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Een der meest onbenullige en slappe ministers van deze regering 
heeft blijkbaar ook de ambtenai en die hij diensovereenkomstig 
verdient. De briisselse salon-ekonomist Van Offelen heeft zijn 
kabinetssekretaris (na de kabinetschef de voornaamste ambte
naar van de ministeriële top : zowat de derde in bevel, afgezien 
van de sekt etaris-generaal) op een voorlichtingsvergadering te 
Lanklaar laten vertellen, dat de mijnen van Eisden en Beringen 
vóór 1970 zouden gesloten worden! Dat kan dus volgens deze 
zegsman zowel in 1968 als in 1969 gebeuren. Deze verklaring 
werd op de koop toe afgelegd voor een vergadering van het 
c Waakzaamheidskomitee Maaskant» in samenwerking met de 
« Vriendenkring-Zwartberg ». Als keuze van tijd, plaats en pu
bliek komt een dergelijke verklaring noch min noch meer neer 
op een pi ovokatie. 

We kunnen eenvoudig niet 
geloven dat het de bedoeling 
was, een proefballon op te la
ten om te zien hoe de reaktie 
zou zijn en om de eigen hou
ding van regeringswege daarop 
af te stemmen. Men hoeft geen 
minister of kabinetsambtenaar 
te zijn, om niet te weten dat 
omwille van de snelle afbouw 
van Limburgs ekonomie, zonder 
dat er een konkrete en min
stens even hoge vervan
ging voorzien wordt, de 
limburgse bevolking na Zwart
berg en na de wrange rekon-
versieparodie uiterst geprik
keld en uiterst argwanend al
les gadeslaat wat er over haar 
lot te Brussel bekokstoofd 
wordt. Nota bene zonder raad
pleging der betrokkenen. Na 
twee doden en ettelijke ge
kwetsten, na zovele werklozen 
en op de pendel gestuurde 
mijnwerkers getuigt het ofwel 
van sadisme of van verregaan
de onbekwaamheid, hier van 
een proefballon te durven spre
ken. Zij die zoiets schrijven 
betuigen daarmee Van Offelen 
en zijn kliek geen dienst, doch 

stellen ongewild des te klaar
der in het licht, dat deze salon
minister van Ekonomische Za
ken zoals zovele brusselse fran-
kofone topmensen slechts een 
leeghoofdige lintjesknipper is, 
die met een schrikwekkende 
lichtvaardigheid oordeelt over 
het lot van tienduizenden. 

Het is dus geen proefballon 
het is dus wél een aanduidino 
dat het zwaar vermoeden van 
de Limburgers — dat reeds toi 

"*!i ^1 

uiting kwam in waarschuwin
gen en mededelingen, steunend 
op indiskreties — gewettigd is, 
nl. dat men de limburgse mij
nen wil halvéren en het gelag 
wil doen betalen van gans de 
belgische kolenkrizis. 

Is men soms vergeten de 

LIEG 
tijd van angstige vragen terwijl 
zowel politici als sindikae lei
ders er op de hoogte van wa
ren dat het doodvonnis over 
Zwartberg reeds bijna een jaar 
voor de tragedie geveld was. 
Met een ongehoord cinisme 
hebben de heren, toen het ver
moeden quasi-zekerheid was, 
staan liegen. Hun kristelijk of 
humanistisch uithangbord ten 
spijt! 

Tot op heden ontbreekt elke 
officiële logenstraffing van 
hetgeen de kabinetssekretaris 
van Van Offelen heeft gezegd 

te Lanklaar. Wat terzake een 
andere minister vertelt, heeft 
geen geldingskracht. Sindikale 
persbeschouwingen, hoe goed 
deze ook gedokumenteerd en 
verantwoord schijnen te zijn, 
kunnen ons er niet van af bren _ 
gen dat er in Limburg alweer 
geen rook zonder vuur is. We 
kunnen grif aanvaarden dat het 
geen zin heeft, kolen te del
ven die men slechts mits mil 
jardensubsidienng aan de man 
kan brengen. Maar we kunnen J> 
niet aanvaarden dat men de in
krimping van de subsidiëring 

ER? 
grotendeels legt op de meest 
renderende mijnen, die « toe
vallig » m Limburg gelegen 
zijn, dat men geen spreiding 
van de produktie-vermindering 
toepast op alle mijnen, ook de 
waals^, en dat men bovendien 
geen ernstig werk maakt met 
de rekonversie, om de verloren 
gegane werkgelegenheden en 
om de krachtens de demogra
fische expansie in Limburg de 
snelst van gans het land stij
gende, bevolking in nieuw te 
scheppen werkplaatsen op te 
vangen. 

PARAGHUTAGEOFSABOTAGE 
Bc opci.itie « o<eilu\e'in<i » of 

pai<ichiit.i!>c d i t inmisicr Poswitk 
iricl c<i 6000 beroepsmilitairen wil 
doouoere i i het-ft enkele aspekten, 
die \oo ia l de Vinmingen en de de-
mdkr.Ucn a iowancnd <itemmen. 
l U l i a h c het feit dal dc/e opeia t ie 
geen fiiian<icle >ianeiinc in de ech
te / in \ an het wooid is zien we 
I x n i e u u d uu naai de houding der 
vakbonden /ulUn de/c aanxaar-
dcn dal de te paiachuteie i i mili

tairen pas nadat de legerleiding 
haar zegen heeft geschonken zullen 
omgeplaatst worden naar de bur
gerlijke d iens t? Sinds wanneer, zo 
VI aagt men in de betrokken krin
gen, wordt een ad\ ies gexiaagd van 
d t sekretaiissen generaal wanneer 
ambtenaren moeten overgeheveld 
wolden ? 

Een ander aspekt van de zaak 
IS dat men tans een oppeibe>-te ge
legenheid heeft, om werkt hjk een 

sanering in het leger door te voe
ren. Maar de mmenging van d e 
legerleiding dreigt deze kans te 
doen verspelen met voor de Vla
mingen nog het bijkomend be
zwaar, dat de legerleiding licht 
aan de veileiding zal bloot s taan, 
van de gelegenheid gebruik te ma
ken zoveel mogelijk vlaamse offi-
d e r e n en onderofficieien naai d e 
burgerlijke administrat ie over te 
hevelen, ten einde de Iranstalige 
kaders op die manier te verster
ken ' Aan het par lement dit te be-
Ittleii aan de vlaamse opinie daaik 
oj. te hameren. 
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en gij 
NIETS TE DOEN ? 

wordt tijd dat er aan die mid
deleeuwse praktijken een einde 
zou gemaakt worden. 

N.N. (naam en adres bekend). 

Men spreekt altijd van gelijk
heid in de kerk en dat er geen 
verschil meer zal zijn tussen de 
•ociale klassen voor lijkdiensten, 
huwelijken enz. In sommige bis
dommen, omdat de priesters an
dere dingen te doen hebben dan 
paraderen in grote koordiensten, 
:worden de begrafenisplechtighe-
den vereenvoudigd en is de mis 
of dienst gelezen of gezongen 
door een priester. Doch ik zie 
altijd dat meisjes uit de hoge 
•wereld hun huwelijk zien zege
nen door de pauselijke nuntius 
en dat b.v. toen barones Coppée 
begraven werd, de nuntius, de 
kardinaal en tal van bisschoppen 
aanwezig waren. Hadden ze 
niets anders te doen die dag ? 
Of bestaat enkel de regel voor 
de mensen die niet van de adel 
rijn ? 

V.H., Brussel. 

NIEWU SPELLING 

BOEM PATABOEM 

Met alle waardering voor uw 
scherpe pen kunnen we evenwel 
niet akkoord gaan met « Boem 
Pataboem », in < WIJ > van 15 
april. 

Wij willen het hier niet heb
ben of uw oordeel al dan niet 
objektief was. Alleen maar me
nen wij dat — ook indien u ge
lijk hadt — jonge mensen niet 
publiek en buiten verhouding 
mogen af gekamd worden. Zoiets 
is pedagogisch totaal onverant
woord. Want steeds moet van de 
opvoeder een aantrekkingskracht 
uitgaan. 

"Waarom jonge mensen « open
lijk > zo pijnlijk treffen, als wij 
uit zelfervaring weten dat de 
jeugd in alle eerlijkheid en op
rechtheid het méést voor vor
ming en verbetering vatbaar is 
in geval van gerechtvaardigde en 
goed bedoelde richtlijnen. 

_ Simpatieker zou het geweest 
ïijn dit levenslustige en levens
krachtige optreden van deze flin
ke jeugdorganizatie zachter en 
taktvoller te beoordelen en aan 
nog het liefst in gesloten kring 
en van hart tot hart. Alleen die 
metode immers kan toch slagen, 
wanneer wij psichologisch weten 
te begrijpen, mild te oordelen en 
pozitief op te bouwen. De jeugd 
is als een tengere lentebloem, die 
rich een weg baant door de har
de aardkorst. Of diende uw ar
tikeltje over die « Boem Pata
boem 3> soms voor zulk een stukje 
van die verharde grond ? 

G.S., Eeklo. 

dat waiter un prettug kozeur 
is, en bovundien in zun goeju 
ogunblikkun un uitstekund re-
dunnaar, is iets wat mu bukkend 
is. 

dat zun woordunvloed niet tu 
stuitun is met un heupzwiepen-
du tsjik, verwondurt mu ook 
niets. — zelufs du vlaamsu leew 
wassur niet in gusslaagd — al
leen dat fraajstu zinnutju van ut 
kongres : wij zijn geen volk dat 
pas uit de bomen is gevallen 
ovurtuigt mu ervan dat onzu 
waiter niet zun bestu ogunblik 
heeft gehad. Was dat wel zo, 
dan haddie vast guzzegd : wu 
staan hier tu bomun alsof wu 
pas uittut volluk zijn guvvallun 1 

verdur niets dan lof. ik waar
deer uw pogingen du niewu spel
ling in tu voerun, hoewel u wei-
luns inkonsukkwent bent ; want 
waarom nou wél seksie, en niet 
genurraatsie ? 

mij staat un seksie genurraasie 
méér aan I 

A.W., Deventer. 

VIETNAM 

ADEL 

Met genoegen heb ik uw arti
kels gelezen over de adel. Ik ben 
landbouwer en sinds vier gene
raties huren wij een hoeve van 
een adellijke familie. Welnu, 
wanneer iemand een huis ver
huurt aan een ander persoon in 
de stad, dan vergenoegt hij zich 
met zijn huurprijs te ontvangen 
en beschouwt hij zijn huurder 
niet als een ondergeschikte. Bij 
ons blijft die mentaliteit van de 
eigenaar, zoals in de middeleeu
wen. Wij zijn « laten » en moe
ten hem geschenken geven, voor 
hem kruipen en zelfs onze doch
ters moeten nog dienstmeid bij 
hem gaan spelen. Hij mag jagen 
op de verhuurde gronden en op 
xondag — niettegenstaande het 
koncihe — krijgt bij nog een 
speciale plaats in een afzonder
lijke kapel in de kerk alsof hij 
zich niet mag mengen met het 
volk. En toppunt : de hoeve die 
hij ons verhuurt is «zwart goed» 
dat zijn o\ergroül\adcr tijdens 
de franse periode voor een spot
prijs heeft gekocht. En daaren
boven IS hij erfachtig burge
meester, zodat v,ij \olledig \an 
onze eigenaar afhangen. Het 

Ik denk dat een oplossing voor 
dit konflikt moet uitgaan van 
volgende punten ; 
a) erkenning van het Zuid-Viet
namees Bevrijdingsfront als gel
dige gesprekspartner ; 
b) een wapenstilstand, iets wat 
slechts zal kunnen verwezenlijkt 
worden op het opgenblik dat 
beide partijen hun pozities ge-
konsolideerd hebben. Vandaar de 
weigering van Noord-Vietnam 
om op dit ogenblik te onderhan
delen, gezien de momenteel on
gunstige toestand voor de Viet-
kong wegens het vergroten van 
de amerikaanse inspanningen ; 
c) terugtrekking van alle vreem
de troepen ; 
d) 'n referendum betreffende de 
al dan niet hereniging met 
Noord-Vietnam (waarschijnlijk 
negatief). 
Daarbij moet aan Zuid-Vietnam 

een neutraliteit op politiek ge
bied opgelegd worden. Tevens 
zouden er een aantal socio-eko-
nomische struktuurhervormingen 
moeten tot stand gebracht wor
den. De overheersende macht 
van de Noord-Vietnamezen en 
katolicken dient ongedaan ge
maakt. 

Het tijdperk van de ameri
kaanse hegemonie in Zuidoost 
Azië; zoals dit reeds het geval is 
met de britse, is voorbij. De Ja
panse uitdrukking « Azié aan de 
Aziaten > is niet meer te stuiten. 
Eenzelfde situatie doet zich in 
West-Europa voor en dat zal in 
de toekomst ook het geval zijn in 
Afrika en Latijns-Amerika waar, 
nu het schijnt dat het kristen-
demokratisch eksperiment van 
Frei in Chili mislukt is, men 
waarschijnlijk zijn toevlucht zal 
nemen tot het Castrisme. Men 
kan de uitbuiting en de ellende 
van de plaatselijke bevolking 
(denken we hierbij aan Bolivië) 
niet beletten met holle woorden. 
Ook is het weinig waarschijn
lijk dat de leidende groep her
vormingen zal uitvoeren. Een 
parlementaire demokratie zoals 
wij die hier kennen is in de 
meeste niet-europese landen on
mogelijk wegens het ander ka
rakter van die volkeren. Zelfs in 
ons eigen Europa bestaan er vele 
verschillen op dit punt (vgl. de 
werkmg van het sisteem in Bel
gië, Italië, Griekenland, Vere
nigd Koninkrijk, enz...). 

J.V.E., Gent. 

ZAKEN ZIJN ZAKEN 

Luksemburg. In dit staatje gera
ken de kinderen reeds vanaf het 
lager onderwijs vertrouwd met 
het Duits en het Frans, terwijl 
een half uur per dag wordt be
steed aan het plaatselijk dialekt, 
het zgn. « Letzeburgisch ». 

De vruchten van deze hutse-
pot-kultuur ? Noch de duitse, 
noch de franse literatuurweten
schap gewaagt van één enkel 
luksemburgs auteur, maar na
tuurlijk vermogen alle kruide
niers van Luxembourg en Ret-
tembourg alom te verkondigen : 
< Nous zomnies pas dez Alle-
monds ! >. 

H.V., Brussel. 

NAVO-TAAL 

Tot mijn groot spijt stel ik 
vast dat veel dagbladwinkels het 
blad < WIJ > niet verkopen, zelfs 
niet willen verkopen. 

Daarom stel ik voor dat elke 
abonnee ons blad eens zou trach
ten te kopen bij zijn dagbladhan
delaar. Indien deze weigert 
« WIJ » in huis te nemen, moet 
men rezoluut overschakelen met 
alle dag- en weekbladen naar 
een andere dagbladhandelaar die 
ons blad wel wil verkopen. 

J.F., Wilrijk. 

BRUSSEL - LUKSEMBURG 

De idee van Saint-Rémy om 
hier te Brussel tweetalig onder
wijs in te richten heeft opgang 
gemaakt. 

Morgen zouden onze vlaamse 
kleuters dus les moeten krijgen 
in beide landstalen van eeri of 
ander frankofoon onderwijzerke, 
dat ook een klad Nederlands kan 
spreken ! 

De weg hiernaar wordt gewe
zen door het Groothertogdom 

SLAG VAN DE MOLEN 

Wie bij de brussel.se burge
meesters de rol van haantje-
vooruit speelt weet ik niet, maar 
ik heb de indruk dat het Coore-
mans is. Als die indruk juist is 
dan begrijp ik de middeleeuwse 
stommiteilen, die door de kon-
ferentie der brusselse burge
meesters worden uitgekraamd. 
Men moet Cooremans slechts 
aan het werk zien en men 
schaamt zich dat een dergelijk 
man de topfiguur is van onze 
hoofdstad. Men schaamt zich des 
te erger als men de onzin leest, 
die onder zijn leiding de wereld 
wordt ingezonden. 

Het ergste in gans deze zaak is 
dat schrandere mensen zoals Si-
monet uit Anderlecht, Williot uit 
Schaarbeek en Machtens uit Mo
lenbeek zich tegen de stompzin
nigheid die andere kollega's ken
merkt, niet verzetten. Als zij niet 
vlug remmen dan zal het cen
traal gezag verplicht zijn rege-
ringskommissarissen aan te stel
len ; zo niet wordt het herrie 
en leidt men ons regelrecht 
naar een ontploffing van de bel-
gische staat. 

J.E.T., Vilvoorde. 

Een zeer belangrijke reeks par. 
lementaire vragen werd de jong 
ste tijd gesteld door senator Bal
let. Ongetwijfeld werd hij 
getroffen door de groeiende in
vloed van de NAVO op ons na
tionale leven. Hij heeft ingezien 
dat het taalgebruik tussen die 
NAVO en ons leger of de bel-
gische openbare diensten niet 
mocht overgelaten worden aan 
administratieve sleur. 

De NAVO met haar duizenden 
personeelsleden schiet in ons 
land wortel tot in de kleinst* 
uithoeken. Indien de Vlamingen 
er zich hadden bij neergelegd 
dat enkel het IJigels en het Frans 
NAVO-gebruikstalen waren, dan 
was de tijd niet meer zo ver af 
dat bv. bij een ongeval in Tonge
ren met een voertuig van het 
duitse leger, onze gerechtelijko 
diensten, tegen de geest van d» 
taalwet in, Frans of Engels zou
den gebruiken. 

Duitsland heeft zich van dat 
c officiële > Engels of Frans 
niets aangetrokken en heeft het 
gebruik vSn het Duits doen aan-
vaarden. 

Met zijn vragen om in ons land 
voor het Nederlands dezelfde 
rechten te doen aanvaarden, 
heeft senator Ballet juist gezien. 

Een dankbaar officier, 

BPS J8 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd (Ier gepubliceerde lezers» 
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting; 
voor. Over de lezer-srubriek 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

van de redaktie 

Brussel, 11 mei 1967. 
Betr . : anti-atoombommarsj• 

We zouden vel een t ik je tekort schieten aan onze 
plicht to t objekt iv i te i t , moesten ve verzuimen te 
vermelden dat ve tvee lezersbrieven hebben ont
vangen vaanran de s t e l l e r s zich krachtig ui tspra
ken tegen de deelneming van Volksunie-mandataris
sen en -bestuursleden aan de onlangs te Brussel 
gehouden anti-atoombommarsj. Ve hebben deze b r i e 
ven niet opgenomen omdat ze nogal zvaar geladen 
uaren met termen die met een eugemisme "niet-par-
leaentair" vorden genoemd j het behoort to t onze 
s te l rege l s , geen plaats in te ruimen voor derge
l i jke brieven* 
We hadden, na de brieven naar de papiermand ver
wezen te hebben, erover kunnen zvljgen maar - zo
a ls gezegd - zouden vi j dan toch de objekt ivi te i t 
die ook u i t een rubriek van ingezonden brieven 
moet bli jken, vel ergens een duv hebben gegeven. 
Met d i t redaktioneel epis te l en de mededeling 
dat er dus tvee protestbrieven binnenkvamen,trek
ken ve de balans veer in evenvicht. 
Wat de grond van de zaak zelf betref t , hebben ve 
- in een uitvoerig a r t i k e l - aan de vooravond van de 
anti-atoombommarsj onze mening uiteengezet. De 
parti jraad van de Volksunie had de zaak van de 
aarsj trouvens reeds besproken en behandeld ,'uit 
deze bespreking vas de beslissing gesproten dat 
deelnajjie aan de marsj een vr i je ku'estie vas . 
Na de marsj heeft het Verbond van Vlaamse Oud-
s t r i jde r s via zijn blad nogmaals betreurd, dat 
deze marsj een overvegend linkse aangelegenheid 
i s o.m. dank z i j de afzijdigheid van de vlaaras-
gezinde pacifisten. M^JJ 
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Bij het VVB-Kongres 

voor een 
eenheidstront 
te brussel 

'(w. luyten) Sinds de volders de wevers het 
hoofd insloegen te Gent, terwijl de Fransen 
voor de stadspoorten lagen, hebben wij in 
Vlaanderen wel een erg kwalijke traditie. 
Men zegt dikwijls dat, meer dan de kracht 
van de tegenstanders, de innerlijke tegen
stellingen tussen de Vlamingen zelf de voor
naamste oorzaak waren van de kwade sla
gen die wij te verduren kregen. Wij kun
nen er over jammeren, zaak is hoe er aan 
dit euvel moet ontsnapt worden. , Na de, 
oorlog was het erger dan ooit. 

Sommige gearriveerde Vlamingen of al te 
erg aan anti-vlaamse groepen gebondenen 
betwistten zelfs de zin van de vlaamse be
weging. 

Op het vlak van de « eenheid der gees
ten > heeft de Lodewijk De Raetstichting, 
de vlaamse volkshogeschool, schitterend 
werk verricht. 

Zij was de eerste die na de oorlog vlaam
se vijandige broers van wit en zwart, links 
of rechts, gelovig en ongelovig kon bij el
kaar brengen om hen tot het overdenken 
en formuleren te brengen van wat ons al
len bindt als Vlaming, meer dan van wat 
ons scheidt 

Maar tussen droom en daad, tussen in
zicht en aktie stonden en staan dikwijls 
\eel praktische bezwaren in de weg. Ieder 
bleef de andere vanuit zijn politieke kon-
kurrenliegroep achterdochtig bekijken. 

De Vlaamse Volksbeweging, als boven
politieke groep, heeft getracht op haar kon-
gres een eensgezind front te smeden rond 
het beperkte maar zo belangrijke strijd

punt Brussel in het kader van de vlaamse 
ontvoogding in België. 

Hoewel de VVB van mening blijft dat 
alleen federalisme een geheel-oplossing 
biedt voor onze problemen, heeft men in 
een geest van eenheidsfront vooral de na
druk gelegd op de akliepunten, die zowel 
do unitarist als de federalist tot eenheid van 
inzet kunnen brengen : schoolpolitiek te 
Brussel, subnationaliteit, vlaamse benoe
mingen, ziekenhuizen enz. 

Dit alles gevat in een statuut voor Brus
sel, dat de ongebreidelde verfransingsdol-
heid van de dorpspolitiekers daar kan af
remmen. 

Het was verheugend dat zowel de C.V.P.-
volksvertegenwoordiger Lindemans, het 
V.U.-kamerlid Anciaux als het P.V.V.-ge
meenteraadslid Grootaert en de socialisti-
s(he studente mej. De Broek een ^•erre-
gaande eensgezindheid vertoonden. Hoewel 
men terecht kan aanvoeren dat sommigen 
onder hen wel een erg geïzoleerd geluid 
vertolken in hun respektievelijke partij. De 
niet-kongres-werkclijkheid in Vlaanderen 
is dikwijls minder opwekkend. 

Wij hadden van B.S.P.- en P.V.V.-zijde 
liever de vlaamse eensgezindheid zien ver
tolken op zulk V.V.B.-kongres door een 
D'Haeseleer, Major (zo vlaamsgezind op de 
T.V. « ten huize van «...») of — ja, waarom 
niet — Jos Van Eynde met zijn macekliers-
artikels. Maar het is duidelijk dat bij ge
vestigde politieke « waarden » in de linkse 
hoek in Vlaanderen nog steeds een achter
docht bestaat tegenover de V.V.B. 

Haar federalisme moge dan nog zo dui
delijk de levensbeschouwelijke vrijheden 
waarborgen (opnieuw werd er een referaat 
aan gewijd), voorlopig werken daar in alle 
kracht de oude tegenstellingen nog door. 

Een vlaams bevrijdingsfront voor federa
lisme met rode, blauwe, groene en zwart-
gele strijders is nog verre, verre toekomst
muziek. 

Wat ondertussen dan toch moet mogelijk 
zijn en door de V.V.B, zou kunnen geleid 
worden is een bewuste, uitgediepte, met fei
ten van elke dag schandaalverwekkende 
kampagne over de behandeling van de Vla
mingen in het brusselse ziekenhuiswezen. 
Om welke redenen men dan ook wil snij

den, die etterbuil vertoont sociale, natio
nale, humane en nog meer andere facetten. 
Zulke aktie zou inslaan, en ook de bredere 
volksmassa zou erdoor kunnen gesensibiii-
zeerd worden. Dat voelden we zondag als 
voor een achthonderdkoppige zaal dr. An
ciaux koel-vernietigend die schandaalcijfers 
opsomde, waarvan één van de meest spie
kende : sinds 1963 (weet je nog ; de nieu
we taalwetten die alles gingen in orde bren
gen) werden er in de brusselse agglomera
tie in de C.O.O.-klinieken 230 dokters be
noemd, waarvan « 1 > (één, uii) met ne-
derlands diploma. 

• Na een weinig eervol icompromis 

hallstein 
bewees een 
laatste dienst 

(h. van altena) Indien Frankrijk er zich 
niet tegen verzet had, zou Walter Hallstein, 
tans voorzitter van de EEG-Koramissie-
oud-regiem, de eerste voorzitter geweest 
zijn van de Kommissie-nieuw-regiem, d.w.z. 
de eengemaakte Kommissie die denkelijk in 
de maand juli in de plaats zal treden van 
de EEG-Kommissie, de Hoge Autoriteit van 
de E.G.K.S. en van de Kommissie van Eu
ratom. 

De eenmaking van de exekutieven zou 
op zich zelf geleid hebben tot een verster
king van het integratiestreven in suprana
tionale zin. Met aan het hoofd een man als 
Hallstein — een ervaren jurist, een politi
cus van groot formaat, een bekwaam be 
heerder en het type van de « vriendelijke 
hardnekkige > — zouden de europese in
stellingen hun invloedssfeer zeker verruimd 
en verdiept hebben. 

Het was juist daarom, en omwille van 
een sedert lang bestaande wrok, dat gaullis
tisch Frankrijk de verwijdering van Hall
stein geëist heeft. Kiesingcr hccfl maar 
zwak gereageerd. Hij heeft Hallstein in 
feite laten vallen. Er kwain uiteindelijk een 
weinig eervol kompromis uit de bus, dat 
aan Hallstein zou toegelaten hebben voor
zitter van de nieuwe Kommissie te zijn van 
juli tot einde december. Met inbegrip van 
zomer- en kerstreces. 

Hallstein heeft dat kompromis verwor
pen en heeft meegedeeld dat hij zijn kan
didatuur voor zulk voorzitterschap niet 
stelt. Hij heeft aldus een dubbele diensÉ 
aan de europese integratiepolitiek en aan 
de toekomstige kommissievoorzitters bewe
zen. 

Ten eerste wordt aldus in reliëf gesteld 
dat de voorzitters moeten eisen dat ze min
stens twee jaar in funktie zijn zoals dbor 
de betreffende verdragsteksten voorzien 
wordt. Er was een achterpoortje : op eigen 
wens kon de voorzitter zijn ambtstermijn 
verkorten. Hallstein heeft aangetoond daÉ 
zulke verkorting niet wenselijk is, omdat 

,Z(: afbreuk doet aan de waardigheid en de 
onafltankelijkheid van het ambt en omdat 
ze de efficiency van het voorzitterschap in 
het gedrang brengt. 

Ten tweede heeft Hallstein onderstreept 
dat het lot van een voorzitter van de Kom
missie niet mag geregeld worden in een téte 
k tête tussen de leiders van de klassieke 
soevereine europese mogendheden. Wat de 
GauUe en Kiesrnger ook mochten bedisseld 
hebben : hun kompromissen mogen niet be
palend zijn voor de gedragslijn van een 
voorzitter. 

Hiermee blijft de toekomst van de nieu
we Kommissie nog steeds bezwaard door al
lerlei hipoteken die hun oorsprong vinden 
zowel in de openlijk uitgesproken soeverci-
niteitseisen van Frankrijk als in de minder 
duidelijk gemanifesteerde europese lauw
heid van andere regeringen. 

De kracht van het europese streven moei 
haar bron vinden bij de europese mensen 
zélf en bij de natuurlijke volksgemeen
schappen in hun federaal opgebouwde 
strukturen. 

Het nieuws deze week komt uit 
parlementaire kringen : de aanpas
sing van de parlementaire vergoe
ding. In deze netelige kw^estie, die 
tegenover het groot publiek een 
zekere gêne veroorzaakt, blijkt de 
CVP de drijvende kracht te zijn. De 
kristendemokratische partij heeft 
nu eenmaal het kompleks van de 
bewreging te zijn, die de openbare 
opinie om beterswil trotseert en 
die er ook een soort martelaars-
kompleks op nahoudt, een verre na
klank van de kristelijke bindingen 
van deze partij met de kerk. Er 
moet toch ergens een verborgen 
drang zijn die de politieke partij 
met het kristelijk besef er toe leidt, 
af en toe van deze « martelaarsroe
ping » blijk te geven. Anders is het 
niet te verklaren, dat ze in de ka-
merfraktie waar de parlementaire 
wedde-aanpassing ter sprake kwam, 
de meest uitgesproken pro-stelling 
innam, terwijl de PVV-leden er zo
gezegd tegen waren en de BSP-
fraktie zich op de vlakte hield, bei
de inwendig « biddend » — voor zo
ver deze logebroeders tot bidden in 
staat zijn — dat de « grootste partij 
van het land » de spits zou afbijten 
en dat zou doen, wat allen zonder 
uitzondering het meest wensen : in 
1967 de aanpassing van hun wedde 
binnenhalen zonder dat daaraan 
bijkomende verplichtingen zouden 
verbonden zijn. 

Men heeft niet eens de schijn wil
len redden. Koud stelt men in de 
kamerkommissie, die over het eigen 
budget van de kamer moet oorde
len, dat de parlementaire vergoe
ding niet langer in overeenstem
ming is te brengen met de levens
duurte en dat deze vergoeding der
halve moet verhoogd worden. De al 
dan niet oprecht gemeende bezwa
ren, dat in een tijd van algemene 
levensduurte en verhoogde fiskali-
teit ook de parlementsleden een be
lofte van grotere inspanning zou
den verbinden aan een hogere par
lementaire vergoeding hebben in de 
nuchtere stemming over dit objekt 
niet de minste weerklank gevon
den. Er is dus geen sprake van bij 
vb. de parlementaire vergoeding te 
splitsen in een vaste vergoeding en 
•n een gedeelte, dat afhankelijk zou 

beroepsHALVE 
bekeken 

gesteld worden van de aanwezig
heid op de bijeenkomsten van het 
parlement Het welig woekerend 
absenteïsme is nochtans een meer 
dan voldoende reden, om de parle
mentsleden tot groter bescheiden
heid aan te zetten. Het feit dat ze 
er na grondig overleg geen rekening 
mee houden onderstreept de wet 
van de traagheid die, meer dan el
ders, in de politiek van overwegen
de toepasselijkheid is. Normaal 
scheiden ons twee jaar van de vol
gende parlementsverkiezingen. Te
gen die tijd zal deze aanpassing 
lang vergeten zijn. We zullen het 
als publiek trouwens aan de kamer
leden en senatoren moeten overla
ten, het onder mekaar uit te vech
ten of deze aanpassing al dan niet 
gelijk zal zijn in omvang en in tijd 
voor deze kategoriën. Onze kleine 
pink zegt ons trouwens dat de he
ren wel een middel zullen vinden, 
om op tijd en stond voor een sin-
kronizatie in te staan. Het tegen
overgestelde te vermoeden zou de 
handigheid van onze heren wetge
vers onderschatten. Alle gekheid op 
een stokje : een parlementslid moet 
behoorlijk betaald worden voor zijn 
werk, doch het is jammer dat de 
grote partijen zich niet een de 
moeite getroosten, door een bepaal
de « eskalatie » — om een mode
woord te gebruiken — deze aanpas
sing aanvaardbaar te maken voor 
de publieke opinie. Daardoor ver
spelen ze de kans, de parlementaire 
demokratie als begrip en als funktie 
te herstellen bij deze openbare me
ning, die tans in haar opvatting zal 

versterkt worden dat zij de eeuwige 
bedrogene is, zonder dat ze in staat 
is een alternatief te vinden, tenzij 
dat ze zou tippen op een jonge par
tij als de Volksunie, die ter zake 
een der zeldzame is die voorbehoud 
heeft gemaakt, met een logisch on
derscheid des oordeels en prak
tische voorstellen. Gans het ver
loop van deze pijnlijke aangelegen
heid toont aan dat het regime ver
moeid is en dat niet alleen een her-
strukturering van de staat zich op
dringt doch dat ook een herdenken 
van het regime onvermijdelijk zal 
zijn, wil dit regime zich handhaven. 

De volmachten die de Gaulle tans 
in Frankrijk vraagt doen onweer
staanbaar denken aan het precedent 
dat Vanden Boeynants in ons land 
heeft geschapen. De voorwendsels 
mogen anders luiden, feit is' dat 
Vanden Boeynants met deze navol
ging ten overvloede te kijk staat als 
een a-demokratisch man en de par
tijen die hem hebben gesteund als 
verloochenaars van de parlemen
taire beginselen. 

De kongressen van de V^laamse 
Volksbeweging en van de Waalse 
Ekonomische Raad stonden uiter
aard in lijnrechte tegenstelling. Ze 
bevestigen slechts de scheiding die 
zich duidelijker en scherper i-.'te-
kent. Over Brussel blijkt er momen
teel geen redelijke dialoog mogelijk 
te zijn, men sluit zich op in van 
voren aan afgetekende stellingen. 
Het zal alleen de krachtproef zijn, 
die een beslissing zal afdwingen. 
Beide kongressen zijn daar om dit 
aloude axioma te bevestigen. 

De indiskrete uitlatingen van een 
kabinetsattaché van ekonomische 
zaken hebben in Limburg beroering 
verwekt. Ze zijn de neerslag van 
een mentaliteit : hoe zou men van 
een Van Offelen kunnen verwach
ten dat hij met de vereiste omzich
tigheid denkt en handelt tegenover 
de limburgse gemeenschap 7 In zijn 
brusselse eigenwaan is dat nu een
maal onmogelijk. Dat de regerings-
pers met deze verklaringen ver
veeld is begrijpen we, doch haar 
uitleg bevredigt niemand. Deze ver
klaringen en de uitleg die er i.an 
gegeven wordt, bevestigen slechts 
het vermoeden, dat men de beper
kingen in de kolenproduktie op de 
rug van Limburg wil afwentelen en 
dat de zgn. rekonversie ter vervan
ging van de verloren gegane werk
gelegenheid (die nog zal dalen) 
nog niet eens op papier bestaat. 
Hoe in dergelijke omstandigheden 
het vertrouwen van de werkende 
bevolking in de bestaande sindika-
ten, met voorkeur voor de kriste
lijke, verklaarbaar is kan slechts op 
rekening geschreven worden van de 
-in officiële kringen zo geroemde als 
gewaardeerde duldzaamheid van de 
Limburgers. Deze vaststelling sluit 
waarachtig geen waardering in voor 
deze bevolking, aan wie een hard 
ontwaken wordt voorbereid door 
de wereldvreemde teoretici van de 
belgische ekonomie, voor wie er 
nog altijd geen twee gemeenschap
pen bestaan. 

Intussen gaat de kurve van de 
levensduurte onophoudbaar naar 
omhoog en volgen tans de produk-
ten die, naast het brood, tot de spe
cifieke voedingssektor behoren. We 
geraken er de tel bij kwijt. Dat kan 
slechts de specialisten van de op
eenstapeling der prijzen doen grijn
zen. Misschien zal de grijns omslaan 
in een groene lach, wanneer het pu
bliek tijdig genoeg in het stemhokje 
zijn verdikt zal kunnen vellen over 
een regering, die later in de geschie
denis van ons land zal bekend staan 
als de meest brutale expressie van 
de machtswellust en het bedrog. 

P.O. 



• Y.d.B. maakt voor één keer school 

ook de gaulie 
regeert met 
volmachten 

'(red.) Als het te Parijs regent, di tippelt het 
in Brussel. Het omgekeerde is voor één keer 
ook waar. Nada t Van den Boe^nants maan
den lang heeft geploeterd om zijn volmach
ten b innen te rijven is ook d e Gaul le tot 
he t besluit gekomen, dat zijn regering vol
machten nodig heeft. He t voorwendsel is 
de europese « t iming > ; het heet dat de 
verslagen der deskundigen de generaal er
van hebben overtuigd, dat Frankrijk niet 
klaar kan komen tegen 1 juli 1968, da tum 
v a a r o p de volledige integratie een feil; zou 
moeten zijn. De Gaulle is van mening dat 
hi j met de normale parlemenat ire pioce-
du re te veel tijd zal verliezen... 

I n werkelijkheid gaat het om heel wat 
anders. De parlementsverkiezingen hebben 
de gaullistische meerderheid zodanig ver
zwakt dat de generaal in het huidig parle
ment niet meer het volgzame schaap van 
vroeger terug vindt. Dat bevalt hem niet en 
daarom moet het uitgeschakeld worden 
door volmachtwetten. De studie van de be
staande franse wetgeving laat toe vast te 
stellen, dat de gevraagde volmachten zowel 
de facto als de jure overbodig zijn. Ze heb 
ben slechts zin wanneer ze de proef op de 
som leveren van de (veronderstelde) nutte
loosheid en onbekwaamheid van een As
semblee, die niet meer of te weinig naar de 
pijpen van het staatshoofd danst. Als men 
trouwens verneemt dat de volmachten er 
ook toe strekken de sindikale vrijheid en de 
sociale zekerheid te beknotten of te beper
ken, dan vertoont het opzet van de Gaulle 
verdacht veel gelijkenis van dit van zijn 
kleine belgische voorloper en na-aper Van 
den Boeynants, die zich bij ons een iwee-
de de Gaulle waant. 

De overeenstemming is frappant. We 
hebben altijd betoogd dat het er Vanden 
Boeynants niet om te doen was, de begro-
tingsmoeilijkheden te bestrijden of de 
ekonomischc expansie te bevorderen, doch 
wel dat de volmachten een politiek doel 
hadden : de huidige regeringsmeerderheid 
bijeen te houden door haar par lementair 
ui t te schakelen en meteen het hele parle
ment . De GauUe redeneert en handel t niet 
anders. Indien hij in de tijdsorde achter 
Vanden Boeynants komt, in opvat t ing en 
geest is de autokraat de Gaul le een voor
beeld voor Vanden Boeynants geweest. De 
evolutie te Parijs bewijst ten overvloede 
da t onze brusselse eerste-minister met zijn 
volmachten de weg van de anti demo-
kratie is opgegaan. 

• Een Volksunie-wetsvoorstel 

het pensioen 
van de 
zelfstandigen 

(red.) Vorige week meldden we reeds dat 
de senaatsfraktie van de \ 'olksunie een wets
ontwerp heeft ingediend, strekkende tot een 
redelijke aanpassing van de rust- en over
levingspensioenen van de zelfstandigen, een 
der meest verwaai loosde kategorieën van 
onze medeburgers. De memoiie van toe
lichting vertrekt van de vaststelling, dat de 
tans ui tbetaalde pensioenen beneden het 
vereiste min imum liggen. De indieners van 
het wetsontwerp zijn van mening, dat met 
hun voorstel een stap is gezet naar meer 
sociale gelijkheid. Het wetsvoorstel is in het 
bijzonder een merkelijke verbetering voor 
het overlevingspensioen van de weduwen. 
De aanpassing van deze pensioenen is tans 
des te wenselijker, daar de regeiing -voor 

alle andere pensioensTelsels een aanpassing 
beloofd heeft tegen 1 januar i 1968. 

H e t is slechts normaal da t deze beslis
sing wordt uitgebreid tot de zelfstandigen, 
ook omdat deze kategorie veruit de laagste 
pensioenen geniet. 

