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Het is wel overbodig, langer 

dan in een paar lijnen te her
inneren aan de ten overvloede 
bekende geschiedenis van de 
•franstalige kasteschool te 
Wemmei. Van bij de aanvang 
voldeed het schooltje niet aan 
de wettelijke vereisten; de no
dige handtekeningen van ou-
dets konden niet bijeenge
bracht worden. Vice-goever-
neur Cappuyns beval het wem-
mels gemeentebestuur de 
school te sluiten, de PVV-bur-
gemeester negeerde dat bevel. 
Vitemdelijk heeft P.V.V.-mi-
nister Grootjans dan onlangs 
de onwettelijkheid bestendigd 
en verheven tot officieel be
leid van zijn departement : hij 
verbrak het verbod van de vi-
ce-goeverneur en installed de 
het onwettelijke schooltje in 
alle gemoedsiust. 

Verleden woensdag hield 
Vic Anciaux in de Kamer een 
interpellatie over dit schanda
lig voorbeeld van hoe de Vla
mingen steeds weer gefopt en 
bedrogen worden. Om deze in
terpellatie kracht bij te zetten 
werd besloten, te Wemmei zelf 
simbolisch te protesteren. 
Dinsdag op de middag bega
ven onze volksvertegenwoordi
gers Anciaux, Babyion, Mat-
theyssens en Schiltz zich naar 
het wemmels gemeentehuis, 
dat gevestigd is in een 300 jaar 
oud kasteel in het centrum der 
gemeente. Aan de eiken in-
gangsdcur klopten ze met en-
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Y.U.- PROTEST TE WEHNEL 
kele forse kepernagels een 
bord vast waarvan de tekst 
luidde « Wemmei was steeds 
Vlaams en rustig. Enkele 
franskiljons willen een nutte
loze school opdringen. Wie 
zijn de imperialisten ? Wie 
zijn de ruziestokers ? ». 

De stevige hamerslagen, die 
hol weerklonken in de gang 
achter de gesloten ingangs
deur, alarmeerden een paar 
gemeentebedienden die ver
baasd door een raampje kwa
men gluren naar wat er gaan
de was. Kort daarop moet de 
gemeentelijke telefoondraad 
roodgloeiend gestaan hebben : 
achtereenvolgens verschenen 
op het « strijdtoneel » een po
litieagent, de burgemeester 
(die zich echter niet liet zien 
en zijn gemeentehuis langs 
achter binnenwipte), de poli-
tiekommissaris en de adjunkt-
politiekommissaris. 

De politieagent moest enke
le minuten alleen de situatie 
aan en hij bleek er kennelijk 
niet tegen opgewassen. Een 
eerste poging van de « lange 
arm der wet » om de aange
brachte plaat met spierkracht 
te verwijderen, liep spaak op 
het kaliber der kepernagels. 

De vier daders stonden er on
bewogen op te kijken, beant
woordden pozitief de vraag 
naar hun daderschap maar 
weigerden hardnekkig, in te 
gaan op het verzoek om zélf 
de plaat te verwijderen. Uit
eindelijk kweet de agent zich 
dan toch met enige vakman
schap van die taak, waarna 
een ijverige gemeentebediende 
het aantal nagelgaten te boek 
stelde. 

De politiekommissaris — 
het type van de gezonde, \ol-
bloedige brabantse plattelan
der — begon zijn optreden 
met de luidop geuite gedachte 
« dat het spijtig was van de 
schone eik»; een eveneens 
luidop denkende toeschouwer 
vroeg zich af « of het dan mis
schien franse eik was ». In
middels was de politieagent 
reeds overgegaan tot het note
ren van de identiteit der vier 
Volksunie-mandatarissen, een 
bezigheid die herhaaldelijk 
onderbroken werd door ver
ontwaardigde verwittigingen 
o\ er « smaad aan de politie ». 
Een joernalist waagde de op
merking « dat het toch wreed 
was met al die hambras en die 
Vlaamse kwestie »; de agent 

begon het volmondig te bea
men totdat hij de pretoogjes 
van de persman zag en zich 
op de tong beet. 

Kommissaris en adjunkt-
kommissaris — de tweede-in-
graad heel wat minder sereen 
dan zijn chef — herhaalden 
de vraag naar het daderschap, 
kregen de bevestiging van de 
vier Volksunie-timmerlui en 
nodigden hen uit «mee te 
gaan naar den buro ». Inmid
dels werden — voor de goede 
orde en voor de dossiers — 
de namen van alle joernalis-
ten en toeschouwers in het 
boekje geschreven, niet zonder 
ironisch protest van de pers-
lui die met hun hondenpen
ning zwaaiden. 

In « den buro » — een nogal 
aftands politiekommissariaat 
waarvan het opschrift «poli-
tie-police » dateert uit een pe
riode dat heel Vlaanderen nog 
officieel tweetalig was, terwijl 
het nu met een halve eeuw ver
traging door het wemmels fa
ciliteitenstelsel een « nieuwe » 
wettelijkheid kreeg — werd 
nogmaals de identiteit van on
ze volksvertegenwoordigers 
vastgesteld en werd genoteerd 
dat ze bij hun bekentenis ble
ven. Van hun kant lieten de 
vier in het verslag de motieven 
die hen tot het simbolisch pro

test hadden geleid, noteren. 
Voor de geschiedenis : de gro
te én de kleine... 

28 MEI 
ANTWERPEN 

Op zondag 28 mei, voormiddag van het Zangfeest, grijpt te 
10 u 30 in de zaal « Majestic », Carnotstraat, voor de dertiende 
maal de traditionele Volksunie-massavergadering plaats. Dit 
jaar is gezorgd voor een gloednieuwe prezentatie, met projektie^ 
beelden en zeer korte toespraken. De vergadering zal beslist tij
dig eindigen om iedereen toe te laten, vóór het Zangfeest nog 
rustig te middagmalen. 

Mr F. Van der Eist, volksvertegenwoordiger en voorzitter van 
de Volksunie, opent de vergadering, waarna de heer Kris Van 
Esbroeck een toespraak namens en tot de jongeren zal houden. 
Volksvertegenwoordiger mr. Hugo Schiltz houdt de strijdrede, 
waarna senator Ballet een vredesboodschap van de Volksunie 
brengt. Senator Wim Jorissen doet de (eveneens traditionele) 
oproep tot steun. 

Zoals telkenjare moet de «Majestic » overrompeld worden 
door Volksunie-leden en -simpatizanten van overal. De afdelin
gen worden dringend verzocht, met een grote afvaardiging op 
de volksvergadering aanwezig te zijn. 
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VLAANDEREN 

Ik ben het volstrekt niet eens 
met lezer L.V., in verband met 
de « federalistische » teorieën 
van de heer Kunnen, die overal 
gaat verklaren dat de benaming 
« Vlaanderen » onhistorisch is, 
dat de Limburgers en de Braban
ders geen Vlamingen zijn. En 
dan dit ongezond vertrouwen in 
figuren als Spaak en Tindemans: 
het is om te wenen. De bena
ming < Vlaanderen > staat reeds 
vast van in de 16e eeuw voor on
ze nederlandssprekende gewes
ten. 

J.P., Antwerpen. 

WREED 

Alle lof voor Walter Luyten 
met zijn Persspiegel. De keuze 
uit de knipsels geeft ons een 
juist algemeen beeld van de poli
tieke stromingen en de evolutie 
van de politiek. De meeste grote 
krantennamen komen hierbij tal-
kens terug en het valt daarbij op 
dat er steeds één afwezige is : 
< Het Wreedste Nuns >, zoals 
Pallieterke het noemt, t Wreed > 
is het inderdaad : 60 % van de 
inhoud bestaat uit moorden (de 
meest sadistische eerst), bran
den en diefstallen, en de rest uit 
«port. 

Het is eigenlijk zwarte humor 
•wanneer men bedenkt dat deze 
krant van « blauwe kuituur » in 
stand gehouden wordt door de 
Vlamingen zelf ! Je moet je eigen 
ruiten maar ingooien... Nee, het 
is geen censuur van Walter Luy
ten : de Persspiegel kan toch 
moeilijk gevuld worden met pro
za over de man die zijn vrouw 
in kokende olie doodde. 

L.V.. Anderlecht. 

BRUSSEL 

Een hartelijke dank aan dr. V. 
Anciaux voor de klare taal waar
in hij afrekent met hel franskil
jonse front te Brussel. < Geen 
duimbreed grond, geen halve in
woner > worden nog prijsgege
ven aan de biusselse imperialis
tische politiek. Punt voor punt 
wordt de motie der brusselse 
burgervaders weerlegd. 

Zonder de aandacht te verlie
zen voor Leuven en Limburg en 
onze andere dringende noden, 
moeten wij ons eindelijk in een 
radikale strijd werpen te Brus
sel. Ook de VVB heeft dit begre
pen. Het « Vlaamse front » moet 
nu meer dan ooit ijveren voor 
een bevredigende oplossing' te 
Brussel. Laten we dit niet onbe
zonnen doen, maar toch is het 
hoognodig hier definitief af te 
rekenen. Naar hef voorbeeld van 
dr. jur. Szondi rijzen in de rand
gemeenten centrale vlaamse or
ganen uit de grond. De Vlamin
gen te Brussel bieden een sterke 
kulturele weerstand. 

De V.U. kan (nogmaals) de po
litieke strijdkampanje op zich 
nemen. Zou 17 juni niet kunnen 
uitgroeien tot een gongslagda-
tum ? In onze eisen voor het be
houd van Vlaams-Brabanf moe
ten wij nu meer dan voordien 
halsstarrig zijn : « geen duim
breed wijken ! >. 

II.D.S.. Brussel. 

c OPENBAAR NUT » 

< Smdikalisme en openbare 
diensten > in « WM » van 22 
april was een -erste (?) poging 
om eventjes de heilige kastelen 
(huisjes zijn het sinds lang niet 
meer) te bezichtigen. Een puike 
poging ! De sluiting van de post-
loketten op zaterdag lijkt me 
nochtans niet zo dramatisch 1 

Onze gepensioneerden — zeker 
niet de vertroetelden in onze 
maatschappij — kunnen veelal 
op een andere dag dan de zater
dag naar het postkantoor. Een 
verlenging van de openingsuren 
Of) een of twee werkdagen zou 
ze'ker een betere oplossing ijn 
en de bijkomende kosten voor de 
halve-dag-opening zijn beslist 
voor bezuinigingen vatbaar. An
dere openbare diensten zitten 
echter evenzeer met een zater
dagprobleem. Honderden bedien
den mogen nog iedere zaterdag 
< diensten van openbaar nut » 
verzekeren. Openbaar nut ? In
derdaad, om gelukstelegrammen 
— in posttaal luksetelegrammen 
— aan te nemen, te versturen en 
te doen uitreiken. 

Werkelijk, diensten van vitaal 
belang ! Deze dienst, de telegra
fie, is de meest verliesgevende 
eksploitatietak van de R.T.T. En 
per gelukstelegram naakt de re
gie per jaar X-maal zoveel ver
lies. En welke zijn hier de voor
stellen van de < grote vakbon
den»? Vergoeding voor zaterdag
werk met 50 percent ! 

Het vrije weekeinde schijnt bij 
deze sociaalvoelende heren te 
koop. En ze noemen dat .sociale 
vooruitgang 1 

E.F., Wevelgem. 

ZIJN STUDENTEN ARBEIDERS ? 

Eerst en vooral proficiat voor 
het tenia, de opmaak en de geest 
van dit artikel in « WIJ > van 6 
mei jl. 

< Het onderwerp is lang niet 
uitgeput », schrijft J. Olaerts. Ik 
hoop dan ook dat in de eerstko
mende nummers het onderwerp 
verder zal uitgediept worden. 

Toch reeds enkele opmerkin 
gen. 

< Student "• irbeider ; is deze 
opvatting niet van materialis
tische inspiratie ? > vraagt de 
schrijver. Ik zou zeggen : ja, en 
wat zou dat ? Het arbeiderssta
tuut en het studieloon dat de 
studenten vragen moet de talrij
ke begaafde kinderen uit het ar
beidersmilieu toelaten, de gele
genheid te krijgen een volwaar
dige vorming als mens te ont
vangen. Want het is inderdaad zo 
dat talrijke jonge volwassenen 
die zouden willen studeren de 
kans niet krijgen omdat zij if 
hankelijk zijn van hun ouders. 
Daardoor komt het dat nog geen 
10 % van de studenten uit dit 
milieu komen dat nochtans 50 % 
van de bevolking uitmaakt. 

Met student = arbeider wordt 
m.i. bedoeld : student = o.a. ar
beider ; evenmin als de mens die 
arbeidt om zijn brood te verdie
nen alleen maar arbeider is, 
evenmin is de student alleen 
maar arbeider. Omgekeerd • niet 
alleen voor de student maar ook 
vQor alle werknemers geldt : 
< méér is in U > ! 

F.V., St Niklaas. 

FEDERALISME MET 6 ? 

In het blad van 22 april heeft 
de heer A.V. uit Donk voorge
steld om het federalisme met 
zes in overweging te nemen. 
Mijns inziens zou dit een verkeer
de taktiek zijn, om de volgenie 
redenen : 
1) Het federalisme met zes zou 
ongeveer neerkomen op datgene 
wat wij nu hebben met onze in
deling in 9 provincies. De 6 deel
staten zouden ook in het unitaire 
belgische kader geperst blijven, 
zodat er geen sprake zou zijn om 
gemakkelijker een band te leg
gen met Nederlands-Limburg, 
Nederlands-Brabant of Zeeuws-
Vlaanderen. 
2) Bovendien verzwakt een zoge
naamd provinciaal federalisme 
de samenhang van de vlaamse 
gemeenschap die nu meer dan 
nodig Is. 
3) Het federalisme met zes kan 
geografisch mooi schijnen. Doch 
wij willen niet het federalisme 
omwille van het federalisme zelf, 

maar wel omdat wij een autono
mie willen voor de vlaamse ge
meenschap. Men moet dus steeds 
de vlaamse gemeenschap in haar 
geheel beschouwen, zelfs al houdt 
men rekening met de provinciale 
verscheidenheid. 
4) Juist omdat de formule van 
het federalisme met zes niet ge
vaarlijk is voor het belgische 
unitarisme, willen zoveel belang
rijke heren verschijnen op kon-
gre.ssen van Walter Kunnen. Im
mers al deze heren, die het bel-
gisch unitarisme stellen boven 
het belang van de vlaamse ge
meenschap, hebben van deze va
ge formule van het federalisme 
met zes niets te vrezen. 

T., Brussel. 

munisten een vette kluif zijn ! 
Hoe is het toch mogelijk dat 

VU-mensen zo grenzeloos naïef 
kunnen zijn van mee te doen aan 
de zuiverste kommunistische 
propaganda, onder de vorm van 
de zogezegde anti-atoommarsen? 
Het gaat hier niet om anti-atoom 
en zelfs niet om het verdedigen 
van de vrede. Enkel en alleen 
om anti-amerikaanse propaganda 
van kommunisten. 

Als Vr-ers moeten wij des
noods zelf een vredesmars in
richten, maar er bestaat geen en
kele geldige motivering om aan 
dat kommunistengedoe mee te 
doen. 

Wanneer zullen wij dat schor-
reraorrie eens het imperialisme 
van China en de USSR zien aan
klagen en de russische atoom
bom ? Zijn wij Hongarije ook al 
vergeten ? Of zien we Vietnam 
liever in handen van kommunis
ten ? 

Vanwege de VU noem ik het 
gemis aan politieke moed om 
daartegen « neen ! > te zeggen. 

M.V., Stokkel. 

WAAROM ? 

entre un Flamand et un cheval 
de trait est que Ie premier porte 
une culotte et Ie second 
porte pas ». 

De Vlaming is in hun 
een (gekleed) trekpaard. 

n'en 

ogen 

H.J., Kontich. 

NAÏEF 

Langzaam maar zeker komt 
het westen in de greep van de 
konmiunisten. We zien het aan
tal « nuttige idioten » dat de 
handig aan boord gelegde pro
paganda slikt als koek, vergroten 
met de dag. Voor vele naïeve 
warhoofden is het tegenwoordig 
< in » van te dwepen met het 
marxisme. Men kan doodgewoon 
niet meer progressief zijn zonder 
die onberedeneerde dweperij. 

Dat de westerse solidariteit op 
die manier onvermijdelijk wordt 
afgetakeld, moet voor de kom-

Waarom ik Vlaams-Nationaal 
ben ? 

Eerst en vooral omdat ik als 
Vlaming het beu ben knecht in 
eigen huis te zijn. 

Sociaal en vlaams is men 
slechts wanneer men zich ten-
volle inzet voor een strijd die 
voor doel heeft het volk sociaal 
en kultureel te ontvoogden. 

Wars van alle bekrompenheid 
en fanatisme moet de 20-eeuwse 
Vlaming zijn recht opeisen. 

Niet de Walen, wel de frans-
sprekende kaste die zich boven 
het volk wil stellen, moeten we 
bestrijden. 

In mijn vroeger beroep stond 
ik dagelijks tussen de eigen 
volksmensen en franskiljonse 
nietsnutters. 

Mij zegde eens een fransdolle 
fils-a-papa : < la scule difference 

ALLEEN FRANSE ? 

Dat Annie het nodig acht onze 
vlaam.se lezeressen franse mode-
bladen aan te bevelen zonder 
maar één woord te gewagen van 
de nederlandse tijdschriften voor 
de vrouw, dat stoot ons tegen de 
borst I 

Dames, leest < Marle-Claire >, 
leest « Elle » en andere snufjes 
van Parijs ! Is dat waarlijk alles 
wat een redaktrice te vertellen 
heeft, die zich richt tot duizen
den Vlaamse moeders en vlaamse 
meisjes en die evenzeer als de 
andere opstellers de Volksunie 
in het weekblad vertegenwoor-
digt ? 

Mijn kritiek wil opbouwend 
zijn. 

Zou het Annie niet mogelijk 
zijn zich eens ernstig te verdie
pen in de voor onze vrouwen zo 
belangrijke gezinsproblematiek 7 

P.M. en H.V., Brussel. 
N.V.D.R. — Annie heeft eerst een 
kroniek aan de nederlandse, dan 
aan de franse en vervolgens aan 
de engelse damesbladen gewijd. 
Van « aanbevelen » was daarbij 
nooit sprake, wel van een beoor» 
deling van alles wat in Vlaande
ren aan damesbladen op de 
markt te vinden is. 

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

van de redaktie 

Brussel, IS mei 1967. 
Betr . : speciale e d i t i e . 

Op gezette t i jden (voor het l aa t s t nog deze week) 
krijgen we lezersbrieven van korrespondenten die 
betreuren dat de wekelijks verspreide exemplaren 
van "l^J" slechts een druppel op een gloeiende 
plaat zijn en dat ons blad een véél ruimer ver
spreiding zou moeten krijgen. 
Die korrespondenten herinneren ons dan soms aan 
een oude belofte . Toen begin van d i t jaar de 
abonnementen-schokaktie een overdonderend sukses 
werd, hebben we op deze plaats uiteengezet dat 
we een deel van de financiële rezultaten der 
schokaktie zouden omzetten in propagandamateri
aal op grote schaal. 
Het heeft wel eventjes geduurd, maar zover i s 
het dan toch t deze week rolden een half miljoen 
exemplaren van een "WIJ" op v ie r bladzijden van 
onze persen. Een opwekkend gezicht, a ls je het 
ons vraagt. Zo'n half miljoen ''//IJ"-^ i s overi
gens een behoorlijke stapel papier. We hebben 
het even voor de aardigheid uitgerekend : een 
toren van een slordige -400 meter hoog j meer dan 
driemaal de antwerpse katedraaltoren. Zelfs Kel-
dermana zou er van opgekeken hebben en die was 
toch van geen kleint je vervaard. 
We hebben de smaak meteen t e pakken gekregen en 
we nemen ons voor, op gezette t i jden zo*n aantal 
kerktorens u i t de persen t e laten schuiven. Dat 
we daartoe in staat z i jn , danken we in de eerste 
plaats aan de mannen van de schokaktie. Het i s 
niet t e laat om het n6g eens te zeggen. Trouwens 
avfir önkele maanden i s het weeral zo ver ! jjTjy 
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Na 60 j'aar nog akfueel... 

bedrogen hoop 
en ijdele 
verwachtingen 

'(e. slosse) Een vriend gaf mij een vergeeld 
brosjuurtje : de samengebundelde rede
voeringen die werden uitgesproken op 9 mei 
1909 op een vergadering belegd door de 
Katolieke Vlaamse Oud-Hoogstudentenbon-
den, ter gelegenheid van de 75-jarige Jubel
feesten der leuvense universiteit. 

Het tema was de slotzin van de hele ver
gadering, uitgeroepen door apoteker Hen-
drix uit Antwerpen : < Ver\'laamsing van 
ons hoger ondenvijs ! ». Het klinkt spijtig 
genoeg nog altijd modern. 

Lodewijk Dosfel hield een fel opgemerk
te rede, waarin hij, de brave katoliek, niet 
aarzelde de bisschoppen (in 19091) heftig 
aan te vallen. Op het verwijt van de frans-
talioen, dat de vervlaamsing veel te veel 
geld zou kosten (waar hebben we dat nog 
gehoord?), verwees hij naar de plannen 
van koning Leopold II die te Koekelberg 
een katedraal wilde die miljoenen zou kos
ten. En Dosfel verklaarde : € Liever een 
katolieke vlaamse hogeschool die ons volk 
en onze taal voor altijd redden zal, dan 
een prachtkerk ter herinnering aan de broe
derstrijd der Nederlanden, waarbij vreem
de kloosterlingen de wacht houden en 
waarin waarschijnlijk zo weinig eenvoudige 
beden uit reine harten zullen stijgen >. 

De afschuwelijk lelijke baziliek staat er, 
maar een zuiver nederlandse leuvense uni
versiteit wordt nog altijd gesaboteerd 1 

Op die zelfde vergadering sprak dr. Ha-
bets uit Hasselt over de problemen van het 
nederlandstalig technisch onderwijs in Lim
burg, dat zogoed als onbestaand was. Te
recht vreesde hij dat het arbeiderspotentieel 
van Limburg na de recente ontdekking der 
steenkolenlagen technisch moest geschoold 
worden. Hoe naief, maar ook hoe logisch 
klinken nu de woorden van deze brave man, 
waar hij het heeft over de normaal te ver
wachten industrializering van zijn provin
cie : 

« Het lijdt geen twijfel of binnenkort zal 
de ontginning op grote schaal worden be
gonnen. In de veronderstelling, dat er in 
de eerste jaren slechts een tiental putten 
zouden geboord en ontgonnen worden, kan 
men de arbeiders van alle soort die hiertoe 
nodig zullen zijn, op 50.000 schatten. Zon
der te spreken van al het volk dat naar de 
Kempen zal stromen, aangetrokken door de 
grootnijverheid zoals de hoogovens, staal
fabrieken, glasblazerijen e.a. wier onmis
baar voedsel de kolen zijn. > 

Behalve de kolenmijnen zelf, bleef de lim-
burgse heide ongerept en stroomden de ar
beiders... naar Luik. Kommentaar overbo
dig! 

• Henrion's maandrapport 

openbare schuld 
groeide 
met 12 miliard 

(h. van altena) Minister van financiën Hen-
rion publiceerde het gebruikelijk overzicht 
over de fiskale ontvangsten en de ontwikke

ling van deRijksschuld in de maand april. 
Het ziet er niet slecht uit, maar het is 

ook niet goed. Van meet af aan heeft Hen-
rion geweten dat de ramingen van de be
lastingopbrengst in 1967 iets te hoog lagen. 
Na vier maanden werd er slechts 677 mil
joen fr. méér ontvangen dan geschat. Dat 
is veel minder dan in België gebruikelijk is. 
De ministers van financiën ramen de ont
vangsten graag lager dan normaal, om meer 
armslag te hebben met de ontvangsten, om 
zich beter te kunnen verdedigen tegen de 
veelvraten die het geld door deuren en \en-
sters willen slingeren en ook wel uit voor
zichtigheid. 

Maar kom : een lichte méér-ontvangst is 
er. Minister Henrion zelf verwittigde ech
ter het publiek dat het te vroeg was om 
viktorie te kraaien : < Het is normaal, de 
hipoteze te weerhouden van een zekere \ er-
vroeging in de transaklies, gelet op de aan
gekondigde fiskale maatregelen >, schrijft 
hij in zijn maandelijks dokument. Dat bete
kent dat een aantal transakties vervroegd 
gebeurd zijn, om nog te genieten van een 
lichter fiskaal stelsel. Als het hogere tarief 
wordt toegepast, zullen aanvankelijk de 
transakties minder omvangrijk zijn, vreest 
Henrion. 

Dat zullen we weldra weten. In afwach
ting hiervan dient nogmaals gesignaleerd 
dat de rechtstreekse belastingen nog altijd 
(tijdens de eerste vier maanden van 1967), 
minder opgebracht hebben dan geraamd : 
132 miljoen fr. minder. 

Het maandelijks ministerieel dokiunent 
maakt ook gewag van de aangroei van de 
Rijksschuld. Die aangroei bedroeg slechts 
3,2 miljard fr. tijdens de maand april 1967, 
jubelt Henrion, tegen 4,2 miljard in april 
1966. 

Maar na die triomfschreeuw komt een 
bekentenis : de openbare schuld is tijdens 
de eerste vier maanden van 1967 aange
groeid met 12,2 miljard fr. tegen 8,2 mil
jard in de overeenkomstige periode van 
1966. We hebben in 1967 dus relatief al één 
derde méér schuld gemaakt dan het jaar 
voordien. Schitterend is het niet t 

Het hangt allemaal af van de ontwikke
ling van de konjunktuur : indien het za-. 
kenleven verder verstart, gaan de overheids
financiën grote moeilijkheden tegemoet. 
Komt er een nieuwe ekspansie, dan zullen 
Van den Boeynants en zijn gezellen het 
bootje misschien vlot houden. 

Het hangt slechts in geringe mate van 
hen zelf af. De konjunktuur is een internat 
tionaal verschijnsel. Er bestaat geen auto
nome belgische konjunktuur, evenmin al» 
er een duitse, franse of engelse konjunk
tuur is. Ook met diktatoriale volmachten 
(zelfs indien hij ze goed gebruikte) kan de 
eerste-minister de internationale businest 
cycle niet wijzigen. 

• Prioriteit voor WaHonië (1) 

pas 
vijfjaar 
geleden... 

(m.v.d.b.) Op 17 september 1952, dus haast 
vijf jaar geleden, bracht de toenmalige eer
ste-minister Theo Lefèvre een bezoek aan 
de bouwplaatsen van de brouwerij te Ghlin-
Baudour, in de Borinagc, en hij sprak daar 
een opmerkelijke rede uit, waaruit wij o.m. 
vernamen : dat daar toen reeds voor 1,5 
miljard investeringen gefinancierd werden 
door openbare kredietinstellingen; dat de 
overheid een infrastruktuurprogram van 
400 miljoen voor haar rekening had geno
men; dat de regering voorzieningen getrof
fen had om van 1962 tot 1965 in de Bori-
nage en het Centrum per jaar 1.200 i 1.400 

(vervolg op blaz. 4)]. 

Hoe de parlementsleden het ook 
zouden draaien of keren, ze zullen 
er nooit in slagen de beroemde man 
in de straat ervan te overtuigen, dat 
de aanpassing van hun wedde nood
zakelijk en verantwoord was. Men 
heeft zich nu eenmaal op straat van 
het parlement een onwrikbaar beeld 
gevormd, dat er met de sterkste ar
gumenten niet uit te krijgen is. Hoe
veel hoedanigheidswoorden daar
voor ook worden gebruikt, ze ko
men er alle op neer dat parlements
leden per definitie mensen zijn, >p 
wie woorden toepasselijk zijn die 
eveneens met een p beginnen, wat 
sommige woordenrijke journalisten 
in spot- en ernstige kranten toelaat 
het publiek misprijzen in een on
eindige variatie van zinnen en be
schouwingen te gieten, de ene al 
krachtiger, schilderachtiger, origi
neler dan de andere, maar alle ge
laden met een grondig misprijzen. 
Psychologen zullen het zo uitleggen, 
dat daarin een respektabele dozis 
naijver steekt, altans wat de peku-
niaire aspekten van het lidmaat
schap van de Klub van de Wetstraat 
betreft. 

Als kollektieve emanatie van wat 
men de wil van het volk noemt 
blijkt deze emanatie niet van de 
snuggerste te zijn. Telkens wanneer 
de parlementaire ergoeding moet 
aangepast worden wringen de tal
rijke heren en weinige dames (is 
dat een kompliment voor en een 
hulde aan het adres van de vrou
wen van ons land ?) zich in duizend 
bochten, om de indruk te verwek
ken, dat zij er tegen zijn en de an
deren er voor. waarmee men niet 
direkt kan uitmaken wie de enei» 
en wie de anderen zijn. tot het op 
een stemming aankomt. Dan zijn er 
altijd voldoende voorstemmers om 
de buit binnen te halen. Uw be
roepshalve bekiiker heeft samen 
met andere konfraters reeds uit den 
treurc herhaald, dat behoorliik werk 
behoorlijk moet betaald worden. 
-4Is het parlement echter geen be
hoorlijk werk levert dan is het on
verantwoord een behoorlijke ver
goeding te vragen, met d'f unieke 
eemak Cwaarvan geen enkele an
dere werknemer kan een'eten) dat 
men zich zelf deze aanpassing kan 
toekennen. Steller dezes prijst zich 
eelukkic dat de mannen in het par
lement van zivn partij een gezond 
voorstel in de arena wierpen : een 
vast gedeelte van het loon en een 

wisselend al naargelang de aanwe
zigheid. Ze moesten van dit laatste 
geen schrik hebben vermits ze tot 
de trouwste en regelmatigste an-
wezigen van het halfrond in beide 
kamers behoren. Het heeft niet ge
baat en daarom onthield de V.U.-
fraktie zich. Of het voorstel Verro
ken (voortaan stemmingen toelaten 
wanneer 12 leden dat wensen en 
dus niet langer meer de stemmingen 

len. Zijn verzet is evenwel onkonse-
kwent tegenover een parlement, dat 
hij met de medeplichtigheid van de 
meerderheid tijdelijk heeft uitge
schakeld door volmachtwetten. Het 
is in de partijpolitieke moraal 
slechts normaal dat hij daarvoor nu 
de prijs moet betalen : voor wat 
hoort wat. Zo komen we tot het pa-
radoksale besluit dat een parlement, 
dat zijn eigen werkzaamheden en 

beroepsHALVE 
bekeken 

laten verlopen op vaste dagen) het 
absenteïsme zal wegvegen is de 
vraag. Want zelfs indien een meer
derheid h ingevolge de jaren
lange ingeburgerde gemakzucht 
door een pientere minderheid on
verwachts laat verschalken, kan 
men een stemming altijd nog eens 
overdoen. Gelijk welke regering zal 
er immers wel voor zorgen, wan
neer de vertrouwenskwestie ge
steld is, de meerderheid in voldoen
de aantal op te trommelen. Uiter
aard kan bij onverwachte stemmin
gen de vertrouwenskwestie niet 
aangesteld worden. 

Premier Vanden Boeynants was 
alleen om het begrotingsevenwicht 
en omwille van de publieke reaktie 
(in deze tijd van offers en levens
duurte) konsekwent met zich zelf 
toen hij zich tegen een onmiddel
lijke aanpassing verzette, zonder de 
vertrouwenskwestie te kunnen stel-

rerantwoordelijkheid aanzienlijk 
beknot, zich zelf daarvoor met een 
hogere wedde beloont... 

