat ik Verwilghe ontmoet
te, had hij juist de inspektie op óe-
zoek gehad in zijn klas. En laat die 
onverteerbare zageman toch weer 
eens die hele onbenullige zaak in 
het lang en het breed uit de doeken 
doen voor de inspekteur I Hij gaf 

me een omstandig relaas van dat 
gesprek. Hij had de inspekteur 
eerst verteld over het feit dat hij 
in de klas gevraagd had, wie het 
Lam Gods van Van Eyck gestolen 
had. Hij zette vervolgens uiteen, 
hoe de leerlingen daarop gereageerd 
hadden en hoe ze hem verwezen 
hadden naar het feit dat noch van 
Eyck noch Van Heek bestolen ble
ken te zijn. Hij spaarde me geen 
enkel détail : nog eens herinnerde 
hij aan de raad die hij van een kol
lega kreeg « om het zélf eens aan 
die Van Eyck te vragen » en zeu
rend herhaalde hij wat de prefekt 
hem gezegd had over blote bewe
ringen zonder bewijs die het ver
trouwen tussen leraar en studenten 
schaden. 

Verwilghe is een ontzettend 
slecht verteller. Toen hij met zijn 
eindeloos verhaal zo ver gevorderd 
was, boog hij voorover naar mij en 
zegde met een stem waarin ik wan
hoop kon ontdekken : « En weet je 
wat die inspekteur me antwoordde? 
Letterlijk dit : je hebt het verkeerd 
aangepakt man ! .Ie weet toch dat 
die snotneuzen altijd aan hetzelfde 
touw trekken. Je had in de klas je 
mond moeten houden en zélf een 
diskreet onderzoek instellen, alvo
rens de zaak openbaar te maken ». 

Verwilghe bekeek me met fonke
lende ogen : « Wat zeg je daar nn 
van ? Is het niet godgeklaagd dat 
zelfs een inspekteur zo'n idioot 
blijkt te zijn ? Wat vin-jij daarvan, 
jij die joernalist bent ». 

Wat kon er ik van vinden, ver
domme ? Een onbenullige schoolhis-
torie die Verwilghe uiteraard ver
keerd had aangepakt. Ik vond dat 
die inspekteur gelijk had. Toen ik 
het hem zegde, weende Verwilghe. 
Een zageman, weet je wel ! 

LDT 