In cijfers komt het voorstel neer op wat 
volgt. Voor een gehuwde op 65 jaar van 
26.700 naar ;!2.000 fr.; op 66 j . van 27.700 
naa r .lé.OOO fr. en op 67 j . van 28.700 naar 
36.000 fr. 

Voor een alleenstaande man, zelfde leef
tijden, resp. van 17.800 naar 24.000 fr., van 
18.500 naar 26.000 fr. en van 19.200 naar 
28.000 fr. Voor een alleenstaande vrouw van 
60, 61 en 62 j . van resp. 17.800 naar 26.000 
fr., van 18.500 naar 26.000 fr. en van 19.200 
naar 28.000 fr. 

De voorgestelde bedragen komen overeen 
met de bedragen, vooropgezet in het verkie
zingsprogramma van de P.V.V. die tans re-
geringspariij is. De indieners zijn van oor

dcel dat het onaanvaardbaar zou zijn dat de 
gepensioneerde zelfstandigen niet zouden 
krijgen wat hen door een regeringsparti j 
werd beloofd, nu deze de macht heeft om 
haar belofte waar te maken. H e t voorstel 
van de V.U. komt na di t van I december 
1965, waarin de V.U.-senatoren vooislel-
deu om het toegelaten bedrag aan bestaans
middelen in het regime van d e zelfstandi
gen te verhogen tot 30.000 fr. voor de ge
huwden en tot 20.000 voor al leenstaanden 
en weduwen. 

Wij zijn benieuwd, welk onthaa l de 
C.V.P. en de P.V.V. aan d i t bij uil stek so
ciaal V.U.-wetsvoorstel zullen voorbehouden 
en welke steun he t zal genieten in de mid
dens, organizaties en bladen die steeds op
nieuw betogen dat het lot der zelfstandigen 
hen zeer nauw aan het har t ligt. Normaa l 
moeten deze organizaties en bladen dit 
voorstel steunen, anders zijn ze niet logisch 
met zich zelf of ontmaskeren ze zich als 

mantelorganizaties van de kleurpart i jen, d ie 
ze trouwens al te vaak slechts verbaal h a r d 
durven aanpakken doch als punt je bij paal-
tje komt (bvb. bij verkiezingen) steeds op-
nieuw door dik en d u n steunen. Zelfs wan-
neer deze part i jen h u n beloften ten aan / i en 
van de zelfstandigen feestelijk hebben in
geslikt. 

Waar moeten nieuwe wegen 
komen ? 

behoefte 

Charles d'ydewalle 
We hebben deze lueek eerst een verbolgen en vervolgens een grinnikend uur 

gesleten m een geschrift van een fameuze kwisienbiebel, de francofone brugse 
joernahst Charles d'Ydewalle. Charles van Outryve d'Ydewalle (« van Oulryve > 
laat hl] doorgaans vallen omdat het te vlaams klinkt) is van adel. De nobilions 
wier adelbrieven zes-zevenhonderd jaar oud zijn, halen een tikje meesmuilend 
hun neus op voor de adellijke herkomst van de d'Ydewalles. Het zijn, zo zeggen 
ze, doodeenvoudig Van Oulryves die maar geadeld zijn in de achttiende eeuw • 
ridders die hun titel te danken hebben aan het fortuin dat hun voorouders-van-
recente-datum m de grondspekulatie hebben verdiend, rijkgexuorden boeren Der
gelijke subtiliteiten laten we voor wat ze waard zijn : bij gebrek aan blauw bloed 
in onze eigen aderen hebben we weinig of geen belangstelling voor de nuances 
waarmee een oude douarrière beslist de helft van haar rijkbespraakt leven kan 
imllen. Laten we het houden bij de vaststelling van het (kleine) adeldom der 
d Ydewalles die — hoe dan ook — trouwens zo slecht niet boeren : de bioer van 
Charles is provinciegoeverneur van West-V laanderen. 

De thans 65-ja,ige Charles d'Ydewalle werd te Gent geboren, maar is eigen
lijk te beschouxoen als een Bruggeling. Zijn (uiteraard franstalig) onderwijs ge
noot hij bi, de Benediktijnen te St. Andries-bij-Brugge. Hij studeerde rechten, 

/ maar kwam al vroeg in de joernalistiek terecht. Hij werkte jarenlang voor de 
« Nation Beige » en schrijft thans hoofdzakelijk in « Le Soir ». Zijn pennevruch-
ten komen ook af en toe terecht in een paar buitenlandse kranten waarvoor hij 
een korrespondentie verzorgt; vooral zijn anti-vlaamse oprispingen in de * Joui-
nal de Geneve » hebben al heel wat menapisch kwaad bloed gezet. 

Onder de oorlog verliet hij illegaal het land om, na de gebruikelijke inter
nering m Spanje, Londen te bereiken waar hij oorlogskoirespondent werd Hij 
bleef trouwens de slagvelden met de pen veislaan, want hij trok later ook naar 
Palestina en Korea. 

Charles d'Ydewalle is — met niet al te veel sukses overigens — ook een 
tijdje lang homo politicus geweest ; hij behoorde tot het groepje franskiljons uit 
Vlaanderen dat Degrelle in diens opgang en « middenslandsperiode > trouw ter 
zijde stond. In 1936 brak hij met het rexisme en fungeerde dan een tijdlang als 
hoofd van Jut in de pers van le beau Léon. De rexistische periode past wonder
wel m het leven van deze man, die alleszins niet al te veel last heeft van demo-
kratische adelbrieven (voor zover dat geen contradictio in terminis is). 

Charles d'Ydewalle is een lange slungel die men bij allerlei grote gelegen
heden te Brugge kan ontwaren terwijl hij in volle straat met luide (franse) stem 
zijn doorgaans zerpe kommentaien over mensen en dingen ten beste geeft. Hij 
geldt zowat als het zwart schaap van de familie, maar heeft toch zijn entrees in 
hogere brusselse kringen en in heel de francofone pers. Hij pozeert graag voo, 
* une dme hbre >, een rebelse geest, een Michel de Ghelderode van de franco-
fone Vlaamse joernalistiek; om die reputatie te staven misbruikt hij zijn onmis
kenbare spirit en zijn welversneden pen nogal eens « pour épater le bourgeois » 
op een goedkofie en weinig originele manier. Het zijn heus niet alleen flamin
ganten die dat vaststellen! Alhoewel het niet onverstandige maar vreselijk hau
taine heerschap voor een flamingant — en reeds voor een doodgewone Vlaming 
trompens — xverkelijk onuitstaanbaar wordt omwille van zijn meest achterlijke 
laatdunkendheid tegenover de vlaamsgezinden, tegenover de vlaamse mens, tegen
over de nederlandse kuituur. 

Het geschrift van Charles d'Ydeu-allr dat ons aanvankelijk kwaad bloed 
zette, doch ons later grinniken deed van binnenpret, is een pocket van een 160-
tal bladzijden : < Confession d'un Flamand >. Het is ingeleid door een andere 
kxctstenbiebel. Marcel Thiry, en het brengt de de-fi-ni-tie-ve dingen die d'Yde-
xualle meent le moeten zeggen over Vlaanderen, de vlaamse bncr<ring en de 
franskiljons in Vlaanderen. " 

Het boekje druipt letterlijk van adellijk misprijzen voor ons. De toppezot 
geworden glorie van een zich hoog boven ons verheven franskiljonse nobiljon ligt 
er zo d,k op, dnt de pocket er bijna niet van dicht kan : Charles d'Ydexvalle heeft 
— in zijn ijver pom épater — een on gewn ld-geestige parodie op Charles d'Yde 
walle geschreven. Alle dooddoeners zijn présent : de krokodilletranen om de on
ridderlijke xvijze waarop de vlaamse laten de franse heren in 1302 afpoeierden 
de levensgrote krans op het graf van Napoléon, de geschiedenis van de vlaamse 
beweging herleid tot een door van Bissing na de eerste wereldoorlog nagelaten 
tijdbom, de eeuxcenlange tweetaligheid xwi Vlaanderen enzoverder. We woiden 
er gescholden voor zonen en dochtn s x,an koetsiers, van keuterboerkens, van keu
kenmeiden, van landlopers en van alles wat vroeger onderdanig de pet moest 
afnemen voor mossjeu le sjevaljee. Het heimwee naar die goede oude tijd is zo 
sleik. dal d'Ydeumlles fnoza er zoxraa, een sleike toets, een a pa, te behoiine. door 
hijgt. ^ 

Maar je blijft niet kwaad : dit is ivdndnnd een boek van heimwee. De goede 
oude tijd is passé, les temps sont réxjolus. Ondanks alle hoon, alle superioriteit, 
alle bravour is dit boek gedragen dooi het besef dat nu de zonen van de koet
siers aan de beurt zijn. En de andcien rijp voor een muzeum. 

dio Gene.s 

tweemaal hoger 
in Vlaanderen 

(red.) H e t steeds weerkerend waals gezanik 
over priori tei t voor d e waalse gewesten te
genover de vlaamse werd reeds vaker af
doende weerlegd. W^ellicht werd één aspekj 
daarvan tot nog toe niet voldoende nuch
ter-wetenschappelijk benaderd, nl . de be
hoefte aan wegen in Vlaanderen en Wal lo 
nië. In een studie, gepubliceerd in « Ekono-
mie in Vlaanderen > (driemaandeli jkse ui£. 
gave van de Ekononiische Raad voor Vlaan
deren) door dr. A. De Waele, werd a a n g e . 
toond dat de ekonomisch verantwoorde be
hoefte aan wegen in Vlaanderen dubbe l zo 
groot is als in Wallonië. 

Zoals dr. De W^aele aantoont is het fun
damenteel fout, voor tdurend de geografi
sche ligging van een weg te verwarren met 
het ekonomisch belang dat deze weg voor 
de streken v e r t o o n t Zowel gewestelijk als 
provinciaal en interprovinciaal kan m e n 
niet spreken van een antwerpse, een oost-
vlaamse of een vlaamse of waalse weg. E r 
kan onmogelijk gesproken worden van 
Vlaams of waals verkeer, omdat d i t verkeer 
op vlaamse of waalse trajekten verloopt. De 
huid ige weg Brussel-Luik bvb. loopt voor 
3 /4 door vlaamse gemeenten, doch dit be
tekent geenszins dat deze weg 3 /4 vlaamse 
Trafiek bedient I Daar onze havens n u een
maal aan zee liggen en de zeeprovincies 
vlaams zijn, transiteren in- en uitvoer nor
malerwijze via vlaamse gewesten. 

Vermits onze ekonomie voornamelijk een 
t ransi tekonomie is hoeft het — stijgend — 
belang onzer havens niet meer aange toond 
te worden. H e t is volgens de studie De 
Waele vrijwel zeker dat het aandeel de r 
diverse gewesten niet in verhouding staat 
tot de lengte der geografische trajekten en 
hun belang dus evenmin. Daaru i t volgt 
dat de geografische optiek niets te maken 
heeft met het werkelijk regionale be lang 
van trafieken en infrastrukturen. O p bazi» 
van deze grondprincipes heeft dr. De Wae l e 
dan uitgerekend, welke de respektievelijke 
behoeften van Vlaanderen en Wal lonië zijn 
inzake wegen H i j kwam tot de slotsom da t 
de investeringsbehoeften voor wegen in 
Vlaanderen dubbe l zo hoog liggen als in 
Wallonië, als gevolg van het ontstaan en 
de richting van de trafiek, wat echter n ie t 
betekent dat investeringen in die zin twee 
maal zove>i ten goede zouden komen aan 
Vlaanderen dan aan Wallonië. 

Daarui t volgt meteen dal de tot nog toe 
gevolgde politiek van investeringen in Bel
gië tegen alle ckonomische wetmat igheid 
in werd gevoerd en dat paradoksaal genoeg, 
een dergelijke onekonomische politiek d i e 
de « eenheid van het land » heet te te die
nen ingevolge de beruchte dozering, deze 
eenheid meer heeft geschaad dan gediend. 
Indien men deze eenheid zou beschouwd 
hebben in funktie van verscheidenheid en 
van rangorde — welke vizie ook de ekono
mischc wetmatigheid volgt (en er absoluut 
niet mee in strijd is) — dan zou men ze 
ook veel beter gediend hebben. Maar d e 
schrik voor het feit, dat daarin een zekere 
erkenning van een federale werkelijkheid 
schuilt, heeft het regime ervan weerhouden 
aldus le denken en te handelen, met al d e 
gevolgen vandien, nl. een ontwricht ing van 
gans het belgische wegennet, een ckonomi
sche wanverhouding die geen van be ide 
landsgedeelten tegemoet komt. een koncen-
tratie rond het waterhoofd Brussel en een 
miljardenverkwisiing, die zich tans o.a. 
wreekt in begrotingsmoeili jkheden, die veel 
omvangri jker zijn dan men wil toegeven-
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T.V.-SCHERM 
Volgende woensdag, 
zendt Brussel-Ned. 
nieuwsberichten van 20 uu r 
(te 20 u 25) een vier-par-
tijen-debat uit over de uni
versitaire problemen. Van 
Volksunie-zijde zal volksver
tegenwoordiger mr . Hugo 
Schiltz aan dit debat deel
nemen. 
Onze lezers mogen deze 
T.V.-uitzending zeker niet 
missen ! 

VERKEKEN K A N S 

Van verschillende zijden — 
c m . door Mauri ts Van Haegen-
doren op het V.V.B.-kongres — 
werden de vlaamse Kamerle
den er toe aangespoord om 
verleden donderdag de begro
ting van Nationale Opvoeding 
te verwerpen omdat ze geen re
kening hield met de vlaamse 
eisen inzake de leuvense en 
brusselse Vrije Universiteiten. 

De redaktie van dit n u m m e r 
van Wij werd donderdagvoor
middag afgesloten, zodat we 
niet meer in s taat waren om de 
uitslag van de s temming don
derdagnamiddag te kommenta-
riëren. Van de vrome wens van 
Maurits Van Haegendoren is 
inmiddels na tuur l i jk niets in 
huis gekomen : dat wisten we 
al op voorhand en we hoefden 

daa rom geen feniksen en waar
zeggers te zijn. 

Daarmee is nog eens bewe
zen, wa t een fameuze komedie 
dest i jds door de vlaamse CVP 
rond het wetsvoorstel Verro
ken is gespeeld. 

G R O N D W E T 

Het Staa tsblad heeft dezer 
dagen de officiële en rechtsgel
dige neder landse tekst van de 
grondwet gepubliceerd. 

Na 137 j aa r mogen de Vla
mingen dus eindelijk rechts
geldig vernemen « dat alle Bel
gen gelijk zijn voor de wet ». 

Maar zo ver is het inmiddels 
nog lang n i e t ! 

De Vlamingen zijn — op een 
paa r minderheden in Frank-
l i jk en Spanje na — de aller
laats te West-Europeanen o m 
een grondwet in eigen taal te 
krijgen. 

T R O E P E N IN D U I T S L A N D 

Onlangs is tussen West-Duits
land, Groot-Bri t tannië en de 
Verenigde Sta ten een akkoord 
gesloten over de br i t se t roepen 
in de Bondsrepubl iek. Uit dit 
akkoord blijkt, dat he t handha
ven van t roepen in West-Duits
land de Br i t ten voor taan 
slechts 140 miljoen per j a a r zal 
kosten — een peulschilletje in 
vergelijking me t de kosten die 
België zich moe t get roosten 
om zijn leger (het volledige le-

Verleden maandag werd te La Louvière een grote betoging en meeting gehouden in het teken 
van de prioriteit voor de rekonversie van het Centrum. Meer dan 20.000 mensen namen aan de
ze manifestatie mee. De massale opkomst was te danken aan het feit dat de officiële diensten, 
de grote sindikaten, de gemeentebesturen en zelfs de werkgevers de betoging en haar eisenpro
gramma onder hun bescherming hadden genomen. Voor wanneer dergelijke eensgezindheid in 
Vlaanderen, in Limburg bijvoorbeeld 7 Maar ja, de vlaamse kleur politieker s hebben niet de van

zelfsprekende refleks die de Walen wél hebben ! 

ger, behalve de pa rakomman-
do's, na to bene) in Duitsland 
te handhaven. 

Deze overwegingen zijn be
slist niet v reemd aan he t feit, 
dat tans van zowat alle kan ten 
aangedrongen word t op terug
t rekking van onze t roepen ui t 
Duitsland. Ar thur Gilson in de 

BELANGRIJK 
Sinds weken en misschien wel maanden 

\ inden de redaktie van de « Libre » en de 
alvermogende toezichter op die redaktie, 
de hoogedele gestrenge opvolger van Jour-
dain, hun hoogste genoegen in het aan de 
kaak stellen van wat zij noemen de « ver
zameling van dwaasheden » waarmee de 
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht zich 
zou ijezig houden. Stompzinnig is het na
tuurlijk, de tweetaligheid uit Vlaanderen 
te doen verdwijnen ; die tweetaligheid 
draagt immers zozeer bij tot de \erstan-
delijke ontwikkeling van hen die niet het 
onschatbare geluk hebben slechts één 
enkele taal nodig te hebben, het univer
sele Frans. Dat van deze « universaliteit », 
\an deze de gehele aarde omvattende 
bruikbaarheid en geldigheid ongeveer 
niets is overgebleven, is uiteraard nog 
niet tot deze redaktie en tot de man die 
met zijn rode stilt alle artikels te lijf gaat, 
doorgedrongen. Met des te groter hard
nekkigheid wordt dan maar de heilige 
oorlog tegen elke bekrompenheid en ge
brek aan werkelijkheidszin gevoerd. Ook 
al gaat men hierbij uit \an een hersen-
silum. De aangeklaagde gevallen worden 
met zorg uitgeko/en (waardoor het geheel 
vervalst wordt !), de spot is .scherp en 
vanzelfsprekend (hoe gevoehg men an
ders ook schrijven kan over de eisen van 
de kristelijke naastenliefde, die de gehele 
vlaamse beweging zou moeten doen ver
dwijnen) wordt geen mens gespaard ! 
Onverbiddelijk komt dan telkens weer het 
besluit lerug : wat zich maar met zo'n 
onnozelheden bezig houdt, moet verdwij
nen ! Daar /,i|n nu eens échte besparingen 
te doen ! 

Dat op die wijze elke vorm van bestuur 
en administratie kan aangevallen wor
den, is die heren waarschijnlijk nog niet 
duidelijk geworden. Evenmin dat hun aan
vallen en hun spot e\en hard en even 
snijdend ziin voor hun eigen lezers, de 
trouwe, kritieklo,^c lezers bv. te Leuven. 
Ook al zi|n die heren van beroep univer
siteitsprofessor ! Want beslist onbewust 

van het ruimer verband en zeer ernstig 
heeft de « Libre » een echo gewijd aan de 
« identiteitskaart » van de franssprekende 
professoren van de leuvense universiteit. 
Een eerder beperkt aantal van deze hoog
geleerde heren woont inderdaad te Leu
ven zelf en beschikt daardoor enkel over 
een nederlandstalige identiteitskaart. Dit 
betekent voor deze hooggeleerde heren 
vanzelfsprekend een ontzettend moeilijk 
probleem. 

Zoals iedereen kan nagaan bevat een 
dergelijjc belangrijk dokument een aantal 
moeilijke woorden : « Naam — Voorna
men — Burg. staat — Geboren te — Op 
— Beroep ». Blijkbaar waren de hoogge
leerde heren (en hooggeleerde familie
leden !) niet in staat, deze woorden te 
begrijpen. Iets waarmee, in omgekeerde 
richting, tot zelfs de armzaligste vlaamse 
inwijkeling in Wallonië wél klaar kwam I 
Daarom hebben die hooggeleerde heren 
door een heldhaftige strijd, waarin zij 
trouwens trouw werden gesteund door 
de heren van dit alles overtreffende dag
blad, bereikt dat voor hen een dienst van 
technische (administratieve) bijstand 
werd opgericht. Iets wat in deze tijd van 
hulp aan en zorg voor onderontwikkelden 
eigenlijk iets vanzelfsprekends zou moe
ten zijn. Maar die ontzettend dwaze Vla
mingen durven zo maar veronderstellen 
dat die hooggeleerde heren ook iets ken
nen van wat elke Vlaming weet als hij 
lager middelbaar onderwijs heeft gevolgd, 
en dat is natuurlijk onaanvaardbaar ! 

Na een parlementaire vraag, een uit
voerig ministerieel antwoord van Van-
derpoorten en het ten slotte vwrschenen 
koninklijk besluit kunnen de hooggeleer
de heren nu bij hun identiteitskaart be
schikken over een gewaarborgd juiste 
vertaling van « Naam... ». Het is belang
rijk te weten, wat het masker « hoogge
leerde » verbergen kan ! 

NElNfnOD. 

« Libre » en Emiel Van Cauwe-
laert in « Het Volk » hielden 
een pleidooi voor de terugtrek
king. 

Waar is de ti jd da t de Volks
unie met deze eis helemaal al
leen stond ? En dat de Volks
unie, omwille van deze eis, ver
sleten werd voor een allegaar
tje van illuziezaaiers en onrea
listische s temmingmakers ? 

Zoals zo vaak en in zoveel 
andere problemen : de schadu
wen volgen 1 

N O B L E S S E OBLIGE 

Zelden is er achter de scher
men zoveel beroer ing rond een 
oppozitie-wetsvoorstel geweest 
als de jongste weken rond he t 
voorstel Coppieters o m het 
aandeel van de adel in de di
plomat ie te beperken tot aan
vaardbare verhoudingen. 

Alle douarr iè res van he t land 
hebben wekenlang — «c 'es t 
honteux, m a c h è r e » — een 
voor de h a n d liggend onder
werp op hun teekransjes ge
had. Op Buitenlandse Zaken 
behoorde he t wetsvoorstel to t 
de voornaamste gespreksstof. 
In de « Libre » waren de jam
merklachten niet uit de lucht. 
Van Acker werd gemobilizeerd 
om in de Kamer de adel onder 
zijn proletar ische bescherming 
te nemen. 

Maui i t s Coppieters zal, bij 
al dat kabaal , wel gegrinnikd 
hebben : « touche » ! 

PARTIJ ? 

Blijkens een omzendschri j -
ven van een hunner bestuurs
leden hebben de zgn. « Vlaam
se Demokra ten » de hoop nog 
niet opgegeven om aan par t i j 
politiek te doen. In dat om-
zendschrijven heet het o.m. : 
« Ondanks een moeilijke s ta r t 
is deze jonge par t i j bezig, zich 
uit te bouwen tot een volwaar
dige politieke groep ». 

Wie achter de schermen van 
deze « volwaardige » groep een 
kijkje gaat nemen, zal slechts 
grinniken om deze pretent ieuze 
verklaring. Van de oorspronke
lijke groep is zo goed als niets 
overgebleven : de heren Daniël 
De Coninck en Staf Verrept 
zijn er me t stille t r om vanon
der getrokken. Alleen het duo 
Roosens-Bourgeois dat — afge
zien van de mis lukte poging 
om de Marsjbeweging desti jds 

voor hun ideologische wagen te 
spannen — nooit bindingen 
met de Vlaamse beweging had, 
zingt het verder uit aan de top 
van het konfidentieel groepje. 

Door onlangs samen m e t 
heel de top van de kommunis-
t ische par t i j in Vlaanderen 
scheep te gaan in de zgn. DAK-
organizatie hebben de Vlaamse 
Demokraten thans definitief 
het masker laten vallen : Roo-
sens ' s tudiereis naar Kuba 
werpt vruchten af! 

E r zal wel geen enkele radi-
kaal-vlaamsgezinde nog zo ar
geloos zijn, zich te laten van
gen aan de ultra-linkse sirenen-
zang van dit groepje, dat uit de 
bi t tere b raban tse ervaring van 
1965 niets heeft onthouden. 

« H E R E N » 

De wilde achtervolging van 
een geneesheer door een groep 
m d e r e geneesheren te Blanken
berge is niet van aard geweest, 
de zaak der dokters simpatie-
ker te maken bij het publiek. 
Natuurl i jk is het stelletje cow
boy's van Blankenberge niet ti-
perend voor heel de medische 
wereld, maar de dokters zou
den er dan wel de hand mogen 
aan houden dat hun sindikaten 
niet in de klauwen geraken 
van would-be k idnappers en 
s t raa tschuimers . In ieder ge
val : de argeloze «verbruikers» 
die totnogtoe bereid waren te 
aanvaarden dat medicus meer 
roeping dan beroep is, worden 
met de dag zeldzamer. 

Dat is alvast één rezultaat 
van de valkenburgse en blan-
kenbergse geneeskundige pe-
rij kelen. 

DE WiNDHAAN 

Op een C.V.P.-meeting te 
Kor t r i jk heeft Wilfried Mar
tens enkele dagen geleden ver
kondigd « dat federalisme een 
psichologisch radikale oplos
sing zonder reële inhoud » is. 

Op 19 maar t 1962 schreef de
zelfde Wilfi-ied Martens in de 
« Gazet van Antwerpen » : « Fe
deralisme, de enige logische en 
konsekwente oplossing voor 
het voor tbestaan van Vlaande
ren ». 

Tussen die twee u i t spraken 
in ligt de da tum waarop Wil
fried Martens zich, met een 
postje en een maandgeld, he t 
kopen door de C V . ? . 
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ZOND ZIJN KAT 
Op de slotzitting van het 

V.V.B.-Kongres verleden zon
dag moest liet woord gevoerd 
worden door vertegenwoordi
gers van de vijf politieke strek
kingen : een C.V.P.-er, een 
B.S.P.-er, een P.V.V.-er, een 
Volksunieman en een kommu-
nist (Moskou) . 

De kommunist , het brussels 
gemeenteraadsl id Van Geyt, 
s tuurde zijn kat. De « R o d e 
Vaan » had de week voordien 
een zware aanval gedaan op de 
V.V.B, omdat deze vlaamse 
drukkingsgroep de heer Rik 
Borginon had verzocht, het 
woord te voeren tijdeps de , 
kongres-lunch. De « R o d e 
Vaan » vond, dat de uitnodi
ging aan deze « inciviek » een 
kaakslag voor gans de brussel-
se bevolking betekende. 

Het is niet de eerste maal 
d a t de kommunis ten in de 
Vlaamse beweging hun veto's 
komen stellen. Zo hebben zij 
dest i jds gedreigd met terug
trekking van hun (onrecht
s treekse ) vertegenwoordigers 
ui t het Koördinatie-komitee 
Leuven, indien b e p a a l d e 
vlaams-nationale of rechtse 
groepen daarin opgenomen 
werden . 

R U I M D E N K E N D H E I D 

Het is wel overbodig, onze 
lezers er op te wijzen dat in 
heel Vlaanderen er geen mens 
te vinden is — behalve de be-
roepsresistensialisten en een 
o p zijn hoofd gebotste kommu
nist — om de gentlemanlike 
Borginon voor « verrader » te 
schelden. Daarover hoeven we 
het dus niet eens te hebben. 

Wel dringen zich een paar 
andere beschouwingen op. Het 
is de jongste tijd steeds meer 
en meer de gewoonte gewor
den, bij talloze gelegenheden 
naas t woordvoerders van an
dere part i jen ook een kommu 
nist uit te nodigen op vlaams 
gezinde bijeenkonisten. De 
ru imdenkendheid en de goede 
t r o u w van wie een kommunis t 
ui tnodigt , moge boven elke 
twijfel verheven zijn. Maar we 
stellen vast dat deze ruimdeh-
kendheid van kommunist ische 

zijde niet word t beantwoord : 
de heren moskovieten stellen 
hun wet ten en wie de « grote 
eer » wil genieten om hen on
der zijn genodigden te mogen 
tellen, dient vooraf het lijstje 
van de overige geïnvi teerden 
voor te leggen. Het epurat ieko-
mitee van de K.P. beslist dan, 
wie er moet « uitgezuiverd » 
worden. Gebeurt dat niet, dan 
blijven de kommunis ten weg. 

Daar moet dan maar eens de
finitief het besluit uit getrok
ken worden : dat ze gerust al
tijd wegblijven ! 

H U N D E M O K R A T I E 

Eigenlijk hoeft deze houding 
van de kommunis ten n iemand 
te verbazen. Hel ligt toch in 
hun allerbeste tradit ie, op het 
podium alleen toe te laten wie 
laen bevalt. Blijkens wat ach
ter het IJzeren Gordijn ge
beurt , zijn er heel weinig lui — 
behalve part i jgenoten — die 
hen bevallen. Voor zover we 
terzake geïnformeerd zijn (en 
het zullen in ieder geval niet 
de kommunis ten zijn die ons 
moeten tegenspreken) , is het 
in de Sovjet-Unie en de satel-
lietlanden ondenkbaar , verte
genwoordigers van « bourgeois-
part i jen » naast kommunis ten 
te laten spreken. 

Men zou bereid zijn daaraan 
niet te herinneren, vopr zover 
de kommunis ten hier te lande 
een normalere kijk hadden op 
ru imdenkendheid . Daar dit 
niet het geval is, moeten ze 
maar gemeten worden met de 
maa t waarmee zijzelf meten 
waar ze de macht hebben. 

Zijzelf zullen de logica daar
van niet kunnen aanvechten ! 

K O N G R E S B E S L U I T E N 

In het volgend n u m m e r van 
ons Kaderblad (belangstellen
den moeten zich haasten met 
hun inschrijving) word t een 
aanvang gemaakt met de pu-
bhkatie van de besluiten der 
par t i jkongressen van 1962 af. 
Zo zal iedereen in het bezit ge
steld worden van zeer interes
sante teksten, die nu voor ve
len onvindbaar zjjn. 

Een der eerste V.U.-licharaen 
die de besluiten van 1967 in 

toepassmg bracht , was wel de 
gemeenteraadsfrakt ie van Ber-
chem, die tegen de aansluit ing 
der gemeente bij de interkom-
munale voor elektriciteit 
(nieuw model ) heeft gestemd. 
Hierbij haalde de fraktieleider 
volksvertegenwoordiger dokter 
Goemans onze kongresbeslui-
ten aan, waar in de nationalize-
ring van de energiesektor 
word t geëist . Tot ontzet t ing 
van de rozerode socialisten... 

T W E E D E S P I L I N D E K S 

B E R E I K T 

De spil van 132 punten werd 
voor de tweede maal door de 
stijging van het indekscijfer 
voor april tot 133,25 pun ten be
reikt, waardoor het nu zeker 
is, dat men tot een loon- en 
wedde-aanpassing op 1 juli in 
de rijksdiensten zal moeten 
overgaan en u i te raard ook in 
de privé-ondernemingen. Het 
is de tweede k.eer dat de spil-
indeks bereikt wordt , zodat de 
mogelijkheid bestaat dat de 
spilindeks dit j aa r drie maal 
zal bereikt worden, wat volle
dig tegen de vooruitzichten van 
de regering is, die slechts twee 
aanpassingen in haar begrot ing 
heeft voorzien. 

O B J E K T I V I T E I T 

IN D E B E L L E M A N 

Het ti jdschrift van het Da-
vidsfonds, de « Belleman », ver
tolkt geregeld zeer vooruitstre
vende vlaamse s tandpunten . Ze 
heeft een kroniek van de 
vlaamse beweging, die echter 
verzorgd word t door de heer 
H. Todts, voorzit ter CVP-Deur-
ne. Deze speelt het klaar, in die 
kroniek het woord «Volksunie» 
voor tdurend te vermijden. Des
noods met een omschrijving, 
zoals in het eerste n u m m e r van 
1967, waar hij de vlaamse 
macht behandelt . Om zijn 
ju is te stelling te verklaren, da t 
de Vlamingen in de loop van 
de j a ren vlaamsgezinder zijn 
geworden, haal t hij naast an
dere oorzaken ooh « het poli
tiek opbod » aan. Zonder ver
dere uitleg blijft di t eerder 
raadselacht ig. Pas wanneer 
men er de s teeds groter wor
dende rol van de V.U. bij ver
meldt , word t dit duidelijk. 
Maar dat kan H. Todts niet 
over zijn ha r t krijgen ! 

Wanneer kri jgt een V.U.-
vooraans taande eens de kans 
in de « B e l l e m a n » te schrij
ven ? 

Onze fotograaf was er veertien dagen geleden bij, toen te Leuven de operatie Ultimatum besloten 
werd met een betogmg van vierduizend studenten. « Hot news » is die betogmg dus alleszins niet 
vteer, maar we vonden het wél prettig, ook u even ooggetuige te laten zijn van de wijze waarop 
studenten vaak het nuttige aan 't aangename weten te paien (voor zover dit werkwoord hier past). 

BRIEF UIT GENK 
Het boeiend sociologisch schouwspel dat Genk sedert een 

halve eeuw biedt, wordt al te weinig wetenschappelijk bestudeerd 
Er zouden nochtans uitzonderlijk nuttige besluiten kunnen ge-
trokken worden uit deze o?itwikheling, waarbij een landelijke ge
meente van minder dan 3.000 inwoners uitgroeit tot een ekono-
miich centrum van 55.000 inwoners; d.w.z. onder meer af te reke
nen had met een jamlijks aangroei van gemiddeld 1.000 zielen. 

Welke bestendige groeikrizisveischijnselen hiermee gepaard 
gingen in de maatschappelijke opbouw zou toch eens historisch, 
sociaal, ekonomisch en algemeen kultureel moeten ontleed wor
den. Vooral nu Vlaanderen op vele plaatsen de weg der industria-
lizatie opgaat zouden de lessen, die uit de geschiedenis van Genk 
zo overvloedig e?i geUlust^reerd kunnen geput worden, met vrucht 
kunnen woiden toegej)ast. 

Men moet wel bedenken dat zulke revolutionaire omschake
ling veel meer en andere problemen stelt dan men aantreft in 
steden die historisch gegroeid zijn, zoals bijv. Kortiijk, Oostende, 
Aalst of Leuven. Die sleden weiden geboren. Er waren daar hon
derden jaren mee gemoeid. Daar was een oude voedingsbodem, 
daar jvas traditife, daar was kulturele en andere infrastruktuur! 
Maar Genk met als het ware lege handen, met aanvankelijk niets 
dan wat eerlijke folkloristische landbouxverstraditie onderging een 
metamorfose, die het zélf niet ve,langde en waarvan het tot op de 
dag van heden de diepere betekenis meer ondergaat dan bepaalt. 

Men moet Genk ook niet vergelijken met een « nieuwstad >, 
zoals die in en buiten Europa hier en daar xverden gerealizeerd. 
Daar vertrok men var'i een vrije ruimte en met een volledig slede
bouwkundig plan. 

Dat heeft men te Genk nooit gehad. Het was hier een be
stendig zoeken en- lasten. Trouxüens de ekonomische faktoren — 
denk aan de steenkolen, aan Zwartberg, aan Ford — ontsnappen 
totaal aan de kontrole der Genker gemeenschap. En nochtans zijn 
het deze variabele gegevens waarop Genk tuerd en wordt gebouwd 
alsof het konstanten waren. Wié is hier voor wat veranliuoorde-
Ujk ? 

Op dit ogenblik is Zuid-Genk, krachtens het toevallig aldaar 
verschenen Ford-bedrijf, in volle expansie — evenwel vertraagd 
door de recessie. De publiciteitspanelen voor de ontworpen sa
tellietstad te Sledderlo verbleken en vergaan en zijn feitelijk ach
terhaald. Er staan vier type woningen, maar die zijn afgekeurd. 
Het wordt een vertraagde geboorte. Maar gedempt optimisme 
blijft hier gewettigd. 

Noord-Genk — Zwartberg, maar ook Winterslag en Water
schei — worstelt met de dodenhuisstemming in het steenkolen-
bedrijf. Er is geen reden tot feestroes te Genk ! 

In dat Noord-Genk verblijven zowat 20.000 buitenlanders van 
de meest uiteenlopende naties en kuituren. Dat wtl zeggen dat in 
deze tuinuijken de buitenlanders de meerderheid uitmaken! 

Over de daarmee verbandhoudende situatie alleen is er stof 
genoeg voor een doktoraat in de sociologie. Het is een uiterst de-
likate en ingewikkelde situatie. Het gaat immers over mensen zo
als wij, op zoek naar wat welvaart en wat geluk. Ze kwamen naar 

.hier, gelokt door een kapitalistische werkgever, om kolen te del- \ 
ven. Maar nu zijn er teveel steenkolen... 

Velen schakelen over naar andere bedrijven, naar de handel. 
De handelswijken van dit gebied hebben een allesbehalve lim-
burgs uitzicht gekregen. De integratie lijkt er meer op desintegra
tie. Er is wat dit aües betreft geen politiek beleid. Er zijn vele 
instanties bij de kwestie betrokken en elk volgt zijn eendags-poli-
tieke lijn. 

Men zou allereerst moeten trachten te komen tol een zekere 
klassifikatie van deze mensen. 

Men zou zeker moeten onderscheiden tussen gastarbeid en 
definitieve inwijking. 

De gastarbeiders hebben er alle belang bij met te ontwortelen 
en luij moeten dat respekteren. We zouden deze kategorie dan nog 
kunnen indelen in arbeiders uit ontwikkelingslanden en uit an
dere gebieden. De definitieve inwijkelingen hebben er alle belang 
bij, zo snel mogelijk te integreren en wij om hen dit mogelijk 
te maken Nu ontslaan er hier zowat overal getto's. 

De idiote politiek, die toeliet zes jaren na de steenkolenkrizis 
toch nog ongeschoolde mijnarbeiders naar Limburg te ronselen 
(men schat de totale onkosten per werknemer die uit Turkije, 
Algerië enz. kwam op SO.000 fr., vanaf de eerste kontakten in het 
moederland tot zijn inschakeling in de produktie) uit landen die 
naar taal, godsdienst en zeden praktisch niet voor integratie in 
aanmerking kunnen komen, dient aan de kaak gesteld. 

Du is maar een artikel en wij raken dus slechts enkele kwes
ties even aan. Tot slot willen we echter nog wijzen op de ramp
zalige gevolgen van de verzuiling van het maatschappelijk leven 
te Genk. De grote problemen waarvoor werkelijk alle hens aan 
dek nog onvoldoende zouden zijn, worden in enge besloten ka
mers behandeld en afgehandeld. 

Zij hebben hier blijkbaar van het koncilie niets geleerd. Zij 
kennen maar één stijl : die van de euforie, die van het behagen 
scheppen m zich zelf. 

Zij dulden niemand m hun midden die niet onderworpen 
is. Dialoog betekent daar : luisteren en gehoorzamen. Er wordt 
daar meer tijd besteed aan machtsvorming dan aan de studie der 
maatschappelijke problemen. Alsof politieke macht zonder in
zicht in de vragen van deze tijd oplossingen kan dikteren! Het 
verlangen naar persoonlijke macht is — al evenzeer bij sommige 
oppozitieleden — blijkbaar groter dan het verlangen om te die
nen. 

J. OLAERTS. 



WIJ 

ONBESCHOFT 

Een van onze lezers, die zich 
sterk interesseert aan alles wat 
piet luchtvaart samenhangt, 
abonneerde zich op het tijd
schrift « La Conquête de 1'air » 
dat propaganda voert met het 
feit dat het gedeeltelijk twee
talig is en het sterkste lucht
vaarttijdschrift van Benelux. 

Reeds van bij ontvangst van 
een eerste nummer stelde onze 
lezer vast dat er van die twee
taligheid in praktijk niets in 
huis kwam. Hij klom dan ook 
in zijn pen om aan de redaktie 
een woord uitleg te vragen. 

Hij kreeg — natuurlijk in het 
Frans! — een kort antwoord 
met de gewone uitvluchten : te 
weinig belangstelling in Vlaan
deren en financiële redenen. 
Op zijn volgende brieven waar
in hij deze uitvluchten ontze
nuwde, kreeg hij niet eens 
meer een wederwoord. 