De plaatsruimte laat ons niet toe 
verder over dit fenomeen te filozo-
feren. Er zijn nog een massa din
gen genoeg om zich over te ver
bazen. Bij vb. de kollektieve sindi-
kale tevredenheid over de «erste 
balans van de sociale verkiezingen : 
alle deelnemers schijnen tevreden 
te zijn, de enen omdat ze vooruit
gingen in de ondernemingsraden, de 
anderen in de veiligheidskomitees 
en de derde (kleine) broer omdat 
hij nog bestaat. Wie er dan feitelijk 
verloren heeft mag Joost weten. 
Wij menen dat de definitieve balans 
minder zelfvoldaan geglimlach zal 
opleveren. Reeds nu kan men in 
sindikale middens het voorhoofd 
fronzen over de opvolging van Ma
jor bij het ABVV of over de bezet
ting van de « Usines Anglo-Ger-

mains » te La Louvière door de'ar-
beiders. Eigenaardig dat de vlaamse 
sociale pers altijd in zoveel groter 
opmaak over waalse arbeidskonf'ik-
ten schrijft dan over vlaamse... 

Te Leuven stagneert de « kwes
tie ». De studentenstaking werd 
afgelast nadat prorektor De Somer 
op twee terreinen had gereageerd : 
door enerzijds een nieuwe geloofs
belijdenis in het streven naar totale 
autonomie, met inbegrip van de 
overheveling en anderzijds sankties 
tegen stakende studentenleiders in 
uitzicht te stellen. Het wordt duide
lijk, dat inzake Leuven een andere 
taktiek zich opdringt, die het statu 
quo na één jaar slechts bevestigd. 
De frankofone en unitaire machten 
zijn taai. Een bezinning over een 
nieuwe taktiek en over een breder 
en daadwerkelijker front is nodig ; 
de studenten alleen kunnen het niet 
bolwerken. 

Het is daarom zeer oppervlakkig 
n.a.v. het debat over de begroting 
van nationale opvoeding te orake
len, dat men de onderwijsproble
matiek van wetenschappelijk en 
niet van politiek standpunt moet ' e-
naderen. Dat kan misschien in een 
normaal land ; in een als het onze is 
zoiets vooralsnog totaal uitgesloten, 
te meer daar Leuven in de eerste 
plaats een politieke oplossing be-
h^aeft on^dat er meer dan louter 
technische kwestie mee gemoeid is. 
Het jongste incident te Wemmei is 
daar om deze vaststelling te onder
strepen. 

Frankofonen maken trouwens 
nog altijd beter carrière dan Vla
mingen, niet alleen in de diploma
tie, waarvan het adellijk gedeelte 
op de bescherming mag rekenen 
van de « arbeiders », hun vroegere 
laten, maar tans in de persoon van 
hun leiders opgeklommen tot aan 
rijke tafelen. Ook in de keiharde 
ekonomie promoveren Waaltjes 
rapper, zoals Jean .vey. de luiker 
protestant en e-x-'vallingant. die 
goede kans maakt Hallstein op te 
volgen. Wat een veel grotere 
machtspozitie zou zijn dan deze van 
Viktor Leemans, die er als europees 
parlementsvoorzitter maar voor de 
kop van Sint Jut bijzat. Als U het 
ons vraagt : Rey mag dan europees 
waardevol zijn. voor ons Vlamin
gen belooft zijn waarschijnlijke 
promotie niets pozitiefs. 

P.D. 



«nj 

(Vervolg \.in blz. 3) 
Tolkswoningen te bouwen en dat in 1963 
een begin zou gemaakt worden met de bouw 
van 500 nieuwe woningen. 

De heer Lefèvre verklaarde er over ver
heugd te zijn, dat een en ander bereikt werd 
dank zij een krachtige tussenkomst van de 
gehele nationale gemeenschap. 

Let wel, beste lezers, dat dit een officiële 
uitspraak is die dagtekent van 1962. Het is 
goed daaraan te herinneren, nu van ver
schillende zijden gezaghebbende stemmen 
opgaan, om te bepleiten dat Wallonië tans 
moet kunnen rekenen op de nationale soli
dariteit en op de nationale spaargelden. 
Men kan geen franstalige krant openslaan, 
of er wordt in aangedrongen op absolute 
voorrang voor Wallonië. 

Welnu, wij hebben ons de moeite gege
ven de officiële cijfers van de werkloosheid 
op het einde van het bovenvermelde jaar 
1962 na te gaan. Zij zijn zeer leerrijk. In de 
gehele provincie Luik waren er 7.995 werk
lozen en in de gehele provincie Henegou
wen 12.890, van wie 4.281 in het anondis-
»ement Bergen, waarvan de Borinage slechts 
een ondeideel uitmaakt. En in Vlaanderen ? 
De cijfers zijn : Antwerpen 31.680; West-
Vlaanderen 25.800; Oost-Vlaanderen 28.339 ' 
en Limburg 9.334 (voor de sluiting van 
Zwanbeig). De vergelijking is nog diamati-
scher bij de arrondissementen. In 5 vlaamse 
arrondissementen lag het werkloosheidsgetal 
hoger dan in de gehele provincie Luik 
(7.995): het zijn de airondissementen Ant
werpen 17.642, Gent 10.834, Brussel 9.830, 
Oostende 8.735 en Turnhout 8.310. Verder 
telden de hiernavolgende vlaamse arrondis
sementen elk meer werklozen dan dat van 
Bergen (4.281, met de troetelstreek \an 
Ghlin-Baudour) : Hasselt 6.823, Brugge 
6.595. -Valst -6.369, Leuven 6.027, Mechelen 
5.728. St Niklaas 5.691 en Roeselare 4.503. 

En nu vragen wij : kan iemand zich nog 
heiinneren dat toen in 1962 een monseig
neur, een partijleider, een regeringsleider 
of zelfs maar een vakbondleider een beroep 
zou gedaan hebben op de nationale solida
riteit en op de nationale spaargelden om de 
noodgebieden van het Noorden (niet min
der dan drie arrondissementen in Antwer
pen, Oost- en West-Vlaanderen !) ter hulp 
te komen ? 

In 1962 stond de Volksunie nog alleen 
met haar leuze «werk in eigen streek». 
Niemand is toen voor Vlaanderen in de bres 
gesprongen. En zo de toestand nu enigszins 
verbeteid is, dan is dit te danken aan de 
vlaamse ondernemingsgeest. Gelijk altijd 
hebben de Vlamingen zelf de handen uit de 
mouwen gestoken; uit het verslag over de 
begroting van Openbare Werken voor het 
jaar 1966 blijkt inderdaad dat, van de 207 
industrieterreinen die bij toepassing van de 
wet van 18 juli 1959 zijn goedgekeurd, 158 
industiieiijp gemaakt zijn in de vier vlaam
se provincies, tegen slechts 42 in Wallonië 
en 7 in Brabant. 

De Walen zitten te wachten tot vadeitje 
Staat het in hun plaat» en met de centen 
van ons allemaal zal opknappen ! En dan 
maar jammeren en interpclleren, als het 
niet vlug genoeg naar hun zin gaat! 

Prioriteit voor Wallonië (2) 

" die meer 
rimen dan 
si weten..." 

(m.v.d.b.) De < Amoco »-interpel!atie in 
het pai lenient is voor de heer Thii-)', vast 
sekietaris van de < .Académie rovale de lan-
gue et littéiature fiancaises>, een welgeko-
men gelegenheid geweest om ook zijn duit 
in het zakje van de < priorité absolue pour 
la Wallonië > te doen. Een van de interpel-
lanten klakkeloos napratend, flapte hij het 
Cl zo maar uit dat «het beleid van priori-
taiie hulpverlening aan streken waarvan de 
ekonoraie is achteruitgebleven of achteruit
gegaan, op negatieve wijze tot uiting is ge
komen in een nieuwe krachtige en koste
lijke tussenkomst van de staat ten voorde
le van een bloeiende streek van de provin
cie Antwerpen (Geel), ten nadele van een 

berooide streek in het Maasdal (Hoei) >. 
Et voile 1 Dat is dan nog maar eens goed 

gezegd. En al die verongelijkte Walen slik
ken dat als klokspijs, omdat het zo mooi ge
zegd is door een zo gezaghebbend persoon. 

Nu kunnen wij wel begrip opbrengen 
voor de noden van Wallonië, maar wij aan
vaarden niet die steeds maar weer herhaal
de eisen voor absolute voorrang voor Wal
lonië, die meestal berusten op leugenach
tige beweringen. De Vlamingen mogen 
zich daaraan niet laten vangen en het weze 
ons gegund, tegenover die akademische lite
raire prietpraat de nuchtere taal der cijfers 
te laten spreken. 

De < bloeiende streek van Antwerpen » 
nl. het arrondissement Turnhout, telde 
de voorlaatste week van april 1967 niet min
der dan 3.702 werklozen, en de «berooide 
streek in het Maasdal», nl. het arrondisse
ment Hoei, slechts 1.295 1 Meer nog : van 

de zestien vlaamse arrondissementen heb
ben er vijftien méér werklozen dan het ar
rondissement Hoei. 

Nu is het wel zo, dat de werkloosheid se
dert enkele jaren in bepaalde streken van 
Wallonië is toegenomen, maar in het arron
dissement Hoei is het aantal werklozen ge
daald. En zo worden de Walen op stang ge
jaagd met allerlei beweringen die van mond 
tot mond worden voortverteld en aange
dikt, zonder dat iemand zich de moeite 
geeft die argumenten op hun waarde te on
derzoeken. Verder bazelt die «secrétaire 
perpétuel de l'Académie > over « de gelei
delijke overwoekering van het belgisch or
ganisme door de agenten van de vlaamse 
hegemonie >. En voor wie het nog niet wist: 
< Al de kommando- en luisterposten in de 
geperfektioneerde belgische tweetalige ma
chine gaan over in de handen van de vlaam
se beweging >. 

robrecht de smet 
Dei tig jaar geleden, op een 1 mei, stier j E.H. Robrecht De Smet. Hoevelen 

kennen zijn naam nog, hoevelen hebben aan dit heengaan teruggedacht wan
neer de lente dit land tussen het Maastricht waar hij zijn laatste levensjaren sleet 
en het Oostende waar hij geboren werd — dit « land tussen de zee en de heide > 
— weer in bloei zet ? 

En toch is geen biografie van vlaamse groten denkbaar zonder zijn naam, 
kan er geen geschiedenis van het vlaams-nationalisme geschreven worden zon
der zijn figuur erin te zien oprijzen. 

Zijn biografie kan in deze beperkte rubriek niet geschreven loorden. Vatten 
wij dit leven samen in enkele mijlpalen : Oostendenaar, bedrijvig in de studen-
tenbond, heropwekker van een verslapte < Vlaamsche Vlagge », seminarist met 
Verschaeve die van hetzelfde jaar was als hij. Dan Leuven : doktoraat in de 
wijsbegeerte en letteren met een proefschrift over Rodenbach. Leraar eerst te 
Kortrijk en dan te Tielt — weer bij Verschaeve; daarna kapelaan te Assebroek. 
De rebellie van het aktivisme vindt bij hem goedkeuring en steun en na de oor
log bezoekt hij Dosfel in diens cel, huisvest hij de van familie en vrienden 
verlaten Carlos Van Santé, getuigt hij op het proces Dosfel^ woont het berucht-
geworden Grootnederlands Studentenkongres van 1920 bij, sticht met dr. Josué 
De Decker het blad « Vlaanderen y, komt in botsing met de bisschop van Brugge 
die het nationalisme had aangevallen en veroordeeld — en wordt afgezet als 
kapelaan. Hij trekt naar Maastricht en zet er zijn taak verder : < Vlaanderen » 
verschijnt onafgebroken tot 1934, wanneer het opgeslorpt werd door « Jong 
Dietsland » (tijdens het « Ten huize van Victor Leemans » verleden week op de 
T.V. zou men zowaar gedacht hebben dat < Jong Dietsland > eigenlijk een braaf 
K.A.-blad geweest is, in plaats van de radikale voortzetting van het radikale-bij-
uitstek, « Vlaanderen >). De vriendschap met Verschaeve, die afgebroken wns 
na diens getuigenis in het proces Dosfel, werd schuchter terug aangeknoopt in 
datzelfde jaar 1934. Geen drie jaar later zou Robrecht De Smet sterven. 

Zijn werk? We noemden reeds de < Vlaamsche Vlagge *, de radikalizering 
der na Rodenbach verslapte studentenbeweging. Robrecht De Smet ijverde on
verpoosd voor een zuiver Nedet lands en ging als een der eersten en der hardsten 
te keer tegeti het westvlaams taaipartikularisme; hij schreef o.m. « Tot verbete
ring van ons taalgevoel >. Lang voor Vermeylen trachtte hij onze kulturele ein
der te verwijderen en de ramen naar Europa open te werpen : reeds in 1895 had 
hij een abonnement genomen op Kuhn's < Kunstgeschiedenis >, onderhield hij 
kontakt met intellektueel hoogstaanden uit tal van europese landen. Lang voor 
er officieel sprake was van vernieuwing der liturgie, reeds op het seminarie, 
ijverde hij voor een zinvolle en hoogstaande liturgische uitdrukking van het 
geloof. Zijn levenswerk als priester en geleerde was de vertaling der psalmen uit 
het Hebreeuws : Verschaeve schreef er de studie « De poëzie der psalmen » voor 
als inleiding. 

Zijn levenswerk als mens, als Vlaming, als vlaams-nationalist was echter 
ongetwijfeld het blad « Vlaanderen >. Twaalf jaar lang was hij met dr. J. De 
Decker de animator, de geestelijke stuwkracht en de voornaamste pen van dit 
radikale strijdblad dat onverbiddelijk ieder kompromis afwees en dat gewoon
weg weigerde, het belgisch feit te aanvaarden. 

* Vlaanderen > luas beslist geen veilige gids, geen wijze raadsman voor de 
strijd zoals hij — met al de noodzakelijke laktische zetten en een blik voor het 
mogelijke — gevoerd werd en moest worden in het Vlaanderen der twintiger 
jaren. Velen ook in het radikale kamp beschouwden niet ten onrechte dit blad 
als te doktrinair en te strak. Doch met een tussenperiode van straks een halve 
eeuw is het duidelijk dat « Vlaanderen » in zijn tijd niet alleen onvermijdelijk, 
maar nodig en nuttig is geweest. Op de ontwikkeling van de vlaamse beweging 
in de zin van haar nederlandse gerichtheid zou dit wekelijks hameren op het
zelfde tema, die « delenda Belgica > van een dietse Calo een sterke en beslissende 
invloed uitoefenen. Hoe men ook oordele over het praktisch en taktisch nut van 
< Vlaanderen », het is duidelijk dat dit blad er in beslissende mate toe heeft 
bijgedragen de vlaamse beweging mee uit te tillen boven de kleinheid van het 
landsboridjlamrngantisme en het minimalisme. Wie nu, na zoveel jaren, « Vlaan
deren > opnieuw doorbladert, staat verbaasd over de brandende aktualiteit van 
veel wal toen geschreven werd vanuit een principieel standpunt, terwijl toch 
veel aktualiteitsbeichouwingen uit die tijd vandaag reeds lang overwomien stand
punten zijn. 

De groolnederlandse idee vormde de kern van een denken dat niet uitging 
van -ismen, maar van de onverbiddelijke eis op een algehele nederlandse natio
nale bevrijding. 

Als mens was Robrecht De Smet even hard, even onverbiddelijk-rechtlijnig 
als de politieker denker : een jarenlange vriendschap met Verschaeve en Dosfel 
begaf, toen hij bij hen laktische overwegingen vermoedde waarvan hij vreesde dat 
ze de konsekwentie bedreigden. De halve eeuw die voorbijgegaan is sindsdien 
heeft Dosfel zeker niet in het ongelijk gesteld; zij heeft echter het formaat — 
het menselijk en intellektueel formaat — van Robrecht De Smet niet hunnen 
verminderen. 

Over hem schreef Dirk Van Sina : « We dragen, velen onder ons, als een 
geestelijke weldaad het spoor van zijn leven in het onze. Het zou een andere 
en mindere betekenis hebben gekregen, ware hij niet op onze wegen versche
nen >. 

dio Genes. 

(Wat een akademisch beeld : een bewe
ging met handen.) 

Als ik zo iets lees wordt het mij droef te 
moede en vaak stel ik mij de vraag of die 
meneer zijn eigen nonsens wel zelf geloof^ 
en of de lezers, die zich aan dergelijk mis
dadig proza verkneukelen, niet beseffen dal 
ze eenvoudig voor de gek worden gehouden. 

De onnozelste onnozelheden, de domste 
domheden, de grofste grofheden zijn sche
ring en inslag in de franstalige bladen s 
men zou soms zeggen dat al die schrijvc-
laars elkaar willen overtroeven om de Wa
len tegen de Vlamingen in het harnas te 
jagen. En onwillekeurig denk ik dan aan 
Jakob van Maerlant, die in de dertiende 
eeuw reeds schreef van « die walse, valse 
poëten, die meer rimen dan si weten ». 

Wanneer een Thiry in € Le Soir > zijn 
domheden uitkraamt en zijn leugens 
brouwt, kan men zich er mee vergenoegen 
even de schouders op te halen. Maar wan
neer hij zich beroept op het gezag van zijn 
lidmaatschap van de franse akademie om 
zijn haatzaaiend proza kracht bij te zetten, 
dan vind ik dat misdadig. En ook de eer
biedwaardige instelling waarop hij zich be
roept, brengt hij aldus in diskrediet. Maar 
ja, als die Akademie zich belachelijk wil 
laten maken door de kletspraat van haar 
vaste sekretaris, dan is dat enkel haar zaak. 

• De Nationale 
Investeringsmaatschappij 

een 
teleurstellende 
ervaring 

(h. van altena) De idee zelf van de Natio
nale Investeringsmaatschappij, alias de 
NIM, waren we genegen. We hoopten dat 
de NIM een werktuig van gewestelijke eks-
pansie zou zijn en dat ze zou verhelpen aan 
de eenzijdigheid van de investeringen der 
belgische trusts. 

Een eerste teleurstelling kwam, toen 
bleek dat de NIM niet vervolledigd werd 
door haar natuurlijke verlengstukken : de 
gewestelijke investeringsmaatschappijen, die 
aan de centrale NIM de gelegenheid zouden 
gegeven hebben zich oordeelkundig in te 
schakelen in levensvatbare investeringspro-
jekten. 

De tweede teleurstelling werd ons ge
bracht door de werking van de NIM. Mis
schien zal het nu gaan beteren, maar in het 
licht van wat men kon vernemen op de pas 
gehouden jaarlijkse algemene vergadering, 
in het jaarverslag en in de sibillijnse ver
klaringen van voorzitter Neuman blijven 
we skcptisch. 

Indien de NIM-leiding niet oppast, zal 
ze haar werkingsmiddelen dikwijls beste
den aan plannen waarin normale krediet
gevers geen heil en geen winstkansen meer 
zien. Zo dreigt de NIM de laatste toevlucht 
te worden van firma's, die niet goed meer 
weten van welk hout pijlen te maken. We 

,zouden namen kunnen noemen. 
Het mag niet zijn dat de NIM partici^ 

peert in ondernemingen, die dreigen de 
laatste adem uit te blazen. Het mag niet 
zijn dat de jx)rtefeuille van de NIM ge
vuld wordt met aandelen van vennoot
schappen waarvan de kapitaalsverhogingen 

'met normale middelen niet meer konden 
slagen, omdat de zaak niet gezond was. 

We weten dat we nu gedeeltelijk de kri
tiek hernemen van liberale kapitalistische 
kringen, die niet kunnen verdragen dat de 
gemeenschap haar eigen kredietsfeer uit
bouwt naast die van de banken en van de 
trusts. Als wij voorbehoud tegen de NIM 
maken, doen we het wegens heel andere 
motieven. We zijn overtuigd van de wense
lijkheid van een aangepaste financiële ap
paratuur voor gewestelijke ekspansie, maar 
dan moet die apparatuur ook oordeelkun
dig gebrinkt worden. Tot nog toe heeft de 
werking van de NIM ons niet kunnen over
tuigen. We laten ons ook niet paaien door 
een of andere participatie in een vlaam» 
bedrijf, als troostprijs nadat de verliesla
tende big business in Wallonië met het 
leeuwenaandeel is gaan lopen. 



Blijkens deze foto moet Mattheyssens een uitstekend timmerman zijn : de nagel gaat netjes recht de wem-
melse gemeentehuisdeur in. Mik Babyion, als jonggezel zonder huishoudelijke ervaring (en de tijd dat hij 
als scout zijn badge « handige jongen » haalde ligt ook al een eind achter de rug) stond er bewonderend op 

te kijken. Hugo Schiltz werkte de lastige hoek af. 

Tevreden handarbeiders na volbrachte karwei. Op de foto was het duidelijker dan op het klisjee : Vic An-
ciaux had zich voor de gelegenheid een nieuwe hamer aangeschaft. De drie overigen konden teruggrijpen op 

de huishoudelijke voorraad. 

He wemmelse f garde » nam het hele geval naar de zure kant op en speelde voortreffelijk de hem in het 
scenario toebedachte rol van lange arm der wet. Een moeilijk onderzoek was het voor hem echter niet : de 
vier timmerlui bekenden volmondig hun snood misdrijf. Mattheyssens houdt een hand in de zak; toch geen 

blaren van het kloppen, hopen we ? 

Hoe zeldzaam zo iets ook gebeurt, het 
komt toch voor dat hier of daar, een of 
andere mens, soms eens nadenkt. Van G.B. 
Shaw is het gevatte antwoord bekend op 
de bemerking dat hij toch wel scherpzin
nig en begaafd was : « Het verschil tus
sen mij en de anderen is dat de anderen 
hoogstens eens per jaar nadenken en ik 
dat een of twee keer per week doe », 
Maar hoe dan ook, zo iets bestaat dan toch 
wel. En de ontzettend geleerde, weten
schappelijke en filozofische verklaring 
dat ook het denken van de mens door de 
scheikunde kan en moet uitgelegd worden, 
verdwijnt in het niet door de Spartaans 
sober geformuleerde vraag : « Wordt dan 
ook de scheikunde door de scheikunde 
verklaard ? >. Of als het om het onder
bewustzijn gaat : c Moet de psychana-
lytische Verklarin'g van de werkelijkheid 
dan ook psychanalytlsch verklaard -wor
den ? ». 

Hoewel het dus om iets zeldzaams gaat 
en misschien ten dele ook wel omdat het 
over iets ongewoons gaat, was wellicht de 
vraag onvermijdelijk waar dan wel er
gens in het menselijk lichaam dit denken 
te vinden zou zijn. In het mensenbeeld 
(deze nieuwe god van enkele eigentijdse 
grootse denkers !) van de Joden werd het 
denken in het hart gelokalizeerd en het 
voelen in de nieren. De Chinezen oordeel
den dat het denken in de buik 'e vinden 
was. Wellicht waren (en zijn !) daarom 
alle mandarijnen zowel in (>hina als er 
buiten zwaarlijvige heren, en wellicht is 

NADENKEN 
daarom alleen al de lichaamsgestalte van 
Mao Tse Toeng en van zijn rode en 
graatmagere wachters zo verschillend. 
In onze westerse kultuur die zowel uit 
eigen aard als uit joods-kristelijk-grieks-
se traditie komt, werd natuurlijk het 
laatste en beslissende woord gesproken 
(ten minste tot In 1967 I) : denken ge
beurt in de hersenen. En wij beelden ons 
nog in dat we daarvoor belangrijke be
wijzen hebben. 

Zoals iedereen weet, doen tegenwoor
dig pastoors en paters aan de studie van 
de teologie door het lezen van een dag
blad en zoeken de filozofen hun tekst en 
inspiratie in ietwat minder toegankelijke 
weekbladen als bv. « Time >. Zo lazen we 
niet zo lang geleden een artikel in het 
« Tijdschrift voor Filozofie > over een 
toch belangrijk onderwerp, waarvan 
meerdere bladzijden eigenlijk minder 
boden dan wat « Time > vroeger naar 
aanleiding van dit probleem had gepu
bliceerd 1 Daarom zijn we ook helemaal 
niet beschaamd te bekennen dat we een 
nieuwe lokalizatie van het denken heb
ben ontdekt in « Oe Gazet van Antwer
pen » (Wij vermelden onze bronnen 1). 
Het denken is gelokalizeerd in de Neus. 

« De Gazet > bracht de voorbije week 
op één enkele dag niet minder dan vier 
foto's van Paola Ruffo dl Calabria, ge^ 
huwd met de eerste prins (-bisschop) van 
Luik die een wettige vrouw heeft. Een 
van die foto's stelt, weer eens volgens 
« De Gazet », dfe « Dolce Paola » van 
Adamo voor met de vinger op de neus, 
d.i. al nadenkend I Nemrod meeiit een 
duidelijke gelijkenis op te merken tussen 
dit denken en het « denken > van zijn 
jachthond : een zeer grondig, zeer volle 
dig gericht zijn op wat buiten is, een 
soort buiten zichzelf staan, maar dat dan 
toch wel samen gaat met een uiterst vage 
« zorg » over het verdere verloop van 
wat daarbuiten gebeurt. 

Voor zover uiterlijke aanduidingen be
trouwbaar zijn kan men inderdaad bewe
ren dat een nieuwe tijd in het nadenken 
is aangebroken : het denken met de neus : 
het zoeken naar wat bevalt en sukses zal 
hebben. Belangstelling wekken, niet door 
een altijd moeilijke aandacht te vragen, 
maar door dezelfde trukjes waardoor 
zeeppoeder wordt verkocht. Zo denken 
« zeep-prinsen >, « zeep-filozofen » en 
« zeep-teologen ». Ze hebben « neus ». 

NEMROD. 
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•uL^lnazipn 
ZIEKE BSP-LEIDERS 

Twee belangrijke leiders van 
d e Vlaamse BSP zijn momen
teel door ziekte van het strijd
toneel verwijderd. Sinds weken 
reeds missen alle liefhebbers 
van krachtproza de art ikels 
van Jos Van Eynde, die eerst 
een viertal weken rus t moest 
nemen, dan voor een korte pe
r iode rond 1 mei niet op zijn 
k r a n t maar in het partij leven 
t e Antwerpen verscheen en 
t ans herstel t van een heelkun
dig ingrijpen, zodat het nog en
kele weken zal duren eer hij 
wee r zijn part i j- en joernalis-
t ieke werkzaamheden zal kun
nen hervat ten. Oud-minister 
Antoon Spinoy, die zich blijk
b a a r de laatste maanden te 
veel opwond over de Walen in 
he t algemeen en de waalse so
cialisten in het bijzonder (her
inner U zijn uitval in de Ka
m e r ) kreeg een hartaanval en 
moet voor een lange tijd volle
dige rust nemen. 

O P V O L G I N G 

P R O B L E M A T I S C H 

Politieke voormannen plegen 
vaak roofbouw op hun licha
melijke konditie. De BSP werd 
de jongste tijd getroffen door 
he t overlijden, ontslag of ziek
t e van leidende personaliteiten. 
De top van de part i j is oud ge
worden, ook ideologisch (zie 
he t geval Spaak) . Tevens blijkt 
da t er geen generatie klaar 
s taat om de opvolging te ver
zekeren. Dat kan tans duide
lijk aangevoeld worden door 
de ziekte van enkele prominen
ten. Vooral in Vlaanderen ont
breekt bij de socialisten een 
leiderspromotie, die ook het 
Vlaams belang in de sociale 
s tr i jd inziet. De jongeren die 
da t wel doen staan in de oppo-
zitie of zijn in socialistische 
randbewegingen verzeild. 

E E R S T E B A L A N S 

Dinsdag werden de laatste 
kiesverrichtingen in de sociale 
verkiezingen gehouden. Het is 
dus nog te vroeg om een defi
nitieve balans op te maken . 
Toch zijn er aanduidingen : de 
achterui tgang van het ACV is 
niet zo groot als verwacht, de 
winst van het ABVV niet zo 
hoog en de verplet tering van 
het liberaal sindikaat evenmin. 
Het is dus geen elektorale 
aardverschuiving geworden. 
Wel stelt men vast dat bij de 
bedienden de overgang naar 
het ABVV betrekkeli jk hoog 
ligt. De herr ie met de bedien
denpensioenen zal daaraan niet 
vreemd zijn. Over de houding 
van hen die voor het eerst aan 
deze verkiezingen deelnamen is 
nog niets geweten. Maar men 
heeft een stijgend absenteïsme 
vastgesteld (sociale verkiezin
gen zijn niet verplichtend qua 
deelneming), geheel in de lijn 
van het elke verkiezing stij
gend aantal blanko-stemmen. 

SINDIKALE OPDRACHT 

Onze lezers weten hoe de 
Volksunie tegenover de sociale 
organizaties staat . Ze wenst de 
nadruk te leggen op de vlaams-
sociale waarde van de kandi
daten in sociale verkiezingen 
en op de afstand, die de sindi-
katen moeten nemen van de 
politieke part i jen. Voorlopig 
staan we in dit verband nog 
niet ver, zoals ook blijkt uit de 
eerste kommenta ren in de par
tijbladen. Dit verhinder t niet 
dat de V.U. zal blijven ijveren 
voor ideologisch plural isme in 
de vakbonden. Het heeft min
der belang of de grote sindika-
ten om de beurt vooruit of 
achterui t gaan. Na 15 jaar ex
per iment in de ondernemings
raden lijkt de tijd ri jp te zijn, 
om het s ta tuut van de onderne-

Pinksteren in de grootstad : op het Vossenplein — de beroemde maroUiaanse « ouwe markt » — 
was het stukken rustiger en vrediger dan aan de kust, waarheen « Ie tout Bruxelles » gevlucht 

mingsraden te herzien. Dat is 
sociaal-ekonomisch belangrij
ker dan gevit over elektorale 
rezultaten, naast de noodzake
lijkheid van een pozitieve sin-
dikale instelling tegenover de 
volkse en kulturele problema
tiek in de str i jd voor sociaal-
ekonomische demokrat ie . 

P R O V O ' S O P G E D O E K T 

De neder landse provo's heb
ben er officieel het bijltje bij 
neergelegd. In Vlaanderen is de 
provobeweging behalve enkele 
zeer zeldzame en dan nog maar 
half gelukte happenings nooit 
van de grond gekomen. Het 
bleef bij een tentoonstell ing en 
een tijdschrift dat spoedig 
niets meer van zich liet horen. 
Het was een ogenblik de be
doeling eerst Antwerpen, dan 
Brussel tot «belgisch hoofd 
kwartier» of «belgische filiale» 
van de ams te rdamse beweging 

uit te bouwen. Men is er nooit 
in geslaagd. De toestanden lig
gen te onzent anders dan in 
Nederland, waar de verve
lingsgraad veel hoger is dan in 
Vlaanderen, dat nog str i jdt om 
zijn volledige erkenning. Waar
door meteen heel wat jeugdig 
d inamisme voor een pozitieve, 
volkse s tr i jd wordt opgeëist. 
G o d d a n k ! 

L E E U W E V L A G 

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

De VVB-Oostende heeft in 
een mededeling het optreden 
gelaakt van een socialistische 
volksvertegenwoordiger en een 
socialistisch mili tant , die op 1 
mei jl. een vlaams arbeider be
letten in de 1 mei-stoet op te 
s tappen met een leeuwevlag, 
voorzien van een rode strik. De 
VVB-Oostende doet de BSP-af 
deling van deze s tad opmerken 

dat de sociale str i jd in de 
eerste plaats de str i jd is van de 
kleine man, meer bepaald die 
van de vlaamse arbeider . De 
VVB wijst ook op de schrille 
tegenspraak tussen « vlaamse » 
volksleiders en waalse kolle
ga's, wat de oprechte volksver
bondenheid betreft . 

Wij stellen na de s temming 
over de inoverwegingsneming 
van het wetsvoorstel Coppie-
ters i.z. de beperking van de 
adel in de diplomatie (waarbi j 
de socialisten o.l.v. — weldra 
baron ? — Achille Van Acker 
het roerend eens waren met de 
gele en blauwe beschermers 
der nobil jons) voor, dat van 
volgend jaar af autent ieke rid-
derschilden en g r a f e l i j k e 
kroontjes in de BSP-1-meistoe
ten zouden meegedragen wor
den. Op voorwaarde natuur
lijk dat daarin geen « vlaamse 
leeuwen» of zo in verwerkt 
zijn... 

DE OPENBARE FINANCIES 
IN EEN FEDERALE STAAT 

Onze medewerker m.v.d.b. heeft twee 
veken geleden enkele kritische besihou-
vingen neergeschreven in ons blad, be-
reffende de kongresbesluiten waa,r deze 
>ver de openbare financiën handelen. 

Nu is hef niet onve bedoeling een gron
dige artikelenreeks te beginnen o\er deze 
veelomvattende, technisch /.eer ingewik
kelde stof. Wel willen we enkele puntjes 
op de i's zetten, omdat we vrezen dat er 
een misverstand kan ontstaan dat uitge
buit zou worden door hen die steeds aan 
de federalisten verwijten dat ze niet we
ten wat ze willen. 

Hef kongres formuleerde hef als volgt : 
< Wij aanvaarden de bevoegdheid van het 
centraal gezag op het gebied van (...) 
openbare financiën ». 

Hoe moet men deze zeer beknopte rezo-
lutietekst verstaan ? 

Laat ons eerst enkele beginselen vast
leggen, die we steeds opnieuw terugvin
den in de oiitv>eipen van federale grond
wet zoals die tijdens de jongste 40 jaar 
in België werden opgemaakt. 

Een eerste beginsel is dat de bonds.staat, 
het centraal gezag dus, bevoegdheid heeft 
over het muntwezen en de ganse mone
taire politiek (die dan weer nauw samen
hangt mef een konjunUfuurpolitiek met 
sociale, ekonomische en fiskale aspekten). 

Een tweede principe luidt, dat de honds 
staat de belastingen vaststelt die hij zeil 
zal innen en beheren. Dus de federale 
taksen en belastingen. 

Ten derde zullen de deelstaten over 
eigen financiële middelen moeten kunnen 
beschikken. Er kan indeidaad van een 
echt federalisme geen sprake zijn indien 
de deelstaten door de federale grondwet 
geen bevoegdheid zouden krijgen om ei
gen belastingen te heffen : de geweste
lijke taksen. Hier kan men enigszins een 
vergelijking maken met de gemeenteli|ke 
en provinciale taksen die we nu ook reeds 
kennen en die trouwens ook in een ftde-
ratie blijven bestaan. 

Ten slotte moet de federale staat een 
stelsel ontwerpen om het bondsgeliied 
Brussel en om de gemeenschappeliike fe
derale organen te onderhouden. 

Ziehier de voornaa nste beginselen die 
de openl)are financiën in een federale 
staat moeten leiden. Het spreekt vanzelf 
dat de principes die ook nu reeds in de 
Grondwet zijn opgenomen onder hef 
hoofdstuk der financiën geldig zullen 
blijven, en dat de technische uitwerking 
reeds moet uitgestippeld worden. Dat is 
noch in een federale grondwet noch nu 
inderdaad de taak van de deskundigen. 

Ten titel van dokumentatie gcxen we 

hierna enkele der voornaamste bepalin 
gen die betreffende de openbare finan 
ciën van een federale staat in het verle 
den reeds geformuleerd werden. 

Eerst, zoals we ze terugvinden in het 
bekende wetsvoorstel van federaal sta
tuut, door Herman Vos in 1931 ingediend 
bij de Kamer. 

We zien hoe ondei de art. 114 tot 119 
nagenoeg dezelfde bepalingen weiden op 
genomen zoals in de belgische unitaire 
grondwet (wettelijkheid der belastingen, 
verbod van voorrechten, verminderingen 
slechts bij wet, enz.). 

Verder luidt het, dat het staatsbezit en 
de staatsschuld o\er de deelstaten vior 
den \ei(leeld volgens een quoten-stelsel 
(art. 14,)), dat bet folwezen door een 
bondswef wordt geregeld (art 141) even 
als hef muntwezen (art 14(5) 

De gemeenschappelijke diertsten worden 
gefinancierd volgens een quotenstelsel 
(art. 1()7) 

Het kollege van vlaams-waalse onder
handelaars gaf in 19,54 een ontwerp van 
federale grondwet uit, waarin we o.m. 
lezen • Art. 128 : « Geen belasting kan 
ingevoerd dan bij de federale of de ge
westelijke wet ». 

Art. 133 : « Er bestaan gewone en bui
tengewone belastingen van de bonds 
staaf, de gewestelijke staten, het bondsge
bied, de provinciën en de gemeenten De 
indirckte belastingen worden door de 
Bondsraad vastgesteld De direkte belas
tingen worden voor de gewestelijke sta 
ten door de gewestelijke raden, voor het 
bondsgebied door de bondsraad vastge 
steld. De heffingen van alle belastingen 
wordt aan de administratie van de ge 
•westelijke staten en van het bondsgebied 

opgedragen. De Bondsraad bepaalt de bij
dragen van elke gewestelijke staaf en van 
het bondsgebied tot dekking van de se-
meenschappelijke Ijondsuitgaven » 

Tot slot deze beschouwing, geformu
leerd door het kongres der V.V.B, van 
1962, ondei de hoofding « Federalisme 
en publieke financies >. « Hoe zal de be
voegdheidsverdeling worden uitgewerkt 
op hef gebied van de publieke financies ? 
De auteurs, die de verschillende federale 
systemen hebben onderzocht, raden aan 
deze t)es(hikkingen m de grondwet alleen 
in hef algemeen en in principe te regelen. 
Inderdaad, in de praktijk toegepast wordt 
het een vrij ingewikkelde technische 
kwestie. De V.S.A. zijn gestart met een 
verdeling direkfe-indirekfe belastingen : 
direkte belastingen aan de deelstaten, in-
direkte aan de federatie In andere fede
rale stelsels is deze verdeling vervangen 
door een sisfeem van dubbele taxatie 
federatie en deelstaten heffen beide een 
deel der direkte en indirekte belastingen». 

Stippen we nog aan, dat de verdeling 
der fiskaliteif fu.ssen staaf en onderge
schikte besturen ook nu een der meest 
ingewikkelde problemen uitmaakt. Ver
geten we ook niet, dat wij in de E.E.G. 
le\en en dat daar gestreeft wordt naar 
e<pn eenmaking van de fiskaliteit. Wat 
uiteraard aan de nationale gezagsorganen 
niet veel ruimte overlaat om een eigen 
belastingstelsel te gaan uitvinden... 

Het federalisme vormi echter op geen 
enkele wij/e een hinderpaal voor een har
monische onfv.ikkeling van de fiskaliteit, 
evenmin trouwens als hef pj-obleem der 
openbare financiën de verwezenlijking 
van het federalisme in de weg staaf 1 

E. SLOSSE. 



HALLSTEIN EN LEEMANS 

In zijn wekelijks zaterdagar
tikel be t reurde Viktor Lee
mans het heengaan van Hall-
stein wat zowel de e rkenning 
van diens verdiensten inhoudt 
als de overtuiging dat de wor
ding van Europa n u anders ge
richt zal zijn. De gewezen na
tionalist is van mening da t de 
wording van Europa zich langs 
verplichte wegen vol t rekt « via 
het doors t romen van opgang 
gekomen werkel i jkheden die 
meer bepalend zijn dan het
geen de image-makers en de 
ideologen zich voors te l len» . 
Met andere woorden: he t Euro
pa van morgen is volgens Lee
mans in de eers te p laa ts een 
ekonomische smel tkroes , een 
teknokratisch amalgaam, waar
in geen of heel weinig rekening 
wordt gehouden m e t he t volks 
« imago » van de « ideologen ». 
Niemand zal het belang van de 
ekonomie ontkennen, doch eko-
nomie is niet alles. Dat Viktor 
Leemans a ldus redeneer t be
wijst hoe wereld- en volks
vreemd deze burger van he t in
ternationalistisch establish
ment reeds geworden is . 

B E R I C H T G E V I N G 

Uit het verslag elders in ons 
blad hebben de lezers kunnen 
vernemen, wa t er verleden 
dinsdag juis t te Wemmei is ge
beurd en hoe vier V.U.-volks-
vertegenwoordigers er gepro
testeerd hebben tegen de on
wettelijke en toch door minis
ter Grootjans aanvaarde frans
kiljonse kasteschool. 

Uit dit fei tenmateriaal heb
ben de B.R.T. en de k ran ten , 
vermoedelijk via een Belga-be-
richt dat zijn oorsprong vindt 
in een verklaring van de wem-
melse dorpsnotabelen, een 
sterk verhaal gebrouwd waar in 
het heet dat « een aanta l per
sonen, aangevoerd door vier 
Volksunie-parlementsleden, het 
gemeentehuis van Wemmei 
binnendrongen. In het por taa l 
brachten zij een bo rd aan. . .» 
enz. 

De hele geschiedenis heeft 
zich afgespeeld op de t r appen 
van het wemmels gemeente
huis, vóór de — overigens ge
sloten — toegangsdeur . 

Maar « inbreken » kl inkt zo
veel beter als toegeven, da t de 
wemmelse dorpspo ten ta ten 

b l a u w van koleire uitsloegen 
om een gelukte Uilenspiegelia-
de... 

GEEN STAKING 
De staking der vlaamse stu

denten te Leuven is op he t al
ler laats te ogenblik afgeblazen. 
Daar toe was niet eens het on
verbloemd dreigement van pro
rec tor De Somer en de akade-
mische overheid nodig (« wie 
s taakt , p laa ts t zich au tomat i sch 
bu i ten de akademische ge
meenschap. . . »). E r was weinig 
an imo om in volle b lokper iode 
en aan de vooravond van de 
eksamens te stakens' en he t ri-
ziko te lopen, een j a a r te ver
liezen. 

De s tudentenle iders die ge
meend hadden dat de eers te 
ver jaardag van het bisschoppe
lijk mandemen t en van de mei
revolutie een kl imaat zouden 
scheppen da t psichologisch 
gunst ig is voor de staking, heb
ben zich vergist . 

De vlaamse s tudenten te 
Leuven zijn nog steeds even 
massaa l voor de overheveling 
als een j a a r geleden. Maar he t 
gros volgt de s tudenten- en sta
kingsleiders niet m e e r zoals 
da t een j aa r geleden he t geval 
was . Hebben we het mis voor , 
wanneer we als voornaamste 
r eden voor deze gebroken élan 
te Leuven verwijzen naa r he t 
feit, da t de l inksen onder de 
s tudentenle iders de fundamen
tele fout begingen om h u n 
stokpaard-eisen te mengen me t 
de eis tot overheveling ? 

VERLOREN JAAR ? 

De mei-revolutie van 1966 is 
ui tgewoed op tal van toevallige 
en minder toevallige faktoren. 
Kor t na het hoogtepunt van de 
beroer ing k w a m de vakantie
per iode en men kan in Vlaan
deren alles, behalve « revolu
ties » voeren gedurende de va
kant ie . De benoeming van De 
Somer en Leemans in top-
funkties was een handige zet : 
de rebellen kregen plots een 
vlaamse overheid voorgescho
teld waar tegen ze niet de argu
men ten en de stijl konden aan
wenden die to t dan tegen de 
b isschoppen waren gebruikt . 
De nieuw benoemden bleken 
u i t s tekende relat ies m e t de 

pers te hebben en lieten op al
le redakt ies wapenst i l s tand 
blazen. De opening van het aka-
demisch j aa r werd een verke
ken kans, omda t de zgn. Mere-
d i thmars j al te fel getekend 
werd door de verdeeldheid in 
't vlaamse kamp, verdeeldheid 
die het gevolg was van de po
ging om de zgn. linkse eisen 
vast te koppelen aan de over-
hevelingseisen. 

Het wetsvoorstel Verroken 
had inmiddels het aksent ver
legd naa r de polit ieke sektor , 
wa t van meet af aan de ver
keerde sektor was . De zelfze
kere p raa t van de nieuwbe
noemde vlaamse profs — hun 
verzoek aan de publieke opinie 
« om een j aa r ti jd te kri jgen » 
— deed de rest : s inds de va
kant ieper iode 1966 is het heili
ge vuur meer en meer zoek ge
raak t . 

E n toch is het voorbije j aa r 
— zo menen we — nou niet be
paald een « verloren » j aa r . 

VANDAAG 

Het essentiële bleef behou
den: de vlaamse konsensus over 
de overheveling. Op deze eens
gezindheid zullen alle pogingen 
o m het hekken definitief aan 
de oude stijl te laten hangen, 
s teeds te p le t te r lopen. Stellig 
hadden wij een j a a r geleden 
gehoopt da t wij vandaag veel 
verder zouden s taan : het man
dement is nog steeds niet inge
t rokken (en da t was toch een 
baziseis) en ook op enige an
dere wijze is er geen klaarheid 
over de overheveling gekomen. 

E n toch is de leuvense toe
koms t niet somber : de evi
dent ie da t de overheveling he t 
enige middel is om ui t he t slop 
te geraken moge dan al van
daag he t immobi l isme in de 
hand werken, ze word t er niet 
minder om. 

De lessen van he t verlopen 
j aa r én de tijd dwingen tans 
iedereen in Vlaanderen die me t 
he t p rob leem Leuven begaan 
is, zich even te bezinnen op he t 
essentiële. Zich te bezinnen op 
en te beperken tot dat essenti
ële. 

Indien zulks gebeurt (en 
w a a r o m zou het niét gebeu
ren ?), dan kan een vernieuw
de Leuven-aktie — bijvoor
beeld in ok tober — er rus t ig 
zeker van zijn, dat er rezulta-
ten moeten volgen l 

«Ze» schijnen er een vaste gewoonte van te malcen om telkens na zowat een kwarteeuw terug 
geüniformeerd in onze steden te verschijnen. Ditmaal echter nu eens per uitzondering vriend
schappelijk : een duits politieman (in jeldgrau, inderdaad) regelt onder het onverschillig oog van 
een brusselse dito het verkeer op het Madouplein. « Kulturele uitwisseling », waarschijnlijk.^^ 

W I J IN NEDERLAND 
(jeeveedee) Joost van den Vondel, de prins van de nederlandse 
dichleis, laat aan het slot van het tieuispel « Ghijsbiechl van 
Aemstel > zijn held met droevig gebaar de woorden uitspre
ken ; « Vaer wel mijn Aemsterland, verwacht een andre heer >. 
Woorden die nog elk jaar op nieuwjaarsdag xveerklinken in de 
amsterdamse stadsschouwburg wanneer daar naar aloude traditie 
« de Gijsbrecht » wordt opgevoeid. Het zijn de wooiden ook die 
vorige week Amsterdams eerste burger, mr Gipbert van Hall, tot 
de zijne kon maken toen hij terug kwam van Den Haag waar hij 
door eerste-minister De Jong en de minisiers van Binnenlandse 
Zaken en Justitie, Beernink en Polak, op het matje was geroepen. 
Want de due bewindslieden hadden hem duidelijk te verstaan 
gegeven dat hij niet langer te handjiaven was als burgemeester 
van de hoofdstad. Wenste hij zelf zijn ontslag niet te nemen, dan 
zou de regering hem voor ontslag voordragen. 

Een dramatische ontknoping dus van de amsterdamse troebe
len van de jongste jaren. De regering heeft zich allerminst eU' 
gant gedragen ten opzichte van de heer Van Hall, want hem werd 
viel eens de kans gegund zich te veidedigen tegen de aanmer
kingen die gemaakt worden in het langverwachte rapport, dat de 
regeringskommissisEnschede (zo genoemd naar de voorzitlerjf, 
heeft samengesteld en dat pas deze week openbaar wordt ge
maakt, acht dagen na het ontslag van de burgemeester derhalve. 
Van de andere kant moet men ook stellen dat mr Van Hall zich in 
een onmogelijke pozitie had gewerkt door zijn uiterst zwakke en 
voortdurend zwevende beleid ten aanzien van de openbare orde 
in de hoofdstad. Als hoofd van de politie liet hij de ene keer 
bepaalde demonstraties toe om deze een volgende keer te verbie* 
den, en mochten op sommige dagen wél leuzen geroepen worden 
die een week later verboden werden. Toen vorige maand een 
groep matrozen op eigen houtje de jongelui, die zich in het Cen
traal Station misdroegen, te lijf gingen, was dat mede een ge
volg van onvoldoende akliviteit van de politie. Bij diezelfde ge
legenheid nam men het mr Van Hall zeer kwalijk dat hij die jon' 
gelui in het publiek < schorremorrie > noemde. Hij had immers 
dienen te beseffen dat het hier om jongens en meisjes ging die 
merendeels buiten hun schuld in moeilijke sociale omstandig
heden waren geraakt. Al deze dingen bij elkaar veroorzaakten 
voor de burgemeester 'n onhoudbare pozitie en daarom kan men 
er toch vrede mee hebben dat zijn ontslag veel eerder ingaat dan 
hij zelf had gehoopt. Te hopen is nu maar dat de t andre heer > 
die Amsterdam gaat besturen, voldoende taktische bekwaamhe
den zal bezitten om Nederlands lastigste slad zodanig te bestu
ren dat alle vrijheid gewaarborgd is zonder dat het tot uitwassen 
komt. 

Behalve de kwestie-Amsterdam had de nederlandse regering 
deze dagen nog andere karweitjes op te knappen. Het belang
rijkste daarvan gold de maatregelen in vei band met de werkgele
genheid. Van verschillende kanten was er op aangedrongen dat 
het kabinet algemene maatregelen, geldig dus voor het hele land, 
zou nemen om de bedrijvigheid te stimuleren. Gedacht was daar
bij aan het weder invoeren van de investeringsaftrek en de ver
vroegde afschrijving. Die wensen heeft de regering niet overge
nomen omdat zij van mening was dat daarvan dan ook talrijke 
bedrijven, vooral in de zogenaamde Randstad Holland, zouden 
profiteren die niet de minste steun nodig hebben. De moeilijk
heden in de werkgelegenheid zullen daarom voorlopig bestreden 
worden door speciale maatregelen, die gericht zijn op bepaalde 
delen van het land of op bepaalde bedrijfstakken. Afgezien van 
de steun die zal verleend worden aan de textielindustrie (waarin 
de jongste weken de ene zware klap na de andere vall), is er nu 
een post van tweehonderd miljoen gulden (bijna drie miljard 
franken) uitgetrokken voor het veilig stellen van zekere werk-
gelegenheden en voor verbetering van de situatie in sommige be
drijven. Het merendeel van genoemd bedrag gaat naar de mijn-
industrie in Limburg; de scheepsbouwers krijgen tien miljoen 

• gulden (140 miljoen fr.) en de rest gaat naar het fonds voor de 
middenstand, een sektor die het in Nederland ook zwaar te ver
duren heeft. 

Nu we het toch over geldbedragen hebben, moeten we ver
melden dat een zaterdag gehouden nieuwe aktie * Eten voor In
dia > minder dan een vijfde heeft opgebracht dan de grote inza
meling die verleden jaar onder dezeifde naam werd gehouden. 

Brachten in 1966 de Nederlanders samen niet minder dan 26 
miljoen gulden naar de kerken en gemeentehuizen die voor het 
goede doel op een zaterdag waren opengesteld, ditmaal kwam 
< slechts » 5 miljoen bijeen. Toch had de nederlandse televizie in 
een aantal veelbesproken programmas aangrijpende beelden la
ten zien van de nood in India en ook de kranten hadden hun 
best gedaan om de inzameling bij de lezers aan te bevelen. Omdat 
bekend is hoe vrijgevig de Nederlanders kunnen zijn (er wordt 
hier nog altijd aanzienlijk meer gekollekteerd dan gedemon
streerd), had men verioacht dat ook op zaterdag voor Pinksteren 
de beurzen weer eens royaal open zouden gaan. De initiatiefne
mers hadden er echter geen rekening mee gehouden dat elk jaar 
juist met Pijtksteren de kerkelijke kollekles worden gehouden 
voor missionarissen en (protestantse) zendelingen. Bovendien 
wordt in Nederland op de tweede zondag in met Moederdag ge
vierd en bij dit alles komt dan nog dat tienduizenden Nederlan
ders een lang weekeinde hielden en met auto en-of caravan er op 
uit trokken. 

Al deze omstandigheden realizeert men zich overigens eerst 
achteraf in een poging om vooral maar met te moeten konstate-
ren dat de Nederlandei minder voor een medemens in nood zou 
over hebben. We zouden zeker niet willen stellen dat dit laatste 
wél het geval is. Maar dat het volk wat kollekte moe begint te 
worden, zal niemand verbazen die haast dagelijks in winkelstra
ten en bij tram- en bushaltes xuoidt belegerd door met bussen 
rammelende kollektanten. Een speciale belastingregeling voor al 
die goede doelen zouden velen heel wat meer op prijs stellen. 
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Rond dit bedrag — al dan niet voor
zien van een uitroepingsteken — be
wogen zich deze week de perskommen-
taren en de kommentaren «tout court»: 
het iets meer dan een half miljoen jaar
wedde dat de parlementairen zichzelf 
hebben toegekend. 

Wat de kommentaren betreft, viel er 
een nogal duidelijke scheidingslijn vast 
te stellen : de kommentators van kon-

•servatieve strekking steigerden alleen 
al bij de idee van een verhoging der 
parlementaire vergoeding, waarbij som
migen hun protest dan toch beperkten 
tot het «hic et nunc» van de verhoging; 
in de sociaal-demokratische en kristen-
demokratische pers werden kommen
taren uitgebracht die van ongenuan-

EEN HALF MILJOEN! 
ceerd ten gunste van de verhoging 
gingen tot verstandige en beredeneerde 
randbemerkingen vooral over de ge
brekkige werking van de parlementaire 
insteUingen en over het gebrek aan 
klasse bij heel wat parlementairen. 

Inmiddels schenen al deze kommen
taren en de — meestal zeer zure — op
merkingen in de huiskamers van de 
belgische belastingbetalers de vroede 
vaderen in de Wetstraat weinig te de-

KONSEKWENT SOCIALISE! 

« De heer Achiel Van Acker, Kamei-voorzitter, verklaarde dat 
het wetsvoorstel Coppieters ter beperking van de adel in de 
diplomatie niet in overweging kon genomen worden omdat 
het ongrondvvetteHjk is ». 

(De kranleii van 12 mei). 

« De Kamer besliste bij zeer grote meerderheid, het wetsvoor
stel Coppieters niet in overweging te nemen. Opmerkelijk is 
daarbij, dat de socialistische kamerleden meestemden met de 
regeringsmeerderheid ». 

(De kranten van 12 mei). 

ren. De grote partijen hielden zich 
behoudens enkele voorzichtige pogin
gen om het fatsoen te redden en een 
paar individualisten die stroomop
waarts gingen — aan de lijn die in 
eindeloze palavers was uitgestippeld. 
De kristen-demokiaten en de socialis
ten waren als groep de grote voorstan
ders van de onmiddellijke verhoging, 
met ingang op 1 juni a.s. De P.V.V.-ers 
— even begerig naar de opslag — waren 
onder druk gezet door partijvoorzitter 
Vanaudenhove (voor wie de parlemen
taire vergoeding maar eeh drinkgeld 
is), die van de gelegenheid wou gebruik 
maken om nog maar eens elektorale 
munt uit een situatie te slaan : zij 
steunden een regeringsamendement 
dat de verhoging wou verdagen tot 1968 
en verwierpen de verhoging vanaf 1 ju
ni. Het zal hen niet beletten, vanaf, vol
gende maand grijnslachend het hele be
drag te inkasseren en zich daarbij ver
genoegd de handen te wrijven omdat 
zij de overtuiging toegedaan zijn dat zij 
de kwadratuur van de cirkel verwezen
lijkten : tóch opslag krijgen, maar de 
hete kastanjes door anderen uit het 
vuur laten halen. 

Tussen wansmakelijke appetijt en 
elektorale berekening nam de Volks
unie — zoals het hoort — een helemaal 
aparte pozitie in. Na de stemming in de 
gesloten Kamer-zitting maakte de 
Volksunie-fraktie overigens in een pers
mededeling haar houding bekend : « De 
Volksunie-fraktie van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers betreurt dat 
het probleem van de parlementaire 
wedde niet in openbare zitting werd 
behandeld. In een demokratische ge
meenschap bestaan er geen redenen om 
dergelijk probleem niet in alle aspek-
ten eerlijk en openlijk voor de open
bare mening te behandelen. De Volks-
uniefraktie erkent dat in principe een 
aanpassing van de parlementaire wed
de verrechtvaardigd is voor die verte
genwoordigers, die hun taak ernstig op
nemen. De fraktie had dan ook gewenst 
dat de verhoging van de parlementaire 
\vedde gekoppeld ware geweest aan een 
sisteem van aanwezigheidsgelden of 
een andere formule die toelaat reke
ning te houden met de werkelijke pres
taties. Om deze redenen hebben de le
den van de Volksuniefraktie zich bij de 
stemming onthouden ». 

Deze persmededeling bevat beknopt 
alle elementen die de houding van onze 
parlementairen hebben bepaald. Na
mens de Volksuniefraktie had mr. Van 
der Eist in het parlement reeds be
treurd dat het debat over de verhoging 
der vergoeding plaats vond achter ge
sloten deuren en dat daardoor de in
druk werd gewekt dat de publieke opi
nie het hele dossier met de stukken 
pro en contra niet mocht kennen. Dat 
de huidige vergoeding te laag was, is 
een algemeen aanvaard standpunt : na 
aftrok van de vele posten die voort
vloeien uit de politieke en maatschap
pelijke verplichtingen van een parle
mentair schoot er een nie't al te \r'\\-
jante bediendenwedde over. Wie \ er-
wacht dat het politiek personeel \ol-
doende kwalifikaties bezit voor zijn 
taak, kon zich onmogelijk vastklampen 
aan het behoud van een vergoeding 
waarvoor iedere universitair gediplo
meerde met een paar jaar dienst de 
neus zou opgehaald helDbcn. De Volks
unie achtte de verhoging dan ook in 
princiep gerechtvaardigd, altans voor 
de parlementsleden die werkelijk pres
teren. De koppeling van de verhoging 
aan de aanwezigheid is een praktisch 
betrekkelijk eenvoudig te verwezenlij
ken hervorming: de meerderheid heeft 
die hervorming niet gewild. 

Een element in het dossier « verho
ging » dat stellig niet onvermeld mag 
blijven is het feit, dat de Volksuniepar
lementsleden méér aan de partij moe
ten afdragen dan die van andere par
tijen, ledere V.U.-mandataris betaalt 
een vast percentage op zijn vergoeding; 
de parlementsleden die over extra-par
lementaire inkomsten beschikken, beta
len het dubbele : een niet gering be
drag dat de algemene partijwerking 
ten goede komt. 

Vóór de stemming over de in-
overwegingneming van het voor
stel Coppieters tot beperking 
van de deelneming van de bel
gische adel aan het buitenlands 
beleid betreurde kamerlid Cop
pieters dat het debat ten gronde 
over de al dan niet grondwette
lijkheid van dit wetsvoorstel in 
de kommissie van buitenlandse 
zaken door bepaalde groepen 
werd verhinderd terwijl ook het 
advies van de raad van state niet 
werd gevraagd. De h. Coppieters 
zei dat de zgn. grondwettelijke 
bezwaren van de CVP slechts 
kamoeflage zijn. De V.U. zou met 
belangstelling uitzien naar de 
houding van de C.V.P.-kamer-
groep tegenover het diskrimine-
rend beleid van de minister Tan 
buitenlandse zaken, die tot deze 
partij behoort. 

De inoverwegingneming zelf van 
dit wetsvoorstel werd verwor
pen met 138 stemmen tegen 18. 
De ganse V.U.-fraktie stemde 
voor, e\enals de kommunisten. 

onze mannen 
in het parlement 
• Kamerlid Coppieters hield een 

zeer uitgebreide en grondig ge-
dokumenteerde uiteenzetting in 
de bespreking van de begroting 
van nationale opvoeding en kui
tuur. Hij hekelde het ontbreken 
van een doelmatig opgestelde 
remwet inzake schoolbouw en 
stelde vast dat hoewel de school-
paktkommissie in geen enkele 
wettekst vermeld wordt, haar 
besluiten bindend zijn. Wat ge-
\yordt er van de grondwet ? 
\'olksvertegenwoordiger Coppie
ters betreurde ook de beperking 
der kredieten van het weten
schapsbeleid, verwonderde zich 
over het feit dat het rapport over 
de universitaire expansie gekend 
is door brusselse kranten doch 
niet door het ,)arlement, ; otes-
feerde tegen de begrafenisprak
tijken ten opzichte van de taal-
probleraatiek en -de diskrimina-
tie van de kleine partijen in dit 
verband, en stelde ook de dis-
kriniinatie i.z. wetenschapsbeleid 
ten nadele van Vlaanderen aan 
de kaak. Dit bracht hem bij het 
probleem Leuven. Hij eiste voor 
het parlement het recht van vol
ledige kontrole op de begrotin
gen der universiteiten op. Spre
ker gaf dan een omstandige op-
.somming van -igen be\indingen 
i.z. taalrollen te Leuven en het 
misbruik dat er in dit verband 
van Vlaamse professoren wordt 
gemaakt. Telkens onnieuw klaag
de hij de praktijken van het 
« sanhedrin der politici in de 
schoolpakfkommissie aan » en 
besloot met enkele taaiklachten. 

I Het wetsvoorstel van kamerlid 
H. Schiltz strekkende tot op
richting van informatie- en ont-
haaldiensten voor de brusselse 
agglomeratie werd naar de kom
missie binnenlandse zaken ver

zonden en niet naar de kom
missie -Meyers, zoals CVP-er Pa-
risis wenste 

Hij de stemming over de begro
ting der dotatiën (waarin de 
aanpassing der parlementaire 
vergoeding) onthielden zich alle 
\'.U.-kamerleden. Het wetsont
werp ter zake werd goedgekeurd 
met \?A stemmen tegen 11 en bij 
21 onthoudingen. 

Schriftelijke vragen werden ge
steld door kamerleden Goemans 
en Schiltz. 

Senator Wini .lorissen heeft een 
amendement ingediend bij het 
wetsvoorstel dat de nieuwe gren
zen van de bisdommen Luik, 
Hasselt en Brugge moet vaststel
len, strekkende tot het voegen 
van de Platdietse streek en het 
gewest Eupen en .Sankt \ ith bij 
het bisdom Limburg, waarmee 
ze taalkundig verwant zijn, in 
afwachting dat beide gewesten 
op politiek en administratief 
vlak \an Luik worden losge
maakt. 

Kamerlid Anciauv inferpeileer-
de o\er de aanneming van de 
franstalige gemeenteschool te 
Memmei in april jl. hoewel de 
minister zich in no\ ember 1966 
tegen de erkenning had verzet, 
waarop minister Grootjans met 
het gekende argument van de 20 
aanvragers replikeerde. 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
UITLEEN- EN UEESUREN 

In een vraag gericht tot de 
minister van nationale opvoe
ding betreurt senator Jorissen 
dat personen die na 16 u. in de 
Albertinabiblioteek een werk 
willen raadplegen dit niet meer 
kunnen krijgen hoewel de bi-
blioteek tot 21 u. open blijft. 
Hij vindt dat daardoor werken
de personen na hun diensturen 
geen gebniik meer kunnen ma
ken van de leesmogelijkheden. 
De minister is het daarmee 
eens doch wijst op volgende 
punten : 1. de leeszaal kan ge
bruikt worden tot 21 u. door 
hen die hun boek vóór 16 u. 
aanvragen; 2. die hun boek op 
voorhand hebben gevraagd; 3. 
die hun boek schriftelijk aan
vroegen. 