We zouden dit zoveelste blijk 
van moedwil onvermeld laten, 
ware het niet dat « La Conquê
te » het officieel blad is van een 
«nationaal» organisme (de Ko
ninklijke Aëroklub van België) 
en gepatroneerd wordt door 
het ministerie van Verkeerswe
zen ! 

HET VERSCHIL 

Op een boogscheut afstand 
van mekaar kongresseerden 
verleden zaterdag te Brussel 
de V.V.B, en de Waalse Ekono-
mische Raad. 

Het waals kongres werd bij
gewoond door niet minder dan 
vier mmisters, waaronder de 
V l a m i n g Vanderpoorten. 
Staatsminister Gust de Schrij
ver was er, naast de vice-goe-
verneur van de Nationale 
Bank, E.G.K.S.-vertegenwoordi-
ger Coppée en een pleiade van 
andere prominenten. 

Op het vlaams kongres schit
terde het notabele en officiële 
België door volstrekte afwezig
heid. Dat was — eens te meer 
verleden zaterdag — het ver
schil van de differentie tussen 
Vlaanderen en Wallonië in Bel
gië. 

RUZIE BIJ DE RACISTEN 

In het taalracistische brus-
selse F.D.F, is het tot een 
scheuring gekomen. Het F.D.F, 
had tijdens de jongste verkie
zingskampanje een overeen
komst gesloten met het «Front 
pour la liberté linguistique ». 
Tussen beide Fronten is het nu 
tot een frontale botsing geko
men en de F.L.L.-ers trekken er 
onderuit. 

De reden voor hun vertrek 
hebben ze opgegeven : het FDP 
is naar hun smaak te gaullis
tisch. Mogen we eventjes herin
neren aan wat het parijse blad 
« Le Charivari » enkele maan
den geleden aan het licht 
bracht : dat het F.D.F, centen 
krijgt van de franse geheime 
diensten ? Waarschijnlijk heb
ben de F.L.L.-knaapjes hun 
deel van de koek niet gekre
gen! 

VREDE-BETOGING 

Wij, die nochtans beroeps
halve iedere dag doorheen de 
belgische kranten en weekbla
den grasduinen, verkeerden in 
volkomen onwetendheid over 
het feit dat verleden zaterdag 
een handvol baetniks zouden 
vertrekken voor een vredes-
marsj inkluzief «peace-beat-
avond» te Mechelen. Dit baard-
folkloristisch uitstapje in mi
ni-formaat is dan toch in het 
nieuws gekomen, omdat de 
welgeteld 45 ultra-linkse zoge
naamde pacifisten te Mechelen 
opgewacht werden door even
veel tegen-manifestanten. 

We vinden het spijtig, dat de 
beat-peacejongens door die 
tegenbetoging een onverwachte 
en onverdiende publiciteit kre
gen. Ten eerste heeft iedereen 
het recht om op straat net zo 
zot te doen als hij wil, voor zo
ver hij daarbij de wetten en de 
welvoegelijkheid niet te buiten 
gaat; het Ijeatbetoginkje is de 
sterkste anti-propaganda voor 
wat het handvol betogers heet 
te verdedigen. En vervolgens : 
wie niet van knalrode « demo-
kratie » houdt, geve best zélf 
het voorbeeld van een demo-
kratische houding. 

WIE NEERLANDS BLOED 

De zucht naar samenwerken 
met Nederland leeft niet alleen 
in de katolieke gelederen, doch 
ook in onafhankelijke vrijzin
nige kringen. 

De viering van het 150-jarig 
bestaan van de normaalschool 
te Lier leverde daarvoor ander
maal een bewijs. Deze kweek
school met een groots verleden 
werd in 1817 gesticht door Wil
lem I. 

Naar verluidt heeft direkteur 
Mericy, die met groot gezag 
Sinds 18 jaar deze normaal-
school leidt, zijn best gedaan 
om iemand van het nederlands 
Hof naar Lier te krijgen. Hij 
werd hiervoor te Brussel tegen
gewerkt. De hardnekkige dr. 
Renaat Mericy liet echter niet 
af. Hoe uitzonderlijk dit ook 
gebeurt, op het feest te Lier 

lil f ë 
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De « Zinnia » te water gelaten. Aan deze nieuwe militaire besteding van onze belastingen is er 
toch voor één keertje een goede kant : de arbeiders op een bedreigde vlaamse scheepsbouwwerl 

hebben er hun boterham aan verdiend. 

was er dan toch een direkteur-
generaal van het nederlands 
Ministerie voor Nationale Op
voeding aanwezig om een rede 
uit te spreken. Ook een lid van 
de nederlandse le Kamer (Se
naat in Nederland) was aanwe
zig. 

De nederlandse kleuren ve]> 
sierden het podiimi. Het Wil
helmus werd gespeeld en het 
« Wie Neerlands bloed » werd 
door het koor van de Normaal-
school gezongen. 

Onze ondervoorzitter Ed-
gard Bouwens en senator Joris-
sen woonden eveneens de aka-
demische zitting bij. 

De samenwerking Nederland-
Vlaanderen was zowel op de 
akademische zitting als op het 
banket Het hoofdmotief. 

Dat was praktisch heelneder-
landisme! 

BEROOFT LUIK 

LIMBURG 7 
In de kerkelijke kringen van 

Limburg is er heel wat deining. 
Waarover ? 
Nu het bisdom los zal staan 

van Luik is het bisdom Luik 
bezig, sommige kerkelijke goe
deren in Limburg te verkopen 
om ze niet te moeten afstaan 
aan het bisdom Limburg dat er 
binnen kort komt. 

Wij zijn hierover niet ver
wonderd. Luik heeft in het ver

leden altijd Limburg uitgezo
gen. Te Luik beschouwt men 
dit als normaal. 

Waarom zou het andeïfs zijn 
in de kerkelijke kringen dan in 
de ekonomische ? 

TWEE MATEN 

Goeverneur Clerdent van 
Luik heeft voor een gehoor 
w.o. ministers in funktie tij
dens het kongres van de Waal
se Ekonomische Raad eisen in 
verband met het toekomstig 
statuut van Brussel en met de 
taaiverhoudingen in de centra
le besturen naar voor gebracht, 
die veel verder reiken dan het
geen destijds vice-goeverneur 
Cappuyns over deze kwestie 
zei. De h. Cappuyns werd door 
de regering spreekverbod opge
legd. Clerdent mag blijkbaar 
wel « staatsgevaarlijke praat » 
vertellen. Waarom de ene goe
verneur niet en de andere wel? 
Omdat de ene een Vlaming en 
de andere een Waal is ? 

De ontwikkeling wijst er wel 
op, dat men federalistisch gaat 
denken en spreken, ook in zeer 
officiële kringen. Doch de re
gering, indien ze ernstig wil 
opgenomen worden, moet een 
algemene gedragslijn opleggen 
en geen uitzonderingen daarop 
dulden, ook als ze van Walen 
komen. Dat dit niet gebeurt 
verwondert ons van deze xmi-

taristische regering niet. Maar 
ze mag dan op haar beurt niet 
verwonderd zijn, wanneer ze 
regelmatig door ons en ande
ren met de neus in eigen vuil 
geduwd wordt. Waarop wach
ten de goeverneurs van Lim
burg Antwerpen, Oost- en 
West-Vlaanderen om op hun 
beurt hun zienswijze over bei
de kwesties ten beste te geven? 
Ze hebben maar het voorbeeld 
van Clerdent te volgen. Of zijn 
onze vlaamse goeverneurs al
leen «moedig» als ze over 
vrijetijd, luchtbezoedeling en 
waterproblemen spreken ? 

VERVEELD ? 

De parlementaire vraag van 
senator Jorissen over de onder
tekening van de wetten door 
de koning met « Bauduin » of 
« Boudewijn » blijft de aan
dacht gaande houden. De bij
komende vraag van senator Jo
rissen werd door minister 
Wigny niet beantwoord binnen 
de gestelde tijd. Senator Joris
sen zal echter aandringen. Hij 
wil weten waarom de koning 
niet Boudewijn zou mogen on
dertekenen. 

Na Frankrijk heeft ook Ne
derland belangstelling voor het 
geval. Senator Jorissen werd 
door radio Hilversum terzake 
een interview afgenomen. 

VRIJE TRIBUNE 

Graag verlenen we in deze rubriek gast
vrijheid aan de Jong-Vlaamse Studenten-
gemeenschap, om haar de gelege.iheid te 
geven haar doel en werking bij onze 
jonge lezers uiteen te zetten. 

Het sukses van de VNSU bij de verkie
zingen voor het Gents Studentenkorps 
bewijst dat er bi; de studenten een radi-
kaal-vlaamse gedachte heerst, iets wat 
vroeger ook het geval was. 

Een nieuw feit is echter tot uiting ge
komen in mei 1965 tijdens de betogingen 
rond het probleem Leuven : de bewust
wording van de scholieren van het hoger 
middelbaar onderwijs en de studenten 
van het niet-universitair hoger onderwijs. 
Waar vroeger in de kolleges en atenea 
< binnenshuis > aan vlaamse beweging 
werd gedaan, kwamen die jongeren nu 

J.V.S.G. 
voor de eerste maal in blok op straat. 
Iedereen herinnert zich nog de grote sta
kingen en betogingen in Antwerpen 
(12.000 man in mei 1965, 8000 in oktober 
1966 ter gelegenheid van de mars op 
Leuven), de betogingen te Kortrijk, Aalst, 
St-Niklaas, Turnhout enz... Ook de beto
ging in Borgerhout in februari 11. bestond 
voor praktisch de helft uit jongeren. In 
mei 1965 werd een petitie met duizenden 
handtekeningen door de J.V.S.G. (Jong-
Vlaamse Studentengemeenschap) aan mgr. 
Daem overhandigd. Dit alles slechts om 
te bewijzen dat de vlaamse beweging zich 
ook bij de jong-studenten radikalizeert. 
Een politiek feit van grote betekenis ! 

Bij de meesten echter bestaat er nog 
maar een oppervlakkige vlaamsgezind-
heid, in zoverre dat zij zich nog niet ver
diepen over een herstrukturering van de 

belgische staat. Zij zijn vlaamsgezind en 
durven nu voor hun gedacht uitkomen, 
maar verder gaat het niet (behoudens na
tuurlijk vlaamsgezinden van thuis uit). 

Wat dus noodzakelijk wordt is een 
vlaams-nationale vereniging voor de scho
lieren van het hoger middelbaar en stu
denten van de hogere technische scholen 
— een soort VNSU voor het niet-universi
tair onderwijs dus — om de aktie van die 
jongeren te koördineren en te intensi-
fieren. Tevens moet hen door \ergade-
ringen, kaderopleiding en publikaties de 
eigenlijke zin van de vlaamse beweging 
worden bijgebracht : het zelfbeschikkings
recht, m.a.w. het hervormen van de staat 
op federale grondslag. 

Met dat doel werd in 1961 te Antwer
pen door enkele studenten de Jong-
Vlaamse Studentengemeenschap opge
richt. De JVSG, een pluralistische organi-
zatie, ij\ert o.m. voor een federaal België 
in een federaal Europa, Brussel rijksge
bied, amnestie, ontdubbeling van de VUB, 
stemrecht op 18 laar, vernederlandsing 
van de kust enz. De J.V.S.G. heeft op dit 
ogenblik aktieve kernen in de pro\incies 
Antwerpen en West-Vlaanderen en begint 
haar werking in Oost-Vlaanderen. Ook in 
Brabant en Limburg heeft zij leden, doch 

daar Js er n©g geen werking. Volgend 
jaar zouden wij aktief willen zijn in da 
vijf pro\incies. 

Maar daarvoor hebben wij jongeren 
nodig die in hun stad of gemeente de 
J.V.S.G. willen oprichten. Jongeren, aar
zelt niet, wordt lid. Draagt uw steentje bij 
tot een grotere bewustwording bij de 
jeugd, door nieuwe kernen op te richten. 
En eens ermee begonnen, vindt u vlug 
helpers. Ook kunt u steeds rekenen op 
onze financiële en materiële steun. 

Ouders, geef uw kinderen de kans een 
funktie op zich te nemen, hun verant
woordelijkheidszin te ontwikkelen en een 
pozitieve bijdrage te leveren tot de vlaam
se beweging. 

Studenten (jongens en meisjes, atenea, 
kolleges, lycea, beroeps- en technische 
scholen, Nuho enz.), schrijf naar volgende 
adressen : West-Vlaanderen, Kristina-
straat 103, Oostende ; Oost-Vlaanderen, 
p/a J. Van Eycken, Brugsepoortstraat 1, 
Gent ; Antwerpen : Fourmentstraat 35, 
Antwerpen 1, tel. (03) 37.73.65. Dit adres 
is tevens het hoofdsekretariaat (ook per
sonen uit Limburg en Brabant gelieven 
zich tot dit adres te wenden). 

Daar zult u alle \erdere inlichtingen 
betreffende de JVSG kunnen bekomen. 

file:///ergade
file:///erdere
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?t PARLEMENTAIRE KRABBELS 
i? IN DE SENAAT 

Vorige week stond de senaat in het 
'teken van de grondwetsherziening. De 
speciale grondwetkommissie, onder 
voorzitterschap van senaatsvoorzitter 
Struye, had lang gedokterd aan een 
vijftal punten. Klaarblijkelijk echter 
nog niet lang genoeg, want een stuk 
werd naar de kommissie teruggestuurd 
en een ander in beraad gehouden. 

Voor een aanvankelijk zichtbaar ver
veelde senaat — in het openbaar praten 
ze niet graag over hun vergoeding en 
vijandtnunmer één «La lil^re Belgique» 
luisterde mee ! — hield verslaggever De 
Baeck zijn uiteenzetting. 

Deze rustige antwerpse advokaat, 
destijds de uitstekende verdediger van 
Borms die de « krukkenvent » naar het 
moordpeleton vergezelde, deed zijn 
werk met de klassieke lichte blos op 
het gelaat. Hij is de man, die zonder 
rezultaat in de kommissie dezelfde stel
ling verdedigde als de Volksunie, en 
wel de verhoging koppelen aan de aan
wezigheid. 

Hij beliclitte het feit dat steeds meer 
senatoren full-time senatoren zijn en 
dat de vergoeding, de hoge uitgaven 

van de parlementariërs in acht geno
men, te laag ligt. 

Het is een feit dat de senatoren, die 
een bijberoep tdtoefenen en dus de ver
hoging niet nodig hebben, handelen on
der aansporing van socialisten en ACV-
ers die het wél nodig hebben. Een se
nator van deze laatste kategorie ver
trouwde ons toe dat hij zich tot de 
C.O.O. zou wenden ofwel zijn werk 
voortaan ook slechts half zou doen. Hij 
rekende ons voor : 22.000 fr zuiver per 
maand; 2.000 fr aan de partij, maakt 
20.000 fr; intensief dienstbetoon ; aan 
verplaatsingen, zegels, telefoon 6.000 fr 
per maand, maakt 14.000 fr; andere uit
gaven (abonnementen, steunkaaiten, 
verplichte aanwezigheid op vergaderin
gen en feestjes) 2.000 fr per maand, 
maakt 12.000 fr. Ik word opnieuw lie
ver man van het A.C.V., toen had ik het 
beter. Liever geen titel en méér inko
men, dan een titel en voortdurend 
geldzorgen, beweerde hij. 

De socialisten, zelfs zij die kuniule-
ren, voeren een zelfde redenering. Zij 

, beweren tot 40 % van beide vergoedin
gen te moeten laten vallen aan de par

tij en sakkeren op « La libre Belgique », 
die klaarblijkelijk wil terugkeren tot 
de 19e eeuw toen alleen financieel 
sterken naar het parlement kwamen, 
rriaar toen deze adellijke heren en zwa
re burgers dan ook weinig voor de po
litiek deden. Dienstbetoon, het meest 
tijdrovend werk van alles, kon hen im
mers gestolen worden. 

De kommunist Terfve wijdde be
schouwingen aan de huichelarij van het 
parlement: Voor hem moest de parle
mentaire vergoeding niet in de grond
wet staan, maar zou niemand proteste
ren zo de parlementariërs méér zouden 
betaald worden als zij ook meer zou
den werken. 

Hoc kan hij nog zoveel begoochelin
gen koesteren, ^vas het komment'aar. 
Hij kent de « Libre Belgique » niet, die 
wenst dat men nog zou moeten betalen 
om in het parlement te komen. 

De P.V.V. had als woordvoerder de 
burgemeester van Hoei, Parmentier, 
die altijd beweert dat hij de Vlamingen 
wel moet begrijpen omdat hij met een 
Vlaamse vrouw getrouwd is. Hij ook 
was overtuigd dat de vergoeding dien
de verhoogd te worden, maar niet vóór 
1968 beweerde hij, waarvoor hij van se
nator De Baeck en vanwege de socia
listen het verwijt « demagoog » naar 
het hoofd geslingerd kreeg. 

Wij ztdlen eens zien hoeveel P.V.V.i 
ers de verhoging in '67 ztdlen weigeren, 
luidde het kommentaar. 

De stellitjg van de Volksunie werd 
zonder konunentaar opgenomen. Sena
tor Jorissen verklaarde dat de V.U 
voor de verhoging was, zo ze gekop
peld zou zijn aan de aanwezigheid. Hij 
deed een aanval op het absenteisme 
dat terecht gekritizeerd wordt. Senator 
Jorissen mocht die aanval doen. Hij 
was nog nooit afwezig en nam tot nog 
toe deel aan alle stemmingen. Ook een 
rekord! Hoogstens een paar andere se
natoren ztdlen misschien hetzelfde 
kunnen zeggen. 

Dit punt van de nieuwe grondwet, 
zo het ook door de Kamer aangenomen 
wordt, bepaalt voortaan geen enkel be
drag maar zegt alleen dat de parlemen
taire vergoeding door de parlementsle
den bepaald wordt bij een twee-derde
meerderheid, bij een aanwezigheid van 
ten minste twee-derde. Het artikel 
werd bij algemene stemmen goedge-
keuid. Er waren 35 afwezigen op 178. 
Een 40-tal senatoren komen immers 
zelden of nooit. Velen zijn er kwaad 
op, maar wat wil men als de kiezers 
ze telkens opnieuw kiezen en de politie
ke partijen ze op de lijst zetten omdat 
men er graag voor kiest. De grote meer
derheid van de kiezers stemt immers 
lang niet altijd voor iemand die parle
mentair hard werkt, maar vaak voor 
personen die politiek weinig aktief zijn. 

Het is ontmoedigend voor de werkers 
en ook wat ontmoedigend voor de de-
mokratie. 

Zal hel beteren door de demokratize-
ring van het onderwijs ? 

IN DE KAMER 
Op de agenda van de Kamer stond 

he t veel besproken wetsvoorstel Cop-
pieters , dat al heel wat deining heeft 
verwekt. De bedoeling is, het feitelijke 
monopolie van de adel in de hoge pos
ten van het ministerie van Buitenland
se Zaken op te doeken. Niet ter bespre
king stond het op de agenda, alleen ter 
inoverwegingneming. Voorzitter Van 
Acker meende dat het voorstel niet in 
overweging kon worden genomen — 
dus niet in behandeling kon worden 
genomen — omdat het ongrondwette
lijk zou zijn. Het zou in strijd zijn met 
de zo vaak aangehaalde en gepariodieer-
de gelijkheid van de Belgen voor de 
wet. Maurits Coppieters nam deze pre-
zidentiële ui tspraak zo maar niet goed
schiks en zei dat de Kamer, en niet de 
voorzitter, hierover oordeelde. In een 
vinnig pleidooi betoogde hij dat de hui
dige monopoliepozitie juist een aanflui
ting is van die gelijkheid. De adel die 
slechts één per duizend van de bevol
king ui tmaakt bezet 60 % , en in som
mige zeer belangrijke diensten, 90 % 
van de posten. Door zijn voorstel wou 
hij de minister een wettelijk middel 
aan de hand doen om deze toestapd te 
saneren. A\h jur is t sprong Hugo Schiltz 
hem bij. Hij had een paar stevige uit
spraken van vooraanstaande jur is ten 
bij de hand, die hij als steun van zijn 
stelling aanvoerde. Hij vroeg, dat zo 
m a a r niet op stel en sprong over de 
ongrondwettel i jkheid zou worden be
slist maar stelde voor, die kwestie door 
jur is ten te laten ui tdebateren en ge-
beurli jk het ad\'ies van de Raad van 
Sta te te vragen. Daar geen andere 
sprekers meer ingeschre\en waren, 
slout de \oorz i t ter de bespreking en 
verwees het voorstel naar de s temming 
een paar dagen later. 

Weer had een stelletje Walen wat 
klachten bedacht om o \e r te interpelle-
ren. Moreau zou het nog maar eens heb
ben over het langzaine tempo waarmee 
de Waalse autosnelweg en het kanaal 
Charleroi-Brussel opschiet. Hij is een 
pr ikkelbaar man die zich plots kan op
winden, waardoor zijn weinig duidelij
ke ui tspraak nog moeilijker verstaan
baar wordt. Hij is een man met lef, die 
reeds op de eerste dag toen hii in de 
Kamer verscheen voor een incident 
zoigde, toen hij zijn schrijfmap waar
op hij een waalse haan had bexestigd, 
rechtop \ o o r zich uit had gezet. De pa-

t r io t ta rds liepen rood aan toen zij de 
euveldaad in de gaten kregen en r iepen 
luidkeels om tussenkomst van de voor
zitter. Van Acker diende de waalse on
verlaat, die zich overtuigend voor onno
zel hield, drie-, viermaal met steeds ho
gere s tem te verzoeken het waalse em
bleem te verwijderen. Moreau, de eni
ge part i jgenoot van Périn in de Kamer , 
in wiens schaduw hij volledig staat , was 
zo vriendelijk er geen bezwaar tegen te 
hebben dat Henegouwen met de ant
werpse haven verbonden was. Hij zei 
echter doodernst ig dat er ook voor een 
verbinding met een franse haven dien
de' gezorgd. Een grapjas op de Volks-
uniebanken zei hierop, dat er voor h e m 
geen bezwaar was dat deze mooie pro
vincie ook nog met de maan zou wor
den verbonden. Minister De Saeger ant
woordde in het Nederlands, zodat Mo
reau via de vertaaldienst telkens met 
een zin vertraging te weten kwam wat 
de Saeger hem te zeggen had. De minis
ter zei met onbarmhar t ige spot, dat hij 
er zich niet over bekloeg om de veer
tien dagen geïnterpelleerd te worden 
over dezelfde kwestie, omdat het hem 
de gelegenheid bood met kor te tussen
pozen te kunnen mededelen hoe de 
werken opschoten. De Saager maak te 
van de gelegenheid gebruik om zijn 
s taat van dienst « met rechtmat ige 
trots » voor te leggen en zich lekker in 
het zonnetje te plaatsen. Moreau kreeg 
de kous op de kop en maakte zelfs van 
zijn recht op wederwoord geen gebruik. 
Uitgeteld ! 

Het verging Périn niet beter toen hij 
de Bencluxpolitiek aanviel als groot
neder lands en stri jdig met het verdrag 
van Rome. Hij was eventjes knap op 
dreef toen hij een loopje nam met het 
belgicisme van Gillet, een onbedaarl i j 
ke franstalige brusselse kletsmajoor. 

Minister Van Elslande diende e\cn-
eens in het Nederlands Périn afdoend 
van antwoord. In een rustige lichtjes 
ironizerende uiteenzett ing rekende hij 
zelfverzekerd af met al de a rgumenten 
(of wat daar moest voor doorgaan) die 
de waalse interpellant bij mekaa r had 
geharkt . Het was geen overwinning op 
de punten : het was een technisch 
knock-üut. Ook Périn \Toeg niet meer 
het woord voor de repliek. De waalse 
haan was uilgekraaid ! 

NIK CLAES. 

Gesprekstema nummer één deze week in de Wetstraat : de datum waarop de 
verhoging der parlementaire wedde moet ingaan. De P.V.V.-ers — zeker van het 
feit dat de opslag er tóch komt — voerden een aardig stukje komedie op. 

onze mannen 

in het parlement 
K a m e r l e d e n ("oppieters en 
Schilt/, beantwoordden bondig 
doch' pertinent de be^^waren ^an 
kamer\ oor/itter \'an Acker te
gen de ino\ erw eginpneming >an 

het wetsvoorstel Coppieters in
zake het beperken van het aan
deel >an de adel in de "enoe-
mingen \an diplomaten. 

Schrifteliike vragen werden ge
steld door kamerlid iNIattheys-
sens. 

Senator Jori.ssen diende een 
wets\oorstel in. houdende wij
ziging van de wet van .31 auguis-
tu.s 1!>6.3 betreffende het rust- en 
overle\ingspen,>iioen van de zelf
standigen. Hij stelde tevens 
schriftelijke vragen tot de minis
ters. 
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Limburg 

DOOR 
WIM JORISSEN 

Het feit dat voor de socio-ekonomische provincie Limburg (d.i. Limburg 
samen met de Zuiderkempen plus Hageland) op ons Volksuniekongres 
de voorrang gevraagd werd Vi>at betreft regeringsmaatregelen betekent 
niet dat we zouden vragen, dat men andere ontwikkelingsgebieden zoals 
de Westhoek of het zuiden yan Oost-Vlaanderen zou verwaarlozen en 
evenmin dat we tegen maatregelen voor Luik en Henegouwen gekant zijn. 
Limburg staat echter voor de grootste moeilijkheden van heel het land. 
Het deelt met de Weshoek en het zuiden van Oost-Vlaanderen de moei
lijkheden van de ekonomische ontluiking. Het deelt met Luik en Hene
gouwen de moeilijkheden van de ekonomische omschakeling. 

« Omschakelingsplan Limburgse Mijn
streek », inleidend rapport van de Lim
burgse Ekonomische Raad en van Ve-
nex, koöperatieve vennootschap tot be
vordering van de ekonomische ekspan-
tie — het bazisdokument voor de om--
schakeling en de industrializering van 
Limburg — raamt men het bijkomend 
arbeidsaanbod in Limburg op ongeveer 
7.000 per jaar, als volgt ingedeeld : 
aktieve bevolking 

(jonge werkkrachten) 4.000 
opslorping grensarbeid 1.100 
opslorping pendelarbeid 315 
omschakeling mijnwerkers 700 
afvloei uit landbouw 800 

INKOMEN PER HOOFD 

Op de lijst van de sintetische indeks 
van de regionale welvaartsverschillen 
voor het gemiddeld belastbaar netto 
globaal inkomen per belastingsplichtige 
(dienstjaar 1963) kwam, in de rij van 
41 arrondissementen, Hasselt op de 23e 
plaats met 79.671 fr inkomen per hoofd. 
Tongeren echter slechts op de 31e 
plaats met 74.199 fr en Maaseik met 
72.525 op de 35e plaats, samen met 
Eeklo. De hekkensluiters zijn Dender-
monde (37), Bastenaken (38), leper 
(39), Tielt (40) en Diksmuide (41); dus 
hoofdzakelijk vlaamse arrondissemen
ten. De eerste plaats was natuurlijk 
bezet door Brussel met een inkomen 
van 120.920 fr per hoofd, gevolgd door 
Luik met 102.769 fr, Nijvel met 101.874 
fr en pas op de 4e plaats kwam Antwer
pen, waarop de Walen zo afgunstig 
zijn, met 100.179 fr inkomen per hoofd. 
In de provincie Luik bezetten de arron
dissementen Hoei, Verviers en Borg
worm onderscheidelijk de 8e, He en 
18e plaats en in Henegouwen komen 
Aat. Charleroi, Bergen, Zinnik, Thuin 
en Doornik onderscheidenlijk op de 
28e, 5e, 14e, 9e, 13e en 20e plaats. 

Alleen Aat komt dus achter Hasselt. 
Alle andere arrondissementen in de 
provincies Luik en Henegouwen staan 
er beter voor dan de limburgse arron
dissementen. 

Deze statistiek zegt natuurlijk niet 
alles. 

WERKLOOSHEID 

EN PENDELARBEID 
Limburg bundelt een reeks faktoren 

die de volstrekte voorrang wettigen. Op 
het dieptepunt einde januari 1967 wa
ren er in Limburg dagelijks 15.000 
werklozen, tegen Luik en Henegouwen 
(met een veel grotere bevolking) onder
scheidenlijk 21.000 en 20.000. De werk
loosheidspercentages spraken een nog 
duidelijker taal : Limburg 11,8 %, He
negouwen 8,6 %, Luik 6,9 % (het Rijk 
7,5 % ) . Bovendien werden, door de gro
tere gezinnen, in Limburg in hoofde 
van elke werkloze 4 personen getroffen, 
tegen 3 in Luik en Henegouwen. 

De pendelarbeid is een andere kwaal 
voor Limburg. 

Volgens de jongste volkstelling werk
ten 1.935 Limburgers in Duitsland, 
9.739 in Nederland, 13.915 in de provin
cie Luik, 8.072 elders in België en 554 
elders in het buitenland. 

Sinds 31 december 1961, datum van 
de jongste telling, zijn geen nieuwe cij
fers ter zake bekend, tenzij voor Neder
land. Op een van mijn parlementaire 
vragen antwoordde minister Van Offe-
len, dat er einde november 1965 in Ne
derland 11.520 Limburgers werkten. In 
het tijdschrift van de Limburgse Eko

nomische Raad stelde men het als vast
staand voor, dat het aantal pendelarbei
ders naar Luik en naar elders in België 
gestegen is sinds de jongste volkstel
ling. 

DEMOGRAFISCHE UITBARSTING 

Het grootste vraagstuk dat Limburg 
kent, is echter dat van het opvangen 
van de demografische eksplosie. 

De limburgse bevolking groeide van 
1947 tot 1962 met 125.833 inwoners, ter
wijl de bevolking van gans Wallonië 
voor dezelfde periode slechts met 
86.678 eenheden steeg. Limburg heeft 
een zeer jonge bevolking : 22 % is jon
ger dan 10 jaar, 40 % jonger dan 20 jaar 
en 49 % jonger dan 25 jaar. Wat dit 
aan nieuwe arbeidskracht betekent, 
kan men berekenen als men weet dat 
er in 1965 in Limburg 27.866 jongens 
en 27.187 meisjes waren tussen 15 jaar 
en minder dan 20. De aktiviteitsgraad 
hiervan schat het ministerie voor eko
nomische zaken op 46,6 % voor de jon
gens en 33,3 % voor de meisjes. Voor 
1965 werd de ekonomisch aktieve be
volking geraamd op 163.850 mannen en 
43.492 vrouwen, voor 1970 op 176.046 
mannen en 51.358 vrouwen en voor 1975 
op 189.850 mannen en 57.081 vrouwen, 
of een verhoging van circa 20.000 per 5 
jaar of 4.000 per jaar. 

MIJNARBEID 
Vóór de sluiting van Zwartberg werk

te 32 % van de limburgse aangeslotenen 
bij de R.M.Z. in de mijnen. Dit percent 
verhoogde tot 37,5 zo men alleen de 
mannelijke bevolking van Limburg in 
aanmerking nam. Voor Henegouwen 
waren die cijfers op hetzelfde ogenblik 
11 en 15 % en voor Luik 6 en 7 %. De 
mijnen spelen in Limburg dus een veel 
grotere rol in de ekonomie dan in Luik 
en Henegouwen. 

Door de sluiting van Zwartberg ver
loren ongeveer 4.300 mijnarbeiders hun 
werk en men schat dat het aantal mijn
werkers van 1965 tot 1970 zal vermin
deren van ongeveer 31.000 tot ongeveer 
22.000. Naar schatting zou 40 % hier
van (beneden 35 jaar) in andere mijnen 
kunnen geplaatst worden, 20 % (ouder 
dan 45 jaar) wordt beschouwd als 
minder-valied en minder produktief en 
zou op vervroegd pensioen en op part-
time-jobs kunnen overgeschakeld wor
den, maar zeker 40 % (de groep van 35 
tot 45 jaar) zou nieuw werk moeten 
vinden. 

NIEUWE WERKGELEGENHEID 

De afvloei van nieuwe arbeidskrach
ten uit de landbouwsektor wordt ge
schat op 800 per jaar. Ook voor hen 
dient nieuw werk gevonden. In het 

totaal 6.915 
Naar schatting zouden 2.000 hiervan 

in de tertiaire sektor moeten terechtko
men, maar voor de 5.000 overigen zou
den nieuwe industriële arbeidsplaatsen 
moeten in het leven geroepen worden. 

Geen enkele provincie kent een 
vraagstuk zoals Limburg, tenzij de aan
grenzende Zuiderkempen en enigszins 
het aangrenzende Hageland die trou
wens beide tot de socio-ekonomische 
provincie Limburg kunnen gerekend 
worden. 

Sociaal gesproken kan de voorrang 
voor Limburg op Wallonië niet betwist 
worden. Slechts voor een deel dient 
men in Wallonië werk te vinden voor 
eigen arbeidskracht. Industriële ar
beidsplaatsen in het leven roepen voor 
vlaamse pendelaars en buitenlandse in-
wijkelingen is niet sociaal. Men zou dan 
veel beter een inspanning doen om die 
mensen werk te verschaffen in eigen 
streek of in eigen land. Het echt waals 
vraagstuk is van demografische aard. 
Van behoud van ekonomische standing 
praten ten overstaan van andere stre
ken die geen ekonomische standing 
hebben is een argument van konserva-
tieven, niet van sociaal georiënteerden. 

INFRASTRUKTUUR 
Het meest dringend voor Limburg is 

de verwezenlijking van de koliektor of 
afvoer riool, noodzakelijk om scheikun
dige bedrijven aan te trekken. Al sinds 
1958 wordt hij gevraagd. 

Daarnaast komt de E-39 en vooreerst 
het gedeelte Lummen-Genk-Boorsem, 
nadien Lummen-Diest-Leuven-Brussel. 
Het gedeelte Lummen-Boorsem is er bij 
de bouw van de Boudewijnautosnelweg 
niet gekomen, hoewel het de meest lo
gische verbinding was met Keulen; 
maar de Boudewijnweg moest de om
weg langs Luik maken omdat dit een 
waalse eis was. Daarnaast dringt zich 
de verbreding en de verdieping van het 
Albertkanaal op, wat ook een eis is van 
Luik en Antwerpen. Dringend is ook 
de regionale snelweg Hasselt-Genk-As, 
waar het verkeer de jongste jaren veel 
vlugger toegenomen is dan in de rest 
van het land, en daarnaast de aanpas
sing van de wegen Hasselt-St-Truiden, 
Hasselt-Tongeren en Bilzen-Genk en de 
verbinding Lommel-Mol-Boudewij nweg. 

Op het gebied van de spoorwegen is 
er de noodzaak van een s treekstation 
Genk te Diepenbeek, het industriespoor 
Herentals-Tessenderlo-Hasselt en een 
moderne dienst met reizigerstreinen 
Leuven - Diest - Hasselt - Tongeren -
Luik, met aansluiting Antwerpen-Aar-
schot. 

Veel valt er eveneens nog te doen wat 
betreft de vestiging en de uitrusting 
van industriekernen. Als men aanneemt 
dat van de 5.000 nieuwe te scheppen 

werkgelegenheden er 500 tot 600 pet 
jaar zullen gevonden worden in de uit
bouw van de bouwsektor en dat één 
vijfde van de overige 4.400-4.500 werk
krachten zullen geplaatst worden in de 
bestaande industrieën die uitbreiding 
nemen, dan moeten er jaarlijks nieu
we industrieën opgericht worden voor 
ongeveer 3.500 arbeiders en arbeid
sters Dit veronderstelt industrieterrei
nen ter grootte van ongeveer 220 ha. 
per jaar. 

De Limburgse Ekonomische Raad en 
Venex stellen groeikernen voor van na
tionaal belang te Tessenderlo-Paal, 
Houthalen, Genk-Bilzen en Eisden-
Lanklaar en daarnaast te Overpelt (ver
dere uitbouw) en te Tongeren en te St-
Truiden. 

UNIVERSITEIT 
Vanzelfsprekend, stelt zich ook het 

vraagstuk van het hoger onderwijs in 
Limburg. De limburgse achterstand 
wordt steeds groter. 

De gemiddelde deelneming van de 
belgische jonge mannen tussen de 18 
en de 25 jaar aan het universitair on
derwijs bedroeg in 1966 voor het land 
69,30 per duizend. Voor Limburg was 
het slechts 43,90 per duizend. 

Voor de meisjes-studenten lag het 
cijfer nog lager : voor Limburg 11,75 
per duizend, voor het rijk 23,60 per dui
zend. 

Limburg telde in 1966 slechts 2.050 
studenten. In vergelijking met Luik 
zouden het er 3.995 moeten zijn en in 
vergelijking met Brabant 5.432. 

Per jaar geeft België 96.799 frank uit 
per student. Men ziet dus hoe op dit 
vlak Limburg benadeeld is tegenover 
Luik en Brabant. 

Limburg mag zich echter niet laten 
afschepen met een paar uitzichtlojK 
kandidatuurtjes. Het moet een vertika-
le spreiding vragen per volledige fakul-
teit in plaats van naschoolse kollege-
kandidatuurtjes. 

Daar Limburg in 1980 reeds 800.000 
inwoners zal tellen en het weinig waar
schijnlijk is dat studenten uit Brabant 
of Antwerpen de limburgse universiteit 
zullen verkiezen boven Leuven, Antwer
pen of Brussel, is de beste oplossing 
voor Limburg een gemeenschappelijke 
universiteit met Nederlands-Limburg te 
eisen. Beide provincies samen tellen na 
al meer dan anderhalf miljoen inwo
ners en binnen 20 jaar meer dan twee 
miljoen. Deze oplossing zou de onkos
ten halveren. De universiteit zou plura
listisch moeten zijn om elke nieuwe ne
faste schooloorlog uit te schakelen. 

Tegen 1980 zou Limburg 7.000 studen
ten tellen. Van nu af aan zou een ge
meenschappelijke heel-limburgse uni
versiteit met een behoorlijk aantal stu
denten kimnen starten. De oplossing 
van de geüjkstelling van de diploma's 
in Noord en Zuid zou vooraf een feit 
moeten worden. 

POLITIEKE BESLISSING 
Over het nut van al deze voorstellen 

zal er weinig diskussie zijn. De ekono-
misten en deskundigen hebben hun 
werk uitstekend gedaan. 

De ekonomisten beslissen echter niet 
wat betreft de uitvoering, wel de poli-
tici.'Wie echter meent dat op dit ?ebied 
de ekonomisten het beter zouden doen 
dan de politici vergist zich, want wat 
betreft voorrang zouden ook zij moeten 
diskussiëren met de ekonomisten uit 
Wallonië en die staan eveneens op het 
standpunt van Wallonië eerst. 

De noodzaak van de voorrang voor 
Limburg moet beslist worden door de 
regeringspartijen. Nu staat de P.V.V. op 
voorrang voor Wallonië — de heer Van-
audenhove zegt het vaak genoeg ! — en 
bij de C.V.P. is er ook geen sprake van 
voorrang voor Limburg. 

Bij de oppozitiepartijen staan B.S.P. 
en K.P. eveneens op de voorrang voor 
Wallonië. 

Slechts de Volksunie staat op de 
voorrang voor Limburg. Ook hier, ge
lijk op zoveel andere gebieden, zullen 
wij de andere partijen onder druk moe
ten zetten. 

Na Zwartberg hebben we daarvoor 
op ons kongres de tweede stap gezet. 

En we zullen op deze nagel blijven 
kloppen. Tot de nieuwe industrieën in 
Limburg er in gaan. 
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KLASSIEKE ESKALATIE 
Op zoek naar het moeizame europese 

antwoord op een nog steeds niet dra
matische verwijdering tussen Amerika 
en West-Europa koncentreert West-Eu
ropa zich op zich zelf. Dat mag ons 
Zuid-Oost-Azië niet uit het oog doen 
verliezen waar Amerika tans alles op 
de militaire kaart zet, met uitsluiting 
van kernwapens. Op zeker ogenblik 
heeft men gedacht dat Uncle Sam de 
grote middelen zou gebruiken, doch de 
ge\echten rond Khé Sang verlopen on
der aanwending van zeer hoge inzet 
van klassieke wapens. De amerikaanse 
verliezen zijn beduidend groot. Sinds 
de amerikaanse pers zich niet langer 
houdt aan de officiële kommunikees 
kan het State Departement hoe langer 
hoe minder loochenen dat de bloedtol 
in Vietnam veel hoger is dan lange tijd 
•werd toegegeven. De binnenlandse poli
tieke motieven spelen trouwens een 
steeds doorslaggevender rol. Johnson 
moei in de een of andere zin een beslis
sing kunnen afdwingen. 

Ook Hanoi begint te beseffen dat het 
menens wordt. De verhoging van de 
russische hulp is nog niet van die aard 
dat men kan spreken van een echte 
oorlog per prokuratie, ook al stijgt het 
aantal Migs zeer snel, wat de stijging 
van de amerikaanse verliezen in de 
lucht verklaart. De versterking der chi
nese grenzen door China is evenmin zo 
dat men zou moeten vrezen voor een 
onmiddellijke kans op verwikkelingen 
op wereldschaal, (cfr. de machtsstrijd 
te Peking), Toch gaan we beslissende 
maanden in de Vietnamoorlog tege
moet. De amerikaanse openbare me
ning dringt daar op aan en George 
Romney, de vermoedelijke republikein
se kandidaat voor het prezidentschap 

heeft dat trouwens zeer goed begrepen, 
tot onbehagen van Johnson. Deze heeft 
ook af te rekenen met een groeiend ge-
organizeerd verzet tegen de oorlog, in 

een aktieve vorm (manifestaties) en in 
een passieve (onttrekking aan de 
dienstplicht). De dubbele oorlog in 
Vietnam zelf (noordVietnamese troepen 
die steeds aktiever ingrijpen en de Viet-
kongguerilla), de verslechtering van de 
toestand in Laos en Kambodja, de ver
mindering der amerikaanse aanwezig
had in Europa zijn de andere zijde van 
deze medaille. 

In de Kennedyronde hebben de Ame
rikanen eveneens een harde noot te kra
ken. Indien ze hun berekening van de 
importtarieven op bazis van hun eigen 
industriële prijzen en niet op bazis van 
het gemiddelde, waardoor elke invoer
der bij voorbaat is uitgeschakeld, niet 
prijsgeven is deze ronde tot misluk
king gedoemd. 

We besluiten in telegramstijl. Drie 

weken na de staatsgreep stellen we in 
Griekenland een verbond tussen leger, 
kerk en troon vast, met een monark ge
vangen aan zijn eigen spel en met een 
zeer onzekere toekomst; een volmach-
tenstrijd in het franse parlement onder 
'n europese dekmantel; nationalistisch 
opbod tussen NDP (nu ook tot de ver
kiezingen in Saksen toegelaten) en de 
beierse vleugel van de CDU en een mo
gelijks verdwijnen van de konfessione-
le school in de Bondsrepubliek; afri-
kaanse en neo-teologische kritiek op de 
Fatima-reis van de paus; bevestiging 
van de anti-kommunistische koers in 
Zuid-Korea met de herverkiezing van 
Pang Chung Hee tot prezident; en zo
als steeds een wisselend verloop van de 
strijd in China, nog steeds bloedloos. 
Voor hoelang ? 

Tegenstanders van Engelands toetreding tot de EEG hebben betoogd voor het buitengoed van de britse regering Chec-
qeurs toen deze er beraadslaagde over dit «partnership ». Ze zijn geestelijk ten achter gebleven en beseffen niet dat de 
tijd van het « splendid isolation » onherroepelijk voorbij is. Aan dit protest stoorde Wilson zich niet en kort nadien legde 

hij aan het Lagerhuis officieel het voornemen van de britse regering voor. 

EUROPESE POKER 
De maand mei wordt een belangrij

ke maand in de evolutie naar europe
se integratie. Op 1 juli a.s. moet nor
maal de fuzie der uitvoerende europe
se instellingen in werking treden, om 
een jaar later te leiden tot de qtiasi-
volledige neerhaling van alle tolmuren 
binnen de Europese Ekonomische Ge
meenschap. Deze week werden te 
Brussel naar loffelijke gewoonte drin
gende besprekingen gevoerd omdat 
men opnieuw heeft nagelaten, de des
kundigen tijdig met de voorbereiding 
van de besprekingen te belasten. Dit 
is een EEG-ziekte, die noodzaakt dat 
men telkens tot maratonzittingen zijn 
toevlucht moet nemen die een afmat
tend karakter hebben, doch dan weer 
het voordeel dat men soms een rezul-
taat kan afdwingen op grond van li
chamelijke vermoeidheid, al lukt dat 
niet altijd. De fuzie der exekutieven 
heelt ook geleid tot het ontslag van 
Halhtein op veto van de Gaulle. 

De EEG-gemeenschap wordt echter 
terzelfdertijd gekonfronteerd met een 
nieuwe britse aanvraag tot toetreding 
met al de verwikkelingen, die daaraan 
van franse zijde kunnen verbonden 
zijn en tevens met de laatste voorbe
reiding tot de beslissende besprekin
gen met de Amerikanen inzake de 
Kennedy Ronde, een veel gebruikt 
wooid dat feitelijk neerkomt op een 
toltarievenovereenkomst tussen de 
USA en de europese ekonomische ge
meenschap, die ten slotte de derde 
ekonomische macht in de wereld is. 
De knelpimten hier zijn de chemische 
produkten en het graanareaal voor de 
ontwikkelingslanden. 

Blijkbaar is hei de Fransen deze 
keer ernst met de verdere europese 
integratie, altans wat de Zes betreft. 

want precieze gegevens over de hou
ding die de Gaulle gaat aannemen te
genover de nieuwe britse aanvraag be
zitten we nog niet. De enige zekerheid 
die we hebben, dat in geval de Gaulle 
principieel ja zegt, de onderhandelin
gen zeer hard en zwaar zullen zijn. 
Men kan de ernst van Frankrijk af
meten aan het feit, dat de franse re
gering aan het parlement volmachten 
heeft gevraagd, op grond van een zes 
maanden durende voorbereidingstijd 
tot de eindfaze van de ekonomische 
integratie. De werkelijke oorzaak van 
deze stap zal wel gemengd zijn : niet 
alleen om ekonomische doch ook om 
binnenlandse motieven wenst de' 
franse regering bij volmacht te rege
ren om verlost te zijn van een stevi
ger en talrijker geworden oppozitie, 
die op weinig zetels na even talrijk 
is _ als de meerderheid. Pompidou 
hoopt de volmachten binnen te halen 
krachtens bepaalde artikelen van de 
nieuwe grondwet en met behulp van 
ettelijke stemmen uit de centrum-
groepen van Giscard d'Estaing en Le-
canuet. De Gaulle heeft de gelegen
heid gretig aangegrepen die de euro
pese timing hem biedt om deze aan
vraag te rechtvaardigen. Als het in 
zijn kraam te pas komt is de generaal 
europeser gezind dan de vurigste eu
ropese federalist. Telkens hij zich be
dreigd acht in zijn machtspozitie is 
hij des te sneller als hij anders trager 
is. Hij zal nu moeten uitkijken hoe 
de Britten maneuvreren, een maneu
ver dat hij ongraag ziet gebeuren om
dat Frankrijk er zijn hegemonale po-
zitie in het europees koncern bij zal 
verspelen. Daarom alleen reeds zal de 
britse toetreding werkelijk niet van 
een leien dakje verlopen. 

De Britten hebben trouwens vroe
ger de kans gehad en treden nu alleen 
toe uit bittere noodzaak. Ze kunnen 
het niet langer bolwerken tegenover 
de EEG en al hun vroegere pogingen 
om zelf met een ekonomische gemeen
schap van wal te steken of het Geme
nebest als ekonomische macht uit te 
bouwen zijn mislukt. De betrekkin
gen met Amerika, die men als « spe
cial relationship » omschrijft omwille 
van de verwantschappen tussen beide 
volkeren op het vlak van de taal, de 
afkomst en het feit dat de USA in oor
sprong een « britse natie » zijn, zijn 
veranderd, zonder dat daarom kan ge
zegd worden dat aan dit « special re
lationship » een einde zou gekomen 
zijn. Maar Washington en Londen zijn 
niet als weleer twee handen op één 
buik en het feit, dat Washington niet 
langer Londen als « brother » doch 
meer en meer als « brother in law » 
begint te beschouwen, maakt dat Lon
den moet kiezen tussen Europa of 
Amerika, met de hoop dat het beter 
zal varen in Europa, waar het ten slot
te ondanks veel overeenkomsten meer 
thuishoort dan in Amerika, waar de 
heroriëntering nog dieper Londen dan 
het europese kontinent treft. Ameri
ka keert zich Azië-waarts, dat is tans 
overduidelijk, nu zelfs Washington 
zijn troepensterkte in West-Duitsland 
zal verminderen (daarin gevolgd door 
Londen, dat zulks vooral om bezuini
gingsredenen doet). Wilson is ver
plicht geweest zelfs een beetje anti-
amerikaans te gaan doen, om de Gaul
le in het gevlei te komen. Hij doet 
zulks op aanraden van zijn vriend 
Willy Brandt, die hij als socialist na
der staat dan gelijk welke vroegere 
(kristendemokratische) minister van 
buitenlandse zaken te Bonn. 

Londen heeft te kennen gegeven dat 
het tot de EEG wenst toe te treden 
met erkenning van de beschikkingen 
van het verdrag van Rome. Het doet 
dus — noodgedwongen — afstand 

van de vroegere eis tot speciale be
handeling en voorwaarden. Daarvan 
is alleen het verzoek overgebleven een 
redelijk lange overgangstijd te kun
nen gebruiken om zijn ekonomie op 
het EEG-peil te kunnen afstemmen. 
Indien de britse toetreding aanvaard 
wordt zullen we dus twee aanpas
singsperioden simultaan zien ontstaan 
of liever : er bestaat veel kans dat de 
britse toetreding pas zal mogelijk zijn 
wanneer de EEG intern ekonomisch 
is waar ze moet zijn, nl. bijna aan de 
eindmeet. Want monetair, fiskaal, 
burgerlijk-administratief en politiek 
staan we nog nergens. Het is echter 
al veel waard dat Europa ekonomisch 
reeds zo ver is gevorderd, evenals het 
feit, dat er reeds zoveel associaties 
met andere europese en niet-europese 
landen zijn, die zich beginnen te groe
peren rorid de ekonomische macht, 
die indien ze zich ook politiek kan 
manifesteren in de rangorde van de 
derde naar de tweede plaats kan ruk
ken. Dat zal echter nog veel tijd en 
moeite kosten, want zoals gezegd : in 
heel wat domeinen overheerst in 
West-Europa de improvizatie, het 
laisser-faire, laisser-aller, de slordig
heid zonder de talloze wrijvingen te 
vergeten, die vooral te Parijs ontstaan. 
Zoals we reeds eerder zeiden en ge
zien in het licht der jongste wereld
evolutie : Europa moet zich vereni
gen, wil het later niet een groter Viet
nam worden, want de stopzetting van 
de koude oorlog kan slechts tijdelijk 
zijn. Alleen wanneer West-Europa een 
macht is, die niet alleen ekonomisch 
zich zelf kan bedruipen doch ook mi
litair en politiek van zich kan afbij
ten, dan zullen beide andere wereld
machten zich tweemaal bedenken 
vooraleer geen rekening met deze 
macht te houden of haar voor het 
hoofd te stoten. Als zodanig is de ver
eniging van Europa wereldvredes
werk van het allergrootste belang. 

K.V.B. 
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VERWARREND CHINA 

Dat de kulturele revolutie in 
China een verwarrende zaak is 
weten we nu stilaan wel. Toch 
Isijkt men telkens weer met 
vele vraagtekens in de ogen op 
als men nagaat, dat het chinese 
personeel van de westerse am
bassades te Peking uit protest 
« te^en het fascisme en het re-
vizionisme » in staking gaat, de
monstreert tegen zijn werkge
vers, hen zelfs in het gezicht 
spuwt, om 's anderendaags def
tig en braaf opnieuw aan het 
werk te gaan, met tipische 
overdreven chinese beleefdheid 
onberispelijk dienst te doen 
alsof er daags voordien niets 
gebeurd was. 

Het is een kenmerk van alle 
chinese betogingen, in woord 
en gebaar uitermate wild en 
zelfs histerisch te doen, doch 
zich van elke daad, die zich 
met deze woorden en gebaren 
zou identificeren, angstvallig te 
onthouden. Alles wijst er op, 
dat deze uitspattingen helemaal 
niet geïmprovizeerd zijn doch 
met een nauwgezetheid werden 

En maar steeds de oorlog in Vietnam. Vietkongeenheden hebben ergens in het oerwoud een 
hichtafweer geïmprovizeerd. 

ANATOLI TRIFONOVITGH 
Een paar weken geleden werd de TASS-

kon espondent in België, Ariatoh Trifono-
viich, door de belgische autonleiten over 
de grens gezet. Trifonovitch was een jon
ge, vlotte kerel voor wie heel wat deuren 
in officiële en diplomatieke diensten te 
Biussel opengingen omdat hi] een aange
naam, deskundig en doorgaans goed gein-
formeeid causein bleek te zijn. Helemaal 
niet hel type « bolsjevist met het mes tus
sen de tanden >, maar een beschaafde en 
bescheiden knaap die — op het eerste zicht 
altaiis — uitstekend scheen te passen bij 
het coëxistentie klimaat van de jongste ja
ren. Bij nadei toekijken bleek hij een spion 
te zijn en weid hij, zonder al te veel la 
waai overigens, 'over de grens gezet. 

HIJ was de (voorlopig) laatste in een 
lang rijtje van Sovjet-spionnen die de jong
ste weken in Europa tegen de lamp hepen. 
Op Cyprus, in Nederland en in Frankrijk 
hadden de autoiiteiten zich verplicht ge
zien, de rei tegenwoordigeis van de russi-
sche luchtvaartmaatschappij Aeioflot uit 
te wijzen. Ook de Aeroflotman m BelgtS 
was een spion : hij weid in een hei berg 
tussen Mechelen en Leuven op heteidaad 
letiapt, waaibij hij in gezelschap was van 
een lid van de russische ambassade te Brus 
sel. Koit voordien u-as er in Italil de op
hefmakende zaak Rinaldi geweest. Deze 29-
jaiige vahchennspringer bleek sinds een 
tiental jaren voor de Sovjet-Unie te spio
neren; dit voor hem zeer lonend werkje 
uerd hem vergemakkelijkt omdat hij vlot
te toee,ang had tot heel wat vliegvelden en 
luchtbazes van de Nato. Rmaldi was een 
spion in het groot, bij wie waai schijnlijk 
de diaden van een uitgebreid net bijeen-
hepen. Zijn aanhouding zou geleid heb
ben tot het blootleggen van dit net en het 
is niet uitgesloten dat de aanhoudingen 
van de jongste weken m een aantal euro
pese Ifiiiden uilvloeieis zijn van de zaak 
Riunldi. 

Hoe dan ook, toevallig of niet • de jong
ste weken is duidelijk gebleken dat Rus
land ook in volle coëxistenlte-periode voort
gaat met spionage op grote schaal m een 
aantal landen die toch moeilijk kunnen 
beschoincd worden als bij uitstek anti-rus-
sisch of als een potentiële bedreiging voor 
de Sovjet Unie. De Russen zijn beslist niet 
de enigen om hun diplomatieke diensten 
en handelsvei tegenwoordigingen vol te 
stoppen met geheime agenten; er zijn echter 
weinig mogendheden die dat doen op der
gelijke reusachtige schaal en met een der
gelijke onbeschaamde vanzelfsprekendheid. 
Waar andere landen hun agentenaktiviteit 
toch altijd min of meer trachten te hullen 
in de zedige mantel van de betreurenswaar
dige onvermijdelijkheid, gaat de Sovjet-
Unie uiterst brutaal te weik ; spionage past 

zozeer in de normale russische praktijken, 
dat de meester spion Soige (wiens akttvi-
teit gedurende de tweede wereldoorlog een 
belangiijke rol heeft gespeeld bij de uit
eindelijke nederlaag der Duitseis) posl-
hiium en publiek overladen weid met alle 
eer en roem die het Kremlin vooi zijn 
officiële helden kan opbrengen. Vanzelf
sprekend tracht ledere grote mogendheid 
haar Sorge's Ie hebben, het misbruik van 
vertrouwen dat toch aan iedere spionage 
ten grondslag ligt houdt er hen echter van 
terug, in het openbaar een monument 
voor hun agenten te zetten. 

Dat landen trachten zo goed mogelijk 
over mekaar geïnformeerd te zijn en dat 
ze daarbij de middelen gebruiken die ei
genlijk altijd al in de schaduw van de of
ficiële diplomatie thuishoorden zal ons 
heus geen schijnheilige kieten van veiont-
waardiging ontlokken. Verontwaaidigmg is 
echter wél op haar plaats ivanneer men 
vaststelt dat er hoegenaamd geen te recht
vaardigen verhouding meer is tussen de 
officiële politiek van een land en haar 
agentenaktiviteit. De Russen beoefenen de 
spionage niet slechts ondanks de coëxisten
tie-politiek, maar ondermeer ook dank zij 
deze politiek. Dat is de jongste tijd her
haaldelijk heel duidelijk geweest. 

Toen de Aeroflotvertegenwoordiger uit 
België geiuezen iverd, nam de man zon
der veel lawaai het vliegtuig naar Moskou. 
Enkele tijd nadien werd zijn uitwijzing 
gevolgd door de uitwijzing van de belgi
sche Sabena-vertegenwooi diger te Mos
kou. We geven het u op een briefje : de 
Sabena man had niets op zijn lever, de 
Russen hebben oveiigens niet eens getracht 
een beschuldiging te formuleren. Zij we
ten dat het officieel coëxistentie-beleid een 
klein land als België er toe aanzet om de 
uitwijzing van zijn Sabena vertegemvooidi
ger zonder piotest te slikken en zélf om
zichtig en bijna geruisloos te werk te gaan 
hij de uitwijzing van sovjet-spionnen. Ook 
dat willen we u op een briefje geven : als 
België uitwijst is het, omdat het werkelijk 
niet anders meer kan. Op dit ogenblik, nu 
België's officieel buitenlands beleid via 
Harmels bezoeken aan oosteuropese lan
den naar een opening op het oosters blok 
zoekt, komt niets de belgische regering ei
genlijk méér ongelegen dan verplicht te 
wolden, een Rus uit te wijzen. 

Aan de overzijde weet men dat en men 
schijnt deze situatie gretig uit te buiten. 
Hel geval Trifonovitch was er een nieuw 
bewijs van. Zonder veel illuzies en ook zon
der veel veionlwaardiging is het toch ui
terst nuttig, eens nadrukkelijk te wijzen op 
het verschil tussen de woorden en de da
den in de kommunistische wereld. 

A ,V Tovano. 

voorbereid, die meer specifiek 
oud-chinees is dan modern-
marxistisch. 

DE SCHUINE 

WEEGSCHAAL 

De Russell-rechtbank, die te 
Stockholm Amerika in staat 
van beschuldiging stelde we
gens de oorlog in Vietnam (na 
door de Gaulle uit Parijs te 
zijn verwezen, die het met zijn 
opvattingen over de kwestie 
doch vooral met het belang van 
zijn politiek niet in overeen
stemming kon brengen deze 
fiktieve rechtbank in la ville lu-
mière te laten zetelen) kreeg 
konkurrentie. Het zweeds ko-
mitee voor Vrij Azië wil recht
zittingen wijden aan de zaak. 

o a. door het verhoor van 
noordvietnamese getuigen, die 
op bevel van hun regering in 
Zuid-Vietnam doordrongen en 
aldus de akkoorden van Gene
ve schonden. Daarmee wil dit 
komitee de eenzijdigheid van 
de Russell-rechtbank rechtzet
ten. 

GEEN AARDE 

AAN DE DIJK 

Bertrand Russell is een en
gelse kultuurfilozoof die om 
zijn linkse simpaticën bekend 
staat. Hij noch zijn metgezel
len in de « rechtbank over Viet
nam » kan objektief oordelen 
over de kwestie, waar de ver
antwoordelijkheid minstens ge
deeld is tussen de antagonisten 
die hier in eerste instantie 
Amerika en Noord-Vietnam 
zijn, in tweede instantie Rus
land en China. Het is toch een 
ontegensprekelijk feit dat af
gezien van de latere eskalatie 
de kommunistische infiltratie 
in Zuid-Vietnam een feit was 
en de voorbode moest zijn van 
de verovering door het kon»-
munisme, eerst van russische 
later echter van chinese obe-
diëntie, van gans zuid-oost Azië. 

Rechtbank en tegenrecht-
bank te Stockholm bewijzen 
alvast één ding : dat in de 
meeste oorlogen de verant
woordelijkheid gedeeld is. In 
het licht van dit experiment be
schouwd, waarbij de jurdisdik-
tie meer tiktie dan werkelijk
heid is en het ook niet haalt op 
de brute politieke machten, 
wordt ook de geallieerde recht
bank van Nurenberg eens te 
meer op haar eenzijdigheid ge
toetst. Ongewild heeft Russell 
met zijn Vietnamrechtbank 
een nieuw bewijs geleverd dat 
Nurenberg uiteindelijk slechts 
een instrument was, waar de 
overwinnaar rechter en paitij 
was. 

Het dorpje Eiserfeld in het distrikt Siegen krijgt een eerslerangs 
architeklonische bezienswaardigheid : een viadukt die WO m bo
ven de huizen de vallei in een sprong vdn 1.050 m overschrijdt 
üp die brug wordt het méér dan ooit: «glaasje op, laat je njdeny>l 
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in de rand 

van de nieuwe 

spelling: 

de vader 

van een " dietse 

spelling, 

" van duinkerke 

tot 

99 

koningsberg 99 

De voorgenomen spelUngsvereenvoudiging heeft in Noord en Zuid al heel wat stof 
doen opwaaien. Wij zijn niet aan de eerste spellingswijziging der laatste honderd 
jaar met deze geplande vereenvoudiging, al hopen wij wel dat het de laatste zal zijn 
in deze eeuw. Wie schrikt voor het feit dat het pro en contra al eens wat rimpels 
maakt op een anders rustige spellingszee, mag zich troosten met de gedachte dat, 
vergeleken bij de heftigheid der vorige spellingstwisten, de huidige diskussies haast 
akademisch lijken. Van Duyse gebruikte terecht het woord « spellingsoorlog » bi] 
de spellingswijziging in de jaren 1840-1850! Spellingswijzigingen in het Nederlands, 
waarvan het taalgebied over 2 staten verdeeld is (drie, hoor ik al zeggen, maar 
Frank) Ijk laten wi] buiten beschouwing !), hebben steeds kleinhollandse en klein-
Vlaamse (belgische) ressentimenten doen oplaaien. Voor- en tegenstanders der neder-
landse eenheidsgedachte zagen er bijna een simbool in. De kleinbelgische belachelijk
heid der franssprekenden, die de spellingswijziging der nederlandse plaatsnamen niet 
willen aanvaarden en hardnekkig Schaerbeek en Drogenbosch blijven schrijven, is daar 
nog steeds een simptoom van. 
De Vlaamse beweging vond in de nederlandse eenheidsspelling een belangrijke ver
sterking van haar kulturele pozitie : wellicht daarom bestreden de tegenstrevers haar 
zo vei-woed. Het moet deze ervaring geweest zijn, samen met de prestige-pozitie van 
Duitsland rond 1870 en een groeiend bewustzijn van stamverwantschap, dat de idee. 
rijpen deed van een grotere spellingseeriheid, bazis Voor een nog groter kultureel 
prestige als tegenwicht tegen de franse invloed. De Waal Hubert Delecourt (die zijn 
naam veranderde in Van den Hove) stelde vast dat op het einde der 15de eeuw de 
nederfiankische (nederlandse) en nedersaksische (nederduitse) spellingen elkaar sterk 
benadeiden, mede tengevolge van de ekonomische en kulturele betrekkingen tussen 
Vlaanderen en Nederduitsland. De politieke evolutie onderbrak die toenadering : 
ware zij voortgegaan, dan zou er volgens Delecourt een gemeenschappelijke « diet
se » (in de betekenis van « nederduitse ») schrijftaal ontstaan zijn. Delecourt schreef 
zijn stellingen hierover neer in een in 1844 verschenen biochure. Hij stierf in 1853, 
maar zijn opvattingen welkten na. Hij was daarbij niet eens de eerste geweest om 
aan een gemeenschappelijke schrijftaal te denken. Reeds in de zestiende eeuw tracht
te een West Vlaming, Jan van Utenhove, een soort gemengde nederlands-nederduilse 
schrijftaal te scheppen. Zijn poging mislukte echter, omdat hij alleen in de grensge
bieden der beide talen verstaan werd. Na Delecourt waren het P. Vermeire van Den-
monde in 1858 en prof. L. Van der Kindere van de brusselse universiteit die zich in
zetten voor een « dietse n eenheidsspelling. 
Het zou nochtans C.J. Hansen zij die de gedachte aan een eenheidsspelling voor het 
nederlandse en nederduitse gebied zou uitwerken en uitdragen in zijn « Aldietsche 
Beweging ». « Diets » betekent hier niet hetgeen wij er nu onder verstaan, nl. laai, 
kuituur en volk der Nederlanden in Noord en Zuid. Hansen gebiutkt het wooid 
« Diets » voor heel het gebied der nederjrankische en nedeiSaksische dialekten van 
Duinkeik" tot Oostpruisen. « Mijn vaderland is nooit te klein » was zijn leuze. 
Zijn streven zou ook na zijn dood nog vurige verdedigers en aanhangers blijven vin
den en voortgezet worden, hoewel met minder weeiklank dan tijdens zijn leven. Dit 
streven naar een grotere taalkundige eenheid schijnt trouwens een soort neveniraditie 
der vlnamse beweging te zijn. 
Men kan heel deze bestrevingen op politieke, taalkundige, historische en etnische re
denen afwijzen en beschouwen als een utopie, een van die romantische nevenaspekten 
der vlaamse beweging, zoals bijvoorbeeld ook Conscience's geheim genootschap der 
Hermans Een « uitwas » der vlaamse beweging, m de zin die sommige minimalisten 
eraan geven wanneer zij dat etiket kleven op al wat hun opportunistisch petje te 
boven gaat, was liet zeker niet ! 

Constant Jacob Hansen, de man dei 
« Aldietsche Beweging ^). \\e\A geboren 
te Vlissingen in 1833 Zijn vader, Hans 
Hansen was een deens zeekapiiein Zijn 
moeder Jacoba \ an D^cke behooide 
tot een oude adellijkt- weslvlaaiuse fa 
milie die naar Zeeland was uitgeweken 
in de zeventiende eeu\«, Toen Constant 
twee jaar oud was. verhuisde de fami
lie Hansen naar Antwerpen en be

kwam de belgische nationaliteit. Na de 
lagere school volgde de jonge Hansen 
ateiieum inaar moest zijn studies on
derbreken wegens familieomstandighe
den. Hij kwam in de handel terecht, 
werd boekhouder, daarna joernalist be
diende op de beurs, ambtenaar op de 
kanselarij van het zweeds-noorse kon-
sulaat, onder-archivaris, opstellei \ an 
dv.' Llo>d Anversois, leraar in talen. 

beëdigd vertaler. T o e n het antwerpse 
stadsbestuur in 1865 het plan opvatte 
een volksboekerij op te richten, stelde 
Hansen een uitgebreid verslag op, sa
men met het reglement. Het jaar daar
op werd Hansen, niettegenstaande te
genkanting van de katolieke burge
meester Van Put , tot onderbiblioteka-
ris benoemd. 

T o e n hoofdbibliotekaris Mertens 
overleed in 1873, werd Hansen met dat 
ambt belast : hij zou het jarenlang be
kleden. 

Tijdens zijn boekhoudersjaren had hij 
vader en broer verloren. Beide stierven 
op zee. In 1852 was zijn vader met de 
« Jason » weggevaren, maar keerde niet 
terug. Zijn broer Edward, die in 1860 
met de « Rio Packet » vertrok, verging 
met deze boot. Stammend uitbeen zee
mansfamilie, met zeevaart en haven 
vertrouwd, ging zijn belangstelling ook 
naar de oprichting van een handelsvloot 
en naar het lot der zeelieden. He t be-

vaamsnationaal ^ 

dochter van de antwerpse geschiedschrii. 
ver Torfs. Hij ging op huwelijksreis' 
naar het Noorden : naar Kopenhagen 
Kiel en Hamburg . ' 

Tijdens die reis bezocht hij Klauj 
Groth, de platduitse dichter ui t Ditmar 
met wie een jarenlange vriendschap hem 
van dan af verbinden zal. In 1873 kwam 
het jonggehuwde paar terug in Antwer
pen. Een maand na zijn terugkeer stierf 
Hansens moeder. Enkele dagen nadien 
werd hij tot hoofdbibliotekaris be
noemd. Zijn werk op dat gebied mag 
niet onderschat worden. Het was onder 

. HANSEhf 
lang van de moedertaal als middel om 
tot een socialer verhouding te komen, 
werd ook door Hansen onderstreept. Hij 
was de eerste die een eisenprogramma 
opstelde voor het gebruik van het Ne
derlands in verband met de zeevaart en 
al wat er mee samenhangt. 

Eén van deze punten was de verplich
te kennis van het Nederlands voor de 
belgische konsuls : een eis die nu nog, 
na honderd jaar, spijtig genoeg zéér ak-
tueel klinkt. Hij stelde dit eisenpro
gramma voor op de vergadering van het 
Willemsfonds in Antwerpen in 1886. In
middels was hij ook korresponden t ge
worden van «Het Nieuws van den Dag» 
van Amsterdam, waarin hij een eigen 
rubriek « Brieven uit Antwerpen » ver
zorgde. 

In 1872 was Hansen gehuwd met de 

zijn ambtsperiode dat de volksboekcrij 
en de grote biblioteek naar de gebou
wen op het Conscienceplein werden 
overgebracht. 

Hi j besefte trouwens het belang van 
het biblioteekwezen in de volksopvoe
ding en legde op taal- en letterkundige 
kongressen voorstellen neer in verband 
met de oprichting van uitleenbibliot^ 
ken in alle gemeenten. 

Ook literair was hij bedrijvig. Bene
vens zijn studies over spelling en taal, 
over l i teratuur en vlaamse beweging, 
schreef hij ook interessante « Reisbrie
ven u i t Dietschland en Denemarken », 
een biografie van Klaus Groth en tal
rijke gedichten, alsmede vertalingen 
van platduitse, hoogduitse en noorse 
teksten. 

Zijn belangrijkste aktiviteit — bui-

De jonge Hansen. 
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nderen 
fen zijn ambt als bibliotekaris — was 
echter die welke hij als stichter en lei
der der « Aldietsche Beweging )) ont
wikkelde met voordrachten, reizen, ge
schriften, polemieken allerhande. Was 
men met hem niet steeds akkoord, dan 
werd zijn eerlijkheid en onbaatzuchtig
heid toch steeds geëerbiedigd en erkend 
en werd de idee der stamverwantschap 
geenszins verworpen. Men erkende zijn 
verdiensten op het gebied der taalvor-
sing en de stimulerende werking van 
zijn beweging voor onze en voor de plat-
duitse literatuur en taalkunde. In 1871 

een spreekbuis en gaf er ruchtbaarheid 
aan de wantoestanden op taalgebied. 
Zijn grootnederlandse overtuiging deed 
hem ook over de staatsgrens in het zui
den zien. Hij was erelid van het 
« Vlaamsch Comiteit van Frankrijk » 
en beklemtoonde herhaaldelijk de stam
verwantschap met Zuid-Afrika. In 1881 
deed hij een oproep tot de Platduitsers 
ten voordele van de zuidafrikaanse repu
blieken die door de Engelsen werden 
overweldigd. Wanneer Paul Krüger in 
1884 te Antwerpen kwam, samen met 
minister Du To i t en generaal N.J . Smit, 
sprak Hansen de welkomstgroet uit. 

Flamingant en Grootnederlander, bi
bliotekaris, schrijver van literair, essais-
tisch en taalkundig werk, joemalist en 
dichter, trad Hansen nochtans nooit op 
de voorgrond. Een tijdgenoot getuigt : 
« Die man sprak niet veel, deed zich ook 
niet veel gelden onder de vooraanstaan
de Vlamingen van zijn tijd, kunstenaars 
of schrijvers, maar iedereen voelde dat 
hij een beslagen en ernstig man voor 

LEVEN 
benoemde de Akademie in Leiden hem 
tot erelid. Toen hij in 1886 zeventig 
jaar werd, benoemde de pasgestichte 
Koninklijke Akademie voor Taal- en 
Letterkunde hem tot erelid. Peter Be-
noit had het gedicht van Hansens vriend 
Klaus Groth « Min Modersprak » op 
muziek gezet : het werd met geestdrift 
uitgevoerd bij de viering van de zeven
tigjarige. Ook vanwege de platduitse 
dichters en taaivorsers was er erkenning 
van Hansens werk en zijn verdiensten 
geweest. In 1868 was hij al tot doctor 
honoris causa der universiteit van Ros
tock benoemd en in 1875 zond de 30ste 
Filologenbijeenkomst te Rostock hem 
een huldetelegram, waarin zijn verdien
sten geprezen werden. 

EEN VOORLOPER 
Wie zou menen dat Hansen een nog

al buitenissig taalkundige was die alleen 
een utopische taaleenheid nastreefde, 
onderschat hem en doet hem schrome
lijk onrecht aan. Want hij speelde in de 
Vlaamse beweging van zijn tijd een rol 
en zijn voorstellen en geschriften getui
gen van een — voor een zogezegd uto
pisch taalgeleerde — voor zijn tijd zeer 
vooruitstrevend en verreikend inzicht 
en voor een zeer konsekwente en moe
dige houding. 

Lang voor de wet Coremans weigerde 
hij, als beëdigd vertaler, in een assisen-
zaak een verslag over schriftvervalsing 
in het Frans op te stellen. Lang voor 
de officiële erkenning van het Neder
lands deed hij in Antwerpen de eerste 
officiële aanplakbrief in het Nederlands 
uithangen. Tijdens een zitting van de 
Nederduitse he Bond in 1867 legde hij 
een voorstel neer voor het gebruik van 
het Nederlands, waarin ook voor het 
eerst gewezen werd op het gebruik van 
onze taal in de handel • in boekhouding 
en korrespondentie, zowel als in rekla 
me en uithangborden Het was de eer
ste beklemtonins; van de waaide en het 
nut van het Nederlands in het ekono-
misch leven 

DE EENHEIDSSPELLIN6 

Zijn kennis \an en belangstelling voor 
het zeewezen en de scheepvaart heten 
hem trouwens ook op dat gebied het 
Nederlands als taal naar voren bren 
gen (( Het Nederlands is een zee\aart-
taal en daaiom aangevsc/en vooi onze 
vloot ' 1), zei hi | . Ook sociale belang 
stelling voor de zeevaarders legde deze 
« taalflamingant » aan de dag en hij 
pleitte voor een teliuis vooi bejaaide 
zeelieden Zijn loernaJisticke bedtifvig'-
"€id in noordnederlandse kianten 
schiep voor Vlaanderen in het Nooulen 

zich had ». 
De erkenning van zijn verdiensten 

bleef nochtans niet uit en dit niettegen
staande zijn afkeer van ambitie en gel
dingsdrang. Zijn benoeming tot biblio
tekaris in een door katolieken geregeer
de stad en dit niettegenstaande hij een 
vrijzinnig protestant was, betekende een 
hulde aan zijn talent en werk, evenals 
zijn benoeming in 1895 tot voorzitter 
van de Koninklijke Vlaamse Akademie. 

Na een meer dan dertigjarige ambts
periode bij de stedelijke biblioteek, 
waaraan hij zijn beste krachten had ge
wijd, en na zijn veelvuldige aktivitei-
ten op literair en taalkundig gebied, 
stierf Hansen in 1910 in zijn villa « Hui
ze Teutonia » te Brasschaat. 

Hansen staat in de geschiedenis der 
vlaarase beweging vermeld omwille van 
zijn « aldietsche spelling » en de daar
mee gepaard gaande « aldietsche bewe
ging ». 

He t bijna uitsluitend beklemtonen 
van dit aspekt van zijn werkzaamheden 
doet ons wel eens vergeten dat hij ook 
nog wat anders gedaan heeft, zoals wij 
hierboven reeds hebben vermeld. 

Wat Hansen taalkundig bereiken 
wilde was : een eenheidsnelling te schep
pen die zowel in Nederland als Neder-
duitsland geldigheid kon hebben en die 
daardoor als bindelement kon fungeren 
tussen twee overigens verscheiden ver
takkingen van het « Dietsch n zoals hij 
het noemde. 

« AGENT YAN BISMARCK » 

Men heeft wel eens gemeend dat Han
sen daarmee politieke bijbedoelingen 
had en men steunde zich daarbij op 
zijn pogingen tot het vormen van een 
« Dietsch Verbond ». Het is trouwens 
daarom vooral en om de vrees van een 
duits misbruik van dit eenheidsstieven, 
dat Hansen in de vlaamse beweging be
streden werd door o.m. een Pravon van 
Zu)len, een Gustaaf Segers, een Albcr-
dingk Thi jm. Men gebruikte daarbij 
wel eens harde woorden, zo o.m. een 
van Han«ens medestanders, die Th i jm 
bijna als een franskiljon afschildeide en 
een Hollandse krant die Klaus Groth 
een agent van Bismarck noemde ! 

Wat Hansen zélf dacht en wat hij 
met zijn beweging bedoelde, heeft hij 
in enkele woorden samengevat • << Ons 
siaatsvaderhind zij wat het wil Ons 
volksvadeiland zij en blijve • het dub
bele Nedeiland ' Ons taaKadcrland is 
het rijkbespraakte Dietschland ' » 

Hieimedc is zijn vi/ie op dr \'ilks-
en taah Cl hondenheid diiideliik wan
neer met weet dat hi] met <• Dictsch-
lanH i> jJU' xiei'ciduilse Gewesten bedoel
de, van DiiinX'-ike tot Dan?!;:;, / i j n 
volkiOPvai>"\r '•* klaai : zij is P 'dcr 

lands. Hi j wenste alleen de taaiverschei
denheid tussen stamverwanten door de 
spelling tot een taaleenheid te maken. 
Het beklemtonen van de gelijkaardige 
kenmerken van wat hij « Oost Diets » en 
« West-Diets » noemde, kon niet ver
hinderen dat een kunstmatige spelling 
voor beide talen onmogelijk was, om
wille van het onpraktische en te zeer 
van de werkelijke toestand afwijkende 
dezer spellingsregels. Hansen zelf, die 
eerst in deze spelling schreef, moest naar 
de gangbare nederlandse spelling tciug-
keren en zijn vriend Klaus Groth aan
vaardde haar evenmin en hield zich aan 
de platduitse spelling zoals hij die, sa
men met de filoloog prof. Mullenhoff, 
had vastgelegd. 