Het departement onderzoekt 
tans de mogelijkheid de distri
butie van boeken binnen de 
beperking der kredieten te ver
lengen doch overweegt ander
deels de vroegere sluiting van 
de biblioteek. 

, De betoelaging van rijkswege 
inzake regionale toeristische 
uitrusting en ten behoeve van 
de vakantiespreiding daarente
gen is ietwat rechtvaardiger, 
vermits we vaststellen dat de 
betoelaging van vlaamse pro
vincies, gemeenten en erkende 
VZW's hoger ligt dan deze voor 
Wallonië, hoewel ze voor 1966 
voor beide elk 225.000 fr be
draagt. 

Volledigheidshalve vermel
den we nog een vraag van de 
h. Jorissen i.z. betoelaging van 
de Vlaamse Toeristenbond en 
de Touring Club van België 
sinds 1947: elk voor 40 a 50.000 
fr met dien verstande dat de 
T.C.B, van 1956 tot 1960 geen 
subsidie ontving. 

TIJD GENOEO 

De minister van verkeerswe
zen liet weten aan kamerlid 
Mattheyssens dat de oplei-
dingskursussen bij de Sabena 

in beide landstalen werden ge
geven, uitgezonderd voor vlie
gend personeel, dat zijn oplei
ding in 't Engels ontvangt om
dat de handleiding in deze taal 
is opgesteld en omdat het En
gels de voertaal is aan boord 
van vliegtuigen. Bij gebrek aan 
instrukteurs die het Engels 
beheersten, werd een gedeelte 
dezer technische kursussen in 
het Frans gegeven, doch dwin
gende veiligheidsmaatregelen 
noopten de Sabena ertoe ten 
deze geen verder gebruik van 
beide landstalen te maken. De 
algemene mededelingen voor 
het personeel zijn in beide 
landstalen opgemaakt. Wat de 
uitvoeringsbesluiten bij art. 48 
van de gekoördineerde wetten 
op het gebruik der talen in be
stuurszaken betreft, wacht de 
minister nog steeds op het ver
slag van de werkgroep die met 
de studie ervan werd belast. 
Deze werkgroep studeert ofwel 
nu al drie jaar aan een stuk 
ofwel werd ze te laat opgericht 
ofwel is ze samengesteld uit 'n 

bende luiaards... De ministers 
en hun werkgroepen kunnen 
echter veel, veel vlugger wer
ken als het om besluiten, voort
vloeiend uit de koepelwet 
gaat... 

MINISTER OVERWERKT 7 

De minister van volksge
zondheid vond geen tijd om de 
vraag van kamerlid Mattheys
sens te beantwoorden, waarin 
deze er « zijne excellentie » at
tent op maakte dat de vaste 
kommissie voor taaltoezicht 
heeft aanbevolen dat alle' pun
ten op de agenda van de ge
meenteraadszittingen en de 
daarbij horende verslagen in 
de gemeenten van Brussel-
Hoofdstad tweetalig moeten 
zijn. De vice-goevemeur werd 
reeds verzocht hiervoor maat
regelen te treffen. Volgens ka
merlid Mattheyssens is er geen 
enkele reden om deze stelregel 
ook niet toe te passen op de 

kommissies van openbare on
derstand. 

M. 

BELASTINGEN 

TE BRUSSEL 

Uit het antwoord van de mi
nister van financies aan volks
vertegenwoordiger Lootens 
blijkt dat de administratie der 
direkte belastingen te Brussel-
1 over 96 ambtenaren beschikt 
inzake taksatie van vennoot
schappen en Brussel-II over-
88; er zijn verder resp. 21 en 
15 kontroleurs, 11.062 en 8.262 
dossiers, 119 en 77 personeels
leden in funktie van de kontro-
'le en het kontrole-gemiddelde 
bedraagt 6,3 en 7,7. Volgens de 
minister wordt gestreefd naar 
een billijke takenverdeling 
waarbij zich echter aanwer-
vingsmoeilijkheden doen gel
den. Over het door de h. Loo
tens opgeworpen taalaspekt 
rept de h. Henrion echter met 
geen woord. Is hij dan werke
lijk in linguïstische zaken zo 
kopschuw als men beweert ? 

TOERISTISCHK 

DISKRIMINATIE I 

Uit het antwoord van de 
staatssekretaris voor toerisme 
op een vraag van senator Joris
sen blijkt, dat de toelagen van 
het kommissariaat - generaal 
voor toerisme qua termale uit
rusting en propaganda bijna 
voortdurend hoger liggen voor 
Chaudfontaine en Spa dan voor 
Oostende. Pas sinds een tiental 
jaren liggen de bedragen voor 
Chaudfontaine en Oostende 
bijna gelijk, doch de betoela
ging voor Spa bedraagt bijna 
telkens het dubbele van Chaud-
fontaine-Oostende. Men kan nu 
wel aannemen, dat Spa als ter
maal centrum belangrijker is 
dan Oostende maar een jaar
lijkse toelage die voor beide 
Waalse centra de 3,5 miljoen 
benadert tegenover 850.000 fr 
voor Oostende is een verhou
ding, die o.i. scheef getrokken 
is. Vooral als men bedenkt dat 
het toeristisch overwegend be
langrijker Vlaanderen door dat 
zelfde K.G. voor Toerisme in 
andere toeristische opzichten 
minstens even stiefmoederlijk 
behandeld wordt. 

TOERISTISCHE 

DISKRIMINATIE I I 

Deze diskriminatie blijkt da
delijk uit het antwoord van de 
zelfde minister aan de zelfde 
senator, die vroeg hoeveel elke 
provinciale federatie voor toe
risme aan toelagen voor pro
paganda ontvangt. Van 1953 tot 
1960 was dit bedrag voor elke 
provincie jaarlijks 50.000 fr, 
van 1961 elk 100.000 fr. Als men 
nu weet dat de kustprovincie 
alleen reeds toeristisch gezien 
belangrijker is dan alle andere 
belgische provincies samen dan 
komt deze gelijke betoelaging 
op een schromelijke achteruit-
stelling van het toerisme in 
Vlaanderen neer. Ook de vere
nigingen voor vreemdelingen
verkeer worden paritair betoe
laagd, zoals uit een derde toe
ristische vraag van senator Jo
rissen blijkt. Van 1947 tot 1966 
is het jaarlijks totaal geleide 
lijk van 750.000 fr tot 3,5 mil
joen gestegen, in gelijke delen 
verdeeld voor beide taalgebie
den, zonder dat Brussel een 
toelage ontving (straks eisen 
de brusselse gemeenten hun 
derde op...). 

DOKUMENT 

DE GELOVIGEN IN DE PARTIJ 

DE GELOVIGEN IN DE DEMOKRATlt 

DE GELOVIGEN \X HET KERSTPROGRAMM 

melden U met erote droefheid t>«t overlijden van de 

C.V.P.-JONGEREN van het ARR. MECHELEN 

op laffe wijze -vermoord door de GROTE PARTIJBONZEN 
van het arrondissement Mechelen, met goedkeuring vai 
het NATIONAAL BUREAU van de CVP-JONGEREN ,', 
en de NATIONALE CVP -LEIDING, onder ontstemd medeVoelen 

^ en machtloos toezien van de overgrote meerderheid 
van de CVP-JONGEREN uit gan.'̂  '-et Viso-nse land 

' OMDAT deze jongeren het federalisme voorstaan, 
OMDAT deze jongeren een eerlijke verjonging in hun"partij wensten, 
OMDAT deze jongeren zich hebben uitgesproken tegen de standenverzuiimg in hun partij. 
OMDAT deze jongeren een werkelijke a-confessionele partij wensten, 
OMDAT deze jongeren grondige struktuurhervormingen voorstonden op sociaal-ekonomisch vlak, 
OMDAT jiezê jongeren het politiek leve« als een idealistische inzet beschouwen 

voor de volksgemeenschap in plaats van een zuiver materialistisch berekenen. 

Men kan kort o- uitspraak aanhalen van dhr Leo Van Ackere, Nationaal Sekretaris van de CVP. 
die op 8 januari 1967 te Brussel in naam van de Nationale Voorzitter van de CVP Senator Houben 

ten overstaan van vier afgevaardigden van de Jongeren van het Arr, Mechelen 
in de Nationale «Tempel» van de CVP - verklaarde ; 

<U is te progressief en te eerlijk ! üw politieke opvattingen stroken nj,et langer met 
de meest ganebarc in de partij (?!) ü moet dus begrijpen dat üw plaat-- niet meer bij ons is '> 

Deze uitspraak was en blijft duidelijk, 
en een -nooiere en vleiender LIJKREDE kon niemand uitsp. 

Noch bloemen, noch zuilen, noch kronen « 

Begraïerisonderneming . 
RobeEt^GeJdwo!f en Wilfried Kazakd^aaier R'n^ '''ricolore 1830 Bruxe" 

Het Tijdschrift « C.V.P.-Jonge-
renecho », uitgegeven te Meche
len, bracht op de eerste pagi
na van zijn mei-nummer dit 
«overlijdensbericht». Zoals on
ze lezers zich herinneren wer
den de mechelse C.V.P.-jonge-

ren in de ban van de partij ge
slagen, omdat zij het aange
durfd hadden samen met 
Volksunie-jongeren een debat
avond over federalisme te be
leggen. Het overlijdensbericht 
laat geen twijfel over de iden

titeit van degenen die de me
chelse C.V.P.-jongeren uit de 
partij gejaagd hebben : « Wil
fried Kaz/ukdraaier» — de 
achtbare ex-federalist Wilfried 
Martens — was er natuurlijk 
bij I 



de wereld 

VIER WAARSCHUWINGEN 
EEN SUKSES 

Er zijn deze week drie waarschuwin
gen van zeer gezaghebbende zijde in 
verband met de oorlog in Vietnam en 
één nieuwe oorlogsdreiging. Daar is 
vooreerst de verontrustende verklaring 
van Oe Tant, die de Vietnam-oorlog 
« het voorspel tot een 3de wereldoor
log » noemde. Dan is er de hartstochte
lijke oproep van paus Paulus VI *e Fa-
t ima tot vrede. De paus zei dat de we
reld moreel nog lang niet zo uitgerust 
is als ze wetenschappeli jk en technisch 
is. De wereld wordt nog steeds be
dreigd door oorlog, honger en nood. 
Deze als waarschuwing bedoelde toe
spraak kreeg samen met de pessimisti
sche bedenking van Oe Tant nog meer 
reliëf door de verklaring van Tsjoe En 
Lai, China's eerste minister, die met 
een chinese interventie in Vietnam re
kening houdt wanneer Noord-Vietnam 
daa rom zou verzoeken, wanneer Peking 
zijn eigen belangen zou bedreigd achten 
door een verdere amer ikaanse eskala-
tie of wanneer Amerika en Rusland een 
regeling van het konflikt zouden af
dwingen die Peking strijdig acht met 
de belangen van Noord-Vietnam. Of 
deze verklaring ook bedoeld is als af-
leidingsmaneuver nu de kulturele revo
lutie in een « kulturele » chaos is ont
aard, is de vraag. 

Nu kunnen al deze verklaringen wel 
bedoeld zijn om de grote mogendheden 
of de respektievelijke tegenstanders 'n 
grens te tonen van het geweld. Maar 
da t belet niet dat ze in klare bewoor
dingen zijn gesteld en een noodlottige 
eskalatie op wereldschaal voor moge
lijk houden. 

Daar komt nog bij de opflakkering 
van het geweld in het Midden Oosten, 
op twee plans : Egypte liet opnieuw 
zuid-saoedische dorpen bombarderen , 
ondernam zelfs een gasaanval op twee 
jemenit ische dorpen, terwijl het zijn 
leger in a larmtoes tand bracht met het 
oog op een aktie van Israel tegen Syrië. 

• In de Sinaï-woestijn worden t roepen 
gekoncentreerd en in gans Egypte was 
de noodtoestand afgekondigd. Nasser 
gokte opnieuw zwaar. 

Op europees vlak is er de stri jd o m 
de opvolging van Hallstein voor he t 
voorzit terschap van de gefuzioneerde 
europese lichamen. De namen van de 
kandidaten wijzen er op dat Hallstein 
op een al te lichtzinnige wijze door Pa
rijs aan de dijk werd gezet bij een te 
slappe houding van Bonn. Dat de Ken-
nedy-ronde in laatste instantie van een 
totale mislukking werd gered (verla
ging met 35 % van de tol-tarieven) is 
een troost voor de vertraging en onder
mijning van de versmelt ing van de eu
ropese exekutieven, gevolg van de Gaul
le's weerzin voor een echt supranat io
naal gezag. Het heeft er veel van weg, 
dat de Gaulle zijn verzet naar een an
der plan heeft verlegd : door zeer voor
waardeli jk met Engelands aanvraag 
in te s temmen bekwam hij als kompen-
satie de verwijdering van de man, die 
in zijn ogen te gevaarlijk is voor zijn 
(de Gaulle's) Europa der Vaderlanden. 
De Gaulle zelf hield voor 1000 joernalis-
ten zijn 15e perskonferent ie met een 
principiële geloofsbelijdenis in Europa, 
halve afwijzing van Engelands lidmaat
schap (reeds gevolgd door enkele ge
wezen EFT A-partners) en een verant-

Naar schatting hebben 2 miljoen mensen zaterdag te Fatima de mis bijgewoond 
die er door Paulus VI werd opgedragen. De kritiek op deze reis steunde op twee 
pijlers : protest tegen een « erkenning » van een regime, dat de vrijheid onder
drukt en koloniaal denkt en ten tweede : pauselijke steun voor overdreven ge
achte mariologie. Zijn hartstochtelijke vredesoproep heeft echter deze kritiek op 

de achtergrond gedrongen. 

woording van zijn volmachtenaanvraag, 
waartegen de zelfde dag in gans 
Frankr i jk werd gestaakt . 

In europese kringen verklaarde men 
zich voldaan over het unieke feit, da t 
voor het eerst één man namens Europa 
(Rey, die aldus zijn kansen voor het 

voorzi t terschap van de exekutieven 
vergroot te) op de Kennedy-ronde was 
vertegenwoordigd en over de mogelijke 
toet reding van Engeland. Dit alles ver
mocht echter de bezorgdheid om Viet
nam en het Midden-Oosten niet te mil
deren. 

Steeds meer griipt de inteniHtionaliza-
tie om zich heen. Al lijkt het er nu wei 
op dat de brusselse burgemeesters wil
len teruggaan naar het leenroerig stelsel 
met stadsrepublieken, toch weet elke 
moderne mens maar al te best dat ieder 
land steeds meer verbonden geraakt met 
de andere landen. Wereldorganizaties 
zijn onvermijdelijk geworden. 

Zolang deze organizaties niet veel 
meer zijn dan op zich /elf levende en 
werkende lichamen die hoogstens in 
kontakt komen met de nationale minis
teries van buitenlandse /aken, zo lang 
heeft hun taalgebruik minder belang. 
Dat de Organizatie der Verenigde Na
ties voor haar vergaderingen en voor 
haar administratie slechts eet) viertal 
talen heeft aanvaard, heeft geen weer
slag op de taalvrede in de aangesloten 
landen. 

Gans anders wordt het wanneer het 
een organizatie betreft zoals de Noord-
atlantische Verdragsorganizatie (.NAVO 
of .NATO), die een uitzonderliik belang
rijk en groeikrachtig lichaam i.s en die 
in al de aangesloten landen wortel 
schiet en tot belangrijke kontakten leidt 
met de nationale legers en de nationale 
openbare besturen. 

Kunnen wtj onverschillig blijven voor 
het taalgebruik in de l'NO zolang deze 
UNO zich niet in ons land komt vesti
gen, dan IS zulks niet het geval \oor de 
NAVO. 

Het taalgebruik tussen de .NAVO en 
ons leger of onze openbare besturen 
kan een gevaar worden voor de taalvre
de in ons land. Dit des te meer, omdat 
het Frans wel en het Nederlands niet 
werd aanvaard als officiële NAVO-ge-

DE NAVO EN DE T A A L V R E D E 
bruikstaal. Een dergelijk oiideischeid 
schept een ^^evoel van onbehagen bij de 
Vlaamse ambtenaren die naast waalse 
ambtenaren de NAVO-zaken moeten 
afhandelen. 

Het taalgebruik tussen diensten en 
leden van de NAVO en tussen onze mili
taire, gerechtelijke en openbare diensten 
schiep reeds geruime tijd een probleem. 
Want talrijker dan men op het eerste 
gezicht kan vermoeden, waren de kon
takten tussen NAVO-militairen en -dien
sten (britse bazissen in de Kempen, 
duitse bazis in Arendonk, geïntegreerd 
hooldkwaitier in Tongeren) en de bel-
gische openbare besturen. 

Dat probleem stelt zich tans nog zo
veel te .scherper, nu met alleen de 
SHAPE, maar ook later de NAVO-raad 
zich met hun duizenden personeelsleden 
bij ons vestigen. Tot zelfs de kleinste 
plaatselijke politiedienst kan (h\. naar 
aanleiding van een verkeersongeval) bij 
het probleem worden betrokken. 

üe Vlaamse bewustwording is reeds 
zodanig uit de kluiten gewassen dat wij 
met bv. een «pour les Flainands la même 
chose» niet tevreden zijn en dat we ons 
zeker niet neerleggen bij het tot verve
lens toe herhalen van het officieel zijn 
van het Engels en het Frans bii de 
NAVO om ons dan te doen zwijgen. 

Tot op zekere hoogte — d.w.z. zo lan,u 
de NAVO-diensten niet in kontakt ko
men met ons openbaar leven — DKXKn 

die diensten de taal gebruiken die zij 
verkiezen. Maar de taalvrede en de goe
de verstandhouding tussen vlaamse mili 
tairen en ambtenaren en tussen waalse 
militairen en ambtenaren mag er niet 
door verstoord worden. 

Om die reden heeft de Volksunie, 
naast de VVB en het VVO, zich inge
spannen om deze zaak op gezonde bazis 
te doen regelen. Hef standpunt van de 
Volksunie — en zonder enige twiifel van 
alle bewuste Vlamingen — is dat zomin 
onze plaatselijke besturen als onze ge
rechtelijke diensten, ons leger en onze 
centrale besturen mogen afwijken van 
de belgische taalwetgeving. 

Het staat de NAVO-diensten vrij hun 
taalgebruik te kiezen, maar zoals het 
past dat een gast rekening houdt met de 
huisvrede bii zi|n ga.stheer, zo lijkt het 
maar beleefd dat de NAVÜ-dien.sten in 
het land rekening houden met de alhier 
nagestreefde 'aalvrede. 

Op dat gebied werd door de Britten 
in onze Kempen trouwens het passend 
voorbeeld gegeven • de briefwisseling 
met de belgische plaatselijke en gerech
telijke diensten gebeurde op hoffelijke 
v\ijze in de taal van deze diensten. 

Voor de SHAPE en de NAVO-raad is 
de/elfde hoffelijkheid geboden en, in 
dien zij voor hun briefwisseling met bel
gische diensten toch Engels of Frans 
zouden gebruiken, dan moeten ze besef
fen dat er in België wetten bestaan die 

voor alle openbare diensten het taalge 
bruik regelen. Onze openbare diensten 
moeten ofwel in het Frans, ofwel in het 
Duits ofwel in het Nederlands, al naai 
gelang is voorgeschreven door onze 
wetten, met S H A P F : en met de NAVO 
raad onderhandeten. 

Terzake zijn de NAVO-overhedei 
trouwens ook van goede wil, want uil 
hun « NAVO-MAANDBLAD > van maarl 
19t)7 blijkt dat ze wensen rekening Ie 
houden met de belgische taalkundige ge 
voeligheden. Taktisch gezien zou het 
trouwens een vergissing zijn, geen reke 
ning te houden met de taal van meei 
dan 70 % van de belgische .soldaten, d u 
m de meest gevaarlijke duitse zone (na 
bij het ijzeren gordijn) zijn gelegerd. 

Bij het afsluiten van overeenkomsten 
die noodzakelijk zijn ingevolge de vesti 
ging van SHAPE en de .NAVO-raad in 
ons land. komt het ei nu enkel op aan 
dat die goede bedoelingen worden vast 
gelegd in goede teksten, die verwarring 
uitsluiten en de taalvrede in ons land 
waarborgen. 

Sedert december li»ü6 tot op hedei» 
stelde ik op dat stuk verschillende par 
lementaire vragen aan de ministers van 
Buitenlandse /.aken en van r^ands\erde-
diging. Ik zal het verloop van dat duei 
voor onze taal in NAVO-verband in een 
volgend artikel nader toelichten. 

dr. H. BALLET, 
senator. 
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CHINEES RAFFINEMENT 

Een aparte aanblik van de 
kulturele revolutie in China en 
van de vreemdelingenhaat in 
het land van Mao biedt de su
permarkt voor vreemde diplo-
niaten te Peking. Men kan er 
van alles in overvloed aanko
pen en de verkoopshallen zijn 
werkelijk feestelijk versierd 
met bonte vanen, guirlandes 
e.d.m. Wie echter Chinees kan 
lezen stelt vast, dat de op
schriften boven de uitstallin
gen minder feestelijk luiden. 
Zo kan men boven de afdeling 
reukwaren volgende slagzin ïe-
zen : « Weg met het revizionis-
tisch frans-russisch komplot » 
en boven de uitgestalde vlees
waren hangt de (aangepaste !) 
spreuk « Snijdt Kosygin in 
stukken ». Boven de visetalages 
wordt men aangemaand « de 
hondekop Tito te braden »... 
Smakelijk eten... 

PAUSELIJKE REIZEN... 

De Fatimareis van Paulus VI 
heeft in Afrika kritiek uitge-

Men zou een paraüeel kunnen trekken tussen Spanje 1937 en 
burgeroorlog op het Iberisch schiereiland, zo dient vandaag het 

rein voor nieuwe wapens. 

Vietnam 1967. Zoals destijds de 
Vietnamese slagveld als oefenter-

EDGARD PISANI 
Eén keer dan toch heejt Brussel model ge

staan voor Parijs ; in navolging van Van 
den Boeynanls heeft de Gaulle onlangs be
sloten, het parlement uit te schakelen door 
te gaan regeren bij vohnachlwet. Alhoewel 
Brussel kronologisch Parijs voorafging, is 
het niet tnoeilijk om in V.d.B.'s volmacht-
wet het tipisch gaullistisch-autoritair pa
troon te herkennen. Hier zowel als in 
Frankrijk ontsproot de volmachtwet aan 
eenzelfde behoefte : een onstabiele rege
ringsmeerderheid in het parlement niet de 
kans "even, onderling te gaan baheleien of 
zélf intitiatieven te treffen die de regering 
niet .welgevallig zouden zijn. 

Te Brussel werden de volmachten geëist 
in het kader van de financiële sanering; te 
Parijs heette het dat de regering de handen • 
vrij moest hebben om de E.E.G.-beslissingen 
in afwachting van de afbraak der laatste tol
muren te treffen. In beide gevallen waren 
dat — zoals gezegd — de officiële drogrede
nen; de werkelijkheid zag er anders idt. 

De xverkelijkheid te Parijs was, dat het 
onullisme zwaar aangeslagen uit de verkie
zingen is gekomen. Met moeite werd een 
mcerderlieid bereikt; die meerderheid was 
echter uiterst krap en moest bovendien nog 
üeunen op frakties die binnen het gaullis-
me of aan de rand eman een eigen koers 
varen en die tijdens de verkiezingskampan
je hun elektorale aantrekkelijkheid hadden 
trachten te verliogen door de nadruk te leg
gen op hun onafhankelijkheid tegenover de 
officiële Vijfde Republiek. 

Een dier frakties aan de rand van het 
gaullisme is die van de konservatief Gis-
card d'Estaing. D'Estaing had tijdens de 
kiesstrijd kampanje gevoerd onder hel mot
to « Old, mais... ». Het kjram er na de ver
kiezingen voor hem op aan, door zijn fraklie 
de nadruk te laten leggen op de achter het 
xvoord « mats » verscholen rezerves tegen
over Pompidous ortodoks gaullistisch be
leid; de Giscardisten zijn in de nieuwe As
semblee minder gewillig geworden dan in 
de vorige. 

Een ander krachtcentrum zijn de mensen 
rond Edgard Pisani. Pisani is een links
gaullist, die tijdens de verkiezingskampanje 
er geen geheim had van gemaakt dat hij 
slechts minister in een nieuwe regering zou 
worden xioor zover die regering de nadruk 
zou gaan leggen op€ Ie social >. 

Pisani, die onder de vorige regering mi
nister van Landbouw was en tans de wo-
ningbouxü toevertrouwd kreeg, is altijd nog
al een onafhankelijk man geweest. Hij kan 
zich dat veroorloven : tijdens de vijf jaar 
dat hij prefekt was van het boerendeparte-
ment Haule-Marne, heeft hij zich daar een 
sterke huismacht opgebourcd. Zijn jarenlan
ge aamvezigheid aan hét hoofd x>an het de
partement van Landbouxu heeft zijn invloed 
niet doen afbrokkelen, wel integendeel! Hij 
Zedroeg zich onafhankelijk, bewoog zich aan 

de rand van het gaullisme en had zodoende 
alle voordelen van de nabijheid van de 
Gaulle plus de voordelen van hel steeds 
voorzichtig een beetje af stand, nemen van 
de generaal. Tijdens de È-E.G.-besprekingen 
te Brussei en elders bleek hij een vasthou
dend, laai onderhandelaar Ie zijn die geen 
duimbreed loste als het de belangen van 
de franse boeren betrof. Dat wil wal zeg
gen : Frankrijk heeft nog altijd 20 t. h. 
landbouxuers onder zijn aklieve bevolking 
en xvie die achter zich weet, heeft een ^^er 
sterke maneuvergroep. Het besef van zijn 
sterkte én van de voordelen om zich wat 
aan de rand van de Vijfde Republiek te 
houden bracht Edgard Pisani er toe, na de 
jongste verkiezingen een poging te onder
nemen om samen met een aantal andere 
linksgaullisten een afzonderlijke parle-
mentsfraktie te vormen. De poging mis
lukte omdat Pompidou — op aanwijzing 
van de Gaulle zelf — onmiddellijk uiterst 
kalegoriek optrad. Pisani kreeg desondanks 
een zetel in het niextwe kabinet : het was 
voor de Gaulle interst lastig om de popu
laire ex minister van Landbouw aan de kant 
te laten staan. 

Toen de generaal onlangs tijdens een ka
binetsraad in zeven haasten en als het ware 
in de rand der bespreking zijn voornemen 
liet doorschemeren om een volmachtwet 
aan het parlement op te leggen, kxcatn er 
icel even verzet. De ministers Jeanneney en 
Beltencourt protesteerden zwakjes; Pisani 
trok feller van leer en bood de Gaulle zijn 
ontslag aan. De generaal aanvaardde het 
onmiddellijk. 

Het ongenoegen over de volmachtwet 
bleef trouwens niet beperkt tot de kabinets
raad. De oppozitie liep {en loopt) natuur
lijk storm, maar ook de meerderheid slikte 
^de volmachten met zo gemakkelijk als de 
C.V.P.-P.V.V.-meerderheid dat te Brussel 
deed. De gaullist Bernard Pons drukte er 
zijn verontwaardiging over uit dat, ondanks 
de lessen van de verkiezingen, het parle
ment alxueer naar huis gestuurd werd. De 

,gaullist Palewski stelde publiek de vraag : 
« waarvoor dienen We eigenlijk ? ». Zelfs 
Pompidou moest de protestanten bekennen: 
< Ik kan uw houding ten dele begrijf^en >. 

Helemaal begrijpelijk is de houding van 
Pisani. Als lid van de Assemblee zal hij over 
veel meer bewegingsvrijheid beschikken dan 
als minisier. 

Hij zal zich beter dan ooit kunnen xinjden 
aan de uitbouw van een eigen poitlieke 
macht. Want met zijn ontslag heejt Pisani 
ongetwijfeld méér voor ogen dan een pro
test tegen de volmachten : hij bereidt reeds 
tans zijn post-gaxdlistische carrière voor. Hij 
is het zoveelste bewijs er van, dat de gaul
listische erfenis virtueel reeds voor open 
verklaard is. 

A.N. Tovano. 

lokt : men ziet er een on
rechtstreeks hoffelijkheidsge-
baar (indien niet meer !) in ten 
opzichtte van Portugal, dat in 
Afrika niet wil dekolonizeren. 
Deze kritiek geldt dan uitgere
kend een pauselijke reis naar 
een land, waarvan de minister 
van Buitenlandse Zaken ten 
tijde van de Indiareis van de 
paus daarover letterlijk het 
volgende zei « Het bezoek aan 
India van de paus is nutteloos 
en onrechtvaardig en is te be
schouwen als een onverdiende 
belediging aan een kristelijke 
natie door het hoofd van het 
kristendom .̂ Deze bittere 
woorden waren Alberto Franco 
Nogeira ingegeven door de her
innering aan de gewelddadige 
inlijving door India van de 
Portugese enklave Goa, die be
trekkelijk kort voor de pause
lijke India-reis was gebeurd. 

...NIET ZONDER RIZIKO'S 
Was de Fatimareis dan een ge
baar van herstel ? Wat er van 
zij, in de reiskoffer van de 

paus bevond zich niet alleen 
een protest van sommige afri-
kaanse staten doch ook een 
verzoekschrift van het Natio
naal Portugees Bevrijdings
front, dat zijn zetel te Algiers 
heeft, en waarin om vrijlating 
van de politieke gevangenen en 
afschaffing van de koncentra-
tiekampen in Portugal werd 
gevraagd. 

Een en ander geeft de tegen
standers van pauselijke ver
plaatsingen argumenten in de 
hand. Nu is het echter te laat 
om terug te krabbelen, omdat 
zulks gevaarlijk zou zijn niet 
alleen omdat pauselijke reizen, 
die een religieuze aanleiding 
hebben, onvermijdelijk politie
ke nevenaspekten verkrijgen, 
maar ook omdat het afgelasten 
ervan evengoed als een «af
front » in het land van bestem
ming kan aangevoeld worden 
als het doorzetten van de reis
lust elders politiek getint pro
test oproept. 

PlUS EN CHURCHILL. 
«Der Stellvertreter» van 

Rolf Hochuth mocht in Enge
land opgevoerd worden in de 
officiële schouwburgen. Tegen 
de (gedeeltelijke) afwenteling 
van de schuldvraag in de jo
denvervolging op het Vatikaan 
bestond in het anglikaanse En
geland (ook al relatief) geen 
bezwaar ondanks de oekume-
ne. Nu echter Hochuth in een 
tweede toneelstuk Churchill 
zwaar aanpakt (en hem o.a. de 
inderdaad nutteloze bombarde
menten van sommige duitse 
kultuursteden onder de neus 
wrijft) is hij niet langer « wel
come» op de britse staatstoneel-
podia en moet hij privaat ge
speeld worden. Ook al beweren 
heel ernstige historici, lijfart
sen en psichologen vandaag 
dat Churchill van nature uit 
een man « van de oorlog was », 
een fascist in potentie, die het 
alleen aan zijn britse (en niet-
duitse) geboorte te danken 
heeft dat hij van potentieel 
ook geen echt fascist is gewor
den. Als we het goed begrijpen: 
Churchill had als Duitser best 
een gevaarlijke konkurrent van 
Hitler kunnen zijn... 