Hansen had echter heel wat aanhan
gers of toch simpatizanten, vooral in 
Vlaanderen. Hoewel de meesten niet zo 
ver gingen als hij , beseften zij toch dat 
de beklemtoning van de taalverwant-
schaD ook het eigen taalprestige kon 
versterken. 

Wij wezen reeds op de reakties van 
bepaalde zijde in de vlaamse beweging, 
en de vrees voor een duits impeiialis-
me dat zich van die taalbeweging zou 
kunnen meester maken. Naast dit ne
gatief rezultaat van Hansens beweging 
— dat tenslotte toch een pozitief re
sultaat werd, al was het maar om de 
versterking van het nederlands zelf-
standigheidsbesef — was er ook een, dat 
pozitief was en stimulerend werkte zo
wel in de Nederlanden als in Neder-
Duitsland : door de belangstelling voor 
Klaus Groth en de platduitse taal en 
let terkunde op te wekken, werd ook de 
belangstelling van de hoogduitse filolo
gie naar deze taal en letterkunde ge
richt. Was dit voor ons, als Nederlan
ders, van minder belang, belangrijk was 
het feit dat de vlaamse beweging on

rechtstreeks daardoor bekendheid ver
wierf, zowel in nederduitse als in hoog
duitse kringen, en dat ook voor onze 
l i teratuur een bieder geïnteresseerd pu
bliek werd aangesproken. 

Wie weet, hoe onze literatuur vooral 
via Duitsland in het buitenland bekend 
werd, beseft de betekenis van Hansens 
kontakt met de platduitse beweging en 
haar vooraanstaande figuren. 

Wij wezen reeds op sommige reakties 
van vlaamsgezinden, zoals Prayon van 
Zuvlen, tegen Hansens beweging. Maar 
ook van hoogduitse zijde (o.m. Wien-
berg) na een aan\ankelijk sinipatieke 
houding, stond men later afwijzend om
dat men vreesde voor de hoogduitse 
kulturele invloed. 

NEDERLANDER 
In zijn studie over Hansen en zijn 

beweging zegt dr. H. Schutt : « De be
trekkingen tussen Duiiseis en Nedeilan-
ders kunnen slechts viuchtbaar worden 
wanneer de erkenning van de zelfstan
digheid v3h het nederlandse volk als 
eerste principe wordt vooropgesteld ». 

Hansen heeft deze zelfstandigheid ze
ker niet ontkend, evenmin als vele 
Grootnederlanders van zijn tijd die een 
nederduits stambewustzijn naast een ne
derlands volksbewustzijn beklemtoon
den : zowel Dautzenberg als Snieders, 
Hiel en Van Duvse, de la Montague, 
Pol de Mont en Omer Watteau. 

Hansen was kind van zijn tijd en van 
de vlaamse beweging, wier nationali-
teitsstrijd — nog steeds — een specifiek 
verschijnsel, is, op nedeilandse bodem, 
van europese geestesstromingen die het 
huidige Europa geestelijk hebben ge
vormd : romantiek en humanisme. 

Hij heeft over staats- en volksgren-
zen heen een taaleenheid willen schej)-
pen die voor zijn volk zelf macht zou 
betekend hebben, zij het dan ook slechts 
geestelijke In de engere betekenis is 
zijn « Aldietsche » beweging mislukt : 
zij had echter een verwantschap beklem
toond die voor beiden, voor de neder
landse en nederduitse gemeenschap, 
niet zonder vrucht zou zijn. 

Daarom is Hansens beweging méér 
geweest dan een excentriek laaleksperi-
ment. 

Hawifit op andere Ie/ ftijd. 
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EVA EN DE POLITIEK 
Het schijnt wel alsof in menig op

zicht de wereld stil s taat . Hoe lang 
n u reeds worden wij dames bij voor
keu r afgeschilderd als zovele t rouwe 
Penelope's die, gezeten aan het spinne
wiel, hun dagen en ja ren slijten me t 
wachten op Ulyssus. Ulyssus die naa r 
zijn dagtaak is, Ulyssus die even om 
he t hoekje sigaretten is gaan kopen, 
Ulyssus die een avondje uit is op een 

KÜLTÜUR 
Uit een recente opinie-peiling van 

een protestantse vioiiwenbewegtng 
blijkt dat 60 t. h. der onvervraagde 
vrouwen van mening ts dat de man 
in kuUnreel opzicht een grote invloed 
heeft op de kulturele voiming van 
zijn echtgenote en dat slechts 51 t. h. 
der ondervraagde vrouwen meent, 
dat ook de vrouw een kultuurvor-
mende invloed heeft op haar man. 

Kuliuiir en politiek lijn voor vele 
mouwen nog vieemde begrippen. Het 
is patadoksaal dat terwijl de kuituur 
als een vrouivehjk element in de be-
schavingswaardenng woidt be 
schouivd, de vrouw als kultuurschep-
pe7ide Jaktor en als kultttur-verbrui-
kei (om een lelijk woord te gebrui
ken, dat echter goed het begrip 
weergeeft) nog weinig aan haar tiek-
ken komt. Dat zal wel verband hou
den met haai receptieve en mtrospek-
tieve natuur. Voor vele mamien u 
liet een bion van dagelijkse verwon
de) ing de vrouiv gade te slaan als 
veizachtend element, haar te zien 
net ken met die typische be zorgdheid 
en zachtheid (afstoffen bij vb., een 
uilslabaam schikken e d m ) . Is dat 
een bazis element van kulluur f On
getwijfeld, maar daai tegenover staat 
dat nog veel Ie veel vrouwen met 
hel minste begrip schijnen te hebben 
voor schoonheid, tn honderden vor
men te zien en te hoi en tn deze we-
leld, meestal liet uok i>an mannen 

Toch doet er zich een verheugen
de kenteung voor. De goede smaak 
m de kledij lant zich meer en meer 
tn de... mannensektor gelden, al ont
voogdt hiei zich de man ook meer en 
meei van de xnouzi'ehjke voogdij 
l'iouwen, ziooial jonge vioiiwen, heb
ben hun eigen mening over meube
len, siervoorwetpen, het onderwijs 
van kun kindeten enz. Uit het hier
boven aangehaald opinie-onderzoek 
blijkt bij vb dal heel wat jonge vrou
wen het westers onderwijs V te een 
zijdig mhten, te ovei laden, te veel 
geucht op pastieve en mei op akiie-
ve kennis, de geiioeligheid, dat dit 
onderwijs de artistieke en muzikale 
siriaak miskent, de eigen persoonlijk 
held niet ontuthkclt en geen belang 
stelling vooi de eigentijdse vraag 
stukhen weet op te uckken > Tegen 
over de moderne kommunikaliemid 
delen staan deze vrouwen ook scep 
tisch : pers, tv en radio worden er 
oppervlakkig, gemakzuchtig en een 
zijdig genoemd. Een belangrijke 
groep arbeideisvrouuen wenste zelfs 
dal men m kuUureel opzucht de 
iiouuen met langer zou beschouwen 
als een pa\stcf objekt, terwijl een be 
kende pedagoge uit Benoet van me 
ning is, dat kuituur geen lukse mag 
zijn en nodig is om de betrekkingen 
tussen man en viouw Ie lerbeteren 
(Dat Xfordt dan nota bene gezegd 
vanuH een land waar de handel in 
vrouwen nog welig bleeit ) . 

GERD.i 

polit ieke vergadering. En wij m a a r 
wachten bij die t radi t ionele haa rd en 
da t al niet eens meer t radi t ioneel spin
newiel. Een kar ika tur ? 

Ja, eigenlijk wel ! In ieder geval geen 
gelijkend por t re t . Sinds lang hebben we 
onze plaats naas t Ulyssus ingenomen 
op fabriek en kantoor; sinds lang blijft 
Penelope op de t r am rechts taan, net zo 
goed als Ulyssus, als er geen zi tplaats 
meer is.. Sinds lang zijn we ontvoogd, 
geëmancipeerd of hoe je dat ook noe
men wil : gelijkberechtigde p a r t n e r s 
op velerlei domeinen van het leven. E n 
op enkele (steeds k r impende) domein-
tjes nog de bevoorrechten. 

Maar d a a r n a a s t ! Hoe weinig komen 
wij, dames, aan onze t rekken op heel 
wat terreinen — en niet de minst be
langrijke ! — van het openbaar leven. 
Neem nou even de politiek. E n dan 
moeten we niet eens ver naar voorbeel
den gaan zoeken : 12 mannen vertegen
woordigen de Volksunie in de K a m e r 
en 5 in de Senaat . Geen enkele vrouw in 
een part i j die heus toch niet opzij gaat 
voor een heilig huisje en die beslist 
geen anti-feministische vooroordelen 
heeft. Over wiens hoofd moeten we 
daarvoor de staf breken ? 

Het spijt ons, m a a r we vrezen da t 
ons eigen (al dan niet welgekapt) hoofd 
daarvoor al lereerst in aanmerk ing 
komt. Alhoewel er heel wat vrouwen 
een reusachtige polit ieke belangstelling 
hebben en — naar de bewering van de 
mannen — vaak fanatieker zijn dan 
menige Ulyssus, schijnt de overgrote 
meerderheid van onze seksegenoten 
nog altijd geen oog te hebben voor de 
res publica, de zaak van he t algemeen 
belang. We kunnen het be t reuren da t 
er zo weinig vrouwen in het par lement 
of in de regeringen zetelen, m a a r daar
naast moeten we toch zo objektief zijn 
om toe te geven dat de fout daarvoor 
ook (en misschien wel vooral) bij ons 
ligt. Het wordt al duidelijk wanneer we 
vaststellen dat in de meeste europese 
landen er een vrouwelijk bevolkings
overschot is : er zijn dus méér vrouwe
lijke kiezers of potentiële kiezers dan 
mannen . De schuld voor de huidige 
toes tand ligt dus méér op onze smalle 
Eva-schouders dan op de s toere dito 
van Adam. 

Uit een heel geleerde politieke studie 
hebben we onthouden, dat wij vrouwen 
wel degelijk een belangri jke rol in de 
politiek spelen. Een aantal sociologen 
zijn het er over eens dat wij vrouwen 
in de allereerste plaats er voor verant
woordeli jk zijn dat in heel wat west-
europese landen de kr is ten-demokrat ie 
het haalde op het socialisme. Door ons 
s temmenaanta l én door onze oriënte
ring zijn we dus een politieke faktor 
van belang Maai we zijn er nog nooit 
en nergens in geslaagd, deze faktor de 
luister \ a n onze massale vrouweli jke 
aanwezigheid op het hoogste vlak bij 
te zetten. 

Waarom eigenhjk niet ' Omdat de 
mannen ons in een hoekje duwen en het 
politieke spel zonder ons wensen te 
spelen ^ Een dergelijke bewering houdt 
geen s tand tegen de feiten. In 1953 
werd in Frankr i jk een grootscheeps 
opinie-onderzoek gehouden, waarbi j de 
belangri jkste vraag was : « Wanneer 
een man en een vrouw met gelijke ka-
paciteiten en van dezelfde polit ieke 
r ichting zich zouden aanbieden om een 
politiek a m b t te vervullen, voor wie 
van beide zou je dan kiezen ? ». Het 
an twoord was onthutsend : slechts 1 % 
van de mannen zou de voorkeur aan de 
dame geven en slechts 6 9o der dames . 
Een verple t te iende meerderheid van 
onze seksegenoten — 94 "/o — houdt 
het dus bij een man liever dan bij een 
vrouw ! 

Zo zit ten we middenin een fatale 
kringloop. Opdat het baz iswant rouwen 

Een Zwitsers ingenieur heeft een regenscherm voor twee « uitgevonden » : voort
aan zal het mogelijk zijn, tegelijkertijd én galant én droog te blijven. Het {zo

veelste} ei van Kolumbus. 

OUDE WAARHEDEN... 
die beklijven, om het even ouderwets aan te vullen Zei Shakespeare : 
meisjes willen enkel een m a n hebben, en als ze er een hebben willen ze 
alles. Nietsche meende dat « de ijdelheid van de vrouw een m a n verlangt, 
die iets meer dan een gelukkige echtgenoot is ». Wij voegen er aan toe : 
m a a r dan niet te veel van dit iets meer . Rosenstock-Heussy kende ook 
de mensen. Dacht hij luidop : hij die in niets gelooft, heeft nog steeds 
een vrouw nodig, die in h e m gelooft. Wat zijn wij v rouwen toch... veel
zijdig... 

van mannen én vrouwen tegenover een 
poli t ieke v rouw zou ophouden te be
staan, zouden een groot aanta l v rouwen 
bewijzen van bekwaamhe id hebben 
moeten geven. Opdat dit groot aanta l 
vrouwen zou kunnen verkozen worden',^ 
moeten ze aangeduid worden door de 
part i j leidingen. Opdat ze zouden aan
geduid worden , moeten de partijlei
dingen de zekerheid hebben da t ze een 
be tere elektorale kans gaan dan een 
m a n op dezelfde plaats . En uit de opi
niepeiling bleek overduideli jk, dat 
zulks niet het geval is. 

De franse politici hebben alvast de 
besluiten ge t rokken ui t deze opiniepei

ling, met als gevolg dat er tans 5 maal 
minder dames in het franse par lement 
zit ten dan in de eers te assemblee na in
voering van het v rouwens temrech t . De
zelfde ontwikkel ing deed zich voor in 
de franse gemeentepoli t iek : in 1947 
was er één vrouw op 32 gemeenteraads
leden; 20 j a a r later is die verhouding 
gezakt tot 1 op 42. 

Het probleem is in dit kroniekje ze
ker niet ui tgeput ; het is m a a r net ge
steld. E r is dus stof genoeg voorhanden 
om een der volgende weken op Pene
lope's polit ieke perikelen wat nader in 
te gaan. 

ISABEL. 

ETOVERGROOTTIJD 
Met ingeblikte groenten en diepgevroren fruit gaan we regelrecht naa r 

een keuken waar in de seizoenen niet eens meer zullen te merken zijn. 
Vroeger kon je heerl i jk zitten wachten op de aardbeient i jd of he t asper-
geseizoen • je geliefkoosde voorjaarsgerechten waren alleen m a a r te 
krijgen m de enkele weken da t ze op het veld geplukt of gestoken konden 
worden Nu is het een koud kunst je geworden om het rond j aa r door 
asperges op te dienen en de klassieke kers tmisa t t rak t ie word t de jongste 
jaren gevormd door een flinke portie aardbeien uit de diepvriezer. Binnen 
een paar j a ren heeft da t overigens als a t t rak t ie ook al weer afgedaan ; 
dan zijn aardbeien m hartje-winter de gewoonste dingen ter wereld. 

Daarom buigen we ons zo graag over betovergrootmoeders kookboek, 
waar de seizoenen nog volop en eerlijk aan hun t rekken kwamen. Je 
proeft de lente zo in dit salade-recept anno 1803 : 

Snyd de Kroppen, naa dat ze van de groene Bladen gezuyverd zijn, in 
vieren; wascht ze voorts; hetgeen men, alleenlyk de Hartjens' er van zal 
verdienen, niet behoeft te doen . kookt dan Kievits-Eyeren als het in 'den 
Tyd is, hard, legt dezelven op de Krop-Salade, en recht ze voords aan 
met een weinig jonge Uyen, gewoon Salade-Toekriiyd en Pimpernel. 

Waar zbu je vandaag die kievietseieren moeten vandaan halen ? 



mi 
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Het kan niet langer meer geloochend worden dat de 
absUakte kunst in volle aftocht ts. De ve7zamelaars die 
heel wat fortuinen — het woord is niet overdreven — m 
deze kunstrichting geïnvesteerd hebben stellen vast dat 
de « waarden » die ze hadden aangekocht in sommige ge
vallen pijlsnel naar beneden storten. Een recente open-
haie veiling van schilderijen van « abstrakte meesters » 
noteerde het bedrag van... 250 fr. voor een absttakt wok, 
waarvan de kleuiemeproduktie figureert in een üandaaid-
weik over « Abstiakte kunst in België ». Als men de prijs 
van de kleurenklichees berekent op 13.000 fr., die nodig 
waren om deze illustiatie in voornoemd standaardwerk 
mogelijk te maken en dan de jongste pi ijs die het origi
nele werk of een ekwivalent ervan nog kon behalen dan 
komt men tot de eigenaardige vaststelling, dat het origi
neel een twee-en-vijftigste vei legenwoorcligt in species van 
het bedrag dat voor de vervaardiging van de reproduktie 
ervan moest neergeteld worden .'... Niets illustreert duide
lijker de ineenstoiting van de abstrakte kunst als markt
waarde en meteen als waardeschaal in estetisch verband. 
De tijd is immers nog maar pas achter de rug dat men 
voor abstrakte werken de som van 3 a 400.000 fr. neer
telde, per exemplaar! Een kunstmatig opgebouwde we
reld, waaraan zich vooral grote en kleine officiële, semi-
officiele kunstpauzen en managers rijk speelden^is plots 
in puin gevallen. 

reel niet tot ui t ing komt doch 
door een unitair staatsbestel in 
verdrukking geraakt en daar
door vanzelf tot politieke bin
dingen aanleiding geeft, die el
ders minder steik zijn. 

He t is reeds zo, dat er geen 
eigenlijke Belgische kui tuur be
staat en wat onder een derge
lijke vlag aangediend wordt 
tegenover het buitenland ofwel 
het voorwerp is van spotlust 
ofwel vrij vlug als vlaamse kul-
tuurui t ing wordt geïdentifi
ceerd. De officiële instellingen 
zijn echter unitair geleid en 
drukken h u n stempel op de 
estetische evolutie. Wat meer 
bepaald het geval » abstrakte 
kunst » aangaat, heeft men in 
België willen vermijden, een 
tweede keer een vergissing te 
begaan als dertig, veertig jaar 
geleden. Toen was wat voor 
belgisch kultuurbeleid doorging 
zodanig konservatief dat men 
de trein heeft gemist en kost
bare gelegenheden liet voorbij
gaan, om topwerken van het 

de — weinig tahijke — auten-
tieke abstrakten rekenen. Jaren 
lang hebben degelijke figura
tieven hun verbanning uit al 
wat officieel was moeten dul
den om vast te stellen dat een 
bende epigonen en onbekwa-
men, die zich gewillig naar de 
mode plooiden, onder het offi
ciële manna werden begraven 
en soms fortuinen binnenhaal
den. Niet zonder leedvermaak 
kunnen ze tans deze modeschil-
ders met de vinger wijzen, voor
al de 7gn abstrakten die eerst 
aai/elend doch weldra steeds 
stoutmoediger figuratieve ele
menten in hun abstrakte pro
beersels binnensmokkelen om 
straks opnieuw volledig als fi
guratieven op te treden. Han
dige knapen doch welke min
derwaardige kunstenaars met
een I 

Naast de officiële kunstbestu-
ren draagt de zogenaamde 
kunstkritiek niet minder 
schuld. De tijd is nog niet zo 
ver dat we deze heren tentoon-

OyERSTAP NAAR NEO-FIGURATIE 

Vranglehens voor 'vierkantjes... 

Hoe IS een deigehjke « ver
gissing » mogelijk geweest? 
Moet men de dieptepsicholo-
gie er gaan bijsleuren om het 
vetschijnsel van de abberaties 
en de vaak met een aan sadisme 
grenzende wellust bedreven 
moordaanslag op alles wat in de 
kunst als « gevestigde waarde » 
gold te verklaren'? Men heeft 
uil den treure beweeid dal dit 
fenomeen een ge\o]g was van 
de angst die deze tijd beheerst. 
Niet alleen de angst voor de 
aioomdood doch de levensangst 
zonder meei. Dat is o i geen af
doende verklaring. De jongste 
evokuie en de houding van het 
publiek bewijzen tromvens dat 
deze duichng ei gene geweest is 
De dood is ook zonder atoom-
dreiging onafwendbaar en alle 
tijden woiden beheerst door de 
spanning tussen de levensdrang 
fn de doodsgedachte Dat heeft 
in geen enkele beschav ingsty-
'^liis belet dal kunstenaais en 
wetenschapsmensen in liuii res 
pektievehjke domeinen toppies 
talies veiwezenlijkien die tot 
op varulaasï de bewondeiiiig van 
velen gaande maken En du wat 
speciaal de kunstinaikt bet ich 
ook de toppen scheien van het 
geen lan prqzen woiih he 
haald 

WIJ scheppen geen leedver

maak in het ineenstoiten van 
de abstiakte richting in de 
kunst. Maar we weigeren als 
verklaring en verdediging te 
aanvaarden wat geen veiklaring 
en vaak een zeer slechte verde
diging is. In het zoeken naar 
een verklaring gaat men zelfs 
zo ver het... gaullisme de schuld 
te geven van het faillissement 
van de abstrakte kunst I Door 
een bepaald rigorisme, dat door 
de staat opgelegd wordt, zou de 
kunstmarkt te Parijs aan vrij
heid hebben ingeboet en zou
den de promotors van de mo
derne kunst hun toevlucht ge
zocht hebben in Zurich, Basel, 
Londen, Amsterdam of New 
York ! Een eenvoudige vaststel
l ing zou nochtans mogen vol
staan : de huidige franse mi
nister van kui tuur , hij is het al 
jaren, is André Malraux, in 
zijn tijd om zijn progressieve 
ideeën bekend en zelfs berucht. 
Het moge zijn dat het gaullis
me een zekere orde wenste te 
scheppen in de tomeloze wan
orde die ook het franse kunst
leven tijdens de vorige republie
ken vertoonde (de politieke on
macht ging op de duur gepaard 
met een kulturele onmacht, dat 
is normaal) de politiek van de 
regering te Parijs is zeker niet 
van die aard, dat ze zou te ver
gelijken zijn met bij vb. de 
kunstdiktatuur in het Derde 
Rijk of in de Sovjet-Unie. 

Daar ligt de hond niet ge
bonden. De uitleg is veel een
voudiger : het publiek heeft de 
abstrakte kunstrichting, hoe
zeer deze ook van een bijna ex-
kluzieve otficiele en officieuse 
steun genoot, nooit kunnen 
waarderen en heeft zich vrij 
spoedig van alle uitingen ervan 
afgekeerd, in een gevoel, dat het 
vooi de gek weid gehouden. 
Deze instinktmatige reaktie was 
negen op tien keer de juiste, 
zelfs wanneer dit zelfde publiek 
om zijn houding te lechtvaar-
digen aigumenten en voorbeel
den koos, die het juist niet had 
moeten kiezen (omdat ze getuig
den van een slechte smaak en 
een konseivatisme, dat ondanks 
de abstiakien en andeien voor
bijgestreefd was). 

H E T BELGISCH GEVAI 
Het zou verwondeilijk zijn 

indien deze kwestie in ons land 
niet wat ingewikkelder zou zijn 
dan elders. Dat is een gevolg 
van de volkse dualiteit van de
ze sta*(., dualiteit die siiuktu-

impressionisme en het expres
sionisme te verwerven. De brus-
selse eigenwaan tegenover al 
wat vlaams was, speelde hierin 
ook een voorname rol. De nieu
we leiders, die het nog steeds 
voor het zeggen hebben, vielen 
van het ene uiterste in het an
dere en wierpen zich als uitge
hongerde leeuwen op al wat 
als nieuw werd ingediend, in 
onderhavig geval de abstrakte 
kunst. Men zei : zoals het met 
Van Gogh en anderen is ge
gaan (eerst miskend, dan ge
waardeerd) zo zal liet met de 
abstrakten vergaan, dus deze 
keer moeten we er als de eersten 
in plaats van de laatsten bij 
zijn. He t omgekeerde doet zich 
echter voor : wat officieel van 
meetaf van ruime, ja exkluzieve 
steun genoot, in de veronder
stelling dat het publiek zou vol
gen, werd door dit publiek van 
langsom minder gewaardeerd 
en vandaag staat de totale af
wijzing vast. Dit waandenk-
beeld verleidde er de kulturele 
direkties toe, al dan niet ge
prikkeld door persoonlijk 
winstbejag, zonder enig onder
scheid al wat abstrakt was te 
propageren en al wat figuratief 
was naar de hel te verdoemen. 
Niet alleen werd het rijksbezit 
aldus uitgebreid met waarde
loze pi uilen doch ook de parti-
kuliere sektor zit vandaag op
gescheept met verzamelingen 
die zoals uit onze inleiding 
blijkt op veilingen niet eens de 
prijs van amalcurschilderijen 
meer halen. O m zich te troos
ten beweren onze kunstpauzen, 
dat er nu een eleminiatiepro-
ces zal plaats hebben, waai door 
de zuiveren onder de zuiveren 
van de abstrakte richting zul
len bovendujven I Dat valt nog 
te bezien. Zoveel is zekei dat 
tal van galei ijen die aan deze 
mode hebben meegedaan van
daag in moeilijkheden verkeren 
of — zoals vele abstrakten — 
ijlings op de ligiuatieve kunst 
overschakelen 1 erwijl iii de 
kelders van de mu/ca dt ab
strakte (i meesterweikeii • in 
aantal gioeien om ei te be
schimmelen 

Het IS goed dat aan de nias-
keiade een einde is gekomen. 
Het weid een il te kcjstelijkc 
grap nog niet zozeer vooi de 
veizamclaais, die zich slechte 
« beuisspekulanten » hebben 
betoond, doch ook voor de ech
te kunstenaars, waartoe we ook 

stellingen hoorden inleiden met 
een waterval van geleerdaan-
doende woorden, om ons na 
hun speech af te vragen : wat 
heeft die man eigenlijk verteld. 
H u n geschrijf was er niet beter 
om : duister, kronkelend, we-
melend van (weliswaar : opge
smukte) gemeenplaatsen en aan 
de psycho-analyse ontleende be
grippen en woorden. De al
lerindividueelste expressie van 
de allerindividueelste emot i e ! 
Sistematisch werd het angstkom-
pleks er als nee plus ultra bij-
gesleurd. Wie zich bij deze 
woordenkramerij niet kon neer
leggen werd beschouwd als een 
beoliër. De abstrakte snobs dron
ken na de verkettering van die 
aftandse vragenstellers h u n zo
veelste wisky-soda. Van gans dit 
wansmakelijk bedrijf profiteer
de ten slotte slechts een min
derheid managers voor wie geld 
geen reuk heeft, het kome nu 
voort van abstrakte of van figu
ratieve kunst en die altijd mee 
« in » zijn. Ingewijden kunnen 
meteen ook de topambtenaren, 
lagere ambtenaren en kritici 
met de vinger wijzen, die er 
eveneens een dikke frank aan 
verdiend hebben. Het woord 
van een bepaald direkteur ti-
peert deze onzalige periode 
« Er zijn geen goede belgische 
schilders », omdat hij te gemak
kelijk aan amerikaanse kollek-
tioneurs verdiende. Dat belet 
trouwens niet, vandaag nog 
voort te gaan met het bekionen 
van abstrakten in allerlei prijs 
kampen. Oude liefde roest nu 
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eenmaal niet, doch de vlieger 
gaat niet meer op hoewel bij 
jongeren nog steeds de indruk 
verwekt wordt, dat de toekomst 
aan de abstrakte kunst zou zijn. 
Daarmee doet men verder aaa 
misleiding, nadat men dertig 
jaar lang knappe figuratieven 
op het matje liet staan en in 
hun materiële bestaansmoge
lijkheden heeft geremd, meestal 
ten voordele van kunstenma
kers en knutselaars dan van au-
tentieke kunstenaars en ten bate 
van de eigen zak of ter ere van 
de (grote) eigenwaan. Het on
geluk wilde, dat de figuratieven 
zich slecht verdedigden, dat ze 
vaak omdat ze vlaming waren 
in de konservatieve franstalige 
pers geen toegang vonden, die 
dan uitpakte met recensies over 
derderangsfiguratieven. Het
geen onvermijdelijk bij de po
tentaten van het abstrakt im
perium een smalend lachje en 
een schouderophalen te voor
schijn riep. 

Een ander kunstmatig onder
scheid is van politieke aard. Ei
genaardig genoeg wordt al wat 
progressief (lees : abstrakt, pop 
en op enz) voorgesteld wordt 
als links aangevoeld, hoewel d i t 
flagrant in tegenspraak is met 
de marxistische opvattingen in
zake beeldende kunsten. 

Wie echter nagaat, welke 
linksen de kunstpauzen en h u n 
knechten zijn begrijpt dadelijk 
dat met « links » alleen het par
tijpolitiek etiket bedoeld is en 
geenszins de levenshouding De 
sociale kunst in de sovjetrepu
blieken (Polen, Hongarije, 
Tscheko-Slovakije en Zuid-Sla-
vië uitgezondercl doch sinds de 
kulturele revolutie China als 
nieuwe aanwinst) is dan weer 
een konservatieve versie van een 
zgn. marxistische kunst en 
wordt terecht, ook door onze 
moderne figuratieven, als pom
pierkunst gedoodverfd. 

In hoeverre aan de nachtmer
rie van de bewust opgehemelde 
onbekwaamheid, aan de tegen
stelling waardering voor oude 
kunst-teruggrijpen naar primi
tieve technieken in een tijd van 
allerhoogste technisch vol-
maaktheidsstreven en verwezen
lijking (een absurditeit op zich 
zelf), een einde zal komen door 
de herwaardering van de figu
ratie, is nog zeer de vraag. Pop
en Op-Art lossen immers de ab
strakte richting af andeiTnaal 
met een officiële en officieuse 
welwillendheid (straks steun ?) 
die meteen de vraag doet rijzen, 
of de mensen die door de lege
ringen met gezag worden be
kleed in het domein van de 
kunst, wel toerekenbaar zijn Of 
is het gemis aan kritische / m 
tn gezond verstand ? Zelts dan 
zijn dergelijke « leiders » m on
ze kunstdirekties en tempels 
niet op hun plaats 

R C O R I Y . 

Ook dat is geen oplossing.. 



een levensbeschrijving van 
LODEWIJK DOSFEL 

Arthur De Bruyne heeft ons een uitvoerige en verdienstelijke levensbeschrijving 
geschonken van Lodewijk Dosfel. Daarmee wordt de nagedachtenis geëerd van 
een eerbiedwaardige en grote figuur uit de rangen van de Vlaamse Beweging. 
Want gans het leven van Dosfel, die betrekkelijk jong gestorven is (hij was nog 
geen 45 jaar), stond in het teken van de vlaamse ontvoogdingsstrijd. Hij was een 
hoogstaand intellektueel en een diepgelovig, gewetensvol kristen. Zijn karakter 
bepaalde de rol die hij in de Beweging gespeeld heeft : hij was geen politieker, 
geen volkstribuun, het tegendeel van een demagoog, een man die veeleer terug
getrokken leefde in zijn studeerkmner en alle problemen grondig bestudeerde 
vooraleer zijn mening in stevig gefundeerde artikelen, brochures of redevoerin
gen kenbaar te maken. De omstandigheden brachten overigens mee — Dosfel 
werd na de oorlog wegens aktivisme veroordeeld en wegens gezondheidsredenen 
in voorlopige vrijheid gesteld — dat hij zijn aandeel in de strijd leverde met zijn 
pen, meestal onder de schuilnaam Thomas Van der Schelden. Er ging een groot 
gezag uit van Dosfel omdat hij algemeen beschouwd werd als een zeer ernstig 
man, een wijs man, die boven iedere verdenking stond van lichtzinnigheid, voor
ingenomenheid of persoonlijke ambitie. 

Hij \ o van na ture gematigd, doch 
beginselvast en onwr ikbaar in zijn 
overtuiging. Alleen aarzelde en twijfel
de hij soms lan<; vooraleer m geweten 
pozitie te kiezen Om de gewetenstwij-
fel te begrijpen waarmee deze vrome 
katoliek worstelde om tegen de kato-
lieke part i j stelling te kiezen, moet men 
rekening houden met de tijd waarin 
hij leefde en de toen nog heersende o p 
vattingen o.ra. over het bisschoppelijk 
gezag in politieke aangelegenheden. 
Hel politiek klerikalisme was toen in 
Vlaanderen nog overheersend. 

NrKrhtans lijdt het seen twijfel dai 
Doslei met alleen een overtuigd vlaams 
nationalist was, maar zelfs de voor 
naamste teoreticus van het vlaams-na 
tionalisme in de ja ren twintig. Met zijn 
verdediging van het nat ional isme is,hij 
zelfs doorgedi-ongen op mternal ionaal 

vlak door zijn deelname aan het 
enkwest ingesteld door de F ransman 
Maurice Vaussard. Alhoewel diep over
tuigd en onderlegd vlaams-nationalist , 
was Dosfel te realistisch en te bedach-
zaam om de uitzichtloze weg op te gaan 
van een machteloos en onvruchtbaar 
eks t remisme, zoals dat o.m. door het 
zeer s t r i jdbaar weekblad «Vlaanderen» 
gepredikt werd. Hij is dan ook de 
eerste en voornaamste verdediger ge
weest van het federalisme als gematig
de oplossing voor het nationaliteiten-
konflikt in België, m de periode na de 
eerste wereldoorlog. 

Het is niet zonder bi t terheid dat wij 
thans, na al de opgedane ervaring, 
overwegen wat ons zou bespaard geble
ven zijn en waar wij als volk zouden 
staan indien men Dosfel gevolgd had 
in plaats van hem te bestr i jden. 

E n dit geldt zowel voor heel wa t 
vlaams-nationalisten die Dosfel te ge
mat igd vonden en niet radikaal genoeg 
acht ten , als voor de belgicistische fla
minganten die liever Van Cauwelaert 
volgden in zijn minimalis t ische polh 
tiek. 

Wanneer wij nu bedenken da t in de 
j a ren twint ig he t federal isme door de 
Vlaamse minimal is ten bes t reden w e r d 
me t het a rgument da t door het federa
l isme Brussel voor de Vlamingen zou 
verloren gaan en de Vlamingea in Wal
lonië ! Toen reeds stelde Dosfel de 
vraag, wat de minimal is ten zélf zinnens 
waren te doen om de verfransing van 
Brussel tegen te gaan, om nog te zwij
gen van de Vlamingen in Wallonië die 
a ldaar geen enkel recht bezaten als 
Vlamingen ! Vijf en veertig j aa r la ter 
kan de vraag nog alti jd gesteld worden 
aan de opvolgers van Van Cauwelaert : 
wa t zij zinnens zijn te doen om de ver
dere verfransing van Vlaams-Brabant 
tegen te houden, nada t zij al die ti jd 
niets anders gedaan hebben dan geka-
pi tuleerd en steeds weer nieuwe 
Vlaamse gemeenten pr i js gegeven aan 
de verfransing. 

Zo kunnen wij ook vaststellen bij het 
herlezen van de toenmalige polemieken 
over het federalisme, hoe toen reeds 
de « decentral izat ie » aangeprezen werd 
als een be tere oplossing dan het fede
ral isme, wat niet belet heeft da t «men> 
veertig j a a r lang onafgebroken een 
central izerende polit iek gevoerd, min
stens gesteund en goedgekeurd heeft die 
de verloochening is van de zo geprezen 
« decentral izat ie ». 

Dat spelletje word t n u nog voortge-
speeld — en he t polit iek geheugen van 
een volk blijkt helaas kor t te zijn. 

Glimlachen moe t m e n wannee r m e n 
teest hoe dr . E d m o n d Rubbens in 1924 
zelfzeker en super ieur beweerde da t 
he t nat ional isme een verouderd ver
schijnsel was da t voor goed tot he t 
verleden behoorde, da t afgedaan had. 

Opvallend is het ten s lot te hoe ver 
wij dan toch reeds verwijderd zijn van 
de polemieken over he t bes taan van een 
« belgisch volk », over « l 'ame beige » 
en « I'idée beige », hoezeer het vlaams-
nat ional isme het belgisch s taatsnat iona-
l isme overwonnen heeft en verdrongen 
in de geesten. Een polemiek zoals deze 
tussen Dosfel en Fierens, au teur van 
« Het Belgisch Vade r l and» , is t hans 
door de ontwikkel ing achterhaald : de 
Vlaamse bewus tword ing is veel s te rker 
en veel a lgemener geworden, met als 
tegenproef de bewus tword ing in Wal
lonië 

Bij sommigen die nog al te zeer vast
zi t ten aan het recent verleden komt 
soms een zekere on ts temming to t ui
t ing over wat zij beschouwen als een 
pri jsgeven of een verzwakken van de 
vlaams-nationale ideologie. Dikwijls 
worden ten onrechte sommige tijdsge
bonden verschijningsvormen verward 
m e t de essentiële inhoud van het 
vlaams-nationalisme. 

E r is in de j a ren der t ig vooral onde r 
invloed van Van Severen een ui ters t 
rechtse , ant i -par lementaire en anti-de-
mokra t i sche s t roming aan bod geko
men in het vlaams-nationalisme ep de 
in ternat ionale s t romingen en gebeurte
nissen hebben onvermijdeli jk ook hun 
schaduw geworpen op wat in Vlaande
ren omging. 

Doch deze ontwikkel ing mag ons niet 
blind maken voor het feit da t he t 
vlaams-nationalisme in de j a ren twin
tig aanvankeli jk zeer demokra t i sch ge
r icht was en bij sommigen zelfs met 
u i tgesproken linkse simpatiën (h\. Clar-
té-groepen). 

Het moet ons duidelijk zijn dat het 
vlaams-nationalisme als ideologie niet 
noodzqkelijk samengaat hetzij met 

Imkse, hetzi j m e t rechtse stromingen 
het is een zelfstandige ideologie. 

E e n konfrontat ie me t de opvattingen 
en de dokt r ine van een Lodewijk Dosfel 
is vooral nut t ig omda t wij daardoor 
een inzicht, een be te r inzicht krijgen 
in hetgeen wij zouden kunnen noemen 
de « zuivere leer » van he t vlaams-natio. 
nalisme. 

In dit opzicht is het spijtig dat de 
schrijver van dit boek er zich toe be
p e r k t heeft in chronologische volgorde 
de art ikelen, b rochures en redevoerin
gen van Dosfel min of meer uitvoeriJ 
samen te vat ten, doch geen poging g^ 
daan heeft om een sintet isch overzicht 
te geven van de wereld- en levensbe-
schouwing van Dosfel, voornamelijk 
dan van zijn vizie op het vlaams-natio-
nal isme. 

Essentieel voor het vlaams-nationa-
lisme is de fundamente le erkenning dat 
de Vlaamse kwest ie in België geea 
« taalkwest ie » is, m a a r een « nationale 
kwest ie », da t de inzet niet is de rege
ling van he t taalgebruik in bestuursza
ken, gerecht en onderwijs , maar de be
veiliging en vri jwaring van ons eigen 
volksbestaan als Vlamingen en Neder
landers , wa t de negatie insluit van het 
bes taan van een « belgisch volk ». 

Op dit pun t liepen in de ganse ge-
schiedenis van de Vlaamse Beweging 
steeds de wegen ui teen tussen hen die 
opteerden voor he t vlaams-nationalis
me en hen die uit gemis aan moed (rf 
uit berekening hun toevlucht namen tot 
dubbelzinnigheden. 

Essentieel voor het vlaams-nationalis-
m e is vervolgens de eis da t de vlaamse 
volksgemeenschap moet erkend worden 
op he t poli t ieke vlak, een eigen publiek
rechtel i jke s t r u k t u u r moet krijgen, 
waardoor een einde gesteld wordt aan 
volksvreemde voogdij of inmenging in 
de mees t eigen aangelegenheden. 

Aan deze eis kon volgens Dosfel vol
daan worden zonder dat het nodig was 
een einde te stellen aan het bestaan zelf 
van de belgische staat , zonder dat het 
vereist was een souvereine s taat Vlaan
deren in het leven te roepen : federalis
m e volstond volgens hem om de nodi
ge waarborgen te geven aan het vlaam
se volk. 

Sedert het overlijden van Lodewijk 
Dosfel in 1925 hebben de gebeurtenis
sen hem ru imschoots gelijk gegeven. 

Hij is een groot m a n geweest, in alle 
bescheidenheid. 

De lek tuur van zijn levensbeschrij
ving door Ar thur De Bruyne moeten 
wij ten zeerste aanbevelen. 

m r . F. v.d.E. 

Arthur De Bruyne, «Lodewijk 

Dosfel -1881-1925 - Kultuurflamin-

gant, aktivist, nationalist». 
Oranje-Uitgaven - Prins Boude-

wijnlaan 323, Wilrijk • 350 fu 

VERJAARDAG 
Lambert Swerts werd 60 jaar op 13 apriL 

Hij werd geboren te Hasselt in 1907, liep 
ei school bij de Broeders van Liefde, volgde 
lager middelbaar in Malonne, wilde kloos
terling worden maar kwam op een bank 
terecht, werd er kassier, belandde daania 
in de joernalistiek en werd tenslotte ver
taler op het kabinet van de goevemeur van 
Limburg. 

Inmiddels had hij geschreven : literaire 
studies, o.m. over Alfons Jeurissen, reisver» 
halen, novellen en twee romans : < Mat
thias » in 1932 en « Baltus s. in 1937. Twee 
sociale romans, die de mijnwerker en de 
limburgse mijnstreek in onze literatuur 
binnen voerden. 

Na de oorlog trof ook hem de repressie. 
Hi) belandde met vrouw en vijf kinderen 
111 .Antwerpen waar hij nu redaktiesekreta-
ris is van « Kerkelijk Leven ». 

Swerts heeft heel wat geschreven, van de 
meest uiteenlopende aard. Na de oorlog 
tellen wij alleen al een twintigtal titels : 
toch kent de Limburger Kemp in zijn 
« Vlaamse letteren tussen gisteren en mor-
<̂ en » de Limburger Swerts blijkbaar nietl 

We wensen T.ambert Swerts nog veel 
\iuchtbare jaren. 

file:///iuchtbare
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pastoor in een 
arbeiderswijk 

Met d ^ e enquête van Pierre 
Manuel en Maurice Vaneau 
krijgen de kijkers een over
zicht van het leven van pries
ters in de zogenaamde « rode 
buurten» van Paiijs, een we
reld van mizerie en wanhoop. 
Het ligt voor de hand dat er 
van godsdienstbeoefening in 
die wijken niet veel sprake is. 
De priesters die tot taak heb
ben hun gelooi sovertuigmg bij 
de bewoners van die wijken 
over te brengen, staan vaak 
voor schrijnende situaties en 
tegenover verbitterde mensen. 
In de enquête van Pierre Ma
nuel reveleren twee priesters, 
de pastoors van Issy-les-Mouli-
neaux en Conflans-Sainte-Ho-
norine, hoe zij hun roeping be
schouwen. Ze geven toe dat de 
kerk vaak heeft gedwaald, 
doch dat de evolutie sinds het 
Concilie hieraan veel heeft ver
beterd. De opzet van reporter 
Manuel was dan ook, de evolu
tie van de kristelijke gods
dienst in beeld te brengen, 
door een ontleding van het da
gelijkse leven in deze buurten. 
De priesters die aan het woord 
komen zijn geen priester-arbei
ders. Het zijn gewoon geeste
lijken die trachten de dialoog 
met leken, ook overtuigde kom-
munisten, tot stand te brengen. 
Een onmetelijke taak v-aarin 
ze toch reeds gedeeltelijk ge
slaagd zijn. (Maandag 15 mei -
21 u 45 - Brussel Ned.). 

sassafras 
De personages van dit stuk 

zijn dezelfde als deze die men 
regelmatig in cowboyfilms aan
treft : een oude steeds dronken 
dokter, een vurig saloonmeisje, 
een sheriff, het prairiemeisje 
die voor het eerst aan de liefde 
begint te denken, een slecht 
uitziende man doch die het ze
ker niet is, een Indianenhoofd 
bevriend met de blanken en 
een andere Indianenleider die 
er op uit is zijn scalpenkollek-
tie verder uit te bfeiden. 

Obaldia heeft al deze kon-
ventionele personages in een 
fanta/Je verwerkt waarin hij 
ons het leven der baanbrekers 
in Amerika vertelt in het begin 
van de 19e eeuw : « Rockefeller 
voor ze rijk waren ». 

Vanzelfsprekend heelt René 
de Obaldia geen genoegen ge
nomen met een verhaal « made 
in Far-West ». Hij zorgde voor 
onverwachte zinspelingen, ko
mische anachronismen en an
dere vondsten, die van dit stuk 
een « kamerwestern » hebben 

« Sassafras », komedie van René de Obaldia. Dinsdag 16 mei te 20 u 25. Brussel Ned. 

gemaakt, die tegelijkertijd te
der en spottend is (tussen de 
pijlen en de kogels door) en 
soms snerpend en dan weer 
zachtjes tussen de bladeren 
van de sassafras doorwaaien. 
(Dinsdag 16 mei - 20 u 25 -
Brussel Ned.). 

de bekoorlijke 
eilanden 

«As ilhas encantandas» is 
een portugese geromanceerde 
dokumentaire (1966) van Car
los Vilardebo naar het werk 
van Herman Melville. De ver
tolkers zijn de beroemde Por
tugese Fabo-zangeres Amalia 
Rodriguez en de akteurs Pierre 
Vaneck en Pierre Clementi. 
(Vrijdag 19 mei - 20 u 25 -
Brussel Ned.). 

van toen tot nu 
70 jaar kleinkunst in Vlaan

deren en Nederland (hoofd

stuk VII). Een reeks uitzendin
gen van Wim lbo en Rik Gyles. 
Laatste aflevering. 

Maandagavond treden op : 
The Sheperds, Terry Van Gin-
deren, Hugo Raspout, Adele 
Bloemendaal, Jules De Corte, 
Tony De Quinze, Poppenspel 
Pats, Will Ferdy, Rinus Ferdi-
nandusse, Jos Ghysen en Ram
ses Shaffy. Het programma 
wordt geprezenteerd door Wim 
lbo. (Maandag 15 mei - 20 u 50 
- Brussel Ned.). 

boodschap 

slechte geest die afgeschrikt 
werd door amuletten. Oude kui
turen kenden pijnverdovende 
planten. Op het einde van de 
18de eeuw werd nog opium en 
bilzenkruid gebruikt als pijn
stillend middel zoals dat 2000 
jaar tevoren het geval was bij 
de Egyptenaren, Chinezen en 
Grieken. In het midden van de 
19e eeuw opereerde men nog 
z;onder verdoving. Pas rond 
1840 ontdekte men in Amerika 
de narcose. Sedertdien is er 
heel wat veranderd : nu zijn er 
zelfs computors om de pijn op 
te sporen. 

In «Boodschap in F.M. » 
worden de volgende problemen 
behandeld : « Wat is pijn ? », 
« Kan men pijn meten ?», 
« Hoe kan men de pijn bestrij
den ? », « Hoe ontdekt en zoekt 
men pijnverdovende midde
len ? ». De anestesie vormt een 
belangrijk deel van de uitzen
ding. Ook aan de neuro-chirur-
gie wordt aandacht besteed. In 
de uitzending wordt één der 
meest vooruitstrevende meto
den van de pijnloze bevalling 
Besproken. (Donderdag 18 mei 
- 20 u 50 - Brussel Ned.). 

de wereld 
van wooster 
r Jeeves en het uitgestelde ver

trek van Claude en Eustace, 
naar het korte verhaal van P.G. 
Wodehouse. 

Bertie Wooster is verliefd en 
heeft slechts ogen voor de be
koorlijke Miss Marion War-
dour. Maar dit geluk duurt 
met lang ! Het gevaar duikt op 
in de persoon van twee jonge 
neven, Claude en Eustace. De 
jongens studeren in Oxford en 
moeten eigenaardige trofeeën 
verzamelen om opgenomen te 
worden in een studentenklub. 
De eerste trofee is een mand 
met jonge katjes. De diertjes 
ontsnappen in Bertie's appar
tement en ontnemen de jonge
man de hoop ooit een goede 
beurt bij zijn toekomstige 
schoonvader. Sir Humphrey 
Wardour, te maken. De drup
pel die de beker doet overlo
pen is de diefstal van de klink 
van de deur van de eerste-mi-
nister. De tante van Bertie 
vindt dat de jongens de perken 
te buiten gaan en eist van Ber
tie dat hij de neven chaperon
neert tot ze vertrekken naar 
Zuid-Afrika. De zaken verlopen 
echter niet zo vlot. Bertie's 
problemen bereiken het hoog
tepunt wanneer hij merkt dat 
beide jongens verliefd zijn op 
Marion. Hij haalt zich bijna de 
eeuwige haat van Tante Agatha 
op de hals. De orde wordt ech
ter hersteld door de onver
stoorbare Jeeves die een genia
le inval heeft... (Zondag 14 mei 
- 22 u 15 - Brussel Ned,). 

m f.m. 
Het leven begint als een pijn

lijk moment en eindigt ge
woonlijk pijnlijk. Tussendoor 
ondergaat de mens de pijn als 
gevolg van de verregaande evo
lutie der zintuigen. De mens 
heeft altijd gestreden tegen de 
pijn. De primitieven dompel
den de patiënt reeds in koud 
water om de pijn te stillen. De 
pijn werd aanzien als een 

On ze selektie 

Op de Vlaamse T.V. 
Z A T E R D A G 13 MEI 
11 OO : Plechtige Pinkstermis — 1500 : 
10 00 : Protestantse Kerkdienst — 
Velvet (27e o t l ) — 15 25 • Het grote 
ovontuur . De Kerguelen ei landen — 
15 50 : Tienerklanken — 16 15 ' Dansen 
Reportage van de werefdkompioenschop-
pen salondansen — 17 00 • Het Rode 
Kruis in de wereld — 17 20 Als de ge-
«meerde bliksem — 18 20 : Klem, k lein 
k lcuter t |> — 18 40 • De blauwe uni form 
— 19 30 : Terug naar school — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 1 5 Sportweekend — 
20 40 ; Mi)n dieren of lemool Het onge
val — 21 25 Music Maestro plecsc ( IX) 
•— 22 15 ; De wereld van Wooster — 
22 50 : TV-nieuws. 

Z O N D A G 14 MEI 
15 30 De storm, /eugdfBm — 16 25 : 
Lente in Firenze — 18 25 : TeletooHes : 
Frans — 18 55 • Zondmonnet je — 
19 00 Polly ot het geheim von het 
kosteel — 19 15 : Tienerklonken — 
19 45 . Openboor kunstbezi t « Verove
ring von Troje • door Edgord T i j tgo t 
<18Ï9-1957) — 19 55 : De Weermon — 

20 00 : TV-nieuws — 20 25 ; Als de 
gesmeerde bliksem Tweede episode — 
20 50 : Van toen to t nu 70 loor k le in 
kunst m Vlaanderen en Nederland 
(Hoofdstuk VI I ) — 21 45 • Dagboek van 
een posteer van een arbeiderswijk — 
22 30 . TV-nieuws 

M A A N D A G 15 MEI 
18 25 Schooltelevisie — 18 55 ' Zand -
mannet ie — 19 00 • Flipper 53e at l • 
Flippers ei land — 19 25 : Jeugd zonder 
grenzen — 19 40 : Kwort-Eefie — 
19 55 : Hier spreekt men Nederlands — 
20 00 • TV-nieuws — 20 25 Sassafras, 
komedie van Rene de Obaldia — 22 40 : 
TV-nieuws. 

D I N S D A G 16 MEI 
17 00 : Televisum — 18 55 : Zandman-
netie — 19 00 Wie weet, wint ' — 
19 30 • Te voet — 19 55 • De Weer
man — 20 00 . TV-nieuws — 20 25 : 
Debat — 21 10 • Fi lmtr ibune Eerste 
voorstel l ing in ons land van de f i lm ; De 
t i |d vóór de Revolutie — 22 40 : TV-
nietyws. 

W O E N S D A G 17 MEI 
14 05 . Schooltelevisie — 18 25 : Tele-
taal les Frons — 18 55 ' Zondmannet ie 
— 19 00 Oom Storm l i e o f l • Het 
wereldrecord — 19 25 : Tienerklanken 
— 19 55 . Hier spreekt men Nederlands 
— 20 00 TV-nieuws — 20 25 De 
Dick von Dyke-show 39e en lootsfe o f l . 
De gezv/orene — 20 50 De mens en de 
p i jn 125 (aar geleden werd de eerste 
ethernarcose toegepast — 21 40 • Ach
ter het scherm (V) — 22 15 : Vergeet 
met te lezen — 22 45 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 18 MEI 
14 05 Schooltelevisie — 18 25 School
televisie — 18 55 Zondmannet ie — 
19 00 : Tom en z i jn hondje 11e of l : 
Het overdekte stadion — 19 10 . De 
wereld IS klein — 19 40 ; Zoekl icht — 
19 55 : De Weerman — 20 00 - TV-
nieuws — 20 25 . Wal ter Rathenou — 
21 40 . The Life ond Times of Bertrand 
Russell — 22 30 : TV-nieuws 

V R I J D A G 19 MEI 
18 55 Zandmannet/e — 19 00 • Mister 
Mogoo 13e of l : Koning Ar thur — 
19 25 : Au to rama — 19 55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 : GrindI, meid voor alle 
werk 17e af l : Een gevoorl i jke gek — 
20 50 • Showprogromma — 21 40 • Echo 
— 22 10 • De onkreukbaren 47e of l : 
De montou tomoten — 23 00 : TV-nieuws. 

Z A T E R D A G 13 MEI 
21 u 40 Brussel Ned. 
Echo. 
22 u 05 Duitsland I 
Der Moer der (Le Meiirtrler -
Speelfilm met Robert Hossein, 
Marma Vlady, Gert Frobe e.a.). 

Z O N D A G 14 MEI 
20 u 45 Frankrijk I „ 
Tout l'or du monde (Een film 
van René Clair met Bourvil). 
21 u 45 Brussel Fr. 
Tiré a part : El Matador. 
22 u 15 Brussel Ned. 
De wereld van Wooster (The 
world of Wooster - Jeeves en 
het uitgestelde vertrek van 
Claude en Eustace, naar het 
korte verhaal van P.C. Wode
house). 

M A A N D A G 15 MEI 
20 u 50 Brussel Ned. 
Van toen tot nu (70 jaar klein
kunst in Vlaanderen en Neder
land - Hoofdstuk Vil). 
21 u 45 Brussel Ned. 
Dagboek van een pastoor van 
een arbeiderswijk (Journal d' 
un cure de banlieue ouvrière -
Een enquête van Pierre Ma-
tiuel en Maurice Vaneau). 

DINSDAG 16 MEI 
20 u 25 Brussel Ned. 
Sassafras (Komedie van RenS 
de Obaldia). 

W O E N S D A G 17 MEI 
20 u 25 Brussl Ned. 
Debat. 
21 u 10 Brussel Ned. 
Filmtribune (Eerste voorstel' 
Ung in ons land van de film 
« De tijd voor de revolutie » -
Piima della Revoluzione van 
Bernardo Bertolucci). 

D O N D E R D A G 18 MEI 
20 u 50 Brussel Ned. 
De mens en de ptjn (125 jaar 
geleden werd de eerste ether
narcose toegepast). 

VRIJDAG 19 MEI 
20 u 25 Brussel Ned. 
De bekoorlijke eilanden (« As 
ilhas encantandas » is een Por
tugese geromanceerde dokt*-
mentaire van Carlos Vilardebo 
naar het werk van Herman 
Melville - 1966). 
21 u 40 Brussel Ned. 
The life and limes of Bertrand 
Russell (Gesprek met de Engel
se wiskundige, wijsgeer, socio
loog, essayist en Nobelprijs
winnaar Bertrand Russell)., 
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^100000 
Tienmaal 
kampioen 

Brabo Volleyball-klub Deurne is voor 
de 10e maal belgisch kampioen gewor
den. Reeds 11 wedstrijden achtereen-
vogens heeft deze klub gespeeld in het 
kampioenschap zonder nederlaag. De 

,' klub vertegenwoordigt geregeld ons 
land op verschillende internationale 
tornooien. Onlangs nog kwam Volley
ball Deurne in het nieuws door de aan
komst van de roemeense speler Horatio 
Nicolau. 

Wij wensen het bestuur van Bratto 
V.C. een proficiat voor de behaalde ti
tel... 

Cassius-klucht... 
De weigering van Cassius Clay (alias 

Mohamed Ali) om voor de Verenigde 
Staten zijn legerdienst te volbrengen, 
heeft reeds heel wat stof doen opwaai
en. Nu heeft de Wereld Boxing Associa
tion (een sport-organizatie naar het 
schijnt) zich met de zaak bemoeid door 
Cassius Clay zijn wereldtitel te ontne
men en vacant te stellen. 

Of hoe in Amerika sport, politiek en 
staats-apparaat samengaan... 

Geschorste nam 
sportieve 
weerwraak 

De jonge gentse kanovaarder Jean-
Marie D'Haese die door de Bondsin
stanties geschorst werd, nam op spor
tieve wijze weervraak door een schitte
rende zege in de wedstrijd op de Sure. 
Kortom : in een internationale wed
strijd een mooie overwinning, na een 
lange inactiviteit van 6 maanden. 

Topscorer 
Mulder is in de hoogste afdeling dit 

seizoen de goalgetter bij uitstek ge
weest. Hij leidt met 20 gescoorde doel
punten voor Lambert (19 - F.C. Brugge) 
en voor zijn klubgenoot Pol Van Himst 
(18). Mulder is ook de topman in de 
klassering van het hoogste aantal doel
punten per wedstrijd : 4. Ook in dit 

klassement wordt hij gevolgd door R. 
Lambert, die er 3 scoorde. 

Mulder's kwaliteiten dienden Ander-
lecht uitstekend, maar schoten net iets 
te kort om Oranje de bovenhand te la
ten halen op de Rode Duivels. 

Einde goed^ 
alles goed? 

Het spreekwoord « einde goed, alles 
goed » past in ieder geval niet bij het 
einde van de voetbalkompetitie. De 
meest fantastische geruchten over 
vriendendienstjes en omkoperij doen 
de ronde en wellicht krijgt de kompe
titie nog een staartje voor de bevoegde 
K.B.V.B.-kommissie. 

Dat hoopt in ieder geval A.A. Gent t 
de Buffalo's hebben nog altijd een stro
halm om zich vast te klampen aan de 
hoogste afdeling. Een wanhopig-zwak 
strohalmpje, als je het ons vraagt... 

Het Kiel 
Het antwerps schepenkollege zou be

sloten hebben, over te gaan tot de aan
koop van het Beerschot-stadion op het 
Kiel, dat zodus gemeentelijk stadion 
zou worden. 

De zaak moet nog voor de gemeente
raad komen maar virtueel staat tans 
reeds vast, dat de stad Antwerpen een 
fameuze sportinstelling op het Kiel rij
ker wordt. 

Dol spektakel bij de dertiende nationale titel van Anderlech t : de supporters achtervolgen een Mulder die de simpaiie-
betuigingen blijkbaar niet al te zeer op prijs stelt en naar de kleedkamers holt. De shirts van de Anderlechtspelers 

moesten er a an geloven... 

Wij stellen het ons zo voor, na 
het lezen van het zeer «plastisch» 
verhaal over José Gilson in een 
kwiek Vlaams weekblad... 

Door het dorpje Vesqueville 
(nabij Sainl-Hubert, 350 inwo
ners) sluipt met gebogen hoofd, 
dicht langs de huizen, een rijzige 
man. De mannen van het dorp 
stoten elkaar met de elleboog 
als de schuwe gedaante langs 
glijdt. De vrouwen verhaasten de 
stap en verdwijnen in de huizen, 
waar nog even het gordijn wordt 
opgetild. Spelende kinderen wor
den binnengeroepen met schelle 
vrouwestem. In de dorpsschool 
spreekt de meester over de liefde 
voor de geboortegrond en de af
schuwelijke zonde van het ver
raad. In wijze kinderogen klaart 
begrip. Hij ! 

Van een huis aan het einde van 
het dorp blijven de blinden dicht. 
De kinderen gaan niet naar 
school. Eenzaam en verbitterd 
aan de koude haard schreit een 
moeder om wat hij gedaan heeft 

Hij, José Gilson, 37 jaar, fat
soenlijk ambtenaar, vader van 
een gezin, sportman. Keeper van 
de voetbalploeg van Vesqueville, 
3de provinciale Luxemburg. Uit
stekend keeper, want reeds vier-
of vijfmaal getransfereerd. Geest
driftig speler ondanks zijn reeds 
gevorderde ouderdom en haaruit-
val. Een werkelijk liefhebber ook, 
want in de ploegen waarin hij 
speelt is niet veel te verdienen... 

Wat heeft die man misdaan ? 
Laten we eerst, als verzachten

de omstandigheid, vertellen dat 

SPORTTROFEE 

Vesqueville niet moet verward 
worden met Anderlecht of Stan
dard. Alle matchen worden con 
brio verloren, gewoonlijk met 5 
a 10 doelpunten verschil. Deson
danks placht José Gilson met de 
moed der wai}hoop zijn kooi te 
verdedigen, zoals dat in de sport-
joernalistiek heet. In de wed
strijd tegen Maisin (ook niet te 
verwarren met Anderlecht of 
Standard) is dan het fatale ge
beurd. 

Op een bepaald ogenblik stond 
Vesqueville aan het verlies met 
5-0, een normale score die alle 
kansen op een overwinning nog 
waarborgde. Echter daagde daar 
de buitenlinks van Maisin op zijn 
eentje voor het doel van José Gil
son op. Wat doet in dergelijk ge
val een plichtbewust keeper ? Hij 
loopt uit. Goed! Dat dééd José. 
En omdat hij een goed keeper is, 
bemachtigde hij de bal. Reeds 
draaiden de aanvallers van Ves
queville zich om, om opnieuw het 
vijandelijk doel te gaan bestor
men in een wellicht ijdele maar 
lovenswaardige poging om de 
voetbalgoden milder te stemmen. 
Zij verwachtten dat het leder 
hoog door de zuivere lucht van de 
Ardennenwouden zou komen aan-
zweven. Maar helaas, driemaal 
helaas... 

Nog bij wijze van verzachtende 
omstandigheden dient hier ge
zegd dat Vesqueville op dit ogen
blik zowat 100 doelpunten op zijn 
passief heeft. Op het ogenblik van 
de droeve feiten echter nog maar 
99. 

Zonder zijn tegenstrever een 
blik te gunnen richtte José Gilson 
zich op en, in plaats van de bal 
met een struise trap de vijand toe 
te sturen, knalde hij het leder in 
zijn eigen doel. 

Wie beschrijft de verbijstering 
in het stadion ? 

Was Gilson gek geworden? Had 
hij een trap op het hoofd gekre
gen ? Handelde hij ingevolge een 
drang waaraan hij niet kon weer
staan ? Was hij plots « dweers » 
geworden ? Wilde hij zijn klub 
wetens en willens benadelen ? 
Liep hij met het snode plan rond, 
zijn dorp en de mensen die in 
hem geloofden te verraden 7 
Neen, tienmaal neen ! Het was ge
woon een daad van hoogmoed. Jo
sé Gilson eiste voor zichzelf de 
eer op, het honderdste doelpunt 
van het seizoen aan te tekenen. 

Verbijstering maakte allengs 
plaats voor gerechttigde toorn. 

De scheidsrechter was boos. 
Met van woede trillende hand 
schreef hij in zijn boekje, dat de 

genaamde José Gilson weigerde 
zijn kansen te verdedigen, mis
drijf dat door de Koninklijke Bel
gische Voetbalbond als strafbaar 
wordt aanzien. Hoewel, soms,.. 

Het bestuur van Vesqueville 
was boos, want met een achter-
statid van nog maar 5-0 kon Ves
queville nu eens een wedstrijd 
winnen. 

De trainer was nog bozer (in
derdaad, Vesqueville heeft een 
trainer, al schijnt er nooit trai
ning te zijn) en hij werd op slag 
de aartsvijand van José Gilson. 

Vele supporters waren boos, 
want zij hadden entreegeld be
taald om Vesqueville te zien win
nen en nu, met dat zesde doel
punt... 

Vele dorpelingen waren boos 
en aanzagen José als een verra
der. Wie zal hen daarvoor de 
eerste steen werpen ? En zo komt 
het dat de genaamde José Gilson 
door Vesqueville dwaalt als een 
uitgestotene, nagewezen door kin
deren en oude vrouwen. Uit de 
ploeg is hij natuurlijk ook ge
weerd. Hij was bekwaam geweest 
om het tweehonderste doelpunt 
er ook zélf in te trappen, en zo 
kon men ver gaan. 

Wij dragen José Gilson voor als 
kandidaat voor de trofee der 
sportverdienste. Een man die in 
de potsierlijke ernst van het on
benullig voetbalgedoe een spran
keitje humor en wat luimige men
selijkheid kan brengen, mag niet 
onopgemerkt voorbijgaan. 

Wij brengen José Gilson een 
welgemeend saluut. 



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 M D 
T E 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 AE 

Allo Sjoe 
musical for two 
met Denise Deweerdt 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. 

TWEEDE DRUK 

het feest 
van de haat 

WEST-POCKET NR 1 

• over kollaboratie, 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). 

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

(3x2 m Hoog 2 m.) 

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

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

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geïllustreerd prospektus 

'€r t iUÏ«Ji : 
GLAZEN en l'OMTUREH. ^ 
Grtlit voor verieltrjen, 
Htnlell ng»» m es"» weWuil. 

WaKer ROLAND 
•w GtdipTomttrd OptieUr ** 
Kirlstrttt, 58 — Ailwerpt n 
{UI ' v b ep hil Kginifnmir^ 

T<M<ien:}SliU 
U H lo'ling cp viitoen il<)tr. 

LB 102 

ATK 
v.z.w. 

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

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

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

— nw stoomketel ; 
•— uw kranen, liften e.d. t 
f— uvi 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 

(Gemeentepleln)' 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 
LB 104 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

AI de erote tekende Doltse MI Belgtsclie 
orkesten zallen er zorgen voor de stemming 
In al onze lokalen Is er altijd i originele 
Brengellaanse stemming • deftige lente en 
plezier • goede bedlening • beate draüken 
goed en niet danr. 
N.R Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals • Banketten • Ver
gaderingen, enz.M 

»> LEDVEN t 1000 plaatsea 
^ AALST : 1 000 plaatsen. 
— HOLSTE • KORTRIJK | 1000 pL 
— ANTWERPEN t 100 plaatsea 

DORTMUNDER THIER BRAU 

IMPORT A B T B 
TIensestcenweg 128, Korbeek-lA 

TeL i (016) 463.11. 

Voortverkopers worden scvraagd TOOI I 
— Dortmnnder Thler. 
'— Tonistelner E,>rndeL 
— Rijnwijnen St JACOBS-KEIXBRBI 

Oaa-AIgesbeim. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt — bonwt en hnnrt cafés tn gans het 
land. •> Medewerkers worden gevraagd 

LB 103 

W I M M A E S 
vraagt U zijn oiiIitanteD In moei 
lx]ke ogenb'ikken (boete en ge\ang) 
niet in de steek te laten Stort m 
verwijld uw steun op eén der twee 
onderstaande rekeningen bi] de 
Kredietbank van uw gemeente : 

- rek ar. 1100/37 305 van bet 
V M O. Antwerpen ot 

- rek. ar. llS0/3b.971 van bet 
Vlaams Solidariteitsfonds 

ALLHEN DEZE TWEE rekeningen 
staan inder mijn persoonlijk toe 
zicht 

VERSE ZEEVIS 
Vlsverdelers en diejv 
vrieshouders. vraagt 
inlichtingen en orijs 
lijst 

FIRMA DEPREZ 

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

LE 109 

KOOP 

BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

H E R M E S 

54 ^uidlaao 

211 M Lemonnierlaan 
Tel 11.00 33 
Brussel 

VOLLLDlOh 
SLKHLIAHIAAT-
KLHSLS IN '2 JAAR 

» / 

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

Dag en avondlessen. 
De «chool waar Vlamingen 
cicb thuis voelen 

Beter en voordeliger 

kB loe 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanK.. 

I I R E L L l 
Dunlopillo 
S T R R 

k koop bij 

MATTMSWS 8iD0€Nd€DRIJF 
T U R N H O U T S E I A A N 1 0 2 , BORGERHOUT - TEL. 35.17.S3 

• IJHUIZEN : O i e r a s m a t 1 4 - t * . Anrw. Tel. 3I.OI.1i 
• esiinensiraal 3»-41, Aniw. Tel. 33.47.J4 . Callif»rrlei éO, Oeurna, Tal. 34.25.23 

kB 124 

SCHLIMHLBÜhKMAUtAbSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSUHl MAT RASSEN 
(Brevet . 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

,STAK' 
(Brevet . 512767) 

FE ZELË (O.-VL.) 
GEWATTEEHDb BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
TeL (052) 44b41 en 44642. 

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

LB 103 

http://35.17.S3
http://33.47.J4
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Maurïts De Wilde za! niet lang op inspira
tie moeten wachten als hij in die richting zijn 
volgende reportage wil voorbereiden. » Dos
sier Bru»*el » is op het V.V.B.-kongres weeral 
enkele stukken dikker geworden. Vooral de 
vlaamse pers behandelde dit tweedaags kon
gres, de « Libre » loopt er storm tegen als 
verdedigster niet alleen van het unitaire ^ ^ 1 -
gië, maar vooral van « la communauté bru-
xelloise ry als derde deel in een federale staat, 
ftU die dan toch niet zou te vermijden zijn. 

DE STANDAARD 
Vergelijkt het V.V.B.-kongres en zijn lema-

tiek met wat lot uiting kwam op het kongres 
van de Waalse Ekonomische Raad. 

« Er was niet alleen het verschil in bezorgd
heid : de Walen zijn ongerust over de verou
dering van hun ekonomie; de Vlamingen zien 
angstig toe, hoe de \ laanise minderheid te 
Brussel verder verfranst wordt en dreigt te 
verdwijnen. 

Er was ook en vooral een grondig verschil 
in taktiek en mentaliteit. 

De N'laamse pressiegroep situeert de moei
lijkheden hoofdzakelijk te Brussel en hoopt 
op de dialoog en een akkoord met de Wa
len. 

De Waalse pressiegroep is van oordeel dat 
Wallonië in de verdrukking is geraakt en 
niet meer aan zijn tellen komt in een staat, 
waarvan het overheidsapparaat steeds meer 
in Vlaamse handen geraakt. Hij zoekt tegen 
die Vlaamse « bedreiging » steun bij het 
franstalige Brussel. 

Geen enkele maal is op het kongres van de 

RUPELSTREEK 
K L E I N K U N S T A V O N D 
Donderdag 25 mei te 20 uur, 
in de zaal Rex te Boom. 
Medewerkers : 

Boudewijn de Groot 
Jos Ghijsen 
Jef Burm 

Gastvrouw : 
AIMEE DE SMET 

Prijzen der plaatsen : 
100 — 75 — 50 frank. 

Kaarten en verplichte lokatie : 
tel. 78.02.99 en de avond dtr ver
toning zelf. 

Zoekt U een appartement te kopen 
in of rond Brussel ? 

— om zelf te bewonen ? 
— om te verhuren ? 
— oni een gcldplaatsing ? 

Te Dilbcck beginnen wi) binnenkort een op-
portomcntsgcbouw waarin appartementen met 
2 en 3 slaopkomcrs, grote l iv ing, geïnst 
keuken, badkamer, garage, kelder, lift, centr. 
verwarmmg 
De prijs Rechtstreeks van de oonncRier, dus 1 
Vraag inl ichtingen bij aann. GuJdo Eeckmon, 
Bergensesteenweg 1 1 55, Anderlecht 
Telefoon : 02/23.35.97 

Waalse Ekonomische Raad de hand uitgesto
ken naar Vlaanderen. In het beste geval ak-
teerde men de Vlaamse expansie als een fak-
tor, waarmee rekening inoet worden gehou
den bij de uitbouw van een nieuw Wallonië 
in Europa. In het ergste geval klonk het refe
raat (Persoons) agressief en werden de Vla
mingen anti-Waalse bedoelingen toegeschre
ven. Ook verklaarde WER-voorzitter Cler-
dent dat hij het eens is met de frankofone 
standpunten inzake het taaistatuut van de 
hoofdstad. » 

DE GAZET VAN A N T W E R P E N 

Bij zijn bespreking zeer pozitief, trekt hel 
één konkluzie : al het kongressenmateriaal kan 
slechts door een steeds breder ^vordende 
eensgezindheid in rezulta^en worden omge
zet. 

Hier kan de V.V.B, goed a gidsenwerk » 
leveren. 

« Om die <r grootste gemene deler D te zoe
ken en de aktie daarvoor te bundelen, werd 
de Vlaamse Volksbeweging destijds opgericht. 
Daarom plaatste zij zich buiten en boven de 
partij\erdeeldheid en zocht zij altijd naar 
standpunten, die gemeen.goed kunnen ge
noemd worden door alle Vlamingen. 

Werd dit moeilijke ideaal in het verleden 
niet altijd ten volle bereikt, dan moet .gezegd 
dat de V\ B met haar jongste kongres dit 
ideaal zeer dicht heeft benaderd. Zo dicht, 
dat de woordvoerders van de vier politieke 
strekkingen in Vlaanderen, die zondag elk 
hun eigen mening kwamen geven, eigenlijk 
hetzelfde hebben gezegd als de referaathou
ders tijdens de sektievergaderlngen van za
terdag en zondagochtend... op enkele kleine 
nuances na, die er wel altijd zullen zijn. 

Op nationaal vlak staat de N'V'B een fede
rale struktiuir voor met slechts twee deel
staten, en dit is een formule die al aan \aa rd 
werd door de VU en waaraan in andere par
tijen ook ernstig wordt gedacht. Als over
gangsregime. 

Het is een moeilijke en soms ondankbare 
weg, die de V\ 'B bewandelt, want woorden-
kramerij en opbod zijn doorgaans lonender 
dan overleg en streven naar verstandhouding. 
Tenminste voor wie goedkoop sukses najaagt. 
Wie oog heeft voor het eindresidtaat, weet 
dat niets mogelijk is zonder ruime eensge
zindheid onder zoveel mogelijk Vlamingen. 
De VVB blijft voortgaan op die weg en ver
dient daarom steun en bijstand. » 

DE N I E U W E G I D S 

Deze andere a unitaire » Gids kan zijn cha
grijn omwille van het V.V.B.-kongres moei
lijk verstoppen. Dan maar de (i Gleichschal-
tung B beoefenen : V.V.B, is identiek aan 
Volksunie. Het C.V.P.-blad verzet zich uiter
aard ook tegen de pluralistische visie van 
het V.V.B.-kongres. 

Want wat moet men dan met de C.V.P. 
gaan doen ? 

ff W^at het kongres der Vlaamse Volksbewe
ging betreft, wacht men best de officiële pu-
blikatie der besluiten af, om er een oordeel 
over te vellen. De V.V.B, gaat zo wat door 
als de mantelorgani.satie der Volksunie. « Ga
zet van Antwerpen » meent dat het aktie-
programma, op het kongres goedgekeurd, 
ff door de meerderheid der Vlamingen kan 
worden aanvaard ». Dat zal dan uit een aan
dachtige lezing der besluiten moeten blijken 

Onze confrater, ff Gazet van Antwerpen », 
merkt daarbij op dat gezegd aktieprogramma 
ff nader moet worden uitgediept en gepreci-

• 

öitVrLENINGEN 
^ ^ i VÓOKALLE DOELEINDEN EN 

AlLl TERMIJNEN OP UAHDTEkENING 
• FIHANCiEKINCEN 

MCUBEtSN TV. EN VOERTUIOBN.ENZ 

• GRONDBNtct WO % •- mmii -oimdi 
rHVPOTBKEN 7" « 2^/lANG . 

TOT 100% DID VtAiDDC VANS !0r lOJAAJi 
•BtüOEPSKREDICTEN . .-• « i fSW.VÖ/öfV 

uiTBH HAK • ii UKOOP v,e,- • s rocx em 

MEVEKilN 
TerRivierehlaan. 57; Deurnè-C. 
•W'J KOMEN THUIS • rBL°3/3&.U5.2't-
• EJiNSTiee AGENtmiSÈVRA/i6D-^ • • • H • 

K W A L I T E I T S B E N Z I N f EN GASOUE TANKT U OOK NU NOG BIJ 

BECO 
TEGEN VERMINDERDE PRIJS! 
Steeds en altijd 
B E C O : K w a l i t e i t ! 

Hebi U er reeds aan gedacht uw bestelling voor gas en stookolie van nu at 
over te maken op ons adres : 

p.v.b.a. B E C O , Krijgsbaan 236, Zwijndrecht. 
Te l . : 03/52.81.73 - 32.0210 
DOE HET NU ! 

seerd. Dat moet gebeuren, rekening houdend 
met de uiteenlopende ideologische strekkin
gen ». 

Hier juist nijpt het schoentje : in de korte 
verklaring die hij na het kongres voor de TV 
aflegde zei de li. Daels, voorzitter der X'.V.B., 
dat de Vlamingen nu alle levensbeschouwe
lijke verzuiling moeten doorbreken, om allen 
samen eenzelfde Vlaams aktieprogramma na 
te streven. 

De h. Daels deed hier niets anders dan een 
besluit van het 10de Volksuniekongres (8-9 
april j.l.) herhalen : Het federalisme « ma.g 
niet gehinderd worden door historische, le
vensbeschouwelijke, partiji)ülitieke of grond
wettelijke hinderpalen... ». Dat wil m.a.w. 
zeggen dat de Volksunie en de V.V.B, alle 
levensbeschouwelijke overwegingen achter-
uitstellen tegeno\er het federalisme (Volks
unie) of een gemeenschappelijk Vlaams aktie
programma (V.\'.B.). 

Dat is voor vele Vlamingen ff hic et nunc » 
onaan\aardbaar . Een gemeenschappelijk 
Vlaams aktieprogramma kan, huns inziens, 
geen abstractie maken van alle levensbe
schouwelijke bekommernissen, van alle ideo
logische belangen, zolang deze niet onwrik
baar veilig gesteld zijn. Deze belangen veilig 
stellen is, in de ogen dier Vlamingen, niet 
onverenigbaar met een voldragen en radicale 
trouw aan Vlaanderen. 

Trouwens, het nationalisme, grondslag van 
het Vlaams federalisme, « is Ï ook een ideo
logie, en het wortelt insgelijks in historische 
gegevens die, zoals het 10de Volksuniekongres 
verklaarde, « de stempel der negentiende 
eeuw dragen ». Maar begeven wij ons niet 
op dat pad. Wij wilden alleen eerste indruk
ken meedelen. » 

N\ ALTER LUYTEN. 

VAN DE V.U.-LEIDING 
« SOCIAAL-EKONOMISCH TIENJARENPLAN » 

De tweede uitgave van het « Tdenjare^^plan » moet in de e.k. weken 
•massaal in gans Vlaanderen verspreid worden. Aan de arrondissementen 
en afdelingen wordt gevraagd, een speciale verkoopaktie in te richten 
en het « Tienjarenplan » mee te nemen tijdens kolportages. 

Het « Tienjarenplan » kan aan 25 fr per ex. besteld worden op het 
sekretariaat Volksunie, M. Lemonnierlaan 82, Brussel I, storten op per. 
1476.97 van Volksunie v.z-w.d., Brussel I. Bij bestellingen van meer dan 
10 ex. : 20 fr. 

NIEUWE LEDENSLAG 

Half maart werd beslist, een ledenslag in te zetten om 6.000 nieuwe 
leden te halen. 