Staatsgreep of geen staatsgreep : deze ateense koekjesbakker, 
blijft rustig zijn waar op straat rondventen. 
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europa in Vlaanderen 

de laagste sport op 

onlangs verschenen kro-

In de zelfde stad, van waaruit een verfranst edelman — van 

de ladder naar het u salon bleu » te Brussel — in zijn 

niek « Confession d'un flamand » het doodversleten refrein herhaalde van de Vla

ming die zich opsluit in zijn « ghetto linguistique n, bestaat bijna twintig jaar het 

Europa Kollege. Dit Europa Kollege kwam er vooral door de werking van een 

plaatselijk komitee, waarin enkele Vlamingen hemel en aarde verzetten, om te 

Brugge een « europees kultureel een trum >, te vestigen. In dit komitee hebben 

we toen geen telgen van de kleine adel uit het brugse of elders in Vlaanderen 

noch van de verfranste burgerij gezien. Misschien konden ze zich niet eens voor

stellen, dat de gewone Vlaming zich met zoiets als Europa kon bezig houden en 

erover stoute dromen koesteren. Noch minder deze stoute dromen verwezenlijken. 

We leiden deze repoHage over het Europa Kollege van Brugge opzettelijk vanuit 

deze gezichtshoek in, om(^at deze^ instelling een der minst « onverdachte » en wel

sprekendste negaties is van de idiote praat, die frankofonen met de regelmaat van 

de grootst denkbare bekrompenheid en dito immobilisme in het denken over ons 

Vlamingen en het zgn. taaigetto uitkramen. Er is trouwens meer : het Europa Kol

lege is de allereerste europese instelling, lang voor er van enige europese administra

tie te Luxemburg, Straatsburg of Brussel sprake was. Dat is uiteindelijk de presta

tie van enkele vlaamse mensen uit West-Vlaanderen, zonder dat we deze prestatie 

willen overdrijven, doch tok niit minimalize-ien, vooral geplaatst tegenover een 

minderheid hautaine frankofonen, die vanuit hun werkelijk bestaand getto orake

len en spreken over zaken, waarvan ze niet het minste benul hebben en indien wel, 

verzwijgen wat normaal moet gezegd worden. 

A F K E R I N G VAN H E T VERLEDEN 

De naoorlogse tijd in de late veerti
ger jaren wekte een grote hoop onder 
de europese jongeren en de jongeren in 
het algemeen. Het was de tijd van we
reldburger nr. 1 Gary Davis, de jonge, 
naieve idealist, die te Parijs en elders in 
Europa de wereldsolidariteit predikte en 
meewerkte met de jongeren, die aan de 
Rijngrens tussen Frankrijk en Duitsland 
simbolisch de tolbarrières neerhaalden 
en de europese eenheid propageerden : 
pozitief antwoord op de chaos van de 
tweede wereldoorlog. De europese fede
ralisten zochten bijna onmiddellijk in 
een idealistisch elan, dat niet van te
kortkomingen vrij te pleiten was (hoe
wel begrijpelijk en te verontschuldigen 
in de haatpsychose die toen Europa ver
scheurde) aansluiting op de toekomst, 
die ze slechts en terecht in europees ver
band als pozitief antwoord op de ver
scheurdheid van de tweede wereldoorlog 
zagen en wilden verwezenlijken. Men 
kan de grote idealistische inslag van de
ze beweging niet ontkennen al moet het 
ons van het hart dat de europese fede
ralisten te weinig rekening hebben ge
houden met het Europa der Volkeren. 
Want uiteindelijk is de enige europese 
oplossing niet deze van de technokraten, 
die alleen een ekonomische integratie 
zien en een politiek vertrekkend van de 
bestaande staten, zonder rekening te 
houden met de etnische elementen, die 
nochtans de bazis uitmaken van gelijk 
welke integratie en waarmee uiteindelijk 
ook de europese eenwording rekening 
zal moeten houden, wil ze duurzaam 
zijn. 

In deze tijd van nieuwe hoop was de 
europese beweging uiteraard een bewe-
gi.ig die haat tussen de volkeren moest 
opruimen zonder haar rol te vergeten 
in de zeer snelle evolutie van de omme
keer der bondgenootschappen Dat 
maakt dat de europese federalistische 
beweging een flagrante ontkenning in
hield en inhoudt van de revanchegeest, 
die ook het land beheerste dat de eerste 
europese instelling gastvrijheid schonk, 
de Duitsers inbegrepen. Daardoor stond 
deze beweging meteen ook, zonder dat 
zulks expliciet werd gezegd, in oppozi-
tie tegen de ketterjacht op de incivie-
ken. Dat zijn misschien vaststellingen 
die ook de leden van deze beweging 
niet graag horen maken, ze zijn er niet 
minder pertinent en treffend om. 

O p deze achtergrond moet men de op
richting van het Europa Kollege te 
Brugge zien. Aanvankelijk was het hele
maal niet de bedoeling een post-univer-
sitaire instelling in het leven te roepen. 
Men had het o\er een « europees kul
tureel centrum », een nogal vage om
schrijving voor iets, waarvan men niet 
goed wist wat het uiteindelijk moest 
zijn. Een plaatselijk komitee, waarvan 
de bezieler de kapucijner monnik \n-
toon Verleye was, ijverde bij de europese 

federalisten om een dergelijk europees 
kultureel centrum te Brugge op te rich
ten, gedroomde stad voor een instelling 
van die aard. Zonder dit komitee zou er 
trouwens van een Europa Kollege te 
Brugge nooit iets in huis gekomen zijn. 
He t ging er overigens om, uit de veel
heid van gedachten en wensen iets kon-
kreets tot stand te brengen, bij voorkeur 
op het kulturele vlak omdat dit de min
ste tegenstand van de soevereine staten 
zou uitlokken, doch meteen ook een sti
mulans, om zo vlug mogelijk van het 
kulturele vlak naar het politieke en het 
ekonomische over te stappen. Deze me
tode is ook de meest adekwate gebleken, 
zonder dat deze vaststelling wil inslui
ten als zou het europees komitee van 
Brugge de stoot gegeven hebben tot wat 
vandaag te Brussel met zoveel protserig
heid als een eigen verwezenlijking wordt 
voorgesteld. Het ene noch het andere is 
waar en bijaldien het brugs komitee aan 
de bazis van de eerste europese integra
tie op praktisch vlak ligt, dan zou dit 
niet mogelijk geweest zijn zonder het on

middellijk begrip en de steun van en
kele prominenten uit de europese fede
ralistische beweging zoals de anti-Fran-
co-diplomaat Salvador de Maderiaga, 
Schumann, de Gasperi e.a. 

He t Europa Kollege van Brugge is 
geen europese universiteit. Het is een 
post-universitaire instelling waaruit on
middellijk volgt dat alle studenten bij 
h u n intrede reeds een akademische graad 
aan hun respektievelijke nationale uni
versiteiten hebben behaald. Er bestaat 
qua nationaliteit geen restriktie, waar
door verklaarbaar is dat niet alleen eu
ropese doch ook amerikaanse en aziati-
sche studenten een jaar komen studeren 
aan het Europa Kollege. De bedoeling is, 
de nationale studenten een europese vor
ming te bezorgen en hen eventueel voor
bereiden op een aktieve inzet in de pri
vate of officiële europese organismen. 
He t is immers nodig dat zij die in 
de europese administratie terecht komen 
een europees besef en een zekere euro
pese scholing hebben. Dat zulks tot op 
vandaag nog steeds een betrekkelijk ka
rakter heeft ligt voor de hand en talrijk 
zijn trouwens de europese ambtenaren, 
die geen scholing in 'europees verband 
ontvingen. Ze zijn zelfs talrijker dan de 
werkelijk europees geschoolden. Deze 
scholing geschiedt uiteraard met diverse 
leerstoelen nl. van europese geschiedenis 
(Lorry, Frankrijk), politieke wetenschap
pen (Lackawsky, een uitgeweken Pool), 
geopolitiek (Kormoss, Hongarije), euro
pese instellingen (Pryce, Engeland), kon-
stitutioneel recht (Gerd Leimholz, Duits
land), ekonomie (Tinbergen, Neder
land), terwijl ook prof. De Vreese (Gent) 
en De Meyer (Leuven) de vakken waar
in ze gespecializeerd zijn onderwijzen. Er 
bestaan twee aparte leerstoelen, de Schu-
mann-leerstoel, die in feite door de fran

se professor wordt bekleed en de M 
shall-leerstoel, om het jaar door een 
dere amerikaanse hoogleraar bekleed* 
waar de zgn. « gouvernement scienJi 
(regeringstechniek) onderwezen worden! 

Naast dit post-universitair onderw' 
met klemtoon op Europa en op de tel 
niek van de integratie en het federaj 
me, uiteraard ook met vergelijkende stj 
die van niet-europese gelijkaardige a 
stellingen, evoluties e.d.m, is het EuroJ 
Kollege ook een dankbare toevlucht vol 
tal van wetenschapsmensen, die in dit 
gespecializeerd europees instituut re. 
searchweik komen verrichten. De biblio. 
teek, die reeds 30.000 zeer gespecializej 
de titels telt (en waarvan het onderk» 
men te beperkt is, ook al werd enkelt 
jaren geleden een nieuwe vleugel voor. 
zien, waarvan de eerste steen door 
kroonpinses Beatrix der Nederlanden 
werd gelegd en waarvan de bouw paj 
n u kans op verwezenlijking krijgt) 
wordt intens door buitenlands! 
opzoekers, professoren en studen. 
ten geraadpleegd. Het binnenlands aan. 
deel is daarin jammer genoeg eerder ĝ  
ring, zoals trouwens ook de vlaamse aaj. 
wezigheid onder de studenten aan in 
zeer lage kant ligt (uiteraard wordt hei 
jaarlijks kontingent studenten per natij 
nali teit beperkt) . 

EUROPA lil 
kf X 

Pater Antoon Verleye, sekretaris van het plaatselijk komitee van het Europa Kalle 
ge en tans direkteur van het emopese centrum Ryckevelde nabij Brugge, afgevaar
digde beheerder van het Europa Kollege, waarvan hij samen mei de Maderiaga, 
Denis de Rougemont en de Dadelsen (overleden) een grondleggei is. 

Dit zijn dan de twee voornaamste ti 
ken van het Europa Kollege, dat in d( 
loop der jaren een zeer gunstige faaii 
heeft verworven, niet het minst ooL dani 
zij de beperking van zijn opzet, waar 
door dan echter een zeer hoge graad vao . 
specializatie mogelijk werd. Dit belel , 
niet, dat men in europese middens no;X 
steeds uitziet naar de oprichting van «DiW 
europese universiteit. Doch dat projekl 1 
zal vermoedelijk slechts reële kansen op 
verwezenlijking krijgen, wanneer de eu 
ropese integratie verder is gevorderd 
O.i. staat trouwens niets de uitbouw val 
het Europa Kollege tot volwaardige eu| 
ropese universiteit in de weg, en het \i 
toch zo dat eens de Verenigde Sta. 
ten van Europa werkelijkheid zijn dea 
statenfederatie het niet met slechts één 
universiteit zal stellen. Maar dat iS nog 
verre toekomstmuziek. 

LEEFBAARHEID 

De materiele leefbaarheid van het Eu- ^ 
ropa Kollege wordt gekonditioneerd^ • 
door de subsidies die het instituut, dai 
de juridische vorm van een VZWD heeft, 
van de deelnemende landen ontvangt. In 
de beginperiode was het instituut afhan 
keiijk van de europese beweging, die via 
haar kulturele sektie, geleid door Saha 
dor de Maderiaga, en het plaatselijk ko
mitee te Brugge, bij de latere landen van 
het Verdrag van Rome subsidies aan-̂  
vroeg en die ook kreeg, met uitzondering' 
van Italië dat zich beperkt tot hel ver
lenen van studiebeurzen aan Italiaanse 
studenten die te Brugge komen,stude--
ren. De belgische staat, de pro\ mcK' 
West-Vlaanderen en de stad Brugge ko 
men eveneens financieel tussenbeide, M ' 
zij met rechtstreekse subsidiëring hetzij' 
door het ter beschikking stellen van gf 
bouwen. Deze gebouwenkwestie is noj 
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»teeds niet opgelost en het Europa Kol
lege moet tot op vandaag nog in betrek
kelijk bekrompen omstandigheden wer
ken. De studenten zijn ondergebracht in 
een voormalig hotel in het stadscentrum. 
de biblioteek in oude gebouwen langs de 
Dijver, waar ook sommige kursussen wor
den gegeven. Aanvankelijk liep men met 
de idee rond een nieuw gebouw op te 
trekken, doch dat werd later prijsgege
ven en nu is — op papier — het Europa 
Kollege geïntegreerd in een ontwerp, da t 
door de provincie West-Vlaanderen en 
de stad Brugge, onder subsidiering van 
de belgische staat, als het best realizabel 
wordt aangevoeld, nl. de bouw van een 
provinciaal kultureel centrum waarin 
ook het Europa Kollege en het reeds in 
de medische wereld heinde en ver be
kend geworden Simon Stevininstituut 
(studie der eiwitstoffen) is opgenomen. 
Het zou dus een kombinat ie van drie 
centra zijn, die wederkerig van bepaal
de akkomodaties gebruik zouden kunnen 
maken, daar bij vb. auditoria en grote 
zalen niet bestendig door een van de drie 
instellingen worden gebruikt, doch niet
temin voor hun permanente werkzaam
heden volledig van mekaar afgescheiden. 

Wanneer echter dit miljoenenprojekt 
zal verwezenlijkt worden is een andere 
vraag. 

wat specifiek vlaams is. Niettemin horen 
we pozitief tegenover deze instelling te 
staan; als gastheren kunnen we overigens 
bepaalde eisen stellen. De integratie van 
het EK in het plaatselijk leven is ten 
andere zeer gering. Met de jaren daalde 
de aandacht en is het nog steeds bestaand 
plaatselijk komitee niet zozeer meer ak-
tief. In de beginperiode werden kur
sussen voor plaatselijke belangstellenden 
ingericht, met afgifte van een getuig
schrift, maar vandaag de dag beperkt 
zich dit tot een mini-kursus, die eigenlijk 
bestaat in een drietal voordrachten per 
jaar. Het EK draagt daar geen schuld 
aan, het is een algemeen verschijnsel dat 
de belangstelling voor voordrachten al
lerhande daalt. 

Als zodanig is het Europa Kollege dan 
ook geen vervreemdende of kultureel im
perialistische instelling tegenover de ei
gen kulturele gaafheid geworden. De in
stelling staat open voor iedereen en ve
len zouden met vrucht bij vb. de biblio
teek kunnen raadplegen, die dan toch in 
ons land als unieke instelling, als kultu
reel centrum en als zeer ge specialize er de 
dokumentatiebron mag gelden. 

«Men kan uiteindelijk als Vlaming vol
gende samenvatting over het Europa 
Kollege maken : het is een nuttige en 
zelfs noodzakelijke instelling, die niet als 
de andere europese instellingen mis
bruikt werd in ons specifiek nationali
teitenprobleem, doch die als geïnterna-
tionalizeerd orgaan ter plaatse ook min
der uitsttaalt dan ver daarbuiten. Men 
kan dit laatste slechts als vaststelling 
maken, want inderdaad : het Europa 
Kollege werd niet te onzen behoeve op
gericht doch ten behoeve van de euro
pese gedachte, waartoe wij slechts een 
beperkte bijdrage kunnen leveren. 

R. C O R T Y . 

Rektor prof. dr. Henk Brugmans, Nederlander, gewezen lid van de Tweede Kamer 
van Nederland, historicus en destijds ijveraar voor Groot-Nederland, reeds zeer 
vroeg lid van de Europese Federalistische Beweging, merkwaardig polyglot (zon
der aksent!), voormalig socialist, van het protestantisme naar het katolicisme 
overgegaan, als auteur bekend om zijn « Krizis en Roeping van het Westen », « Ge
schiedenis van Europa » (5-delig werk, waarvan reeds drie verschenen) e.a. werken. 

LLEGE VAN BRUGGE 

I Lange tijd heeft men trouwens in bel
gische, westvlaamse en brugse middens in 
onzekerheid verkeerd nopens de konti-
nuïteit van het Europa Kollege. Dat ging 
samen met de langdurige onzekerheid 
en de ups en downs in de europese in
tegratie zelf. Nu echter deze integratie 
een tastbare en voortdurend uitbreiden 
de evolutie ondergaat wordt niet meer 
getwijfeld aan het Europa Kollege als 
vaste waarde. Indien men overigens niet 
zo dadelijk met de oprichting van een 
kultureel europees centrum in Zwitser
land en een eventuele europese universi 
teit (in Italië, doch dat is nog zeer pro
blematisch) van wal steekt, ligt het voor 
de hand dat de subsidiëring van de EEG-
gemeenschap ten bate van het EK kan 
stijgen. Het is zoals pater Verle^e ons 
zei : « Met het Europa Kollege gaat het 
goed en stijgen de kansen op betere huis 
vesting en uitbreiding wanneer het met 
de europese integratie goed gaat ». We 
hebben wel de indruk dat de lastigste 
tijd in dit verband achtei de rug is. 

A^og steeds zijn de officiële talen in het 
Europa Kollege slechts het Engels en 
het Frans ook voor de labijke pubhka-
ties, waaivoor merkwaardiger wijze wel 
veel belangstelling in Oost Europa be
slaat. Toch woidt elk akademisch jani 
(van in den beginne) in het Nedeilands 
ingeleid, als blifk van lespekf voor de 
nederlandsfahge gastheer Dat zou wel 
tn het gedrang kunnen komen de dag 
dat de rektor oeen Nederlander meer is. 
Uiteraard is het FK echter een interna 
tionale insleUins, die plaatselijk weinig 
invloed uitoefent doch onrechtstreeks 
niettemin Vtnnndeiens reputatie in het 
buitenland ten noede komt hoe beliek 
kehjk dit dan ook weer is door hel ont
breken van figen vloamse politieke 
strukturen en het wegmoffelen - vooial 
tn internal ionaal opzicht — van alles 

EUROPA OVER 

BRUSSEL 

De oudleerligen van het Europa 
Kollege zijn niet meer de ietwat 
verlegen knapen, die zoveel jaren 
geleden door de brugse, belgische 
ett buitenlandse invitees van de 
eerste akademische zitting in de 
gotische zaal van het brugse stad
huis als wonderdieren werden be
keken. Vooral omdat er tussen die 
frans- en engelssprekenden ook en
kele jonge Duitsers zaten. Dat 
was op het einde van de veertiger 
jaren HET evenement : de zonen 
van de verslagen « nazis » die weer 
fashionable geacht werden, om sa
men met de andere europese jon
geren aan één tafel te gaan zitten, 
samen europese geschiedenis te stu
deren, europ minded gestoomd te 
worden en zelfs vriendschap te 
sluiten. 

Daarover zijn vele jaren heenge
gaan en zoals het met alles gaat : 
de einopese studenten te Brugge 
gaan vandaag onopgemetkt voor
bij en worden ook zo gretig niet 
meer uitgenodigd in « les famil

ies », waar het tot voor een tiental 
jaren geleden goed stond af en toe 
een « europeër » aan tafel uit te 
nodigen en hem in het salon als 
« plat de resistance » van de avond 
aan de andere gasten voor te stel
len. Of nog heimelijke hoop koes
teren dat hij zijn blikken op een 
of andere huwbare brugse maagd 
zou slaan. Ze werden immers door
gaans als « een goede partij » be
schouwd. 

Dat is al « petite histoire » van 
het Europa Kollege. De oudleer-
lingen, die nog vaak samenkomen 
met pinksteren, half in kongres, 
half « brugs-europese » herinnerin
gen ophalend, zijn volwassen ge-
woiden. Velen van hen zijn top- of 
halftopambtenaren in de europese 
instellingen of zijn gewoon weer 
ondergegaan in de privé- of natio
nale sektor van hun land. Ze 
houden kontakt met mekaai en 
met Biugge, via bij vb. de " Ca-
hieis de Bniges », regelmatig ver
schijnende puhhhaties van het l'u 

ropa Kollege en sinds kort nu ook 
via hun driemaandelijks eigen or 
gaan « Agenor ». 

Tot veler verrassing hebben de 
Europa-Kollege-anciens in het eer
ste nummer van Agenor het pro
bleem... Brussel onder ogen geno
men. Dat is eigenlijk normaal ver
mits Brussel zoveel als geroepen is 
om de europese hoofdstad te wor
den. 

Het IS geen loftrompet gewor
den. We krijgen te lezen dat Brus
sel een stad is, die hoofdstadsallu-
res aanneemt doch aan de ziekte 

, van het piovincialisme lijdt. Dat 
blijkt o.a. uit de hopeloze war
boel die er op taalvlak is ontstaan, 
zonder afdoende oplossingen, zoals 
ook elke redelijke urbanisttsche en 
administratieve aanpassing van 
Brussel aan haar rol van europees 
centrum is uitgebleven. De euro 
pese oudstudenten zijn meteen im 
pliciet van mening, dat Brussel 
zelfs niet eens in staat is de hoofd
stad van België te zijn nl. om
wille juist van het pi ovincialisme. 

De oud-leerlingen van hel Eu 
ropa Kollege zijn daar om onrecht 
streeks de vaststelling die velen in 
ons tand maken, dal Brussel als 
« nationaal boeiendoip » nog met 
in slaat is eens als belgische (laat 
staan als europese) hoofdstad te 
fungeien. te beamen. Dal pleil uit
eindelijk voor de ohjekiwileit van 
hel hiiigs insliluul. 
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EVA EN DE POLITIEK (2 ) 
We zegden verleden week dat er nog 

stof te over was om het babbeltje over 
de rol en het aandeel van de vrouw in 
de politiek verder te zetten. Mogen we 
dus nog even voortbomen op dit onder
werp dat ons, als vrouwelijke' mede-' 
werkster aan een politiek weekblad, 
uiteraard nauw aan het hart ligt ? 

ECHTE POPPEN 
We aarzelden deze ueek tnsien de 

mim-rok, lans ook ten Vattkane on
der pauselijk oog vei schenen doch 
door het weekblad van Vattkaanstad 
« Osservalore della domemca > ver
oordeeld, en de poppen. We kozen de 
poppen doch rvtllen U één zin uit 
de ODD niet onthouden : « Er zijn 
viouiuen zonder heisens die een vals 
non-konjormisme belijden en bereid 
zijn op apen te gelijken als de mode 
het maar voorschrijft ». Daarmee 
kunnen mini-rokken Claudia Caidi-
nale en andere boezem-benen-krea-
turen het stellen, met dien verstande 
dat de hete zomer voor mini-rok-
draagsters pis is en dat de audiëntie 
bij de paus een konfiontatie zonder 
voorgaande in de keikgeschiedenis 
was van ultiakotte en ultialange 
lokken. 

En nu over naar de poppen, ook al 
ten tonele in mini-iokkie verschenen. 
Er IS al heel lang een hele industrie 
op gang gekomen om steeds levens-
geliouwej poppen te vei vaardigen die 
niet alleen wenen, scJtteien en zelfs 
m hun broekje wateien doch nu ook 
kusjes geven, wandelen, buigen, om
armen enz. We leven in een tijd van 
« alles voor het kind >. 

Het kind dan van de beschaving. 
Niets IS te veel, te geraffineerd, te 
duur, te mooi voor het kind van de 
welvaaitstaten. We hebben er niels 
legen, onze kinderen kunnen het 
maar beter hebben dan wij en zij, 
die vóór ons kind zijn geweest (en 
in mijnen en katoenspinnerijen moes 
ten we) ken...). Maar tue kunnen met 
meer volgen als die belangstelling 
voor en veiwenntng van het kind 
neeikomt op btg business, die haar 
keus aan ons opdnngt, opdat we nog 
meer zouden kopen, zogezegd eerst en 
VOO)al voor het kind Nu blijkt ech
te), dat de poppen niet langer meer 
alleen voor kindeien bestemd zijn. De 
aap ts int de mouw gekomen . men 
vervan)digt tegemooo) dig ook al pop
pen voor... kindei loze vrouwen en... 
alleenstaande mannen ! Het gaat om 
super peifekte poppen, die niet al
leen een perfekte kniebuiging en 
aimbeweging kunnen doen, doch ook 
in de lenden even zacht aanvoelen 
als een echt kind. En bleef het maar 
bij het poppenkind, maar nu zijn 
ook al levensgrote poppen te koop, 
die een zo getrouiu mogelijke kopie 
zijn van wat de westeise welvaart-
we) eld als het volwassen vrouwen-
ideaal beschouwt. De sex heeft haar 
intrede gedaan in de poppenwereld, 
na de stripverhalen veroverd te heb
ben. En vandaag reeds « troosten > 
eenzame en uiteiaaid kapitaalkrach
tige mannen in onze westeise groot
steden zich met de aanblik van de 
eisatz-vrouw, die alles of bijna alles 
doet wat gevraagd wordt. Zonder te-
genp)estatie. 

GERDA. 

Tijdens de dagen dat de oude Ade
nauer op sterven lag, gebeurde er in de 
nabijheid van de villa van de ex-kanse
lier iets merkwaardigs : uit heel West-
Duitsland kwam een betrekkelijk groot 
aantal bejaarde dames naar Rhóndorf 
om er wat rond te lopen, desnoods in 
de kerk een gebed voor de stervende 
staatsman te gaan plengen, bloemen te 
kopen en te laten afgeven bij de ex-
kanselier of de famiUe lastig te vallen 
met gewaarborgd-efficiente hulsmiddel
tjes tegen de kwalen van de zieke. Ei
genlijk was dit rendez-vous van eenza
me vrouwelijke zielen niet eens zo iets 
apparts : Adenauer heeft tijdens zijn le
ven herhaaldelijk—met de nodige trots 
én met de nodige spot — verteld dat 'n 
groot deel van zijn fan-mail bestond uit 
brieven van weduwen en alleenstaande 
dames. Hij verzuimde nooit, er open
hartig aan toe te voegen dat hij zijn 
C.D.U.-meerderheid — en dus het kan
selierschap — eigenlijk te danken had 
aan de vrouwelijke stemmen en heel in 
het bijzonder aan de stemmen van het 
soort dames waarvan ettelijke prototy
pes rond het sterfhuis kwamen zwer
ven. 

Adenauer is beslist niet alleen ge
weest, om zijn voordeel op te doen met 
de simpatie van de ietwat romantische 
sentimentele eenzame dames. In Frank
rijk wordt deze kategorie van kiezeres
sen van dergelijke doorslaggevende be
tekenis geacht, dat de partijen zich de 
moeite hebben gegeven om het ver
schijnsel nader te ontleden. Bij de 
jongste franse parlementsverkiezingen 
waren 15 miljoen vrouwelijke en 13 mil
joen mannelijke kiezers ingeschreven. 
Tussen deze twee cijfers in liggen de 
2 rniljoen, waarvan een groot deel de 
dames zijn waarover we het hadden : 
een reusachtige vlottende massa die de 
uitslag potentieel voor één-vierde kan 
beïnvloeden en die niet te benaderen is 
met de gebruikelijke politieke argu
menten. De bejaarde dames in de poli
tiek, zo stellen deskundigen steeds weer 
vast, gehoorzamen niet aan verstande
lijke overwegingen maar aan nogal 
verwarde denkpatronen die meer steu
nen op het gemoed dan op het verstand. 
De Gaulle is — net als Adenauer — be
slist het type (de verstandige, bedaarde 
en toch ergens « ridderlijke » vader) 
dat het hem bij deze kategorie doet. 

Affiche's, propagandateksten, rede
voeringen en T.V.-optredens werden 
dan ook gedeeltelijk afgestemd op dit 
bejaarde vrouwelijke deel van « Ie ma
rais », zoals de franse sociologen de 
groep noemen van vage, onbestemde, 
politiek-niet geïnteresseerde kiezers die 
loodzwaar drukt op de verkiezingsuit
slagen omdat verschuivingen doorgaans 
gebeuien in « Ie marais ». 

Het is, dames, voor ons allemaal niet 
al te opwekkend : de vaststelling dat, 
voor zover de vrouwen in een verkie
zingskampanje afzonderlijk tegemoet 
getreden worden, zulks gebeurt met ir
rationele elementen en berekeningen 
schokt ons ergens nogal diep in ons 
vrouwelijk zelfbewustzijn. 

En van die schok herstellen we niet, 
wanneer we er de statistieken van de 
vrouwelijke deelname aan de politiek 
gaan op nalezen. In Frankrijk is het 
vooral de kommunistische partij die er 
in geslaagd is, haar vrouwelijke aan
hang te aktiveren over het sentimen
teel stadium heen en in te schakelen in 
de partij werking. Niet zonder trots ver
telt de franse Kommunistische Partij 
honderd keren per jaar dat haar (niet 
zo hoog) aantal leden voor 25 % uit 
vrouwen bestaat. Zelfs indien deze be
wering juist zou zijn, is ze op verre na 
geen doorslaggevend bewijs van aktie-
ve vrouwelijke aanwezigheid in de par
tijpolitiek. De 25 % (om, volgens de 
jongste beschikbare cijfers, héél juist 
te zijn : 25.5 %) vrouwelijke leden van 

Het allernieuwste voor verliefde harten komt ons overgewaaid uit Zweden : hij 
en zij dragen niet alleen dezelfde hemdbloeze, maar hebben ook dezelfde haartooi. 

de franse K.P. worden aan de top ver
tegenwoordigd door slechts één vrouw 
op 17 leden van het politbureau en door 
slechts 5 op 74 van het Centraal Komi-
tee. Indien die cijfers al iets bewijzen, 
dan toch hoogstens dat de vrouwen 
desnoods bereid zijn om hun plaats on
deraan in te nemen, maar dat zij die 
plaats dan alleszins niet gaan gebruiken 
om zich aan de top naar evenredigheid 
te doen vertegenwoordigen. 

Alhoewel de Gaulle onmiskenbaar 
slag op slag zijn meerderheid met vrou
welijke stemmen thuishaalt, spelen de 
vrouwen aan de top van de gaullistische 
partij praktisch geen enkele rol : er 

100 JAAR GELEDEN 

zijn er overigens slechts 3 op de 121 le
den van het centraal komitee. 

De oude dames nabij het sterfliuis te 
Rliöndorf hebben hoogstens even sen
timentele opvolgsters bij de jongere 
generatie : de gaullisten hebben de 
jongste verkiezingen nogal veel gebruik 
gemaakt van het werk en de attraktie 
van komitee's van jonge vrouwen en 
tieners, die echter evenmin enige in
vloed uitoefenden op een niveau hoger 
dan dat van hun wijkkring. 

Een volgende keer onderzoeken we 
de toestand eens in ons bloedeigen 
Vlaanderen. 

ISABEL. 

...werd Marie Curie geboren, de eigenlijke ontdekker van het radium. Ze 
was een geduldige, hardnekkige werkster, die in de dagelijkse omgang 
uitblonk door haar grote eenvoud en charme. De franse televizie zal aan 
deze merkwaardige vrouw een uitzending wijden. 

DE BETOVERGROÖTT 
In een vorig kroniekje vertelden we dat keuken en dokterskabinet, via 

dieet en gezondheidskost, r^eds in betovergrootmoeders tijd dicht bij 
mekaar lagen. In die tijd werden er wonderlijke teorieën over « gezond 
eten » verkocht : 
« ...Z5 alle Brood beter met fijn Semelen gegeten dan sonder; om dat het 
Hemelvuur als een Bhxem gedimrig door alle Lighamen gedreven zynde, 
hier meer Tegenstand vind als in Brood sonder Semelen, door welke 
Tegenstand gemaakt werd dat desselfs Beweginge verdubbelt, even als 
een Bal tegen een harde Muur geslagen zynde, niet op het Punt blyft daar 
hy tegen aan geslagen is, maar weer te rug stuit, en aldus een tweede 
Beweginge maakt; 't welk omtrent dese Semelen op gelyke Wyze ge
schied, want dese subtyle Stof botst geduirig van d'eene Semel tegen 
d'ander, waar door de andere deeltjes des te beter bewoogen werden, en 
tot een Gyl veranderen, het tegendeel siet men, wanneer een Bal geslagen 
werd op een Stoffe die sagt ts, als Pluymen, Laken en diergelyke; dan 
bevindt men, dat des selfs Beweging niet of weinig weersteut, om dat 
de selve alleemg (geen of weinig Tegenstand vindende) door de sagte 
Stoffe heenstraalt, waar door by gevolg soo grooten Beweging niet ver-
oorsaakt kan worden ». 