De meeste arrondissementen hebben hier al flink werk van gemaakt. 
We geven hierbij in de eerste kolom het cijfer van de op het sekretariaat 
(op 5-5-1967) behaalde nieuwe leden en in de tweede kolom de norm, die 
vóór einde september dient bereikt. 

Brussel 
Antwerpen 
Sint Niklaas 
Tongeren-Maaseik 
Mechelen 
Hasselt 
Gent 
Aalst 
Roeselare 
Turnhout 

Nieuwe leden 
541 
457 
267 
264 
175 
155 
154 
148 
115 
112 

Oostende-Veurne-Diksmuide 78 
Brugge 
Dendermonde 
Kortrijk 
Oudenaarde-Ronse 
Leuven 
leper 

51 
44 
43 
26 
5 
2 

Norm 
850 

1.000 
200 
350 
300 
300 
650 
300 
250 
350 
250 
250 
200 
300 
150 
400 
100 

2.637 5.200 
Zoals men ziet rekenen we op enkele goede arrondissementen, die de 

norm overtreffen om aan 6.000 te geraken. De strikte norm bepaalt er 
slechts 5.200. 

Onze gelukwensen voor Sint Niklaas dat zijn norm al overschreden 
heeft. Anderzijds voor Brussel dat meest nieuwe leden wierf, wat alle 
arrondissementen zal verheugen. Tongeren-Maaseik, Mechelen en Hasselt 
zijn over de helft en Antwerpen, Aalst en Roeselare zijn er dichtbij. 

Voor Brugge, Dendermonde, Oudenaarde-Ronse, Leuven en leper ho
pen we dat een pak nieuwe leden zal klaar liggen om naar het sekreta
riaat verzonden te worden. 

Begin juni publiceren we de nieuwe stand. 

ZIEKENFONDSEN EN VAKVERENIGINGEN 

De Partijraad van de Volksunie bevestigt zijn standpunt, dat sociale 
organizaties en politieke partijen best volkomen onafhankelijk van el
kaar blijven, en dit zowel statutair als in feite. Partijpolitieke bedoelin
gen belemmeren de sociale organizaties in de uiloefening van hun we
zenlijke taak. 

De Partijraad van de Volksunie bevestigt dat de leden van de partij 
vrij zijn aan te sluiten bij de sociale organizatie van hun keuze. De Par
tijraad stelt echter vast, daf slechts in sommige, sektoren zoals de zie
kenfondsen de vrije keuze verzekerd is,^ en kan dus slechts de wens 
uiten dat de Vlamingen bij voorkeur zouden aansluiten bij ziekenfond
sen die niet gebonden zijn aan politieke partijen of aan het groot-kapi
taal. 

In andere sektoren, en meer bepaald wat betreft de vakverenigingen, 
werd echter een kwasi-monopolie opgelegd ten gunste van de bestaande 
partijpolitieke vakbonden. Waar een beperking van het aantal vakvereni
gingen verdedigbaar is op grond van overwegingen van doeltreffendheid 
in het sociaal beleid, dan is deze beperking van de sindikale vrijheid in 
België op dit ogenblik onaanvaardbaar omwille van de partijpolitieke 
bindingen van de erkende vakverenigingen en betekent zij een grove in
breuk op de sociale demokratie. 

Ofwel moet bijgevolg het sindikaal monopolie afgeschaft worden, en 
aan de cniafhankelijke sindikaten de reële mogelijkheid geboden om het 
statuut van erkende vakvereniging te verwerven, ofwel moeten de be
staande grote sindikaten de politieke vrijheid van hun leden en kaders 
daadwerkelijk eerbiedigen. 

De Partijraad van de Volksunie vraagt aan alle leden en simpatizanten, 
deze beginselen te propageren in de sociale organizaties waarvan zij lid 
zijn. Deze stellingname doet geen afbreuk aan de eerlijke waardering van 
de partij voor het waardevolle sociale en opvoedkundige werk dat door 
de bestaande sociale organizaties werd gepresteerd. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
BROEDERBAND. • UITSTAP 

Zondag 4 juni gaat onze jadrhjkse 
„,tstap door, ingericht door Broe
dt, band Antwerpen. 

Ue reis gaat van Antwerpen naar 
ttken met bezoek aan de merk
waardigheden van de stad Aken. 
Kupen (eetmaal) eventueel bezoek 
aan de afdamming van de Vesder. 
Van Eupen naar de platdietse streek 
en de Voer, eventueel bezoek aan 
de abdij van Godsdal. Terug over 
ntdci lands Limburg en mogehjk 
^„nf.iUt met vlaamse bannelingen, 

\ ei trek te Antwerpen aan de 
Vlaamse Opera, Franknjklei om 
7 45 u. Terug te Antwerpen om-
Slieeks 22 tot 23 u. Deelnameprijs 
175 Ir. per persoon, kinderen halve 
pnjs ij kunt inschrijven door stor
ting of OA erschrij\ ing op postgiro-
rtkenmg 436138 van Gerard Stor-
me, Betsstraat 90, Borgerhout-Ant-
wLPpen of op de bekende adressen. 

Boom 
KLEINKUNSTAVOND 

Dondeidag 25 mei te 20 uur in 
de /aal « Rex » te Boom. Mede
wei kers : Boudewijn de Groot, 
Jos Ghijsen, Jef Burm. Gastvrouw: 
Aimt'e De Smet Pi i j /en der plaat
sen 100, 75 en 50 fr. Kaarten en 
vtiphthte lokatie : tel. 78 02 99 en 
de a\ond der \ertoning zelf. 

Berchem 
VERBROEDERING 
BERCHEM-EIGENBILZEN 

Onze afdeling richt op zondag 21 
mei een uit>,t.ip in naar onze vrien
den van Eigenbilzen, onder de vorm 
*an een autokara\ aan. 

Samenkomst te Berchem : Van 
Hoinbeeckplein 8 uur. 

A.-inkomst te Eigenbilzen . tussen 
t uur 30 en 10 uur. 

Eigenbilzen : 
Korte propagandatocht samen 

Diet onze Limbuigse vrienden. 
Kolportage door V M O. 
Middagmaal — knapzak mede

brengen — onze vrienden uit Ei
genbilzen zorgen voor een stuk lek 
kere Limburgse vla en koffie. 

Namiddag : bezoek aan Bokrijk. 
Vertrek uit Bokrijk rechtstreeks 

naar Berchem op een redelijk uur 
(wij houden lekening met de km 
deren) 

WIJ doen een dringende oproep 
tot on/e leden-autobezitters om 
tall ijk aan de/e uitstap deel te ne
men, al of niet met gans de fami
lie Niet-autobe/itters kunnen CNCn-
tueel medegenomen woiden door 
deelnemers die nog plaatsen vrij 
hebben 

Voor de goede gang van zaken 
dragen wij U diingend uw deelne
ming bekend te maken aan vol
gend adres : Volksunie, Grote 
Steenweg 165, Berchem, tel. 39 36 07. 

Deurne 
LEDENSLAG 

Na 17 dagen ledenslag werden in 
on/e gemeente reeds 38 nieuwe le
den aangeworven Dit is echter nog 
sleilits een begin 5(K) brieven wer 
den \ ei zonden naai jiersonen waar
van WIJ de namen ontvingen van 
on/e leden (i groepen piopagandis 
ten /IJl] aan het werk gegaan met 
het alleggen van luiisbe/oeken Kol 
portages w oi den gepland die in het 
teken /uilen staan van de ledenslag. 
Ook de mikrovvagen zal bij deze ak 
t'e betrokken vvoiden 

Siinpali/anten van Deurne die 
*ensiii aan te sluiten, kunnen dit 
doen door naam voornaam, adres, 
gebooiteclatuin en een bankbiljet 
^an 50 Ir op te /enden naar het 
sel^rctanaat HiKen Gen Slinge 
"i>eiliaii 117 Deurne 

Mortsel 
REISGEZELSCHAP T U L 

Aiteidag 20 mei om 20 uur W 
in het Vlaams Huis 1 ijl. Mortsel, 
toeristische hlmprojektie gevolgd 
door kwis ea ge/elhg samenzijn. 

Merksem 

IN DE AFDELING 
Donderdag 24 mei a s. !s er kern-

vergadering te 2030 u waarop al de 
leden die daadwerkelijk willen me
dewerken worden uitgenodigd. 
SLEUTELHANGERS 

Prachtige sleutelhangers met leeu-
weschild, zijn te verkrijgen in ons 
lokaal TYL, prijs 25 Ir. 

V.U.-JONGEREN ONTSPANNEN 
ZICH 

Be/oigd om bij al het andere 
werk ook wat gezonelc ontspan
ning aan te bieden, startten onze 
V.U -jongeren op dinsdag 9 mei met 
een nieuwe tafeltennisclub. Het 
was voor de eerste avond een on
verwacht sukses. Zowel de jonge-
len als de ouderen krijgen de ge
legenheid zich vertrouwd te maken 
met het ping-pongspel, en dit twee 
dinsdagavonden in ele maand, tel
kens te 20 uur in Tijl. 

Op dinsdag, 16 mei, tweede tafel-
tennisavond Zij die er op 9 mei ge
weest zijn zullen er op 16 mei weer 
willen bijzijn, en nog enkele lief
hebbers of liefliebsters medebren
gen. 

O p vrijdag 26 mei, te 20 uur in 
Tijl, reuze party, ingericht door de 
jongeren V.U. met niemand min
der dan Miei Cools. 

Kaarten zullen ten huize aange
boden worden en verder verkrijg
baar in Tijl. Deze avond zeker vrij
houden. Al de leden van de Volks
unie en simpatizanten zijn hier op 
uitgenodigd 

Wijnegem 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Als organi/ators van het stich
tingsbal van de c Vlaamse Vrien
denkring Wijnegem » is het voor 
ons een zeer groot genoegen te mel
den dat dit eerste bal buiten alle 
verwachtingen was. Omstreeks 23 
uur waren er 515 tiketten afgele
verd en was de zaal tot de laatste 
stoel bezet. Langs deze weg willen 
w ij dan ook al onze sympatizanten 
danken voor hun bezoek, maar 
vooral ook al de helpers in de zaal 
en achter de tapkasten voor hun 
bereidwillige hulp. 

Anderlecht 
GEWESTELIJKE 
KONTAKTAVOND 

Alle bestuursleden van de zes 
\ U-afdelingen uit het kanton An
derlecht worden stellig verwacht op 
de gevv estv ergadering in de zaal 
« Ravenstein », Ninoofsestw. 685 te 
Anderlecht. 

Als gesprekspartner komt Dr Vic 
Anciaux. 

Abonnees of leden die aktief wil
len meewerken in de afelelingen 
zijn ook hartelijk welkom. 

Datum : 18 mei 1967 te 20 uur 

Brussel 
KONTAKTVERGADERING 

Oji donderdag 25 mei te 20 uui 
m het lokaal « Uilensjjiegel », Ple-
tinckxstraat 38, Brussel 1, heeft de 
clrieniaandelijkse kantonnale kon 
taktvergadeiing jjlaats Als gastspre 
kei hebben we onze volksvertegen 
vvooidiger, dr Vic Anciau\ , die /al 
handelen over aktuele politieke ge 
beurtenissen M Van den Heule, 
voor/itter van V U-Brussel /al in 
leidend het onderwerp « Biu'.sel op 
vlaams gebied met in gevaar breii 
gen » (een punt van uit/oneltilijk 
belang in de toekomst) in het d.ig 
licht stellen 

De voor/itters van de afd Bi us 
sel Eisene, L.iken en iNeder ov er 
Heembeek Haien wolden ver/oehl 
met hun bestuur en /oveel moge 
lijk leden met viienelen en kennis 
sen ele bijeenkomst bij te wonen 
Langs de/e weg nodigen wij de 
voorzitter van i)re>vincie en arroii 
dissement, arrondisseiiientsbestuui 
en afgev aardigelen uit, de v ei gade 
ring met hun tegenwoordigheid te 
willen vereren. 

BESTUURSVERGADERING 
Donderdag 18 mei in ons lokaal 

gaat de bestuursvergadering door 
voor de afdelingen van het kanton 
Brussel te 20 uur 30. Voorbereiden
de besprekingen, kastoestand en 
nog een paar belangrijke punten 
vullen de agenda. Iedereen moet 
trachten aanwe/ig te zijn. 
IJZERBEDEVAART 

Van nu af is de inschrijving geo
pend voor de IJzerbeelevaart van 
20 augustus in het café Uilenspie
gel. De reis gaat dit jaar over de 
oostvlaamse Ardennen naar Diks-
muide, om 15 uur terug langs Win-
gene naar Beernem met aldaar ojj-
onthoud op het gehucht Turkije, 
met bossen, vijvers, kastelen en 
dierenpark; verder bezoek aan de 
nijverheidsgebieden gelegen aan de 
boorden van het zeekanaal Gent-
Zelzate. 's Avonds gezellig samen/ijn 
met andere groepen uit het brus-
selse en elders in de Klaroen te 
Aalst. Vertrek te 7 uur 30, terug 
rond 23 uur 30. Reispiijs : 135 fr. 

Het arr. bestuur heeft in zijn ver
gadering van 20 april de aanduiding 
van voorzitter en sekretaris van 
veilgende afdelingen bekrachtigd : 

Kraalnem : Piet Leplat en J. 
Rousseaux; Schaarbeek : André 
Kegels en Michel Bielen; Zaven-
tem : Theo Beenders en WiUy Bue-
lens; Grimbergen : Robert Timmer
mans en dhr. Van den Driessche; 
Leerbeek : Michel Thiels en Rogei 
Weverbelg. 
PAMFLETTENVFRDELING 

In het kad^r van on/e V U -aktie 
« Brussel » wolden twee reeksen 
van elk 30 000 pamfletten gedrukt 

De verspreiding dient te gebeu
ren volgens tijdschema : 

1 Eerste schijf van 30000 te bus
sen tot 15 mei e k. 

2. Tweede schijf van 30 000 te bus
sen tussen 15 mei en 15 juni e k. 

De kantonnale gevolmachtigden 
/ijn speciaal belast met de taakver
deling ovei de gemeenten waar 
geen zelfstandige V U.-afdeling 
w erkt. 
KANTONALE VERGADERINGEN 

Zoals beslist op de spoedvergade
ring van de arr. raad van 29 april 
moeten alle afdelingen, het/ij af-
/ondei lijk, het/ij kantonaal, een bij
zondere vergadeiing van het be
stuur, de leden en militanten beleg
gen. 

Deze vergaderingen, die zullen 
bijgewoond worden door leden van 
het arr. bestuur, zullen vooral han
delen over de praktische uitwerking 
van de verschillende opdrachten ei
gen aan de V U -aktie « Brussel ». 

Kanton Anderlecht : 18 mei. 
Kanton Schaarbeek-Landelijk : 

24 mei. 
Kanton Brussel : 25 mei. 
Kanton Eisene (Hoeilaart-Overij-

se) : 4 juni. 
KOLPORTAGES 

St Stevens Woluwe : 12 man ver
kochten hier 135 nummers van 
a. Wij ». 

Volgende koljjortage : op 21 mei 
naar Hoeilaart-Overijse; bijeen
komst om 8 uur 45 achter de KVS 
of om 9 uur 30 aan de kerk van 
Jezus-Eik 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST TE 
ANTWERPEN (28-0-1967) 

Het Koordinatiekomitee voor 
Vlaamse sociaal-kulturele manifes
taties Brussel en omgeving, sektie 
zangfeesten, legt verschillende bus

diensten ïn met bedlening in de 
brusselse agglomeratie en omgeving. 

Vertrek : van 's moigens. 
P rog iamma van de voormiddag • 

naar keuze : 
1) Vrijaf te Antwerpen tot 13 uur 

30 — 2) Scheldetocht — 3) be/oek 
aan de dieienliim 

Terugrei/en eveneens naar keu
ze : 

DRethtstreeks naar Brussel, met 
een stemmig oponthoud oneleiweg 
(.lankomst te Bi ussel • rond 20 uui 
30). 

2) Via Leuven, waar er genoten 
z.d worden van Breiigeliaanse 
vreugde en leute (aankomst Ie 
Brussel • rond 23 uur) 

Prijs : a) bus : 70 fr (kindei en 
van 3 tot 12 jaar : 35 fi ) 

b)kaarten /angfeest : 60, 40 en 20 
(r. 

c) Scheldefoeht of dieienluin : te 
bevragen op het sekretariaat. 

Inlichtingen, detaillerende doku 
mentatle, inschrijvingen : op het se
kretariaat • Koekelherglaan 6, Brus-
sH 8 - Telefoon : 25 7G 33. 

Zeer belangrijk : sehriif dadeli|k 
in, verleden jaar weiden honderden 
mensen in hel Spoi (paleis gewei 
gerd 

Grimbergen • Beigem 
V.U.-KALENDER 

Dinsdag 16 mei : bestuursverga
dering in het Fenikshof, 20 uur 15 

Alle aktieve leden worden ver
wacht. 

Dagorde : vlaggenaktie, 11 juli-
viering, ledenwerving, abonnement 
Wij en laatste schikkingen voor 
onze debatavond van 18 mei. 

Donderdag 18 mei : debatavond 
met als spiekers senator Wim Jo-
iissen en di . Gijselinck 

Viering van ons lid nr 100 on 
langs ingeschrev en. 

Tot slot ge/ellig samen/ijn met 
stemmige mu/iek voor de danslus-
tigen, dus on/e dames en jonge 
juffrouwen moeten zeker van de 
pai tij zijn 

Zaterdag 20 mei : stichtingsver
gadering te Wemmei (50ste van het 
arrondissement) Het zou on/e 
vrienden aldaar zeker genoegen 
doen hun bijeenkomst aangedikt ''e 
zien door enkele on/er leden. 

Zondag 28 mei : Vlaams Natio
naal Zangfeest te Antwerpen Spoit-
paleis. 

W I J leggen een autobus in van 
50 plaatsen. 

Veitiek : 13 uur stipt en terug 
tussen 20 en 21 uur (FenikshoO 

Inschrijven : 100 fr voor bus en 
een ongenummerde /itplaats in het 
Sjjorti^aleis (alle genummerde plaat
sen /ijn reeds uitv ei kocht). 

ZOEKERTJES 
23-jarige vei pleegster (West 

Vlaanderen) zoek passende vrien 
din om reis met V T B te onder 
nemen. Vrij vanaf 4 augustus Schr 
bureel blad. 

Vlaains-nationalist van Deui nc 
zoekt werk als bediende in het Ant 
werpse, 38 jaar. Wie helpt ? 

Schrijven naar : Hilven, Gen 
Slingeneyerlaan 117, Deurne, die 
V ei der /endt 

1 MEI-VIERING TE TURNHOUT 

LIJST VAN DE RALLY WINNAARS 
Vertrekpunt Be.-ingen : 

1. VVevers Leo, Genk. 2 Desy Leo, Olmen. 3 Noppen Alfons. 
Kortenberg; 4 De Baille Marcel, Mol; 5 Diaulans lohan Dessel 
6 Jacobs Albert, Beringen; 7. Cuppens Jaak, Neeioeteren, 8 Claes 
Denis, Erps-Kwerps; 9. Vinckx Jef, ErpsKwerps; 10 Van Heus 
den Renaat, Hasselt, 11 Olaerts lef. Winterslag. 12 Mcitens Gus 
taaf. Geel, 13 Samijn Luc, Diejjenbeek; 14 M.iilens l.in, Hasselt 
15 Van Bieivliet Luc„ Kortenberg; 16 Mevr De Cosier, Tessen 
derio, 17 R De Coster, Tessenderlo. 
Vertrekpunt Nijlen : 

1 C. Anthonis, Herentals (prijs teiug ter beschikking ge 
steld voor een volgende rally); 2 Mevi Toifs Vei vloet, Bt r iaa i , 
3 Janssens L , Berlaar, 4 Van Hove, B<il.iai. 5 Langnians, Wil 
nik , 6 Win Hoey, Heienthout, 7 Duvs W , Bioechem, 8 Slosse. 
Nijlen, 9 Van Dessel, Nijlen, 10 Wouteis, Herenthout, 11. Ver 
slvpe, Tielt, 12 \ 'an Hoev, Edegem, 13 Cambie, Vorst, 14 Bou-
wens, Liei, 15 \^'outers, Meisse. 16 Kingoii, St loost 17 Hoie 
mans, Hulst hout 
Vertrekpunt St Job ; 

1 Herm in De Backer, Antwerpen; 2 Hugo Sehilt/, Antwer
pen ^ Dilicm.ui Piet; 4 K.ilhoefer Lode, Kalmthout. 5 Wouters 
Wilh, Imnliout , 6 C De Baeidemaeckei . (Jent 7 lan Lam 
biechts, Rumst. 8 W V erhaei t, Kal'iitliout 9 (ieii i l Kool, Ant 
wei pen 10 Fr Van Hees, 11 lo/ef V.in de Woiivver, Mortsel 
12 lan Van de Walle, Moitsel; 13. J Volckaeits, Hove, 14 W 
Veihaeit 15 Herman Rimbaut, St Niklaas, Ifa Peeteis, Antwei 
pen 17 C II lo De Cotne 
Pnjs voor de vertt komende deelnemer i 

\ an M iele E , Oostende 
Voor piij/en die nog moeien afgeha.ild woiden /leh wenden 

tot . hei berg o De Zwarte Ruiter », Zegeplein 17, luinliout. Iele 
foon 014-42680 

Hoofdredakteur 
T. van Overs t r ae ten . 
Alle br iefwissel ing Toor 
redakt ie naa r 
Rota tvp, Sylv Dupuisl . , 
110 Brus. 7. - Tel . 23.11.98 

B e h e t r : 

Maurice Lemonn ie r l . 82 
Brussel L - Te l . : 11.82.16 
Alle k lachten voor niet 
on tvangen van blad op dit 
ad res . 

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

450 F . 
S t e u n a b o n n e m e n t : 760 F . 

( m i n i m u m ) 
Losac nnmmera : 8 F . 
Alle s tor t ingen voor het 
Wad op pos t r eken ing : 
17113J « WIJ > - Vlaamt 
na t ionaa l weekb lad . 

Veran tw. uitg Mr F. Van 
de r Eist, Beizegemslraat 20 
Brussel 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

R E I S B U R E A U 
Vlaams Reisbureau n.y 

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

Bezoek i De veerman > 
te St-Aniands a.d Schelde 

Mdsselen Paling 
Uitbater Jan Brugman», 

— LB U t 

BILREN ATLAS 
Alle special i tei ten 

F r u i t s a p Pufn 
C A R F E N T I F R 

Guido Gezelleotraal 39 
ZWIJNDKECHT 1 62.70 70 

LB 112 

De specialist der 
s t a n d a a r d d e u r e n 

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

Van Bavrelei 7U I 
Agent De Loene 

35.63.17 
Kortri jk 

— LB 113 

El 'RO-ÜUiVU 

Moderne wuoninr icö t tn 
Krui i l tuinlaan t 

( tussei \ Maxiaan en 
E. J a c q m a i n l a a n i B H l S S h l 

Tel 02/18 17.17 
U* 114 

B L A N K E N B E R G t 
< R u b e n s h o f i 

Westsfr 79 1 (i)jU)4157l 
Lokaal Volksunie 
Kamers pension 

.̂  CB It 

c V l a a m s H u l s • K n o k k e 

Karneis vol ,jensioD 
gezellige sfeer 

Verminder ing voor groepen 
Elisabethl 105 Tel 632 70 

— LB i t 

B r e y d e l t i o l B R l G G F 

Jozel iuveest iB^ 
lielag7aal 120 olaatsen 

Tel 050 35Ü.U' 
_ _ t t I K 

bij d« meester u u i w e r k m a k e r 
S L A E T S 

Dewinters t i 11 i iudergenj 
r 72 45 43 lenninus fr 35 
10 % kor t ing » leden V U 

. _ Lfc 1)8 

D E S I G N > H O F 
deschenken 

en nnodeine juwelen 
Adoll \1dxlaan 105 BHl SSh l 

re l 02/IK 62.62 
cS 119 

Fr P ^ R M U I N P V b a 

Lg l .obruekstraal 44 

A M WKItPhN 
relef(>.m 03/3h lti.47 

Kuipen en s tapel t iakken voor 
pekel ( l iepvnes vei pakking. 
s tocke rmg 
Polvefhvleen t akken «el 
len en folie op rol 

RAADPLEIT, ONS 
_ _ — LB )JO 

file:///ertoning
file:///1dxlaan
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bewegingsIjulJJzer 

BRABANT 

Haile 
NIEUWE GEVOLMACHTIGDE 

Het arrondissementsbestuiir heeft 
in zijn verRadering van 5.5.1967 de 
h. Will'ried Lissens, Voldersstiaat 16 
(e Halle, aangeduid als kantonnale 
gevolmachtigde, funklie (Jie tot op 
heden ad interim waargenomen 
werd door de heer Albert Bigaré, 
\()orzitter ^an de afdeling Halle. 

Kumtich 
KOLPORTAGE 

Op 21 mei pakken wij Kumtich 
en omgeving aan. , jj. 

Ditmaal geen achterblijvers meer-
Bijeenkomst om 9 uur 15 in 

« Crista] », Parijsstr., Leuven ofwel 
om 9 uur 45 aan de kerk van Kum
tich. 

Landen 
SUKSESVOLLE KOLPORTAGE 

Acht getrouwen brachten in re-
kordtljd 141 nummers aan de man. 

Omvallend was de steeds groeien
de belangstelling \OOT de vlaamse 
ont\ oogdingsstrijd. 

Nossegem 
VOLKSVERGADERING 

De brusselse burgemeesters spre
ken extremistische taal tegenover 
de \ 'lamingen. 

De Volksunie vraagt de toepas
sing van de wet ! 

Als voorbereiding op een grote 
volksvergadering te B r u s s e l , 
spreekt \ olksvertegenwoordiger dr. 
Vic Anciaux over de ware, sociale, 
kulturele en ekonomische rol van 
de Hoofdstad Brussel, op woens
dag 24 mei te 20 uur in herberg 
« Onder de Toren », Van Opstal-
straat 8 te Nossegem. 

Deze vergadering: is bestemd 
\oor alle leden en simpatizanten 
der gemeenten Diegem, Nederok-
kerzeel, Nossegem, Steenokkerzeel 
en Zaventeni. 

Ook de vrienden uit de rest van 
het kanton, de gemeenten Evere 
en Schaarbeek zijn van harte wel
kom. 

Ons antwoord aan de brusselse 
burgemeesters moet krachtig zijn. 
Laat ons door een massale aan
wezigheid tonen dat wij vastbera
den zijn. 

St. Genesius Rode 
en Alsemberg 
LEDENVERGADERING 

Alle leden van deze afdeling wor
den opgeroepen om aanwezig te 
zijn op de ledenvergadering van 
dinsdag 16 mei a.s. te 20 uur in de 
zaal van de h. Deren, Winderickv-
plein 25 te Alsemberg. Op de agen
da van de7.e buitengewone leden
vergadering staan volgende pun
ten : vervroegde bestuursverkiezin-
gen, de V.l'.-aktie n Brussel » en 
de propagandaploeg. 

Het arr. bestuur zal vertegen
woordigd worden door de h. Mie 
N'anthournout. 

Leden die geen schriftelijke uit
nodiging zouden ontvangen hebben 
worden verzocht huidige medede
ling als dusdanig te beschouwen. 

St. Joost-ten-Noode 
KOLPORTAGE 

De kantonnale kolportageploeg 
behaalde op zaterdag 22 april een 
mooi rezultaat te St. Pieters-Wolu-
we: dank zij de talrijke opkomst 
konden twee wijken volledig afge
pe rk t worden. 

Er werd reeds een afspraak ge
maakt om in de maand mei een 
ander deel van deze gemeente te 
liewerken. Voor juni wordt een 
tocht naar Wezembeek-Oppem 
\ oorzien. 

Vilvoorde 
AKTIE BRUSSEL 

Op de bestuursvergadering van 

3 dezer werden, door niet minder 
dan 9 leden van het arrondisse-
mentsbestuur, de verschillende as-
pekten van de op til zijnde V.U.-
aktie « Brussel » besproken. Zoals 
van deze sterke afdeling mocht ver
wacht worden, is zij bereid de ak-
tie te steunen, o.m. door het ver
spreiden van 2.000 pamfletten, door 
financiële steun, en door het plak
ken der te leveren affiches. 

Wanneer nu ook de afdelingen 
Machelen en Kampenhout volgen, 
is het ganse kanton Vilvoorde klaar 
voor de aktie « Bru.ssel. ». 

Wolvertem 
GROTE VLAAMSE 
MANIFESTATIE 

Zondag 2 juli heeft in Wolvertem 
een grote manifestatie en een 11 
juli-viering plaats onder het motto : 
« oprichting van een provincie 
Vlaams-Brabant ». Het Aktiekorai-
tee Vlaams-Brabant dat deze ma
nifestatie inricht rekent op een mas
sale deelname. 

Weerde • Eppegem -
Zemst - Elewijt 

Vorige week vrijdag hield de af
deling haar maandelijkse bestuurs-

1 vergadering. 
De hoofdbrok van de besprekin

gen was gewijd aan de twee voor
naamste aktiepunten der komende 
weken, nl. 20 mei stichting van de 
50ste afdeling te Wemmei, en 17 ju
ni V.U.-meeting te Brussel. Plan
nen voor de verspreiding van de 
pamfletten werden uitgewerkt 

Wemmel 
BUITENGEWONE 
BESTUURSVERGADERING 

De leden van het arrondisse-
nientsbestuur, de provincieraads
leden, de provinciale voorzitter, de 
volksvertegenwoordiger, en alle 
kantonnale gevolmachtigden die
nen aanwezig te zijn op de buiten
gewone bestuursvergadering van 
zaterdag 20 mei a.s. te 14 uur in 
de zaal « Centruin », steenweg op 
Merchtem 85. Zij dienen de arron-
dissementssekretaris tijdig en schrif
telijk te verwittigen indien zij, te
gen alle verwachtingen in, deze 
belangrijke vergadering niet kon
den bijwonen. 

Vooral de organizatie van onze 
V.U.-aktie Brussel en de grote V.U.-
meeting van 17.6 a.s. in de Magda-
Icnazaal zullen grondig besproken 
en uitgewerkt worden. 
V.U.-MEETING 

Elke afdeling van het arrondisse
ment Brussel - Halle - Vilvoorde 
dient ten minste één afgevaardig
de te zenden naar de V.U.-meeting 
tf Wemmel, op zaterdag 20 mei 
a.s. te 20 uur, zie adres hierboven. 
Als sprekers treden op : T. Ebraert, 
arrondissementsvoorzitter, dr. V. 
Anciaux, onze volksvertegenwoor
diger, en mr. Frans Van der Eist, 
algemene voorzitter. 

Tevens zal de verdeling geschie
den van de eerste schijf van 1.000 
grote en 3.000 kleine affiches be
stemd voor onze V.U.-aktie Brus
se l 

Aanwezig zijn te Wemmel is dub 
de plicht van elke militant. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
LEDENVERGADERING 

Door de VU afd. Aalst werd op 
woensdag, 26 april jl. in a De 
Wiendschap » een algemene leden
vergadering belegd. 

Volgende punten werden achter
eenvolgens behandeld : 

1. Algemeen verslag door de se-
kretaris Frauke Schollaert. 

2. De VU in de gemeenteraad, 
door Frans De Brul. 

3. Het sociaal dienstbetoon van 
de VU in de stad Aalst, door Ar
seen Carlier. 

4. De VU in de provincieraad, 
door Roland Eeckhout. 

Er was een goede opkomst. Vol
gende vergadering toekomende 
maand. Persoonlijke uitnodigingen 
volgen. 

NAAR HET ZANGFEEST 
Naar aanleiding van het 30ste 

Vlaams-Nationaal Zangfeest op 28 
mei a.s. worden de volgende bus
reizen georganizeerd : een met ver
trek aan het Vlaams huis « De 
Vriendschap », Kerkstraat 9, te 9 
uur stipt, in samenwerking met 
« Were Di », en een tweede met 
vertrek aan het lokaal « De IJzer », 
Vlaanderenstraat 13, te 10 uur stipt, 
ingericht door de vriendenkring 
van de I.Izer. 

Bespreek tijdig Uw plaatsen. Voor 
De Vriendschap tel. 261.50 en voor 
De LI/er tel. 24851. 
BROEDERBAND 

Zondag, 21 mei, te 11 luir 30, in 
de kerk van het H. Hart, te Aalst, 
zieledienst met offer en kanselrede, 
voor de 25 agestorven leden van 
Broederband. Kanselrede door E.P. 
Pil. Aan het orgel Wies Pee. Bij <le 
offerande worden speciale doods-
prentjes uitgereikt. 

Alle Broederbanders, alle simpa
tizanten zullen het als een plicht 
aanzien, die dag in Aalst te zijn. 
VERSCHAEVE-BEDEVAART 
NAAR HALL 

VN'oensdag, 19 juli, bedevaart naar 
het graf van Cyriel Verschaeve, te 
Solbad Hall, in het mooie Tirol. 

Het voorlopig programma voor
ziet eeii plechtige mis met offer, 
optocht naar het graf van Verschae
ve, bloemenhulde, toespraken, aka-
demische zitting en gezellig samen
zijn. 

Alle Verschaeve-vrienden zijn die 
dag in Solbad Hall. Zij maken hier
mee een enig mooie reis en bren
gen ook een hulde aan de priester
banneling. 

Inlichtingen bij A. De Troyer, 
(üenlsesteenweg 19, Leeuwergem. 
TIENJARENPLAN 

Een tienjarenplan kan besteld 
worden bij elk bestuurslid van de 
VU-afdelingen van het arrondisse
ment Aalst. Ook door storting -of 
overschrijving van 25 fr. op prk. 
9147.64 van Willy Cobbaut, Dorp 
33, Baardegem. 

Denderleeuw 
VOETBALMATCH 

Zondag 21 mei a.s. te 15 uur grote 
voetbalwedstrijd op het terrein van 
F.C. Denderleeuw, Dorp. 

« Het Blauwvoetvendel Priester 
Daens » neemt de (hand) schoen op 
tegen de selektie « Ouderkomitee 
VU. >. 

Kaarten tegen 10 fr. bij de leden 
en spelers en in het lokaal « De 
Klok ». 

We verwachten alle vrienden uit 
de omgeving. 
ZANGFEEST 

Zondag 28 mei met lukse-autobus 
naar het vlaams-nationaal zangfeest 
De bus vertrekt te 8 uur 45 op het 
Dorp. 

Prijs 60 fr. Inschrijven bij de be
stuursleden en in het lokaal a De 
Klok ». 

Dendennonde 
BAL 

Op zaterdag 20 mei a-s. richt het 
pas opgerichte « Centrum voor 
Dienstbetoon » arr. Dendermonde 
een privaat bal in, dat doorgaat in 
de zaal « St. Cecilia », Kerkstraat 
22, Appels (Dendermonde). 

Orkest Peter Philips. 
Ontvangst te 21 uur. Bal te 22 

uur. Tombola met vele mooie en 
nuttige prijzen. Deelname in de on
kosten 50 fr. Leute en plezier ver
zekerd. Ruime parking. 

Openingstoespraak door dhr Re-
naat Diependaele, oudsenator, stich
ter « Sociaal Dienstbetoon arr. 
Aalst B. 

Eregasten : senator De Paep R. 
en M. Coppieters, volksvert. 

Gent 
v o s NAAR ANTWERPEN 

Zoals telken jare richt VOS 
Groot-Gent een toerautoreis in 
naar dit vlaams toptreffen. Vertrek 
aan lokaal Roeland te 8 uur 30 
stipt. Terug te Gent rond 20 uur. 
Inschrijven in het lokaal bij K. De 
Klerck. Prijs per persoon fooi in
begrepen : 65 fr. Gezien het enorm 
sukses dat het 30ste zangfeest kent, 
verzoeken wij u bij inschrijving uw 
plaatsen te betalen, zoniet kunnen 
wij u deze ook niet waarborgen. 
ONZE VLAAMSE BANNELINGEN 
IN IERLAND 

Vrijdag 19 mei 1967 te 20 uur in 
het lokaal « 't Steen », Steendam 
41, Gent (bij S t Jacobskerk), 
spreekt de h. A. De Troyer - voor
zitter van de inrichtende afdeling 
Broederband - over onze vlaamse 
bannelingen in Ierland. 

Met bandopname : vlaamse ban
nelingen groeten hun vrieriden in 
Vlaanderen. 

De h. Pol van Caencgheni belicht 
in 't kort : Ierland historisch. 

Wij verwachten U derhalve zeer 
talrijk. 

Krulbeke 
ZANGAVOND 

Onder auspiciën van het A.N.Z. 
en met medewerking van de plaat
selijke Amedee Verbruggen-kring 
vvordt een zangavond gehouden te 
Kruibeke op donderdag 18 mei te 
20 uur in de zaal « Elite », Lange-
slraat. 

Treden op : Miei Cools en het 
plaatselijk kinderkoor « Hartjes op 
maat «, onder leiding van juffrouw 
Josee Van de Vijver. 

Inkom 40 fr. 

St. Amandsberg 
STAF BRUGGENAVOND 

Op zondag 21 mei wordt op het 
Campo Santo het grafmonument 
Staf Bruggen ingewijd. 

1730 uur : H. Mis in de kerk 
V. d. H. Amandus te St.-Amands-
berg. 

18.15 uur : Qnthullin^ van het 
grafmonument. 

18.45 uur : Ontvangst door het 
gemeentebestuur in de gemeente
lijke feestzaal. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge - Torhout (Arr.) 
UITSTAP 
NAAR ZUID-VLAANDEREN 

Op zondag 21 mei a.s. maken 
onze afd. een gezamenlijke fami
liale uitstap naar het onbekend 
(Frans-) Vlaanderen, De tocht ge
beurt per bus vanaf de Vismarkt, 
Brugge te 7 u. 45. Rond 21 u. is 
men terug te Brugge. 

De inschrijvingsprijs bedraagt 
100 fr per persoon ; personen min
der dan 15 jaar betalen 80 fr en 
kinderen die geen afzonderlijke 
plaats innemen mogen gratis mee. 

Voor de goede organizatie is 
dringende inschrijving gewenst bij 
Guido Van In, Predikherenrei 20, 
Brugge of Arnoud Vanhoutegem, 
Invalidenlaan 1, Heis t 

NAAR HET ZANGFEEST 
A.N.Z.-afd. Brugge organizeert 

een verplaatsing per bus naar het 
Zangfeest (Antwerpen, zondag 28 
mei a.s.). De reiskosten bedragen 
90 fr per persoon en de bus ver
trekt te 8 II. op het Burgplein te 
Brugge. Inschrijving in de vlaamse 
lokalen en ook bij G. Van In. 

PERSONALIA 
In het gezin van Luc D'Havé -

Kris Van Acker uit Oedelem 
werd een eerste kindje geboren : 
Reinhar t 

Op zaterdag 6 mei II. stapte Yvan 
Schapdryver te St Kruis in het 
bootje. 

Hartelijke gelukwensen ! 

AFSCHEID 
De afd. St. Michiels en het arr. 

bestuur vergaderden op zat. 6 mei 
te Knokke om het gezin Broes-De 
(ïroote, dat naar het buitenland 
vertrekt, afscheid te wensen. 

LEDENSLAG 
Het arr. Brugge heeft zich voor

genomen van nu tot einde sept. 
a.s. 500 nieuwe leden te maken. 
Door een intense aktie in de ge
meenten Oedelem, Sijsele, Velde-
gem, Zedelgem en Torhout is ge
bleken dat dit cijfer zelfs kan wor
den overtroffen, mits de afdelingen 
zélf niet stil zitten. Welke afd. 
zorgt voor het eerste nieuwe 100-
tal ? 