Heel duidelijk is het ons óók niet, maar we zullen het dus toch maar 
bij zemelenbrood houden... 
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KRIZIS VAN DE GOEDE SMAAK KRIZIS VAN DE GOE 
Een muzikaal ongeschoolde tiener, die het geluk heeft een knappe impressario 
of manager te vinden, kan in enkele jaren tijds een idool van het tienerpubliek 
worden en per optreden een « cachet » opstrijken dat in de tienduizenden 
loopt. Een jonge komponist, die volledige muzikale studies doet en een opera 
schrijft, krijgt kort na de eerste opvoering zijn auteursgeld uitbetaald : één 
blauwe'brief! De uitersten raken mekaar maar tussen die uitersten ligt in de 
kulturele sektor van vandaag een enorm uitgestrekt terrein, waarin het laken 
grotendeels naar de kant van yé-yé-, beatle-, trappelende, trommelende, zich 
hees schreeuwende, niet echt zingen kunnende knapen en jongedames wordt 
Getrokken dank zij o.a. de televizie, fascinerend medium bij uitstek, de platen
industrie, de gespecializeerde pers en vooral dé uitvinding van de 20e eeuw : 
'de tiener, die tegenwoordig in de ontspanningssektor de toon aangeeft ais beste 
klant van allen, die aan de massa-ontspanning ais uitgekookte harde business-
mens geld als slijk verdienen. 

Het is het verschijnbel van onze tijd. 
De jeugd verdringt de volwassene als 
toonaangevend element in de ontspanning 
en gedeeltelijk in de kulturele sektor. Wat 
vroeger kleinkunst werd genoemd of ge
woon als min of meer sentimentele ont
spanning geldt, verdringt vandaag de 
vioeger als hoge kultuuruitingen aanziene 
kunst, het weze nu scheppende of inter
preterende kunst. We stellen een bijna 
onzichtbare en onhoorbare verglijding 
vast ondanks het lawaai : de massasmaak 
verdringt dank zij de twee grote moderne 
massanieuwsmedia (kijken en horen) de 
verfijnde smaak. Er dringt zich van on
der een smaakgevoel op, zonder kwalita
tieve eigenschappen en automatisch wordt 
de uitstraling van boven naar onder in 
omgekeerde verhouding sistematisch af
geremd. Des te meer daar ook in de 
hogere kulturele regionen het experiment 
tot aberraties heeft geleid, die het niet 
mogelijk maken, de massale wansmaak 
met slaande argumenten tegemoet te 
tl eden. 

ACHTERUITGANG 
VAN DE KLASSIEKE KUNSTEN 

Het is in dergelijke omstandigheden 
met te verwonderen dat de belangstel
ling, zelfs van begaafde jongeren, voor 
de klassieke kunsten, hetzij als scheppen
de faktor hetzij als interpreterende fak-
tor daalt. Simptomatisch daarvoor mag 
bij vb. gelden dat voor de a.s. Koningin 
Elisabeth Wedstrijd zich slechts 24 deel
nemers hebben aangemeld. De inrichters 
zijn wel wat geschrokken van dit lage 
aanbod doch wie zal zich daarover ver
wonderen ? Welke toekomstmogelijkhe
den heeft de jeugdige kunstenaar nog in 
dit domein ? We hebben het hier speciaal 
over de muziek. De muzikale wereld 
wordt letterlijk overspoeld door een golf 
van beatle- en yéyé-muziek en ook al is 
deze branche haar hoogtepunt voorbij, 
nog niets laat voorzien dat ze door betere 
kwaliteit zal vervangen worden. De eer
ste de beste, die denkt stem te bezitten of 
een kans te maken als showman dringt 
zich op aan de aandacht, waarna een ho
merisch gevecht begint. Zelfs zij die de 
toppen van deze illuziewereld bereiken 
staan dag in dag uit bloot aan de eisen 
van de konkurrentie • er is altijd nog een 
luider gillende knaap of meid om de ster
ren van het ogenblik naar beneden te 
halen. De in hun sterpozitie bedreigden 
vinden er dan mets beters op dan extra
vagant te doen, tot en met « mislukte > 
zelfmoordpogingen. Het volstaat vaak als 
volwassene deze bij de volwassenen 
slechts bi| reputatie bekende « sterren » 
aan het werk te zien om zich af te vra
gen IS het maar dat ? 

[)e/e wereld van klatergoud is niet voor 
uitleg vatbaar ware er niet het publiek, 
dat beheerst wordt door het tienerver-
schiinsel, dat zijn eigen wetten van onge
vormde smaak — uiteraard — opdringt 
en daarm ijverig wordt gesteund door de 
opiniemakers in het vak, de geldwolven 
en haaien, voor wie alleen de buitenspo
rige verdienste telt. 

Dit wordt ten tweede in de hand ge
werkt door een steeds passiever wordend 
PublieK, dat meer ondergaat dan aktief 
beleeft. Vooral de < tele\i/itis » is hier 
doorslaggevend . men krijgt een bepaalde 
kuituur als het ware ingelepeld. De TV-
verslaggexing is een te bekend verschijn
sel om er nader op in te gaan. Door een 

onweerstaanbaar opdringen van de vedet
ten van het lichte lied, de lichte muze, de 
yé-yé en zo meer is vervlakkende kuituur 
in de huiskamer binnengedrongen en werd 
de tienersmaak opgedrongen aan het gro
ter publiek. 

Er is dus een wanverhouding ontstaan, 
die o.a. een bekroning vond in de ade
ling van de Beatles. Dat zulks juist ge
beurde onder een socialistisch bewind 
mag ons niet verleiden tot de konkluzie, 
dat het socialisme daardoor zou bewezen 
hebben dat het een kultuurloze beweging 
is. Dat is maar half zo doch het getuigt 
van goede smaak. 

Tipeert inmiddels de geschiedenis van 
de Beatles het verval van het britse rijk, 
het was ten slotte een ongewilde biecht 
van hetgeen de Britten altijd heeft geken
merkt : godsdienst of kuituur verwarren 
met geldelijk gewin. Dat deze openhartig
heid in het geval der Beatles toevalhg (?) 
samenviel met het feit, dat zij de britse 
schatkist een rekordbedrag aan vreemde 
deviezen opbrachten, vermindert het ver
val van sommige goede elementen in de 
britse levensstijl niet. Deze ontsporing 
past uitstekend in de algemene vervlak
king van de westerse kuituur, welke ver-

Toneel te 
Brussel 

vlakking ook beheerst is door een sek
suele bezetenheid, die alle andere levens-
elementen dreigt te verstikken. 

Niettemin zal de goede smaak metter
tijd toch zegevieren. Bepaalde modes zijn 
zo oppervlakkig dat zij vrij vlug voorbij
drijven. Zo heeft de yé-yé-onzin reeds af
gedaan. In ons land alleen zijn er honder
den amateur-yé-yé-orkesten — meestal 
door offervaardige ouders bekostigd — 
die nooit de zozeer verlangde roem .nullen 
kennen. Aan de gekheid is ergens een 
grens gesteld, aan de verering van twiifel-
achtige idolen eveneens, reeds door het 
feit, dat ze toch eens trouwen en aan de 
verliefdheidskurve van zovele jonge meis
jes daardoor een halt wordt geroepen. 
Het komt er op aan in deze tiid de ver
nieuwingsdrang niet over een kam te 
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scheren, maar door kritische zin het kaf 
van het koren te scheiden en wat goed is 
in de vernieuwing op te nemen in wat al
gemene kuituur mag genoemd worden. 
Bijna 25 jaar ontsporing hebben echter 
veel kwaad aangericht en het zal een 
krachtige reaktie vergen, de gevolgen 
daarvan ongedaan te maken, in een tijd 
die \oor de massamedia nog niet de weg 
heeft gevonden, de/e media op de juiste 
manier aan te wenden. Kultuurpessiniis-
me is niet gegrond doch het is hoog tijd 
dat er krachtig gereageerd wordt tegen 
de georganizeerde, vermerkantili/eerde 
wansmaak van deze 25 na-oorlogse jaren. 
Dan zal men het beschamende met moe
ten beleven dat werkelijke kunst niet in 
staat is haar beoefenaars een behoorlijk 
bestaan te geven en gekommercializeerde 
onbekwaamheid aan haar exploitanten en 
« beoefenaars » (vaak snel verbraste) 
fortuinen oplevert. 

R.C. 
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Traditiegetrouw — de toneeluit
wisseling duurt reed vijf ]aar — heeft 
de amsterdamse toneelgroep « Cen
trum » vier zeer verschillende stukken 
opgevoerd in de K.V.S. : < De Thuis
komst > (« The homecoming •») van 
Hürold Pmter, « Alleen op vrijdag > 
C« Say who you are »j van Keith Wa-
terhouse en Willis Hall, « Mann tst 
Mann > van Bertolt Brecht en < De 
Draak > van Jewgent] Schwarz. 

« De Thuiskomst > is het jongste 
weik van Pintei, die wel als de sterk
ste engelse toneelschrijver kan aange
zien worden. Van hem bracht « Cen-
trurri » hier viocgei de verbluffend 
knappe en originele eenakter « De 
Minnaar ». « De Thuiskomst » is een 
evenzeer knap realistisch drama tn 
een zeer speciaal midden waar de 
perversiteit en het a- en immorele 
schering en inslag zijn en als de ge
woonste zaken met alleen worden 
aoTwaaid, maat zodanig vanzelfspre 
kend zijn dat ze niet meer opgemetkt 
wolden. Pmtet kan als niet een zijn 
peisonages haid en etnisch uitteke
nen (een halfgaie boksei sloper, een 
pooier, een simplistisch, gedegene
reerd taxi-chauffevr, een piostituee, 
een haidvochtig vader met eioLische 
kompleksen en ten slotte een wijs-
begeertedocent die zijn ondergang 
het best aanvoelt) en in een gezamen 
Itjk verdoiven sfeei laten evolueren 
tot hij hen heeft gebiarht waar hij ze 
wil hebben : allen diaaten lond de 
vrouw — de oervrouw — die ze ntet 

van de huidige westerse beschaving 
aan te wijzen... 

< Alleen op vrijdag >, een over 
spelkomedie met pstchologische allu 
res, zeer plezierige tafereeltjes die hel 
meestal halen uit de verwisseling van 
personages, zonder dat deze ook maar 
tn het minst bewust zijn van hun 
koddige toestand, een spettetende 
dialoog die scabreuze en paiadok-
sale toestanden openlijk ontleedt . 
een spelletje waaibij er ntet gebul
derd woidt, maar waarvan de droge, 
kostelijke humor een lachsukses 
maakt. 

Hebben we deze twee stukken met 
genoegen kunnen volgen, van « Manu 
ist Mann » hebben we niet veel kun 
nen genieten. Brecht wil hier ener 
zijds de ooi log en het leget belache
lijk maken — hii staat hiei nut al 
leen — en anderzijds laai hi] hel 
individu — een pakhuisknechl die te
gen wil en dank tn het legei tnge 
Itjfd woidt — tn de mnssn onder
gaan als et II nuuhme hif uul zeil 
zipi eigen naam met hei kennen en 
maisjeeit met de massa mee man -s 
man. 

Veioudeide en achteihaoldi- hr 
glippen die de moeite niel looiuleii 
op te halen, niettegenstaande de be 
langstelling die Biecht opiiieiiu mas. 
genieten (^'P' hoofdpeisonage 
scheen ons toch maai weinig 'imaii> 
te zijn) Het stuk weid langs de 
komische kant geiegisseeid. heldeen 
een geliikkis, idee u<as Men had voor 
een festival nel een aiuUi stuk iiio 
gen kiezen^ 

werd tn 1943 wel te Moskou ingestu
deerd maar afgelast en tot op heden 
ntet gespeeld in Rusland, wegens de 
anti-fasctstische en vooral anti-stah-
nistische betekenis die er tn besloten 
ligt Het is een scherpe aanklacht te
gen elke diktatuur, met heftige heke
ling van alle medelopers en het zoe 
ken naai een betere weield; het 
brengt tevens een bevestiging van het 
feit dat een ievolutie door een min-
detheid, een elite, woidt gemaakt 
Zeer speciaal weik met humanistische 
'.nslag. 

Ovei de vertolking, de ensceneung, 
de regie van deze stukken kunnen we 
slechts lovend spiehen . het « Cen 
irum » IS een keurig en machtig ge
zelschap dat teder jaai een hoog 
slaande prestatie biedt, waarvan geen 
enkele vooi stelling dooi een waai to 
neellieihebbei zou mogen gemist wor 
den Onze eigen K.F.S speleis zijn 
een andeie mening toegedaan, daar 
ze schttteiden door hun aficezigheid 
alhoewel er voor hen veel te leien 
viel. 

Intussen speelt de K V S in loeder 
tand in een tiental sleden « De Biuid 
in de Moigen », een weik van Hugo 
Claus (lal we als zeei zwak blijven 
aanzien en met in de hoofdioUen spe 
Iers die totaal onbekwaam zijn hel 
stuk enig lelief Ie geven Als legen-
pieslalte voor hel iiedeilands optie 
den alhier is het een heel magei 
beestje, waaiop onze Nooideibuien 
met volle lechl meesmutlend kunnen 
neeizien. 

Te Stockholm kan men in het muzeum voor moderne kunst levend beeldhouwwerk 
bekijken, alsook « ingelijste levende schilderijen », « werk » van de zweedse kunste
naar Pi Lind. Door op een sokkel of in een lijst te gaan zitten kan straks iedereen 
zijn < zelfportret beeldhouwen of schilderen »... 
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kunnen kiijgen en die hen allen de 
baas IS. Ook hier dus weei een stel 
onevenwichtigen, volgens de heden 
daagse gewoonte om de ondeigang 
van de hutdige westerse beschaving 
aan te wijzen... 

< Alleen op vrijdag >, een over 
spelkomedie met pstchologische allu 
res, zeer plezierige tafereeltjes die het 
meestal halen uit de verwisseling van 
personages, zonder dat deze ook maar 
tn het minst bewust zijn van hun 
koddige toestand, een spetteiende 
dialoog die scabreuze en paiadok-
sale toestanden openlijk ontleedt . 
een spelletje waaibtj er met gebul
derd woidt, maar waarvan de droge, 
kostelijke humor een lachsukses 
maakt. 

Hebben we deze twee stukken met 
genoegen kunnen volgen, van « Mann 
ist Mann » hebben we niet veel kun 
nen genieten. Brecht wil hier ener 
zijds de ooi log en het leget belache
lijk maken — hij staat hiet uut al 
leen — en anderzijds laat luj hel 
individu — een pakhuisknechl die te
gen wil en dank tn het leget tnge 
Itjfd woidt — tn de massa onder
gaan als et II machine hif wil zelf 
zipi eigen naam met hei kennen en 
maisjeett met de massa mee man -s 
man. 

Veioudeide en achtei haalde hr 
glippen die de moeite met looiuleii 
op te halen, niettegenstaande de be 
langstelling die Biecht opnieuu mas. 
genieten (^'pi hoofdpeisoncige 
scheen ons loch maai weinig 'iiiiaii> 
te zijn) Het stuk weid langs de 
komische kant geiegisseeid. heldeen 
een gelukkis, idee ri'as Men had voor 
een festival uel een aiicUi stuk iiio 
gen kiezen^ 

< De Dl aak > is een spiaakjesko 
medie met politieke ondeigiond van 
de tussische auteur, aktetir, joerna-
list Schwarz (gestorven tn 1938), hel 
werd tn 1943 wel te Moskou ingestu
deerd maar afgelast en tot op heden 
ntet gespeeld in Rusland, wegens de 
anti-fascisttsche en vooral antt-stah-
mstische betekenis die er in besloten 
ligt Het is een scherpe aanklacht te
gen elke diktatuur, met heftige heke
ling van alle medelopers en het zoe 
ken naai een betere weield; het 
brengt tevens een bevestiging van het 
feit dat een tevolutie door een mm-
detheid, een elite, woidt gemaakt 
Zeer speciaal weik met humanistische 
'.nslag. 

Ovei de vertolking, de ensceneung, 
de regie van deze stukken kunnen we 
slechts lovend spieken . het « Cen 
irum » IS een keurig en machtig ge
zelschap dat teder jaai een hoog 
staande prestatie biedt, waarvan geen 
enkele vooi stelling doot een waai to 
neellieihebbei zou mogen gemist wor 
den Onze eigen K.F.S speleis zijn 
een andeie mening toegedaan, daar 
ze schiltetden door hun aficezigheid 
alhoewel er voor hen veel te leien 
viel. 

Intussen speelt de K V S in loeder 
tand in een tiental sleden « De Biuid 
tn de Moigen », een weik x'an Hugo 
Claus flat we als lef") zwak blijven 
aanzien en met in de hoofdioUen spe 
Iers die totaal onbekwaam zijn hel 
stuk enig telief Ie geven Als legen-
pteslalte voor hel iiedeilauds optie 
den alhier is het een heel magei 
beestje, waaiop onze Nooideibuien 
met volle lechl meesmutlend kunnen 

neeizien. 
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EEN VOLK IN NOOD 

DE KOERDEN 
FONOPLATEN 

Onder de benaming « koerdische oorlog n wordt verstaan : de strijd van de Koer
den in Irak tegen de iraakse regering en het leger, strijd die begon op 9 september 
1961 en die, met verscheidene onderbrekingen, bleef voortduren tot einde juli 
1966. 
Er is aan deze oorlog echten allerlei voorafgegaan : een militair zowel als politiek 
voorspel, dat op ander vlak of in andere omxKtng hetzelfde was en hetzelfde na
streefde nis de huidige strijd (want de « wapenstilstand n mag ons niet doen den
ken dat de Koerden het opgegeven hebben .'). 
In een vorig artikel wezen wij reeds op de koerdische opstanden tegen de Turken 
in het osmaanse rijk. Na 1918 zouden deze opstanden voortduren, evenzeer als 
de verdrukking van het koerdische volk door Turken, Arabieren en Perzen. Wat 
de opslaiiden betreft, beperken wij ons slechts tot Irak : het koerdisch verzet tegen 
hel engels-iraaks verdrag irt 1931 Hitte zich datzelfde jaar in een opstand, waar
aan de huidige Koerdenleider Barzani reeds als jongeman deelnam. In 1943 en 
1945 braken in iraaks Koerdistan eveneens opstanden uit, nu met Barzani als 
leider. 

Tijdens de oorlog waren Russen en 
Engelsen (later Amerikanen) het neutra
le Iran binnengevallen en zij bezetten er 
een groot gedeelte van. Het in Iran gele 
gen Oost-Koerdistan bleef echter van be
zetting gespaard. De troef>en der centrale 
regering trokken zich terug. Nu zagen de 
Koerden de gelegenheid geboden en zij 
stichtten de autonome republiek Maha-
bad. met de rechter Ghazi Mohamed 
als prezident. Schoolwezen, gezondheids
wezen, administratie, gerecht : het werd 
alles op koerdische leest geschoeid en 
georganizeerd. Koerdische boeken en 
tijdschriften werden gedrukt, koerdische 
schoolboeken samengesteld en hun uit
gave voorbereid, men nam maatregelen 
voor rationalizatie van de landbouw, een 
koerdisch radiostation kwam in werking. 
een leger werd samengesteld en Barzani 
stelde zich met zijn iraakse Koerden ten 
dienste van de jonge republiek. Hij werd 
een der vier generalen van het jonge le
ger. 

Bij het herstellen van het centraal ge 
zag na de terugtrekking der bezetters viel 
de jonge republiek ten prooi aan Tehe-
rans centralisme : alles wat koerdisch 
was werd afgeschaft, ongedaan gemaakt 
of uitgeroeid. Zelfs de drukkerijen wer
den vernield ! Barzani vroeg hu lp aan 
de Amerikanen, maar die weigerden om 
dat de jonge republiek hen te «russisch» 
leek. De Russen daarentegen hadden 
Barzani van amerikaanse sympatieën be
schuldigd. Zij steunden daarbij de pro-
komniunistische Tudeh-part i j (met Mos
sadegh !) die, om de bevolking tegen 
het Westen op te zetten, het perzisch na
tionalisme aanwakkerde en daarbij met 
de minderheden geen rekening wilde 
houden. 

Barzani slaagde erin, na vaak harde 
gevechten met iraakse en iraanse troe 
pen. de sovjetrussische grens te bereiken. 
Sovjetrusland verleende hem aziel.. Hij 
verbleef er tien jaar, studeerde er talen. 
ekonomie en recht en keerde in 1958 
naar Irak terug om er als nationale held 
ontvangen te worden. 

Wat was er gebeurd ? 

O p 14 juli 1958 werd koning Feisal II 
met zijn familie, evenals de eerste minis
ter Nuri-.Said vermoord. Abdul Karim 
Kassem stichtte de « socialistische » re-
publiek Irak en artikel 3 van de grond
wet verklaarde : « Arabieren en Koer
den zijn broeders in dit land ». Barzani 
kreeg een villa en een auto. Koerden 
werden lid van de regering. Aldra ech
ter — begin 1960 — zou de situatie ver
anderen : de militair Kassem trok alle 
macht aan zich en regeerde diktatoriaal. 
Het blad der koerdische demokratisrhe 
partij beschuldigde de regering \ an fla
grante schending van artikel 3 der 
grondwet. 

Ge\olg : een verbod van de koerdi
sche kranten en aanhouding van koerdi 
sche politici. De spanning tussen Koer

den en Arabieren steeg met de d ï^ . De 
koerdische partij riep, als protest tegen 
de regeringsbesluiten, de algemene sta
king uit op 9 september 1%1. Kassem 
antwoordde op « socialistische » wijze : 
iraakse bommenwerpers legden koerdi
sche dorpen en steden (o.m. Sulaimani, 
Khoj, Sandschak, Derbendikhar) in asse 
en bestookten de burgerbevolking met 
bommen en boordwajiens. De moordf>ar-
lijen werden tijdens de daaropvolgende 
dagen voortgezet. 

De Koerden grepen naar de wapens : 
op één nacht moest over heel het koer
dische gebied in Irak het verzet georga
nizeerd worden. Als leider voor de orga-
nizaties en de aktie van di t leger, de 
« Pesh Merga » (« zij die voor de dood 
stand houden ») was Barzani de enige 
die in aanmerking kon komen. In 
1962 hadden de koerdische troepen 
60.000 km2, meer dan de helft van het 
hele koerdische gebied, vast in handen 
en werd dit gebied nog naar de syrische 
en iraanse grens toe uitgebreid door de 
aktie der koerdische partizanen, over een 
front van ca. 60 km. 

Kassem, die meer en meer naar het 
kommunisme overhelde, werd door de 
socialistische Baathpartij (met ameri
kaanse medewerking) ten val gebracht. 
De Baathpartij , die ook in Syrië aan het 
bewind was, bleek bereid tot Nassers 
grote federale arabische unie toe te tre
den. De Koerden stonden erop, als vier
de onafhankelijke partner in de federa
tie erkend te worden, en zij zonden Ja-
lal Talabani naar Nasser. De onderhan
delingen met de nieuwe iraakse regering 
duurden tot juni 1%3. Dan stuurde de 
regering een ult imatum aan de Koerden, 
om hun troepen binnen de vierentwintig 
uur te ontbinden. Een nieuwe golf van 
aanhoudingen en folteringen trof het 
koerdische volk en de regering zette een 
offensief in met 60.000 goedbewapende 
soldaten. 

De Baa thpar t i j vervolgde nu ook de 
aanhangers van Kassem en diens best-
georganizeerde volgelingen, de kommu-
nisten. Nu kwam het protest tegen de 
iraakse « volkerenmoordenaars >i los van
uit Moskou ! Tevoren hadden de kom 
munisten in heel de wereld de Koerden 
no.a; als bandieten afEjeschilderd en Ul-
brichts Hjforgaan «Neues Deutschland» 
schreef, met de bedoeling de westduitse 
reo;ering hij de .Arabieren in diskrediet 
re brengen, dat westduitse officieren op
leiding verschaften aan koerdische .sabo
teurs, om in Irak een guerill a-oorlog te 
voeren, a Bandieten n noemde hel blad 
de Koerden toen nog ! 

Na vier maanden oorlo? hadden de 
Koerden praktisch het verloren terrein 
terug in handen. Het regime in Bagdad 
werd weer eens gewijzigd en het cen
trale gezas moest de oorlog stopzetten. 
In februari 1964 werd met Barzani een 
wapenstilstand gesloten, die echter door 
de Demokratische Partij Koerdistan als 

ongunstig en ongelegen werd, be
schouwd. In oktober 1964 werd dan een 
regering voor Zuid-Koerdistan aange
steld, als politieke macht naast Barzani's 
militaire « Peh-Merga ». 

De pas-gestichte koerdische revolutie-
raad nam kontakt op met de regering in 
Bagdad om tot onderhandelingen te ko
men. De regering eiste echter in de eer
ste plaats ontbinding der Pesh-Merga. 
In april 1965 zette dan een nieuw iraaks 
offensief in; iraakse soldaten begonnen 
een wilde schietpartij op koerdische b.vir-
gers in Sulaimini en drongen met pant
sers en infanterie in het gebied der 
Koerden. De strijd was hard; in Bagdad 
lagen de hospitalen vol gewonden en 
iraakse soldaten dezerteerden in zulke 
mate dat T a h e r Yah ia, eerste-minister, 
een oproep tot het leger moest doen. 
De regeringstroepen verloren in 1965 
alleen 8005 doden en 4896 gewonden, 
een groot aantal oorlogsmateriaal, negen 
vliegtuigen en 35 pantserwagens... 

O p 2 mei 1966 zou door prezident 
Aref I en zijn broeder, opperbevelhebber 
Aref II , een nieuw offensief ingezet wor
den tegen de Koerden, Aref I verongeluk
te echter : zijn helikopter stortte neer I 
De nieuwe eerste-minister Bazzaz kon
digde een 12-puntenprogramma af waar
in een binnenlandse decentralisatie werd 
vooropgesteld. Barzani antwoordde daar
op voor de koerdische radio-zender en 
formuleerde de eisen van het koerdische 
volk. 

Bazzaz' voorstellen waren maar ver-
dagingsmaneuvers : op het ogenblik dat 
de nieuwe regering vast in het zadel zat, 
begon het geplande offensief toch, met 
2 divizies, vliegtuigen en pantsers. Op
nieuw leed het iraakse leger zware ver
liezen : een speciaal voor de berggevech
ten opgeleide brigade werd volledig uit
geroeid : meer dan 2000 soldaten von
den er de dood... 

Vier iraakse regimes, vier oorlogen te
gen de Koerden, telkens uit lopend op 
een bloedig fiasco voor de iraakse rege
ring... 

Bazzaz trad op 7 augustus van vorig 
jaar af als eerste-minister en werd opge
volgd door een militair, Nagui Tala l . 
Een teken dat de koerdische oorlog op 
zijn einde loopt is dat alleszins niet. 

Terwijl over heel de wereld wordt 
geprotesteerd, wordt de vrijheidsstrijd 
van een volk dat schandelijk door West 
en Oost in de steek werd gelaten, dood-
gez^vegen of slechts af en toe in kleine 
berichtjes vermeld. Om de gunst van Ke-
mal Ataturk te bekomen, liet het Wes
ten Armeniërs en Koerden afslachten. 
Omwille van arabische petroleum en ara
bische politieke vriendschap 'wordt zo
wel door Oost als West de moord op de 
koerdische bevolking, met napalmbom
men en boordwapens van de iraakse 
luchtmacht (Sovjet-Migs !). doodgezwe
gen. 

Koerdistan ligt in de dode hoek van de 
wereldpolitiek, zegt de schrijver van 
'( Land im Aufstand; Kurdistan », een 
boek dat wij vorige maal citeerden en 
waaruit wij een deel dezer gegevens heb
ben geput. Mocht deze dode hoek niet 
de begraafplaats worden van een dapper 
volk dat het ongeluk heeft, geen gewicht 
in de schaal te leggen bij een V.S.-prezi-
dentsverkiezing, geen goud of d iamant te 
bezitten als Zuid-.Afrika en niet als pion 
op het schaakbord van de expansie
drang van het wereldkommunisme te 
dienen. 

Daarom zal het nog wel een tijdje du
ren \ooraleer de wereldgeweten-wakker-
schudders voor de vrijheid van het koer
dische volk zullen betogen. 

Er verschijnt momenteel te veel 
(en zoveel goeds!) op de platen-
markt, dat het niet meer bij te hou
den is. ledere discofiel die de zaken 
een beetje wil volgen, zit al dadelijk 
met een stapel foldertjes in huis, 
waarmee hij na korte tijd een hele 
kast kan gaan vullen. 

Wie op de hoogte wil blijven of 
wegwijs wil geraken in die overvloed, 
was totnogtoe aangewezen op buiten-
la7idse of anderstalige catalogi. Dat 
had dan het bijkomend bezwaar dat 
die catalogi weinig of geen belangstel
ling hebben voor wat een vlaams dis
cofiel speciaal ah dusdanig kan inte
resseren. 

Aan deze ellende is thans, dank üj 
een paar vlaamse uitgaven, een einde 
gesteld. 

PLATEN KIEZEN 
Onlangs is Vlaanderens eerste en 

enige onafhankelijk platentijdschrift, 
€ Platen Kiezen >, boven de doopvont 
gehouden : een veilige gids voor meer 
luistergenot, een degelijk tijdschrift 
voor muzikaal en kultureel geïnteres
seerde mensen, een dam tegen kitsch 
en wansmaak. 

Het eerste nummer van dit zeer 
fraai en handig uitgegeven tijdschrift 
bevat niet minder dan 151 bladzijden, 
gedrukt op glanzend papier en 
smaakvol geïllustreerd. 

Het grootste deel van het tijdschrifi 
is gevuld met degelijke en veranl 
wocrde besprekingen van platen 
handig ingedeeld in orkestraal, in 
strumentaal, vokaal, jazz, chanson en 
folklore. Er is een technisch gedeelte 
waarin de liefhebbers van de aller 
laatste snufjes op het gebied van Ht 
Fi en Stereo beslist aan hun trekken 
komen; met tai van handige tips ei 
raadgevingen zullen heel wat discc 
fielen beslist hun voordeel doen. 

Daar het tijdschrift geen kommer 
cieel, doch wel een algemeen kultu 
reel doel heeft, wordt ook aandacht 
besteed aan enkele nevengebieden. Er 
is een uitvoerige rubriek met een 
bondige bespreking van alles wat op 
de boekenmarkt verschijnt aan wer 
ken over muziek en komponisten. Er 
is een pedagogische rubriek, die zeer 
ruim de problemen i.v.m. de muziek, 
de jeugd en het onderwijs behandelt 

We kunnen dit pionierstijdschrift 
niet warm genoeg aanbevelen bij alle 
platenliefhebbers. Een los nummer 
kost 50 fr., een jaarabonnement (2 
nummers : januari en oktober) 75 fr. 
Die prijs is het tijdschrift méér da» 
waard! 

Abonneren kan men door storting 
op prk. 165.94 van Ets. G De Grae 
ve, Guldenspoorstraat 13 te Gent. 