Heuie 
BLIJDE GEBOORTE 

Herwin en N'eerie kregen nog n 
broertje, Peter genaamd. Hartelijk 
proficiat aan de gelukkige ouders, 
dhr en mw A Bruggeman - Van-
ciendriessche. 

Kortrijk 
NIEUW VLAAMS LOKAAL 

Op zaterdag 29 april hebben wij 
ons nieuw lokaal betrokken. 

Reeds vele Vlamingen kwamen 
( ns bezoeken: wij hopen dat dit in 
de toekomst nog meer en meer zal 
gebeuren. 

De plectige opening die op een 
latere datum zal gebeuren, zal met 
veel luister worden gedaan. 

Gelieve al de briefwisseling voor 
het arrondissement Kortrijk vanaf 

nu te sturen naar : café «t 1302 
August Reynaertstraat 9, Kortrnlf-
Tel. 056-211.02. '^ 
VLAAMSE FOTOKLUB 

Op woensdag 17 mei 1967 om 20 
uur, hernemen wij onze lessen in 
ons nieuw lokaal café <t 1302 » \ 
Reynaertstraat 9. 

Die avond wordt het een prak-
tische les. 
GROTE 11 JULI PRIJSKAMP 

In samenwerking met het « Kor. 
trijks Gulden-Sporenkomitee » ricH-
ten wij een grote fotoprijskamp in 
voor de deelnemers van de door 
dat komitee ingerichte fietsenrally 
zondag 9 juli. 

Ledegetn - Dadizele 
LEDEN. EN 
ABONNEMENTSWERVING 

Simpatizanten uit Ledegem of D». 
dizele die nog niet aangesproken 
of bezocht geweest zijn door eea 
bestuurslid, en die wensen aan t» 
sluiten bij onze V.U.—familie, kun-
nen dit doen door 50 fr. te storten 
aan Hendrik Vandenberghe, Fa . 
briekslaan 20, Ledegem — postrek. 
5004.16, of over te maken aan eea 
der bestuursleden. Bijleden betalen 
20 fr. en studenten 30 fr. De lid-
kaart wordt u dan enkele dagen 
later bezorgd. 

Wie inlichtingen wenst nopens 
lidmaat>-chap, abonnement op 
« Wij », vvei-king enz. kan die steeds 
verkrijgen bij de bestuursleden. Een 
abonnement op « Wij » tot einde 
67 kost van nu af 180 fr. Er wordt 
ook gezorgd voor aan huis bestel
ling. 
10-JARENPLAN EN 
. KIJK NIEUW . 

Wie het « 10-jarenplan » van de 
Volksunie wenst kan dit eveneens 
bij de bestuursleden verkrijgen. 
Prijs : 25 fr. Wie « Kijk nïeuw > 
niet ontvangt, en er toch belang 
in stelt, doet er goed aan dit mede 
te delen aan de plaatselijke propa
gandisten. Zij doen dan de rest. Er 
zijn eveneens reeds verscheidene in
schrijvingen binnen voor het Natio
naal Zangfeest te Antwerpen op 28 
mei a.s. Voor verdere inschrijvin
gen : de plaatselijke Volksunie-be
stuursleden. 
FINANCIËLE STEUN 

Leden, simpatizanten en Vlaams
bewuste vrienden die ons finan
cieel kunnen en willen steunen zijn 
ten zeerste welkom. Wij zoeken een 
25tal personen die vrijwillig maao-
deiijks een zeker bedrag zouden 
willen overmaken, teneinde het 
hoofd te kunnen bieden aan plotse 
uitgaven zoals « Kijk nieuw », ver
sturen van proefbladen e.d.ni. 

Meulebeke 
NAAR HET ZANGFEEST 

Zondag 28 mei a.s. richt de Vrie*-
denkfing een toerautoreis naar ons 
VI. N a t zangfeest te Antwerpen. 
Vertrek om 8 uur op de Markt, 
reiskosten (80) plus toegangskaart 
(40) maakt 120 fr. per persoon. 

Inschrijven bij Milo Vanseveren 
Bertje, Santensweg 5, Meulebeke. 

Veurne 
NIEUW VOS-BESTUUR 

In aanwezigheid van de provin
ciale voorzitter A. Samijn werd het 
arrondissementeel bestuur V.O.S.-
Veurne definitief vastgelegd. 

Voorzitter dokter Fr. Maeyaert, 
ondervoorzitter Huyghe A. (Veur-
neX 

Bestuursleden : burgemeester Se-
nesael M. (Hoogstade), Bamelis M. 
(Alveringem), Devroo H. (Nieuw
poort), Gesquiere D. (De PanneX 

Oud-soldaten- en militianenwer-
king : Van Louwe C. (Koksijde). 

Sekretaris : Sioen Jozef, Astrid-
laan 8 te Veurne. 

Waregem 
V.V.B.-AVOND 

Op zaterdag 20 mei te 20 uur in 
parkhotel a Groenhove », Ware
gem, optreden van de zanger Bou-
devvijn de Groot en van het kor-
trijks kwartet Henri Denis. Inkom 
60 fr. Te 17 uur in « Groenhove » : 
interview met Boudewijn de Groots 
gesprek geleid door Johan Anthie-
rens. 

Waarschoot 
ZANGFEEST 

Zondag 28 mei e.k. in het Sport-
[jaleis te Antwerpen. 

Bespreek spoedig uw plaatsen in 
d t bus. Vertrek te 9 uur 30 op het 
dorp. Inschrijven bij VTB-vert^en-
vvoordiger Weri Goossens, Nijver
heidsstraat 100a en bij Alfons Van 
Holderbeke, Stationsstraat 6. 
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OOK IN HET BRUSSELSE,., houivt uw specialist 

EIGEN WOON MET 

SFEER, 

WARMTE. 

EIKEN BALKEN, 

« STAL s-DEUR. 

RODE FRANSE TEGELS, 

... EN TOCH KOMFORT. 

in AUTENTIEK VLAAMSE STIJL 

G E E N P R O B L E M E N M E E R : 

— vooraf volledige finansiële r aming opbaz i s van de duizende realizaties. 
— grat is f inansieringsdienst die U op de voordeligste man ier aan geld helpt . 
— honderde on twerpen te r inzage — een archi tek tenburee l tot u w dienst . 
— teknies bes tudeerde ui tvoering — spesialisten met j a ren lange ervaring s taan U bij me t r aad en d a a d 
— steeds UW pro jek t : ui t ing van u w eigen persoonl i jkheid . 
— kuns tenaa r s s taan U bij voor dekorat ie en s ierschouw. 

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

Tot 

uw 

dienst*. 

... te ANTWERPEN : 

met duizenden mooie bouwgronden 
'te EKEREN, BR\SSCHAAT, MARIA
BURG, MOUTSEL. EDEGEM, KON-
TICH, enz... 

eOORAF BESTUDEERDE BOUW-
PROJEKTEN ZIJN NIET DUUR. 

... fe GENT : 

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

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

MEIR 18 

03/31.78.20 

GENT 
ONDERBERGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel : 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. - 016/459.28. 

. . . t e GENK 

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

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

1 

Leeuwenaffiches Formaat 20 x 25 cm. 

Affichepapier A 1 fr per ex. 

Raamkarton B 3 f r per ex. 

Lichtweerkaatsend C 5 fr per ex. 

P.C. 15.07 Kredietbank Broechem voor rekening V.U.P.Ka.ZA. 
worden vrachtvrij toegezonden. 

— Affiches 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 

DIT BLAD 

d 1 e a e D toeges tuurd a a n onze 

PüBLICITEITSDIENST : 

S. De Lie, » P a p e n h o e k », B e r e n d r e c b t Tel. (03)73 66.59 

Ook de 

zoeker t jes k u n n e n n a a r d i t a d r e s èezonden worden. 

KOOP BIJ ONZE 

ADVERTEERDERS 

W I M M A E S 
MISHAGENSTRAAT 110, BRASSCHAAT. Tel. : (03) 73.14.15 

stelt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 
provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-VIaan-
deren, voor alle verzekeringens\ormen : Brand • 
Leven - Persoonlijke - Familiale - Auto - Wet • 
Butg. Aansprakelijkheid. 
Komt op het eerste verzoek voor ; 
Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz. 

B 121 

/Jwbassadoï^ 

exclusieve 
couture ^^ 
modellen 

hoek 
TURNHOUTSEBAAN 391 
GRAVINJiTRAAT 48 
BORGERHOUT 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering _ D P \ / C T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K C V C 1 
in gephosfateerde staalplaat. O *? O Q fl 
Zeer lichte bediening. , ^ O V/ »7 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 loa 



bewegi 

BRABANT 

Halle 
NIEUWE GEVOLMACHTIGDE 

Het arrondissementsbestuiir heeft 
in zijn verKadering van 5.5.1%7 de 
h. Wilfried Lissens, Voldersstraat iC 
te Halle, aangeduid als kantonnale 
gevolmachtigde, funktie ^ie tot op 
heden ad interim waargenomen 
werd door de heer Albert Bigaré, 
voorzitter van de afdeling Halle. 

Kumtich 
KOLPORTAGE 

Op 21 mei pakken wij Kumtich 
en omgeving aan. , ,p 

Ditmaal geen achterblijvers meer-
Bijeenkomst om 9 uur 15 in 

« Cristal », Parijsstr., Leuven ofwel 
om 9 uur 45 aan de kerk van Kum
tich. 

Landen 
SUKSESVOLLE KOLPORTAGE 

Acht getrouwen brachten in re-
kordtijd 141 nummers aan de man. 

Opvallend was de steeds groeien
de belangstelling voor de vlaamse 
ont\ oogdingsstrijd. 

Nossegem 
VOLKSVERGADERING 

De brusselse burgemeesters spre
ken extremistische taal tegenover 
de Vlamingen. 

De Volksunie vraagt de toepas
sing van de wet ! 

Als voorbereiding op een grote 
volksvergadering te B r u s s e l , 
spreekt volksvertegenwoordiger dr. 
Vic Anciau.v over de ware, sociale, 
kulturele en ekonomLsche rol van 
de Hoofdstad Brussel, op woens
dag 24 mei te 20 uur in herberg 
« Onder de Toren », Van Opstal
straat 8 te No,ssegem. 

Deze vergadering is bestemd 
voor alle leden en simpatizanten 
der gemeenten Diegem, Nederok-
kerzeel, Nossegem, Steenokkerzeel 
en Zaventeni. 

Ook de vrienden uit de rest van 
het kanton, de gemeenten Evere 
en Schaarbeek zijn van harte wel
kom. 

Ons antwoord aan de brusselse 
burgemeesters moet krachtig zijn. 
Laat ons door een massale aan
wezigheid tonen dat wij vastbera
den zijn. 

3 dezer werden, door niet minder 
dan 9 leden van het arrondisse-
mentsbestuur, de verschillende as-
pekten van de op til zijnde V.U.-
aktie « Brussel » besproken. Zoals 
van deze sterke afdeling mocht ver
wacht worden, is zij bereid de ak-
tie te steunen, o.m. door het ver
spreiden van 2.000 pamfletten, door 
financiële steun, en door het plak
ken der te leveren affiches. 

Wanneer nu ook de afdelingen 
Machelen en Kampenhout volgen, 
is het ganse kanton Vilvoorde klaar 
voor de aktie « Brussel. ». 

Wolvertem 
GROTE VLAAMSE 
MANIFESTATIE 

Zondag 2 juli heeft in Wolvertem 
een grote manifestatie en een 11 
juli-viering plaats onder het motto : 
« oprichting van een provincie 
Vlaams-Brabant ». Het Aktiekomi-
tee Vlaams-Brabant dat deze ma-
rtitestatie inricht rekent op een mas
sale deelname. 

Weerde - Eppegem -
Zemst - Elewijt 

Vorige week vrijdag hield de af
deling haar maandelijkse bestuurs-
\ ergadering. 

De hoofdbrok van de besprekin
gen was gewijd aan de twee voor
naamste aktiepunten der komende 
weken, nl. 20 mei stichting van de 
50ste afdeling te Wemmei, en 17 ju
ni V.U.-meeting te Brussel Plan
nen voor de verspreiding van de 
pamfletten werden ui tgewerkt 

Wemmei 

St. Genesius Rode 
en Alsemberg 
LEDENVERGADERING 

Alle leden van deze afdeling wor
den ojïgeroepen om aanwezig te 
zijn op de ledenvergadering van 
dinsdag 16 mei a.s. te 20 uur in de 
zaal van de h. Dereu, Winderickv-
plein 25 te Alsemberg. Op de agen
da van deze buitengewone leden-
\ergadering staan volgende pun
ten : \ervroegde bestuursverkiezin-
gen, de V.l'.-aktie « Brussel » en 
de propagandaploeg. 

Het arr. bestuiu- zal vertegen
woordigd worden door de h. Mie 
\ anthournout. 

Leden die geen schriftelijke uit
nodiging zouden ontvangen hebben 
worden verzocht huidige medede-
hng als dusdanig te beschouwen. 

St. Joost-ten-Noode 
KOLPORTAGE 

De kantonnale kolportageploeg 
Iiehaalde op zaterdag 22 april een 
ntooi rezultaat te St. Pieters-\\'olu-
we: dank zij de talrijke opkomst 
konden twee wijken volledig afge
werkt worden. 

Er werd reeds een afspraak ge
maakt om in de maand mei een 
ander deel van deze gemeente te 
l)ewerken. Voor juni wordt een 
tocht naar We/embeek-Oppem 
\ oor/.ien. 

BUITENGEWONE 
BESTUURSVERGADERING 

De leden van het arrondisse-
mentsbestuur, de provincieraads
leden, de provinciale voorzitter, de 
volksvertegenwoordiger, en alle 
kantonnale gevolmachtigden die
nen aanwezig te zijn op de buiten
gewone bestuursvergadering van 
zaterdag 20 mei a.s. te 14 uur in 
de zaal « Centrum », steenweg op 
Merchtem 85. Zij dienen de arron-
dissementssekretaris tijdig en schrif
telijk te verwittigen indien zij, te
gen alle verwachtingen in, deze 
belangrijke vergadering niet kon
den bijwonen. 

Vooral de organizatie van onze 
V.U.-aktie Brussel en de grote V.Ü.-
meeting van 17.6 a.s. in de Magda-
lenazaal zullen grondig besproken 
en uitgewerkt worden. 
V.U.-MEETING 

Elke afdeling van het arrondisse
ment Brussel - Halle - Vilvoorde 
dient ten minste één afgevaardig
de te zenden naar de V.U.-meeting 
tf= Wemmei, op zaterdag 20 mei 
a.s. te 20 uur, zie adres hierboven. 
Als .sprekers treden op : T. Ebraert, 
arrondissementsvoorzitter, dr. V. 
Anciaux, onze volksvertegenwoor
diger, en mr. Frans Van der Eist, 
algemene voorzitter. 

Tevens zal de verdeling geschie
den van de eer.ste .schijf van 1.000 
grote en 3.000 kleine affiches be
stemd voor onze V.U.-aktie Bru-S-
seL 

Aanwezig zijn te Wemmei is dus 
de plicht van elke militant. 

OOST-VLAANDEREN 

vilvoorde 
AKTIE BRUSSEL 

Op de bestuursvergadering van 

Aalst 
LEDENVERGADERING 

Door de VU afd. Aalst werd op 
woensdag, 26 april jl. in a De 
Vriendschap » een algemene leden-
% ergadering belegd. 

N'olgende punten werden achter
eenvolgens behandeld : 

1. Algemeen verslag door de se-
kretarls Franke Schollaert. 

2. De VU in de gemeenteraad, 
door Frans De Brul. 

3. Het sociaal dienstbetoon van 
de VU in de stad Aalst, door Ar
seen Carller. 

•. De VU in de provincieraad, 
door Roland Eeckhout. 

Er was een goede opkomst. Vol
gende vergadering toekomende 
maand. Persoonlijke uitnodigingen 
volgen. 

NAAR HET ZANGFEEST 
Naar aanleiding van het 30ste 

Vlaams-Nationaal Zangfeest op 28 
mei a.s. worden de volgende bus
reizen georganizeerd : een met ver
trek aan het Vlaams huis « De 
Vriendschap », Kerkstraat 9, te 9 
uur stipt, in samenwerking met 
« Were Dl », en een tweede met 
vertrek aan het lokaal « De IJzer », 
Vlaanderenstraat 13, te 10 uur stipt, 
ingericht door de vriendenkring 
van de I.Izer. 

Bespreek tijdig Uw plaatsen. Voor 
De Vriendschap tel. 26150 en voor 
De I.Izer tel. 24851. 
BROEDERBAND 

Zondag, 21 mei, te 11 uur 30, in 
de kerk van het H. Hart, te Aalst, 
zieledlenst met offer en kanselrede, 
voor de 25 agestorven leden van 
Broederband. Kanselrede door E.P. 
Pil. Aan het orgel Wies Pee. Bij de 
offerande worden speciale doods-
prentjes uitgereikt. 

Alle Broederbanders, alle simpa
tizanten zullen het als een plicht 
aanzien, die dag in Aalst te zijn. 
VERSCHAEVE-BEDEVAART 
NAAR HALL 

V\'oensdag, 19 juli, bedevaart naar 
het graf van Cyriel Verschaeve, te 
Solbad Hall, in het mooie Tirol. 

Het voorlopig programma voor
ziet een plechtige mis met offer, 
optocht naar het graf van Verschae
ve, bloemenhulde, toespraken, aka-
demische zitting en gezellig samen
zijn. 

Alle Verschaeve-vrienden zijn die 
dag in Solbad Hall. Zij maken hier
mee een enig mooie reis en bren
gen ook een hulde aan de priester
banneling. 

Inlichtingen bij A. De Trover, 
Cxenlsesteenweg 19, Leeuwergem. 
TIENJARENPLAN 

Een tienjarenplan kan besteld 
worden bij elk bestuurslid van de 
VU-afdelingen van het arrondisse
ment Aalst. Ook door storting of 
overschrijving van 25 fr. op prk. 

De h. Pol van Caeneghem belicht 
in 't kort : Ierland historisch. 

Wij verwachten U derhalve zeer 
talrijk. 

Kruibeke 
ZANGAVOND 

Onder au.splcien van het A.N.Z. 
en niet medewerking van de plaat
selijke Amedee Verbruggen-kring 
vyordt een zangavond gehouden te 
Kruibeke op donderdag 18 mei te 
20 uur in de zaal «t Elite », Lange-
straat. 

Treden op : Miei Cools en het 
plaatselijk kinderkoor « Hartjes op 
maat », onder leiding van juffrouw 
Josee Van de Vijver. 

Inkom 40 fr. 

St. Amandsberg 
STAF BRUGGEN A VOND 

Op zondag 21 mei wordt op het 
Campo Santo het grafmonument 
Staf Bruggen ingewijd. 

1730 uur : H. Mis in de kerk 
V. d. H. Amandus te St.-Amands-
berg. 

18.15 uur : Onthulling van het 
grafmonument. 

18.45 uur : Ontvangst door het 
gemeentebestuur in de gemeente
lijke feestzaal. 

nu te sturen naar : café « 1302 
August Reynaertslraat 9, Korlrllt' 
Tel. 056-211.02. ' ^ 
VLAAMSE FOTOKLUB 

Op woensdag 17 mei 1967 om 20 
uur, hernemen wij onze lessen ïn 
ons nieuw lokaal café « 1302 » \ 
Reynaertstraat 9. 

Die avond wordt het een prak-
tische les. 
GROTE 11 JULI PRIJSKAMP 

In samenwerking met het « Kor. 
trljks Gulden-Sporenkomitee » rich, 
ten wij een grote fotoprijskamp IQ 
voor de deelnemers van de door 
dat komltee ingerichte fietsenrall» 
zondag 9 juli. 

9147.64 san Willy 
33, Baardegem. 

Cobbaut, Dorp 

Denderleeuw 
VOETBALMATCH 

Zondag 21 mei a.s. te 15 uur grote 
voetbalwedstrijd op het terrein van 
F.C. Denderleeuw, Dorp. 

« Het Blauwvoetvendel Priester 
Daens » neemt de (hand) schoen op 
tegen de selektle « Ouderkomitee 
V.U. ». 

Kaarten tegen 10 fr. bij de leden 
en spelers en in het lokaal « De 
Klok ». 

We verwachten alle vrienden uit 
de omgeving. 
ZANGFEEST 

Zondag 28 mei met lukse-autobus 
naar het vlaams-nationaal zangfeest 
De bus vertrekt te 8 uur 45 op het 
Dorp. 

Prijs 60 fr. Inschrijven bij de be
stuursleden en in het lokaal a De 
Klok ». 

Dendermonde 
BAL 

Op zaterdag 20 mei a s. richt het 
pas opgerichte « Centrum voor 
Dienstbetoon » arr. Dendermonde 
een privaat bal in, dat doorgaat in 
de zaal a S t Cecilia D. Kerkstraat 
22, Appels (Dendermonde). 

Orkest Peter Philips. 
Ontvangst te 21 uur. Bal te 22 

uur. Tombola met vele mooie en 
nuttige prijzen. Deelname in de on
kosten 50 fr. Leute en plezier ver
zekerd. Ruime parking. 

Openingstoespraak door dhr Re-
naat Diependaele, oudsenator, stich
ter a Sociaal Dienstbetoon arr. 
Aalst B. 

Eregasten : senator De Paep R. 
en M. Coppielers, volksvert. 

Gent 
VOS NAAR ANTWERPEN 

Zoals telken jare richt VOS 
Groot-Gent een toerautoreis in 
naar dit vlaams toptreffen. Vertrek 
aan lokaal Roeland te 8 uur 30 
stipt. Terug te Gent rond 20 uur. 
Inschrijven in het lokaal bij K. De 
Klerck. Prijs per persoon fooi in
begrepen : 65 fr. Gezien het enorm 
sukses dat het 30ste zangfeest kent, 
verzoeken wij u bij inschrijving uw 
plaatsen te betalen, zoniet kunnen 
wij u deze ook niet waarborgen. 
ONZE VLAAMSE BANNELINGEN 
IN IERLAND 

Vrijdag 19 mei 1967 te 20 uur in 
het lokaal « 't Steen », Steendam 
41, Gent (bij S t Jacobskerk), 
spreekt de h. A. De Troyer - voor
zitter van de inrichtende afdeling 
Broederband - over onze vlaamse 
bannelingen in Ierland. 

Met bandopname : vlaamse ban
nelingen groeten hun vrienden in 
\ laanderen. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge • Torhout (Arr.) 
UITSTAP 
NAAR ZUID-VLAANDEREN 

Op zondag 21 mei a.s. maken 
onze afd. een gezamenlijke fami
liale uitstap naar het onbekend 
(Frans-) Vlaanderen. De tocht ge
beurt per bus vanaf de Vismarkt, 
Brugge te 7 u. 45. Rond 21 u. ts 
men terug te Brugge. 

De inschrijvingsprijs bedraagt 
100 fr per persoon ; personen min
der dan 15 jaar betalen 80 fr en 
kinderen die geen afzonderlijke 
plaats innemen mogen gratis mee. 

Voor de goede organizatie is 
dringende inschrijving gewenst bij 
Guido Van In, Predikherenrei 20, 
Brugge of Arnoud Vanhoutegem, 
Invahdenlaan 1, Heis t 

NAAR HET ZANGFEEST 
A.N.Z.-afd. Brugge organizeert 

een verplaatsing per bus naar het 
Zangfeest (Antwerpen, zondag 28 
mei a.s.). De reiskosten bedragen 
90 fr per persoon en de bus ver
trekt te 8 u. op het Burgplein te 
Brugge. Inschrijving in de vlaamse 
lokalen en ook bij G. Van In. 

PERSONALIA 
In het gezin van Luc D'Havé -

Kris Van Acker uit Oedelem 
werd een eerste kindje geboren : 
Re inhar t 

O p zaterdag 6 mei H. stapte Yvan 
Schapdryver te St Kruis in het 
bootje. 

Hartelijke gelukwensen ! 

AFSCHEID 
De afd. St. Mlchiels en het arr. 

bestuur vergaderden op zat. 6 mei 
te Knokke om het gezin Broes-De 
(iroote, dat naar het buitenland 
\ertrekt , afscheid te wensen. 

LEDENSLAG 
Het arr. Brugge heeft zich voor

genomen van nu tot einde sept. 
a.s. 500 nieuwe leden te maken. 
Door een intense aktie in de ge
meenten Oedelem, Sijsele, Velde-
gem, Zedelgem en Torhout is ge
bleken dat dit cijfer zelfs kan wor
den overtroffen, mits de afdelingen 
zélf niet stil zitten. Welke afd. 
zorgt voor het eerste nieuwe 100-
tal ? 

Heule 
BLIJDE GEBOORTE 

Herwin en X'eerle kregen nog 'n 
broertje, Peter genaamd. Hartelijk 
proficiat aan de gelukkige ouders, 
dhr en mw A. Bruggeman - Van-
dtndriessche. 

Kortrijk 
NIEUW VLAAMS LOKAAL 

Op zaterdag 29 april hebben wij 
ons nieuw lokaal betrokken. 

Reeds vele Vlamingen kwamen 
c ns bezoeken; wij hopen dat dit in 
de toekomst nog meer en meer zal 
gebeuren. 

De plectige opening die op een 
latere datum zal gebeuren, zal met 
veel luister worden gedaan. 

Gelieve al de briefwisseling voor 
het arrondissement Kortrijk vanaf 

Ledegem - Dadizele 
LEDEN. EN 
ABONNEMENTSWERVING 

Simpatizanten uit Ledegem of Da. 
dizele die nog niet aangesproken 
of bezocht geweest zijn door een 
bestuurslid, en die wensen aan ta 
sluiten bij onze V.U.-familte, kun-
r.en dit doen door 50 fr. te storten 
aan Hendrik Vandenberghe, Fa. 
briekslaan 20, Ledegem — postrek. 
5004.16, of over te maken aan een 
der bestuursleden. Bijleden betalen 
20 fr. en studenten 30 fr. De lid-
kaart wordt u dan enkele dagen 
later bezorgd. 

Wie inlichtingen wenst nopens 
lidmaatschap, abonnement op 
« Wij », wei-king enz. kan die steeds 
verkrijgen bij de bestuursleden. Een 
abonnement op « Wij » tot einde 
67 kost van nu af 180 fr. Er wordt 
ook gezorgd voor aan huis bestel
ling. 
1«-JARENPLAN EN 
. KIJK NIEUW » 

Wie het a 10-jarenplan » van de 
Volksunie wenst kan dit eveneens 
bij de bestuursleden verkrijgen. 
Prijs : 25 fr. Wie « Kijk nieinv » 
niet ontvangt, en er toch belang 
in stelt, doet er goed aan dit mede 
te delen aan de plaatselijke propa
gandisten. Zij doen dan de rest. Ec 
zijn eveneens reeds verscheidene in
schrijvingen binnen voor het Natio
naal Zangfeest te Antwerpen op 28 
mei a.s. Voor verdere inschrijvin
gen : de plaatselijke Volksunie-be-
stuursleden. 
FINANCIËLE STEUN 

Leden, simpatizanten en Vlaams
bewuste vrienden die ons finan
cieel kunnen en willen steunen zijn 
ten zeerste welkom. Wij zoeken een 
25tal personen die vrijwillig maan^ 
delijks een zeker bedrag zouden 
willen overmaken, teneinde het 
hoofd te kunnen bieden aan plotse 
uitgaven zoals « Kijk nieuw », ver
sturen van proefbladen cd-m. 

Meulebeke 
NAAR HET ZANGFEEST 

2^ndag 28 mei a.s. richt de Vrien
denkring een toerautoreis naar ons 
VI. N a t zangfeest te Antwerpen. 
Vertrek om 8 uur op de Markt^ 
reiskosten (80) plus toegangskaart 
(40) maakt 120 fr. per persoon. 

Inschrijven bij Milo Vanseveren 
Bertje, Santensweg 5, Meulebete. 

Veurne 
NIEUW VOS-BESTUUR 

In aanwezigheid van de provin
ciale voorzitter A. Samljn werd het 
arrondissementeel bestuur V.OJS.-
Veurne definitief vastgelegd. 

Voorzitter dokter Fr. Maeyaert, 
ondervoorzitter Huyghe A. (Veur-
ueX 

Bestuursleden : burgemeester Se-
nesael M. (Hoogstade), Bamelis M. 
(Alveringem), Devroo H. (Nieuw
poort), Gesquiere D. (De PanneX 

Oud-soldaten- en mllitianenwec
king : Van Louwe C. (Koksijde). 

Sekretaris : Sioen Jozef, Astrid-
laan 8 te Veurne. 

Waregem 
V.V.B.-AVOND 

Op zaterdag 20 mei te 20 uur in 
parkhotel « Groenhove », Ware
gem, optreden van de zanger Bou-
dewijn de Groot en van het kor-
trijks kwartet Henri Denis. Inkom 
60 fr. Te 17 uur in « Groenhove » : 
inter\iew met Boudewijn de Groott 
gesprek geleld door Johan Anthie-
rcns. 

Waarschoot 
ZANGFEEST 

Zondag 28 mei e.k. in het Sport
paleis te Antwerpen. 

Bespreek spoedig uw plaatsen in 
dfc bus. Vertrek te 9 uur 30 op het 
dorp. Inschrijven bij VTB-vertegen-
woordlger Werl Goossens, Nijver
heidsstraat 100a en bij Alfons Van 
Holderbeke, Stationsstraat 6. 
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OOK IN HET BRUSSELSE... homvt uw specialist 

EIGEN WOON MET 

SFEER, 

WARMTE, 

EIKEN BALKEN, 

« STAL »-DEUR. 

RODE FRANSE TEGELS. 

... EN TOCH KOMFORT. 

in AUTENTIEK VLAAMSE STIJL 

GEEN PROBLEMEN M E E R : 
__ vooraf volledige finansiële raming opbazis van de duizende realizaties. 
— gratis finansieringsdienst die U op de voordeligste man ier aan geld helpt. 
— honderde ontwerpen ter inzage — een architektenbureel tot uw dienst. 
— teknies bestudeerde uitvoering — spesialisten met jarenlange ervaring staan U bij met raad en daad 
— steeds UW projekt : uiting van uw eigen persoonlijkheid. 
— kunstenaars staan U bij voor dekoratie en sierschouw. 

Hier uitleg geven over onze villa- en hungalowhouiv is 
overbodige deze spreken zelf>.* 

Tot 

uw 

dienst... 

... te ANTWERPEN : 

met duizenden mooie bouwgronden 
'te EKEREN, BRASSCHAAT, MARIA
BURG, MORTSEL, EDEGEM, KON-
TICH, enz... 

VOORAF 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 met 1. 2 of 3 slaapkamers vanaf 
590.000 fr. 

... t e GENK : 

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

MEIR 18 

03/31.78.20 

GENT 
ONDERBERGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel : 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. - 016/459.28. 

de streek der uitzonderlijke beleg-
gingsgronden met prachtige toe-
komstperselen van alle maten «o 
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. 

Leeuwenaffiches Formaat 20 x 25 cm. 

Affichepapier A 1 fr per ex. 

Raamkarton B 3 f r per ex. 

LIchtweerkaatsend C 5 fr per ex. 

P.C. 15.07 Kredietbank Broechem voor rekening V.U.P.Ka.ZA. 
worden vrachtvrij toegezonden. 

— Affiches 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 

DIT BLAD 

d i e n e n toegestuur<l aan onze 

PÜBLICITEITSDIENST : 

S. De Lic. « Papenhoek », Berendrecht Tel. (03)73 66.5Ö 

Ook de 

zoekertjes kunnen naar dit adres èezonden worden. 

KOOP BIJ ONZE 

ADVERTEERDERS 

/jwbassadtó) 

W I M M A E S 
MISHAGENSTRAAT 110, BRASSCHAAT. Tel. : (03) 73.14.15 

8 121 

Stelt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 
provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaan-
deren, voor alle verzekeringens\ormen : Bi and -
Leven - Persoonlijke - Familiale - Auto - Wet • 
Burg. Aansprakelijkheid. 
Komt op het eerste verzoek voor t 
Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz. 

exclusieve 
couture ^.-
modellen 

hoek 
TURNHOUTSEBAAN 391 
GRAVIN^TRAAT 48 
BORGERHOUT 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering „ D P \ / P T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting L3 K C V C I 
in gephosfateerde staalplaat. O *? O Q fl 
Zeer lichte bediening. Z O U » ö 
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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Schiltz en V.D.B. Albert en Leopold 

I 

BURGEMEESTER VAN HALL AFGEZET 
Regering wilde niet Van Hallve maatregelen weten 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
KRIJGEN OPSLAG 
Parlecentarisme. 

V.D.B. NAAR WENEN 
« Ho ho, 'k heb zorgen... ». 

PARTRI ARCH KHOREN BIJ DE PAUS 
Khoren op de eukumenische molen. 

MIJNSLUITING IN ROERGEBIED 
BeRoerd, 

HYDROFOBIE 

onger feld... 

GESPANNEN TOESTAND IN SYRIË 
Syrieuze situatie. 

ARBED STAAKT REEDS ZES WEKEN 
Geen arbedzame jongens. 

PROVINCIEGOEVERNEUR BESCHULDIGD 
Honni soit qui Lamalle y pense. 

FILMSTERREN BIJ DE PAUS 
Le pape entre ses Cardinales. 

WEER KAMPIOEN 
Geen Ander, steeds hetzelfde Lecht. 

SPAANSE GEESTELIJKEN TE LINKS GEZIND ? 
Clerussische bende. 

Bij de administratie der direkte 
belastingen stond Tony genoteerd 
als c zelfstandige », hijzelf noemde 
zich liever « gangster ». En dat was 
hij ook, maar geen te kwade. Villa
diefstallen, smokkeltochten en als 
het er eens inzat hier en daar een 
afpersinkje. Zijn revolver was van 
een wat verouderd tipe en Tony 
wist zelf niet meer of hij nog be
hoorlijk schieten kon. Hij had het 
ding nooit gebruikt, zelfs niet toen 
hij voor twee rijkswachters op de 
vlucht moest die wél schoten (rake
lings naast hem vlogen de kogels). 

Eigenlijk kon je aan niets zien 
dat Tfeny een gangster was. Hij was 
een charmante, aangename jongen 
met een fijn gezicht, hartelijke ogen 
en een zachte stem. In het milieu 
noemden ze hem « de zachte ». Zijn 
meisje was een freel figuurtje met 
korte zwarte haren. Ze had eens tot 
een reizende ballettroep behoord, 
maar was na onenigheid met enkele 
kollega's in een nachtclub beland, 
waar haar danskunst trouwens lu-
kratiever was. Alleen Tony's wagen 
beantwoordde aan de traditionele 
gangster-allures : een witte Olds-
mobile convertible met hemels
blauwe binnenbekleding. Tony 
moest toch door iets bij zijn be
roepsgenoten aanvaard worden. 

Tony woonde te A. en tijdens een 
milde avond slenterde hij langs de 
traditionele Sinksenfoor aldaar. Hij 
voelde zich wat weemoedig en de 
drukte rondom hem zei hem niets. 
Bij een klein tentje lachte een 
mooie, jonge vrouw hem vriende
lijk toe. « Mag ik even in uw hand 

^ lezen ? Geluk en ongeluk, ik zeg u 
j>. alles », zei ze traag met een vreemd 

aksent. Tony geloofde in die dingen 
-,•>• niet, maar ze nam zijn hand en 

leidde hem naar binnen. Daar zei 
ze « vijftig frank ». Hij betaalde 
omdat hij een mooie vrouw niet 
graag iets weigerde. Ze plooide zijn 
handen open, keek er lang naar en 
dan doordringend in Tony's ogen. 
« Kan je de waarheid verdragen 7 » 
vroeg ze en er klonk iets vreemd in 
haar stem. Tony lachte zelfzeker 
met een vleugje spot in zijn mond
hoeken. « Je zult dit jaar nog ster
ven ». « Dank je », zei Tony met 
een glimlach, « kun je misschien 
duidelijker zijn ? ». Even later 
stond Tony lijkbleek tussen (Je ru
moerige, lachende en pratende ker-
misgangers. Hij beefde over zijn 
hele lichaam, ze had gezegd « door 
verdrinking ». Ze had alles kunnen 
zeggen, mogen zeggen. Hij zou haar 
niet geloofd hebben. Behalve dat. 
Tony dacht aan zijn grootvader die 
boven de Waddeneilanden bij een 
schipbreuk verdronken was en .n 
zijn vader die bij een zwempar-
tijtje plotseling door de stroom 
werd meegesleurd. Pas dagen na
dien was zijn lijk aangespoeld. 

Van die avond af was Tony niet 
meer dezelfde. Hij liet zijn lekkere 
ligbad vervangen door een stortbad 
en hoe zijn meisje ook aandrong, de 
geplande reis naar Venetië werd 
vervangen door een autotocht naar 
het binnenland van de Provence. 
Het werd erger. In Amsterdam waar 
hij zijn moest voor een « zaak », 
was hij drie dagen lang öp zijn 
hotelkamer gebleven. En toen zijn 
meisje en hij bij hun terugkeer naar 
A. de lange brug over het Hollands 
Diep overreden, had hij bijna het 
bewustzijn verloren. 

Op een morgen zei hij : « Liefje, 
ik hou het hier te A., in deze stad 
aan de stroom niet meer uit. We 

gaan verhuizen ». Ze gingen te B. 
wonen. In B. was er geen stroom, 
geen rivier, wel een kanaal. « Een 
rivier is dodelijker », dacht Tony, 
c een rivier trekt je naar zich toe. 
Zij leeft en is onontkoombaar. Een 
kanaal is een amorfe watermassa. 
Wel een dreigende aanwezigheid, 
maar niet levend. Het volstaat er» 
van weg te blijven ». 

Het was laat. Tony had twe» 
gouden kandelaars gestolen in een 
villa te V. Hij reed 150 toen hij d* 
zwaantjes achter zich kreeg. Ze 
maanden hem te stoppen. Tony ver
snelde. Toen hij B. binnenreed scho
ten ze op de banden. De Oldsmobile 
begon te slingeren. Hij hoorde de 
sirenes vlak achter zich, kon de 
wagen tot stilstand brengen, greep 
de kandelaars. En vluchtte. Hij 
liep minutenlang, diep het indus
trieterrein aan het kanaal in. Maar 
zelfs in zijn paniek vermeed hij 
zorgvuldig te dicht bij het kanaal te 
komen. De stemmen achter hem 
kwamen dichter. Hij hoorde telkens 
het aanslaan der Harleys die met 
hun felle koplampen aan speurend 
tussen de gebouwen slalomden. « Ze 
krijgen me nooit ». Tony duwde een 
ijzeren schuifpoort open en ver
dween in het gebouw. Meteen stond 
hij voor een betonmuur. Hij tnelde 
het trapje langs de muur op. Het 
was stikdonker. In de nok van het 
gebouw liep een ijzeren paadje de 
duistere leegte in. Hij zag niets be
neden hem, een gapende donkere 
ruimte. « Hier blijf ik een uur 
staan », dacht Tony, « hier zoeken 
ze me nooit ». 

Toen hij zich tien minuten stil 
had gehouden, voelde hij zich mis
selijk worden. Misselijk en toch aan
genaam. Hij wankelde, wou de leu
ning grijpen, misgreep zich. Het 
laatste wat hij hoorde was de doffe 
plons van zijn eigen lichaam. Tony, 
« de zachte », verdronk in een wijn-
silo. Een week later vonden ze zijn 
lichaam en de kandelaars. 

Nic. 