1001 PUTEN 
Onder deze titel verzamelden Je 

van Eetvelde en Francine Spinoy alle 
vlaamse en nederlandse platen (reeds 
meer dan 650), plus nog een hoop 
andere waardevolle titels in een han 
dige pocket die een gemakkelijk te 
Jianteren wegwijzer voor discofielen 
is. Het boekje telt 215 bladzijden en 
vermeldt meer dati 10.000 platentt 
tels, op overzichtelijke wijze gerang 
schikt eerst op naam en dmi op titel 
De platen worden niet besproken; ze 
worden zeer volledig vermeld en alle 
nuttige gegevens zijn er bij afge
drukt : uitvoerder, opsomming van 
alle liederen of titels op de plaai, 
formaat, draaisnelheid, mono of ste 
reo, merk, kenletters, nummer, prii^ 
enz. 

Deze onontbeerlijke pocket is aar, 
50 fr. te koop in alle goede platen 
of boekhandels; hij kan ook besteld 
worden door storting van 50 fr. op 
prk. 123.555 van de Nederlandse 
Pockelplaat te Brussel. 
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prijs van zolder kwart-eefje 

De liefhebbers van de auto-
mobielsport trekken zondag 21 
mei naar de Omloop van Ter-
lamen te Zolder voor de Grote 
Prijs van Limburg voor de wa
gens van de formule II. Naast 
wedstrijden voor de Ie klasse 
van de Challenge van Europa 
voor de wagens van de klasse 
tot 850 kcm3 en van 850 tot 
1000 kcm3, komen die van 1300 
tot 1600 kcm3 in de 2e afde
ling van de Europabeker in 
strijd. 

De meeste belangstelling 
gaat echter naar de grotere 
wedstnjdwagens In twee reek
sen van elk 24 ronden komen 
de sterkste europese renners 
in strijd met het kruim van 
Australië en Nieuw Zeeland 
Bekende renners als Graham 
Hill, Peter Arundell en Frank 
Gardnei zullen niet ontbreken, 
zodat de kijkers een boeiende 
wedstrijd mogen verwachten 
(Zondag 21 mei 14 u 25 - Brus
sel Ned ). 

en daidalos 
dan ? 

Dokumentaire over de vlie
gende mens van Ikaros tot de 
valschermsport Daidalos en 
zijn zoon Ikaros waren de 
eersten die poogden te vliegen 
door middel van kunstvleugels 
Sedertdien heeft de mens 
steeds getracht op eigen kracht 
te vliegen «En Daidalos dan '» 
vertelt op welke manier 
(Maandag 22 mei - 21 u 20 -
Biussel Ned ). 

Penelope begint deze uitzcn 
dmg met >ogaoefeningen ond i 
leiding van Ene Gomos. b i 
dien wordt aangeraden welke 
bagage onontbeerlijk is voor 
een reis In de huishoudelijke 
rubriek komt het onderhoud 
van de woning aan de beurt. 
Tot slot krijgen we een mode
show, gerealizeerd in samen
werking met de Nationale Fe
deratie der Kleding- en Kon-
fektienijverheid (Dinsdag 23 
mei - 19 u 40 - Brussel Ned.. 

show-
programma 
in 
samenwerking 
met 
via secura 

In de autowedstnjd, die over 
vijf uitzendingen liep in het 
seizoen 1966 67, behaalden 27 
kandidaten bijna het maximum 
van de punten Door de jury 
van Via Secura werden deze 
verder geschift tot het vereiste 
aantal van vijf bereikt werd. 

Deze vijf kandidaten komen 
in finale op 24 mei in het Ame 
rikaans Teater, in een wed 
strijd die uitsluitend over de 
verkeersreglementering han
delt De pnjzcn (waarde 250 000 
fr) worden geschonken door 
Via Secura De Hoge Raad voor 
Verkeersveiligheid schenkt 2 

MCi 

*Het epos van Charles Lindbergh» F dm van Bdly Wdder en James Stewart Viijdag 26 mei te 
20 u 25, Brussel Ned. 

nieuwe wagens en een T V toe
stel. De Nationale Raad van 
Kampeerhandel schenkt 75 000 
fr voor kampeermateriaal en 
een reis naar de Balearen 
wordt aangeboden door de 
VAB Pnvé maatschappijen be
zorgen bromfietsen Vooi deze 
gelegenheid heeft Autorama m 
samenwerking met Tienerklan
ken een bijzonder programma 
samengesteld. De come back 

van Tony Corsari als « oud » 
spelleider met een « oude » wa 
gen zal vele kijkers verrassen 
Corsari prezenteert een show-
programma met Golden Gate 
Quartet, The Clouds, Ann 
Christy en Louis Neefs Prezen-
tatie : Tony Corsari, René 
Adams en Herwig Vervaeke. 
(Woensdag 24 mei - 20 u 25 -
Brussel Ned.). 

het epos van 
charles 
lindbergh 

Film van Billy Wilder met 
James Stewart (Lindbergh), 
Murray Hamilton (Bud Gur-
ney) en Patricia Smith (Mirror 
Girl). 

« Spirit of St.-Louis » is het 
verhaal van een der grootste 
exploten uit de luchtvaartge
schiedenis : de vlucht van New 
York naar Parijs zonder tus 
senlanding, van Charles Lind
bergh We maken eerst kennis 
met Lindbergh als hij zijn mo
tor verkoopt om zich een vlieg
tuig aan te schaffen. Dat is 

maar een oud beestje, bijna 
een hoop roest, maar het vliegt 
nog, ofschoon de eerste vlucht 
bijna op een katastroof uit
draait Om aan geld te geraken 
organizeert hij luchtdopen; 
doch de liefhebbers zijn eerder 
schaars, daar ze er vijf dollar 
moeten aan spenderen Bud 
Gurney die eenzelfde bedrijf 
heeft opgericht, komt met 
Lindbergh tot een overeen
komst en samen stellen ze een 
cirkusnummetje samen, waar
bij ze allerlei akrobatentoeren 
en krachtpatserijen uithalen. 
Lindbergh wil echter verder. 
HIJ slaagt erin zich te doen in
lijven bij de luchtpost, doch 
dat baantje moet hi) spoedig 
opgeven daar zijn oude «De 
Havilland» in een sneeuw
storm kapseist Daarmee 
scheidt heel het vliegavontuur 
uit Op dit ogenblik belooft een 
maecenas 25 000 dollar aan wie 
als eerste de bewuste oceaan-
vlucht tot een goed einde kan 
brengen. Lindbergh onder
neemt een lange kampanje om 
de financiële middelen samen 
te krijgen die hem zullen toe
laten een gooi naar de roem en 
het fortuin te doen. (Vrijdag 
26 mei - 20 25 Brussel Ned.). 

Onze se I ekti e 

* Een hed met Beat» — Tienerklanken van maandag 22 mei, 19 u 15, Bnissel Ned, met o a de 
Bob Boon Singers, The Clouds, Francis Bay en dansgroep Canny Hendrick. 

Op de vloamse T.V. 
Z A T E R D A G 2 0 MEI 

18 55 Zandmonnet ie — 19 00 Luceot, 
kathol iek godsdienstige ui tzending — 
19 30 Klem wild en n i n v i iond^n — 
19 55 Hier spreekt men Nedcrionds — 
20 00 TV nieuws — 20 25 Gnndl 
meid voor olie werk 16e a t l Getu ge 
von de verdediging — 20 50 Ricordo 
I tohoonse melodieën gezonden door Lize 
Marko MorvQ Ronny Temmer en de Bob 
Boon Singers — 21 40 Echo — 22 10 
De man von U N C L E 34e ot l D« 
Oedochtenlezer — 23 00 TV nieuws 

Z O N D A G 21 MEI 
1100 Euchonsl evtenng — *s Nomid 
dogs Voor boer en tuinder - Axel 
Nor t Z iet u er wa t in > Autorennen 
- Ats de gesmeerde bliksem Herholmg 
van de tweede episode — 18 30 Klem 
k lem k!eutert|c — 18 50 Disneylond 
De lucht in met von Drake — 19 35 
Velv- t (2be of l ) — 20 00 TV nieuws 
•— 20 15 Sportweekend — 20 40 
Var ietoprogrommo — 21 40 Premiere-
fnogoim» — 22 30 : TV nieuw». 

M A A N D A G 2 2 MEI 
18 25 Teietaalles • Frons — 18 55 
Zandmannet ie — 19 00 Poly of het 
geheim von het kasteel (3e o f l ) — 
19 15 Tienerklonken — 19 55 De 
Weerman — 20 00 TV nieuws — 
20 25 Als de gesmeerde bliksem Poli 
t ieverhaol door Francis Durbridge Derde 
episode — 20 50 Speet een woord — 
21 20 En Doidolos dan ? Documentaire 
over de vliegende mens — 22 00 Gast 
programma De Socialistische gedachte en 
act ie — 22 30 TV nieuws 

D I N S D A G 2 3 MEI 
1405 Schooltelevisie — 18 55 ' Zand 
mannet je — 19 00 Tom en 2i in hondje 
12e af I Een opdracht voor Saba — 
19 09 De avonturen van Popeye -— 
19 15 Flipper 54e of l De kaa man 
— 19 40 Kwart Eefje — 19 55 Hier 
spreekt men Nederlands — 20 00 TV 
nieuws — 20 25 Morgret m de v c d e 
digtng Derde oft m de Maig ret-serie 
— 21 50 Medium Mogazme von kunst 
«n cul tuur — 22 20 : TV nieuws. 

W O E N S D A G 2 4 MCI 
17 00 Teievisum — 18 55 Zondmon 
net ie — 19 00 Jonger dan )e denkt — 
19 30 Arena — 19 55 De Weerman 
— 20 00 TV nieuws — 20 25 Au to 
romashow — 21 15 Panorama — 
22 10 Gastprogrammo Het vri je woord 
Lekenmoroal «n - f i losof ie — 22 40 : 
TV nieuws 

D O N D E R D A G 2 5 MEI 
1405 Schooltelevisie — 17 25 Voet
bal Rechtstreekse reportage van d« 
emdwedstri jd om de Europese voetboi -
beker te Lissabon — 19 15 Hoedie van 
papier — 19 30 Oom Storm 12e o f l • 
De wereld von de geesten — 20 00 
TV nieuws — 20 25 Hier spreekt men 
Nederlands — 20 30 Bonanza — 
21 20 Premiere — 21 50 Voetbal 
Reportage von de emdwedstnid om de 
voetbalbeker te Lissabon — 23 25 TV-
nieuws. 

V R I J D A G 2 6 MEI 
18 55 Zandmannet ie — 19 00 Ver 
grootglas op de postzegel — 19 15 De 
wereld is k lein Het spoor noor Oowson 
City — 19 40 Zoekl icht — 19 55 De 
Weermon — 20 00 TV nieuws — 
20 25 Speelfilm Het epos von Charles 
Lindbergh Film von Billy Wilder met 
Jomes Stewart — 22.35 : TV nieuws 

Z A T E R D A G 2 0 MEI 
20 u 50 Brussel Ned. 
Showprograinrna (uitgezonden 
vanuit het Amerikaans Teater 
te Brussel). 
21 u 40 Brussel Ned. 
Echo 

Z O N D A G 21 MEI 
20 u 45 Franknik I 
Chiens perdus sans collier 
(Film van Jean Delannoy met 
Jean Cabin) 
21 u 30 Brussel Fr. 
Face au public . Charles Azna.-
vour (eerste deel). 
21 u 45 Nederland I 
Signalement (Onderhoud met 
een artiest). 

M A A N D A G 2 2 MEI 
21 u 20 Brussel Ned. 
En Daidalos dan ? (Dokumen
taire over de vliegende mens, 
van Ikaros tot de valscherm-
sport) 
21 u 55 Nederland I 
Silhouet (Onderhoud met een 
bekende hedendaagse figuur). 

DINSDAG 2 3 MEI 
20 u 30 Frankri]k I 
La maison de la nuit (van 
Thierrv Maulnier) 
20 u 45 Nederland I 
Don Paidin (Cliansonnier). 
21 u 10 Nederland I 
't Is maar een spelletje (film). 

W O E N S D A G 2 4 MEI 
20 u 25 Brussel Ned 
Autoramashow (in het Ameri
kaans Teater te Brussel met 
de finale van de Autorama-wed-
strijd tn samenwerking met 
Via Secura). 

D O N D E R D A G 2 5 MEI 
20 u 55 Nederland I 
De sprakelozen (T.V.-spel). 
VRIJDAG 2 6 MEI 
20 u 25 Brussel Ned. 3 
Het epos van Charles Lind
bergh (The Spint of St -Louis -
Film van Billy Wilder met Ja
mes Stewart, uitgezonden t gv. 
de 40ste verjaardag van de 1ste 
solovlucht over de Atlantische 
Oceaan door de amerikaanse 
vlieger Charles Lindbergh). 
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BULGAARSE KRABBELS 

Toen België vóór een paar 
jaren tegen Bulgarije moest 
gaan voetballen om te zien wie 
aan de eindronde van de we
reldbeker voetbal zou deelne
men, hebben onze grote voet
balspecialisten de zwakheid 
van het bulgaarse voetbal dik 
in de verf gezet. Wij lagen er 
dus uit. 

Toen Inter Milaan aan zijn 
eerste wedstrijd tegen Rode 
Vlag Sofia begon, voorspelde 
Rik de Saedeleer ons éénrich-
tingsvoetbal naar het bulgaarse 
doel. Inter heeft drie zware 
wedstrijden nodig gehad om 
met één doelpuntje — eigenlijk 
dan nog een lucky-goal, maar 
een verdiende — verschil te 
winnen. Al genoten zij van sim-
patie en morele steun van de 
scheidsrechter (en de Rik). 

Als wij zien dat twee ploegen 
uit Sofia (Rode Vlag en Slavia) 
dit jaar doordrongen tot in de 
halve finales van de europese 
kompetities, dan moeten wij er 
rekening gaan mee houden dat 
de arme(?) amateurs(??) uit 
het rode paradijs (???) niet zo 
heel veel meer te leren hebben 
van de kapitalistische profs. 

WEGENS UITSCHEIDING 
VAN BEDRIJF... 

Het bestuur van Crossing 
Molenbeek is heel boos. 

De klub heeft de jongste ja
ren geweldige financiële in-
spannmgen gedaan om aan de 
top van de voetballadder te ko
men. 

Lang heeft het er ook naar 
uitgezien dat Crossing dit jaar 
zou promoveren, maar heel op 
het einde is het misgelopen. 
Het zijn Beveren en Olympic 
Charleroi die naar de hoogste 
afdeling gaan. 

Er zijn bij Crossing al veel 
harde woorden gevallen, om
dat voorzitter Fosset de me
ning was toegedaan dat ver
schillende spelers zich niet in
spanden zoals het hoort. 

Er werd gesproken over een 
premie van 50.000 fr als de 

ploeg toch zou promoveren. Er 
werd gesproken over boeten 
van 20.000 fr voor de spelers 
die niet hun best deden. En 
uiteindelijk is de bom gebars
ten. Heel de inboedel wordt 
verkocht, of beter : is te koop. 

Velen zijn echter van mening 
dat achter de beslissing van 
Crossing moeilijkheden van fi
nanciële aard dienen gezocht. 

NEO-MYTHOLOGIE 

In «Sport '67» was er, in een 
artikel van Rik van Steenber
gen, sprake van een « nieuwe 
god », nog « geen heilig mons
ter, over wie men weer durft 
spreken als over een normaal 
mens » enz. 

Het gaat over Eddy Merckx, 
voor wie het nog niet geraden 
had. 

Nu vinden ook wij Eddy een 
crack en wij geloven niet dat 
er vóór hem al iemand op zo 
korte tijd zo'n schitterende uit
slagen bij elkaar heeft gefietst. 

Maar tussen een uitzonder
lijk vakman — dat is Eddy 
toch — en een god of monster... 

Wij hebben trouwens niet op 
de toelating van Rik van Steen
bergen (?) gewacht om Eddy 
te beschouwen als een volko
men normaal mens. Dat heb
ben wij altijd gedaan. 

Nu vragen wij ons ook af 
welke benaming men gaat uit
vinden als Eddy nog eens de 
ronde van Italië of iets derge
lijks moest winnen. 

Is er nog straffere kost dan 
een « nieuwe god » ? 

ZIJ SPEELDEN MET 

ONZE CENTEN 

De F.I.F.A. heeft laten weten 
hoeveel er aan de wereldbeker 
voetbal in 1966 werd verdiend. 

In totaal werden er, voor de 
32 wedstrijden uit de eindron
de, zowat anderhalf miljoen 
kaarten verkocht voor een be
drag van 217 miljoen frank. 

Daar dienen nog aan toege
voegd de ontvangsten van ra
dio, televizie, film en nog een 

paar penningen van links en 
rechts, zodanig dat de totale 
inkomsten op 285 miljoen 
frank kwamen. 

Er waren natuurlijk ook wat 
onkosten, voor ongeveer 85 
miljoen frank. De winst is dus 
een slordige 200 miljoen frank. 

Wat gebeurt daarmee ? 
De deelnemende landen (aan 

de eindronde wel te verstaan) 
mogen dat (in een nog niet be
paalde verhouding) verdelen. 

Toen onze rooie « duivels » 
destijds hun deelneming ver
speelden tegen de « krabbers » 
uit Bulgarije, hebben ze dus 
méér verspeeld dan eer en 
roem. Ook nog enkele miljoe
nen harde belgische franken. 

Dat laatste lijkt ons veel 
spij tiger dan het eerste. 

ONZE BRUSSELSE 

VOETBALVERENIGINGEN 

Ritterklub-V.S.V. en Egmont-
klub V.V.V., twee vlaamse lief-
hebbersvoetbalklubs te Brussel 
met beiden een radikaal vlaams 
bestuur, hebben dit jaar in de 
top geschoten. Ritterklub die 
dit jaar zijn tienjarig bestaan 
viert, heeft de beker van Bra
bant weten te bemachtigen, 
door F.C. Zuen op het provin
ciaal domein van Huizingen te 
kloppen. Egmontklub is in de 
algemene rangschikking na 
Ternat de tweede in zijn reeks 
geëindigd. Wij mogen niet na
laten, namens de sportredaktie 
van « Wij » beide elftallen en 
bestuur hartelijk geluk te wen
sen voor de geleverde prestatie. 

SPORTRAAD 
VOOR VLAANDEREN 

De Sportraad voor Vlaande
ren die dit jaar op al de Ron
de Taf el-Referaten, tijdens het 
verleden maand te Brussel ge
houden Olympisch Kongres, 
zijn stem heeft laten horen en 
met aandrang daarin de me
ning van de Raad heeft voorop
gezet, is zinnens binnen het be
stek van dit jaar een aktie op 
touw te zetten tegen de nog 
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Verleden zondag Het Willy Planckaert het hele peleton — waar
onder heel wat gereputeerde azen — achter zich te Ganshoren. 

heersende taaiwantoestanden 
in vele sporttakken en voor 
een grondige sanering in alle 
domeinen van de sport. 

SLECHTE « MEESTERS » 

De russische wielrijders, die 
als « amateur » (?) samen met 
onze echte (?) amateurs de 
ronde van België voor liefheb
bers betwistten, zijn in hun 
land meestal « meester in wiel
rennen ». 

Die meesters hebben in ons 
land dapper op hun donder ge
kregen, wat uiteraard niet past 
voor meesters. 

Wij kunnen ons voorstellen 
dat zij, eens terug in eigen kot, 
nog maar moeilijk aan hun dis
cipelen zullen kunnen gaan uit
leggen hoe men het aan boord 
moet leggen om koersen te 
winnen. 

Wie óók maar een flauwe 
prestatie leverde, waren de 
belgische en nederlandse mili
tairen Hopelijk zijn ze wat 
beter bij de zaak wanneer het 
erop aankomt het vaderland te 
verdedigen. 

En voor de rest kregen wij 
in onze tijd niet zo gemakke
lijk een week « congé » om on
ze (betaalde) hobby te gaan be
oefenen. 

BROOD OF SPELEN 
Wi] hebben, zoxcat vijftien jaar geleden, 

toen wi] nog veel haar en adem hadden, 
een paar seizoenen gespeeld m het eerste 
elftal van onze geliefde voetbalvereniging. 
In eerste provinciale. 

Wij werden betaald. Vijfenzeventig frank 
als we wonnen, vijfenliinntig als wc verlo
ren en vijftig voor een gelijk spel. 

Op zekere dag zijn we, allen samen om 
indruk te maken, naar het huis van de voor
zitter getrokken om « opslag > te vragen. 
We wilden honderd, vijfenzeventig en vijf
tig fiank. En vijfentwintig voor de spelers 
van het invallerselftal. 

De voorzitter gaf ons een stoel, een bor
rel en een sigaar (tn die tijd mocht dat nog 
voor voetballers), aanhoorde het pleidooi 
lan de Charel, onze zegsman, vioeg of alles 
gezegd was, en sprak... 

Of wij er dan zo zeker van xuaren dat 
onze potstamperij wel hondeid frank waard 
iras? Of wij dachten dat de klub dan zo 
rijk was ? Of wij meenden dat er zoveel 
mensen naar onze exploten kwamen kijken ' 
Of het met beter zou zijn als we er eens 
voor zoigden dat er een beetje behoorlij
ker gespeeld weid en dat we eindelijk eens 
zouden promoveten. Of dachten we mis

schien ergens anders méér te kunnen ver
dienen ? In dat geval mochten we gerust 
gaan En als(Wij wilden voor geld spelen, 
dan zou hij, de voorzitter, er wel vinden 
die voor hun plezier wilden spelen, des
noods een afdeling lager. En nu konden wtj 
tn het lokaal een pint gaan drinken op 
zijn kosten. Dag jongens. 

En wij naar 't lokaal, de mannen die 
« voor 't geld speelden ». 

(Volledigheidshalve moeten wij hier aan 
toevoegen dat de klub blijkbaar met zo 
arm was want, om in de mode te blijven, 
heeft ZIJ een paar jaar later voor meer dan 
honderdduizend frank xrreemde spelers ge
kocht, ons via de rezervenploeg buiten-
gewerkt, en... stand gehouden in eerste pro
vinciaal. De schulden zijn nu bijna afbe
taald.) 

Over dat alles hebben wij met de Cha
rel verleden zondag gesproken, toen wij 
met meewarig oog onze opvolgers zagen 
knoeien Als ge t spel nu beziet, zei de Cha
rel, onze zegsman uit die goeie tqd, toen 
wij voor 't geld speelden. 

Inderdaad, als ge 't spel nu beziet... 
In de eindtonde van de wereldbeker 

werd een wnnst geboekt van tweehonderd 
miljoen frank. 

Inter Milaan betaalde zijn spelers achten
twintig miljoen lire om het « zwakke > Ro
de Vlag Sofia uit de europese bekerkompe
titie te wippen. 

De prijs van Roger Claessen (gevraagd 
door F.C. Keulen aan Standard) wordt op 
vijf miljoen geraamd. 

De spelers van Club Brugge zouderi een 
beloning gekregen hebben van zestigdui
zend frank. 

De spelers van Crossing kregen er vijf
tig als ze promoveerden, maar boeten van 
twintigduizend als ze zo laks bleven spe
len. 

Mijn oorspronkelijk klubje kocht een spe
ler van zeventigduizend ballen en betaalde 
hem daarbij als trainer speler vijftigdui
zend per jaar. 

De zoon van mijn gebuur krijgt m een 
ploeg van tweede provinciale achthonderd 
frank per wedstiijd, plus tweehonderd bij 
wijze van verplaatsmgsonkosten. Hij fun
geert in die klub zowat als « guest-star >^ 

De Charel en wij, wij hebben er niets te
gen. Helemaal niet. 

WIJ vinden het best dat een voetballer 
betaald wordt. Zowel de liefhebber als de 
beroepsspeler. 

Gaat het om beroepsspelers, dan is het 
maar logisch dat zowel de fiima, de klub 
als de werknemer — de speler — hun brood 
verdienen. 

Betreft het liefhebbers, dan zijn we van 
ooi deel dal de jongens, die honderden men

sen een tenslotte toch nog gezonde ontspan
ning bezorgen, daarvoor enige vergoeding 
ontvangen. 

Maar wat ons ergert is het feil dat men 
alle maat uil het oog verliest. 

Zolang in ons tand lonen worden uitbe
taald van twintig frank per uur en drie
duizend frank per maand, vinden wi] het 
immoreel dat voetballers voor één wedstrijd 
vijftigduizend frank krijgen. Zoals wij dat 
ook vinden voor velostampers, yeyekreuners, 
gitaartoekers en andere ontspanningswon-
deren. 

Zolang er op aarde honger wordt gele
den, zijn WIJ er tegen dat tn de sport, hoe 
goed ze in se ook is, met geld wordt < ge-
smost ». 

WIJ kunnen er gewoon niet bij dat in 
Zmd-Amerika, waar zovele miljoenen dood-
arme verschoppelingen in de grootste el
lende zitten te kreperen, de miljoenendans 
m de voetbalsport nog veel groter is dan 
elders. 

Voetbal als beroep, als spektakel, als 
show, als business, allemaal goed. Niets op 
tegen. 

Maar dan ook op zijn werkelijke waar
de geschat. Niet hoger. Voor ons blijft een 
ingenieur of hoogleraar meer waard dan 
een voetballer, al heet htj Pele of Charel. 
En dus moet hij meer betaald worden. 

Waar men dat niet doet zet men, zo me
nen WIJ, de zaken op de kop en luaail een 
geur van dekadentie. 

En 't ergste is, zo zegt de Charel, dat wij 
er, heel in 't klein, zelf mee begonnen zijn. 
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EEN GEZELLIGE TEATERAYOND 
TE B R U S S E L IN DE 
BEURSSCHOUWBURG 

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

1) VAN 14 APRIL AF, 
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 

B O N 
voor 

j . _ 

t w e e 
g r a t i s 

p l a a t s e n 
eerste rang 

in de 
BEURSSCHOUWBURG 

Aug. Ortsstraat 22 
BRUSSEL 1. 

Tel. : (02)11.25.25 
Bespreekrecht van 

1 enz. 1 10 fr. per plaats. 1 

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.) 

SLECHTi . 2 . 9 9 5 FR. 

Firma Cortvriendt 
Diepestraat 29, Antwerpen • teL : (03)32.44.30 

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geïllustreerd prospektus 

GreUUuU 
GLAZEN en WONTURW, 
GrAlit voor verietercïen. 
Htrtlellingen 'm eigan wirUuti, 

Walter ROLAND 
«» Cffd'plomctrd OptteUr "M 
Ktrlstraat, 58 — Antwerptn 
| U ) é.\i.h. op hil huiiflummtf y 

T a U r w n ; ] ! . » . » ^ 
10 ) l lorling op vtiioon inV, 

LB 102 

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

M.B. V. 22/2/62. 
ATK 
T.Z.W, 

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

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

RIJMENAMSESTEENWEG 109, 
BONHEIDEN — Bij Mechelen. 
Telefoon : (015) 526.72. 

Agenten over GANS VLAANDEREN. 
LB 10) 

PERZISCHE TAPIHEN 

FA L. LUYTEN 

Trooststraat 12 

(GemeentepleinF 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 
LB 104 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

Al de erote gekende Dnltse en Belgische 
orkesten zullen er zorgen voor de stemming 
In al onze lokalen Is er altijd : originele 
Breagellaanse stemming - deftige lente en 
plezier - goede bediening - beste dranken 
goed en niet daar. 
N.B. Al onze zalen ztjn gans de nlnter ter 
beschikking voor BaU • Banketten • Teî  
gaderlngen, enz... 

^ LEDVEN I 1.000 plaatsea 
— AALST ; 1.000 plaatsen. 
— HÜLSTB - EOSTRIJE t 1.000 pL 
e> ANTWERPEN , 700 plaatsen. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

IMPORT A B T B 
TIensesteenweg 128, Korbeeb-ti» 

TeL i (016) 463.11. 

Voortverkopers «rordeo scvreafd roor 
— Dortmnndei Thler. 
— Tonlstelner £ .irndeL 
— Rijnwijnen 3t JACOBS-KELLERU 

Gaa-Algesbelm. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt — l>oawt en bnnrt cafés tn gans bet 
land. •- medewerkers worden gerraagd 

LB 1(B 

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

— rek ar. 1100/37.305 van hef 
VJVI.0. Antwerpen o) 

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

ALLEEN DKZB TWEE rekeningen 
staan >nder mijn oersoonlijk toe
zicht 

HERMES 
54 ^oidlaao 

211 M LemonnierJaan 
Tel 11.00.33. 
Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKHETARIAAT-
KURSl'S IN '2 JAAIV 

Steno- en 
daktvlografie 
in vier talen 
Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne 'alen 
Handels 
correspondentie. 

Dag en avondlessen 
De school waar VlamingeD 
tich thuis voelen 

Beter en voordeliger 

U) I06 

VERSE ZEEVIS 
Visverdeler» en diep-
vrieshouders. vraagt 
inlichtingen eo orijs 
UjsL 

FIRMA DEPREZ 
Vismijn 104 
O O S T E N D E 
Te l . : 059 ; i 7 15 

LE 10% 

KOOP 

BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

Ik 
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wanK.. 

EPEBA 

Dunlopillo 
S T Q R 

MATTHtëUTBiOPENBEDHIJf 
TURNHOUTSEBAilkN i 0 2 ; • O R G E R H O U T - T£L. 35.17.;e3 

•:,- lUHUIZEN : Oitpasiraat: é4:«*, Aniw. Tal. 3I.OUt 
• egiinensrraal 39-41, Aniw. l i l . 33.47.2* . Callifortlé! 40, Oiurna, Tel. 3 6 , M ; 2 2 
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SCHLlMHLBUEHMATKAisSEN 
met 
üebreveteerde 
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RESSOH IWIATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

fiK.SIZTióX 

STAK' 
(Brevet . 512767) 

FE ZELE (O.-VL.) 
GEWATTEEHDE BEDSPHEIEN 
WOLLEN DEKENS 
rei. (052) 44641 en 44642. 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent, stuur 
ons een kaartje en we 
de dichtst bijgelegen ver
zenden U bet adres van 
koper Star Zele 
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Dubbele n opslag » deze week in de bel-
gische parlementaire kringen. * •* 

De ^vedde "werd opgeslagen in de Wet
straat. Die van de Volksunie deden aan 
« plakkatenopslag » op de gemeentehuisdeur 
te Wemmei. Die deur krijgt nu een dubbele 
historische betekenis, volgens « Le Soir ». 
Met de lente is Karel de ex-regent heropge-
doken, maar ook niet tot vreugd van ieder. 

Een vreemde vogel die komt aanwaaien 
Jn onze rubriek is een blad vein de CVP-
jongeren Mechelen. Wij gaan werkloos gera
ken. Want deze jongeren bijten in het CVP-
vlees zoals wij het zelden hebben gedaan. 

LE SOiR 

Staat blijkbaar goed met de wemmelse 
franskiljonse burgemeester. 

's Middags was er een adjunkt-politiekom-
missaris die, als het van hem had afgehan
gen, de aan-wezige joernalisten graag had in 
de bak gezet. In i Le Soir » stond een foto 
waar de burgemeester pozeerde voor de 
€ Soir jj-lens en mocht de fotograat zelf het 
meegenomen plakkaat fotograferen op het 
politiebureel. 

En dan kwam een <i verslag » als volgt i 

« De flamingantische horden hebben 
dinsdag hun intimidatieraids te Wemmei 
hernomen. Ofsclioon ze waren afgekeurd 
door de grote meerderheid der bevolkin? 
niet alleen, maar ook door Grootjans, de mi
nister van onderwijs (nochtans niet verdacht 
van frankotilie), hebben ze hun offensief voor 
« de vlaamse grond » hernomen, dit rond de 
zaak van de franstalige school te ^^'enlmeI. 

Dinsdag dus hebben een dertigtal vvoes-
telingen, brullend in de stijl die hun eigen 
is, onder leiding van vier kamerleden van 
de Volksunie, Schlltz, Babyion, Mattheys-
sens en Anciaux de aanval ingezet op het ge
meentehuis van Wemmei in gezelschap van 
twee joernalisten - behorend tot de extremis
tische dagbladen « De Gazet van Antwer
pen » en <t De Standaard ». Met grote nagels 
sloegen zij op de grote magnifieke histori
sche voordeur — dit gemeentehuis is een 
historisch geklasseerd kasteel — plakkaten 
en borden waarop de helaas al te bekend 
geworden slogans prijkten en waardoor ze 
wraak eisten voor het onrecht dat de Vla
mingen te Wemmei zouden ondergaan. » 

Dit gaat zo verder in die stijl. Maar wat 
de reporter niet weet : niet alleen sloegen 
ze met hun hamer op de « magnifieke » 
deur, maar met hun sikkel sneden de boe-
rendeputees het frisse pai^^gras af om in 
hun arrondissementen aan hun kiezers le 
voeren. 

L A L I B R E B E L G I Q U E 

Was de meest bezorgde huismoeder der 
vaderlandse dukaten. 

Het schijnt dat de kamerleden van « Li
bre s-gezindheid geen opslag nodig hebben. 

« Maar hoe is het mogelijk dat men de lie-
zorgdheid van de h. V.d Boe\iiants niet be
grijpt ? Om saneringen uit te voeren die ab
soluut noodzakelijk zijn om do financiën van 
het lanil te redden, zal men aan belangrijke 
categorieën van burgers offers nwietcn vra
gen. Deze saneringsmaatregelen kunnen 
slechts met de medewerking van het Parle
ment uitgevoerd worden. Het Parlement nu, 
heeft zich in een zeer kiese positie gebracht. 
Hoe zal het offers kunnen eisen wanneer het 
voor zichzelf overmatige voordelep ten koste 
van de belastingsbetalers toeeigent ? 

In dit opzicht overschriidt de zaak na
tuurlijk de nieuwe last van enkele miljoenen 
die het budget van de dotatie wordt ojïge-

legd. Zij heeft een uitzonderlijk ernstig mo
reel aspect « a n t zij komt op een ogenblik 
dat geenszins opportuun is. 

Bovendien, indien de openbare financiën in 
een zo moeilijke situatie verkeren, dan is dit 
hoofdzakelijk aan het Parlement te wijten 
dat in een geest van onuitstaanbare demago
gie de grootste verspillingen heeft aangemoe
digd. » 

•T P A L L I E T E R K E 

Stormt mee ten strijde in zijn terminolo
gie. 

« Wie is de naïeve man, die gedacht had 
dat gezien de prijsstijging, de belastingverho
ging, de \olmachten en gezien vooral het een
voudig fatsoen, de praatbarakkers de verho
ging van hun parlementaire vergoeding zou
den vergeten ? Ja , wie is die argeloze ? Dat 
hij opsta, naar voren kome en de ereprijs 
van de gebroken illusie, voorzien van zwach
tels en pleisters, in ontvangst neme. Want 
die heren verhogen hun prijs. Ze zullen heel 
wat meer krijgen of liever nemen dan ze 
« verdienen ». Geen aalmoes van 300.000 fran
ken per jaar meer. Nee, het volle half mil
joen waarvan de helft vrij van belastingen ! 
Want de bende van de Wetstraat verhoogt 
wel de belastingen van Jan en alleman maar 
zijzelf achten zich boven de fiskiis verheven. 
En ze doen dat steeds met minder en min
der scrupules. 

Schaamtelozer kan het niet ! Het is nog 
niet genoeg dat de vereniging van profiteurs 
op hun eigen houtje beslissen dat hun Io
nen met 66 t. h. zullen klimmen en dat zij 
officieel de belastingen mogen ontduiken, zij 
eisen dat zij met hun verhoogde pree nog 
kosteloos op tralaliere kunnen gaan, te land, 
te water en (vooral) in de lucht ! 

Dat is de toestand : een half miljoen (plus 
alle profijten) voor de volksvertegenwoordi
gers en senators. Dat wordt het in elk geval. 
Onzeker is alleen de datum ! Pessimisten be
weren dat het maar van 1 januari 1968 zal 
beginnen maar de optimisten houden vol dat 
het feest retroaktief van i januari 1967 zal 
van stapel lopen. En het is precies onder die 
twijfel dat de profiteurs (en hun huisgenoten) 
gebukt gaan... » 

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

Ziet het wat meer genuanceerd. En stelt 
de zaak in een anti-kapitalistisch kleurtje. 

« Erg begrijpelijk is, dat juist uit de ran
gen van deze « demokratische » parlements
leden, die moeten leven van hun mandaat , 
het voorstel tot verhoging van de vergoeding 
is gekomen. En even begrijpelijk komt de 
weerstand vooral uit kringen van goed ge
zeten burgers, voor wie het parlementair 
mandaat maar een bijverdienste is. En die 
met lede ogen zien, dat hun aantal slinkt 
teti voordele van de afgevaardigden uit de 
lagere standen. 

Principieel kan men het voorstel tot ver
hoging van de parlementaire vergoeding der
halve niet verwerpen. Men mag zeggen, dat 
al wie met die vergoeding moet leven, ten 
volle recht heeft op een behoorlijk Inkomen. 
Thans hebben zij dat niet. 

Wel is het zo, dat niet alle parlements
leden hun mandaat naar behoren uitoefenen. 
Sommigen besteden meer tijd aan hun bur
gerlijk beroep of mandaat in een gemeente
raad dan aan hun werk in de Wetstraat. 
Maar moet men de ernstige parlementsleden 
dan straffen voor de profiteurs ? Men kan 
het zelfs omdraaien : als men voortgaat met 
de vergoeding laag te houden, zullen wij nog 
minder valabele wetgevers krijgen en nog 
meer lui, die een winstgevend beroep heb
ben, maar bovendien ook nog wetgever ko
men spelen, doorgaans om de belangen van 
hun zakenrelaties te behartigen. » 

HET VOLK 

Miei Van Cauwelaert vroeg er de mening 
over van senaatsvoorzitter Struye, o.m. ever 
de aanwezigheid der gekozenen des volks. 

ot Zulks neemt niet weg, dat er wel een 
niet te verontschuldigen absenteïsme heerst. 
Het grieft mij vreselijk, wanneer ik teveel 
banken onbezet zie, tijdens debatten die elk
een zou moeten bijwonen, zoals b.v. deze over 
de Rijksbegroting, over Buitenlandse Zaken, 
kortom over grote zaken van werkelijk na
tionaal belang. Naar mijn mening kunnen 
alleen de politieke fracties, door in eigen 
schoot meer tucht en plichtsbetrachting aan 
te prediken, deze plaag uitroeien. 

Men verliest ook al te dikwijls uit het oog. 

dat de ijverige parlementair genoodzaakt ïs 
veel werk thuis te doen. Er zetelen in Se
naat en Kamer leden die bekend staan als 
uiterst verdienstelijke verslaggevers. 

Waar bestuderen zij hun documenten ? 
Waar stellen zij hun verslagen op ? Toch niet 
tijdens de commissievergaderingen en nog 
minder tijdens de openbare zittingen ? Wa t 
bewijst dat een parlementair, omdat hij in 
de openbare vergadering niet te zien is, daar
om nog niet werkloos of echt afwezig is. 

Is het onverantwoord absenteïsme niet le 
bestrijden door, zij het slechts een deel van 
de vergoeding, uit te betalen onder vorm 
van aanwezigheidspenningen ? 

Struye. — Daar geloof ik niet in. Overal 
waar dat stelsel functioneert blijkt het on
doelmatig. Het is te gemakkelijk zijn naam 
te plaatsen op een aanwezigheidsregister en 
dan weer vlug te verdwijnen. 

Een lid van het parlement wordt veron
dersteld opgewassen te zijn voor zijn taak en 
plichtsbesef te hebben. Het voorzien van een 
behoorlijke vergoeding kan van aard zijn om 
de besten en de bekwaamsten aan te sporen 
een politieke loopbaan te kiezen. In ieder ' 
geval is het niet aan ons het koren uit het 
kaf te scheiden. Dat is een schifting, die het 
kiezerskorps alleen kan doorvoeren. » 

D E W E E K B O D E 

Dit westvlaams streekblad bekommert zich 
(ironisch) om hel lot van onze geliefde regen*, 
Karel, de man die vier jaar het mooi weer 
maakte van 1945 tot 1950. 

Ja, de volksgunst is even veranderlijk als 
het weer in het land der Belgen. 

« Wij durven er een pint op verwedden 
dat velen onder de jongere mensen niet meer 
weten dat er ergens nog een belgische prins 
bestaat die naar de naam van Karel luistert, 
of zij zouden, in het beste geval, hem niet 
goed meer kimnen thuiswijzen. 

Ouderen hebben het echter meegemaakt 
dat deze prins, onmiddellijk na de tweede 
wereldoorlog tot prins-regent werd aange
steld, in afwachting dat de koningskwestie 
een oplossing zou krijgen. Deze koningskwes
tie, die de grootste politieke hypocrisie van 
gans de Belgische geschiedenis is geweest, 
kreeg inderdaad haar oplossing met de troon
afstand van Leopold HI, ten voordele van 
zijn zoon Boudewijn. 

Sindsdien verdween prins Karel van het 
toneel en men hoorde nooit meer over hem 
spreken. Hij weigerde zelfs zijn jaarlijkse 
dotatie en juist in verband hiermede, is hij 
thans weer in het nieuws gekomen. 

Inderdaad, de Kamerkommissie van Finan
ciën besliste dat de jaarlijkse dotatie voor 
prins Karel terug wordt ingesteld, voor een 
bedrag van vier miljoen fr. 

Wij zijn niet ingewijd in' het geheim der 
Goden, doch vermits Karel volgend jaar 65 
jaar wordt, vermoeden wij zo dat hij dit 
pensioentje goed zal kimnen gebruiken. 

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, ook ze-
ze van de prinsen. » 

D E I J Z E R T O R E N 

Was de i Weekbode i> niet geestdriftig 
over « de regent », « de vorst » deed ook 
maar kil aan bij de mensen van het IJzer-
bedevaartsekrelariaat, die koud-cinisch Bau-
douin (officiële naam) herinneren aan de op
roep van zijn grootvader Albert waarop 
30.000 Vlamingen gingen sneuvelen aan de 
IJzer. 

« De koning bezocht de Westhoek. Hij 
maakte er een « werk- en studiereis » van. 
Het was derhalve een bezoek zonder bloemen 
of kransen voor de heldengraven van de 
Vlaamse frontsoldaten, die vielen voor een 
koninklijke belofte cc gelijkheid in rechte en 
in feite ». 

Voor ons niet gelaten. Maar Baudouin zou 
zijn 60 miljoen in gevaar kunnen brengen 
als hij uit schrik voor de Vlamingenvreters 
van ff Le Soir » en co steeds maar meent 
dat de sulligheid alleen boven de taalgrens 
te vinden is. Dat zal zijn hofmaarschalk niet 
verteld hebben, maar het is toch waar. Bij 
het bezoek te Diksmuide >vas de retorika van 
het kollege fel ontstemd over de weigering 
van Baudouin. Zij moesten « volk o gaan le
veren bij de klassieke haagvorming. 

Toen verschillenden hun onwil ten toon 
spreiden, wrerden ze voor de keuze gesteld. 
Ofwel mee gaan « koningen inhalen », of
wel fl verplichte studie ». Wij geven u te ra
den. Op 24 studenten van retorika 'verkozen, 
er 22 niet op te treden in het koninklijk cir-
kus. 

W. LL'YTEN. 
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gedachte en aktie" 
D.W., Mechelen 
Alniw, Mariekerke 
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V.A., Kortrijk 
G.C., Oostende 
Drog. V., Antwerpen 
V.P.A., Mechelen 
A.K., Zele 
V.d.S.M., Aalst 
G.V.L., Wommelgem 
J.H., Mortsel 
V.U.-afd. Gentbrugge 
J.W., Borgerhout 
A.J., Gentbrugge 
R.D.M., Denderleeuw 
J.V.K., Mechelen 
J.V.D., St Martens-Latem 
W.V., Oostende 
VI. Vrienden, Waarschoot 
V.C, Wijnegem 
S.T., Alken 
D.M.R., Mortsel 
J.N., Brussel 2 
D.E., Deurne 
B.J., Borgerhout 
T.A., Borgerhout 
V.F., Berchem-Antw. 
S.R., Hoogstraten 
H.J., Mortsel 
M.V., Oostende 
D.H.P., Herent 
M.L., adres onbekend 
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Totaal eerste lijst 6.730 

RUPELSTREEK 
K L E I N K U N S T A Y O N D 
Donderdag 25 mei te 20 uur , 
in de zaal Rex te Boom. 
M e d e w e r k e r s ; 

Boudewijn de Groot 
Jos Ghijsen 
Jef Burm 

Gas tv rouw • 
AIMEE DE SMET 

Pri jzen de r p laa tsen : 
100 — 75 — 50 f rank. 

Kaar ten en verp l ich te lokat ie • 
tel. 78.02.99 en de avond d- • ver 
ton ing zelf. 

Zoekt U een appartement te kopen 

in of rond Brussel ? 

— om zelf te bewonen ? 
— om te ve rhu ren ? 
— om een geldplaafsing ? 

Te Ditbcck beginnen wij binnenkort een op 
portcmentsgebouw waarin appartementen met 
2 en 3 sloopkomers, grote living, geinst 
keuken, bodkomer. goroge kelder, lift centr 
verworming 

De prijs Rechtstreeks von de oonnemer, dus 
Vroog inlichtingen bij aonn Guido Eeckmon, 
Bergensesteenweg 1155, Anderlecht 
Telefoon : 02/23.35.97 

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

SLEUTELHANGERS ZIJN " IN"! 
'n mooie goudglanzende sleutelhanger met Vlaamse Leeuw op! 
Verkrijgbaar bij het 
V.U.-sekretariaat Ant.-stad. Oude Koornmarkt 28, T. 32.81.01. 
Verkocht tegen 25 fr (-(- 5 fr verzendingskosten) ten voordele 
van de sociale dienst der afdeling. Te storten postrekening 
Bergers G. 61.75.11 Antwerpen 1. 
(Speciale, zeer gunstige voorwaarden voor V.U.-afdelingen). • 

^ 4 :.—_ 
^igP^LENINGEN 
^ ^ .. VOOR ALLE DOELEINDEN EN 

ALLE TERMIJNEN OP HANDTEKENING 
' FINAK/CIERINGSN 

MBUBELBN TV. en VOERTUIGBN ENZ 
• GRONDBfftct loo'-i-zwsm -o/smiJ 
• W y POT EK EN 7'" en S" PANG 

TOT ISO%D[l) ll-iJDDS W.V5 Tt]r JOJAAH 
• BEROEPSKREDIETEN .oor !ti fSTAWGEN 

ll'3!lUAK-AiNKüGP/.'A7 • SlOCk e",-

MEVEKAN 
Ter Rivierenlaan. 57 Deurné-C. 
' WU MMCH THUIS • JELP3/S6U5.2tt. 
' ERNSTIGE AGENTEN GEVRAAGD HHHHi 
1 • 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
BROEDERBAND. - UITSTAP 

Zondag 4 iuni gaat onze jaarlliUse 
uitstap door, ingericht door Broe
derband Antwerpen. 

De reis gaat van Antwerpen naar 
ï^ken met bezoek aan de merk
waardigheden van de stad Aken. 
t u p e n (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 
rederlands Limburg en mogelijk 
kontakt met vlaamse bannelingen. 

Vertrek te Antwerpen aan de 
Vlaamse Opera, Frankrijklei om 
7.45 u. Terug te Antwerpen om-
»treeks 22 tot 23 u. Deelnameprijs 
175 ir. per persoon, kinderen halve 
prijs. U kunt inschrijven door stor
ting o£ overschrijving op postgiro-
rekening 4361.38 van Gerard Stor-
nie, Betsstraat 90, Borgerhout-Ant-
werpen of op de bekende adressen. 

Boom 
KLEINKUNSTAVOND 

Donderdag 25 mei te 20 uur in 
de zaal « Rex » te Boom. Mede
werkers : Boudewijn de Groot, 
Jos Ghijsen, Jef Burm. Gastvrouw: 
Aimée De Smet. Prijzen der plaat-
Ben 100, 75 en 50 fr. Kaarten en 
Ttrplichte lokatie : tel. 78.02.99 en 
ét avond der vertoning zelf. 

Berchem 
VERBROEDERING 
BERCHEM-EIGENBILZEN 

Onze afdeling richt op zondag 21 
mei een uitstap in naar onze vrien
den van Eigenbilzen, onder de vorm 
%an een autokaravaan. 

Samenkomst te Berchem : Van 
Hombecckplein 8 uur. 

Aankomst te Eigenbilzen : tussen 
9 uur 30 en 10 uur. 

Eigenbilzen 
Korte propagandatocht samen 

met onze limburgse vrienden. 
Kolportage door V.M.O. 
Middagmaal — knapzak mede

brengen — onze vrienden uit Ei-
jenbilzen 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 rekening met de kin
deren). 

Wij doen een dringende oproep 
tot onze leden-autobezitters om 
talrijk aan deze uitstap deel te ne
men, al of niet met gans de fami
lie. Niet-autobezitters kunnen even
tueel medegenomen worden door 
deelnemers die nog plaatsen vrij 
hebben. 

Voor de goede gang van zaken 
vragen wij U dringend uw deelne
ming bekend te maken aan vol
gend adres : Volksunie, Grote 
Steenweg 165, Berchem, tel. 39.36.07, 

Mortsei 
REISGEZELSCHAP T U L 

Zaterdag 20 mei om 20 luir 30 
in het Vlaams Huis Tijl, Mortsei, 
toeristische filmprojektie gevolgd 
door kwis en gezellig samenzijn. 

Merksem 

IN DE AFDELING 

Donderdag 24 mei a.s. is er kern 
vergadering te 20.30 u waarop al Je 
leden die daadwerkelijk willen me
dewerken worden uitgenodigd. 
SLEUTELHANGERS 

Prachtige sleutelhangers mci leeu-
^eschild, zijn te verkrijgen in ons 
lokaal T M . prüs 25 (r. 

werking van het dansorkest « De 
Romeo's ». Inkom 30 fr. Allen daar
heen ! 

BRABANT 

Zwijndr irecht 
TWEEDE LENTEBAL 

Zaterdag 20 mei te 20 uur geefl 
de Volksunie afdeling Zwijndrecht 
haar tweede lentebal in 7.aal kinema 
Kubens, Stationsstraat met niede-

Brussel 
KONTAKTVERGADERING 

O p donderdag 25 mei te 20 uur 
in het lokaal « Uilenspiegel », Ple-
tinckxstraat 38, Brussel I, heeft de 
driemaandelijkse kantonnale kon-
taktvergadering plaats. Als gastspre
ker hebben we onze volksvertegen
woordiger, dr Vic Anciaux, die zal 
handelen over aktuele politieke ge
beurtenissen. M. Van den Heule, 
voorzitter van V.U.-Brussel, zal in
leidend het onderwerp « Brussel op 
vlaams gebied niet in gevaar bren
gen » (een punt van uitzonderlijk 
belang in de t ^ k o m s t ) in het dag
licht stellen. 

De voorzitters van de afd. Brus
sel-Eisene, Laken en Neder-over-
Heembeek-Haren worden verzocht 
met hun bestuur en zoveel moge
lijk leden met vrienden en kennis
sen de bijeenkomst bij te wonen. 
Langs deze weg nodigen wij de 
voorzitter van provincie en arron
dissement, arrondissenientsbestuur 
en afgevaardigden uit, de vergade
ring met hun tegenwoordigheid te 
willen vereren. 
KANTONNALE 
VERGADERINGEN 

Zoals beslist op de spoedvergade
ring van de arr. raad van 29 april 
moeten alle afdelingen, hetzij af
zonderlijk, hetzij kantonnaal, een 
bijzondere vergadering 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 Schaarbeek-Landelijk : 
24 meL 

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

se) : 4 juni. 
KOLPORTAGES 

Volgende kolportage : 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 Koördinatiekomitee voor 
vlaamse sociaal-kulturele manifes
taties Brussel en omgeving, sektie 
zangfeesten, legt verschillende bus
diensten in met bediening in de 
brusselse agglomeratie en omgeving. 

Vertrek : van 's morgens. 
Programma van de voormiddag : 

naar keuze : 
1) Vrijaf te Antwerpen tot 1.3 uur 

.30 — 2) Scheldetocht — 3) bezoek 
aan de dierentuin. 

Terugreizen : eveneens naar keu
ze : 

1) Rechtstreeks naar Brussel, met 
een stemmig oponthoud onderweg 
(aankomst te Brussel : rond 20 uur 
30). 

2) Via Leuven, waar er genoten 
zal worden van breugeliaanse 
vreugde en leute (aankomst te 
Brussel rond 23 uur). 

Prijs : a) bus : 70 fr. (kinderen 
van 3 tot 12 jaar : 35 fr.). 

b) kaarten zangfeest : 60, 40 en 20 
fr. 

c) Scheldetocht ol dierentuin : te 
bevragen op het sekretariaat. 

Inlichtingen, detaillerende doku-
mentatie, inschrijvingen : op het se
kretariaat, Koekelberglaan 6, Brus-
srl 8 - Telefoon : 25.76.3.3. 

Zeer belangrijk : schrijf dadelijk 
in. verleden jaar werden honderden 
mensen in het Sportpaleis gewei-
«erd. 

50 plaatsen. 
Vertrek : 13 uur stipt en terug 

tussen 20 en 21 uur (Fenikshof). 
Inschrijven : 100 fr. voor bus en 

een ongenummerde zitplaats in het 
Sportpaleis (alle genummerde plaat
sen zijn reeds uitverkocht). 

Grimbergen - Beigem 
V.U.-KALENDER 

Zaterdag 20 mei ; stichtingsver 
gaderlng t t Wem mei (50ste van het 
arrondissement). Het zou onze 
\rienden aldaar zeker genoegen 
doen hun bijeenkomst aangedikt 'e 
zien door enkele on/er leden. 

Zondag 28 mei : Vlaams Natio-
( naai Zangfeest te Antwerpen Sport

paleis. 
' Wij leggen een autobus in van 

Kuffltich 
KOLPORTAGE 

Op 21 mei pakken wij Kumtich 
en omgeving aan. 

Ditmaal geen achterblijvers meer-
Bijeenkomst om 9 uur 15 in 

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

Nossegem 
VOLKSVERGADERING 

De brusselse burgemeesters spre
ken extremistische taal tegenoxer 
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 Anciaux over de ware sociale, 
kulturele en ekonomische rol van 
de Hoofdstad Brussel, op woens
dag 24 mei te 20 uur in herberg 
t Onder de Toren », Van Opstal
straat 8 te Nossegem. 

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

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

Wolvertem 
GROTE VLAAMSE 
MANIFESTATIE 

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

Wemmei 
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 « 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.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 Wemmei, op zaterdag 20 mei 
a.s. te 20 uur. zie adres hierboven. 
.\ls sprekers treden op : T. Ebraert, 
arrondissenientsvoorzitter, dr. V. 
Anciaux, onze volksvertegenwoor
diger, en mr. Frans Van der Ekt, 
algemeen voorzitter. 

Tevens /al de verdeling geschie
den van de eerste schijf van l.OOÜ 
grote en .3.000 kleine affiches be
stemd voor onze V.L.-aktie Brus
sel. 

Aanwezig zijn te SVenimel is dus 
(Ie plicht van elke militant. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
NAAR HET ZANGFEEST 

.Naar aanleiding xan het .30ste 
N'laams-.Nationaal Zangfeest op 28 
mei a.s. worden de volgende bus
reizen georgani/eerd : een met ver
trek aan hel Vlaams huis t De 
\ i i endschap », Kerkstraat 9, te ') 
uur .stipt, in samenwerkim; met 
o Were Di o, en een tweede niet 
\e i t rek aan het lokaal o De I.Izer ». 
Vlaanderenstraat 13, te 10 uur stipt, 
ingericht door de viiendenkrim; 
\ an de l.l/er. 

Bespreek tijdig U» plaatsen. Voor 

De Vriendschap tel. 26150 en voor 
De IJzer tel. 24851. 
BROEDERBAND 

Zondag, 21 mei te 11 uur .30, in 
de kerk van het H. Hart te Aalst, 
zieledienst met offer en kanselrede, 
voor de 25 afgestorven 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. 

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 
V.U. . . 

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

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

Gent 
VOS NAAR ZANGFEEST 

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. 
TELEP ATI E-AVOND 

Sensationele telepatie-avond voor 
groot en klein met iprofessor Fex» 
op zaterdag 27 mei 1967 om 20 uur 
3(» stipt in Roeland — Korte Kruis
straat 3, Gent. Deuren 20 uur — 
toegangsprijs 20 fr. Ten voordele 
van de nieuwe vlag van Vrienden
kring Sneyssens. 

St. Amandsberg 
STAF BRUGGENAVOND 

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

17.30 uur : H. Mis in de kerk 
v. d. H. Amandus te St.-Amands-
berg. 

18.15 ;r : Onthulling van het 
grafmonument. 

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

ZOEKERTJES 
Zoek te huren klein appartement 

met badkamer te Brussel Centrum. 
Schrijven adres blad onder nr 'I -
I.M, dat doorzendt. 

Bekw ame vrouwelijke bediende 
.gevraagd door makelaar in verze
keringen in het Brusselse steno-
dactylo - tweetalig - allerhande se
cretariaatswerk - 35 uur prestaties. 
Schrijven naar het bureel van het 
blad onder letters TP. 

Vlaams-nationalist, 38 jaar, be
diende, zoekt werk in hel Antwerp
se. Wie helpt? Schrijven naar Hil-
ven. (Jen. Slingeneyerlaan 117, 
De urne. 

Hoofdredakteur 
T. van Overs t r ae ten . 
Alle br iefwissel ing voor 
redakt ie naa r 
Bota typ, Sylv. Dupuisl. , 
110 Brus. 7. • Tel . 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnie rL 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. 
Halfjaarlijks : 160 F . 
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 : 750 F. 

( m i n i m u m ) 
Losac n u m m e r s . 8 F . 
Alle s tor t ingen voor het 
blad op pos t reken ing 
17113J « WIJ » - Vlaams 
na t ionaal weekblad . 

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

Aanbevolen 
Huizen 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

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

Besoek t De veerman » 
te St-Amands a.d. Scheldt 

Mosselen Paling 
Uitbater Jan Brugmans. 

LB nc 
BIEREN ATLAS 

Alle specialiteiten 
Fruitsap Pufri 
CARFENTIEB 

Guido Gezeilestraat 39 
ZWIJNDRECHT. T. 62.70.70 

L I t t3 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Deurne t. 

Van Har re l e i 70 I . 35.63.17 
Agent : De Coene Kortr i jk 
_ _ _ L> n » 

EURO-DUIVI] 

Moderne woon innch t i i i , 
Kru id tu in laan 6 

(tusseii A Maxlaan en 
E. J a c q m a i n l a a n ) BHLSSEl . 

Tel . : 02/18.17.17 

BLANKENBEBGE 
c R u b e n s h o f > 

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

_ _ _ LB ' t 

< V l a a m s H u l s • K n o k k c 

Kamei s vol ,jension 
gezellige sfeer 

Verminder ing voor groepen 
EliRabethl 105 Tel 632.70 

— L B I t 

Breydelhof B R l GGB 
J jzel s . veesti «,> . 

lielagzaai 12U plaatser 
fel i)50/:i50.o' 

' e t I >< 

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

Dewinters l i 11 ludergeni 
r. 72.45.43 l ' e r in inus tr 35 
10 % kor t ing T leden V.U. 
_ _ . LB >!• 

D E S I G N S H O P 
desc t ienken 

en cnoderne juwelen 
Adolf Maxlaan 105, BHUSSEL 

Tel 02/18.62.62 
_ _ — LB 119 

F r P A R Q Ü I N P v.bJi 

Lg Lobroeks t raa t 44 
ANl WKKFEN. 

Telefoon 03/36.16.4Ï. 
Kuipen en s tape lbakken TOOI 
pekel, d iepvr ies verpakking, 
s t o c k e n n g 
Polve thylee» rakken, »•! 
len en folie op rol . 

RAADPLEEG ONS. 
LS I » 
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bewegi 
Lenaert, Bevrijdingslei 29, Kapel
len. 

ANTWERPEN 

Antweroen 
KOLPORTAGES 

Gewone zaterdagkolportage op 
3 juni. Vertrek lokaal Tyrol, Natio-
nalestr. 22 om 15 uur. 

O p 28 mei zondagmorgen aan de 
ingang van Majestic om 9 uur 30. 

O p 28 mei zondagmiddag aan 
Sportpaleis café Jan Meewis om 13 
uur. ' 

Mandatarissen, bestuursleden en 
leden houden vanaf nu reeds de 
datum vrij van zondag 24 sept. voor 
de grote kolportage met radiowa-
gen op Antw. Luchtbal. 

Met vertrekplaats St. Jansplein 
café Tijl om 10 uur. 
MAGDALENAZAAL TE 
BRUSSEL 

We leggen busvervoer in voor de 
leden van onze afd. voor de grote 
manifestatie te Brussel in de Mag-
dalenazaal op 17 juni a.s. 

Vertrekpunt voor deze belang
rijke gebeurtenis zaterdagnamiddag 
om 14 uur 30 hoek Plantinlei-Mer-
catorstr. (onder de spoorbrug). 

Ook personen met eigen wagen 
vertrekken op dezelfde plaats en 
uur. 

De prijs van de plaatsen in de bus 
is 50 fr. Kunnen ook op voorhand 
besteld worden op het sekr. der afd 
tel. .32.81.01 alle dagen van 12 uur 
.3(1 tot 16 uur 30. 
GROOTS FEEST DER 
VLAAMSE HARTEN 

Op 30 en 31 maart 1968. Worden 
gevraagd jonge meisjes die als hof-
meesteres in mooi modern uniform 
willen meehelpen aan de kaarten-
verkoop. Naam opgeven sekreta-
riaat. 

Worden verder gevraagd gratis-
medewerkers voor allerlei taken 
tijdens deze groots opgezette mani
festatie. 

Ereleden voor toetreding tot het 
fcrekomitee. 

Vast afgevaardigde voor de werk
groep voor dit feest is vanwege on
ze afd. dhr. Ivo Schiltz. 
LF.DENSLAG 

De zeer verdienstelijke medewer
kers van de ledenslag (minstens 20 
nieuwe leden gemaakt) worden ver
gast op een gratis etentje hen aan
geboden door de zorgen \ an het 
arr. bestuur op vrijdag 16 juni m 
« Scheldehof », Oude Koornmarkt 
28. Andere leden eveneens welkom. 
Prijs 100 fr. 

Sektie Noord : 
Uilslag tombola van zat. 6 mei : 

1081 - 0872 - 0523 - 1503 1603 
2423 2903 - 1214 - 0775 - 1105 
17(5 - 0526 - 0566 1106 - 1116 
1166 - 2456 - 2616 - 0.547 - 0627 
0897 - 0977 - 1197 - 1857 - 1588 
247S 2918 - 2%8 - 1239 - 1259 
1719 - 2249 - 1730 - 18Ü0 - 1950 
SLEUTELHANGERS 

Alhoewel massale bestellingen 
doen we ons best om iedereen tij
dig tevreden te .stellen. Eventuele 
klachten verzending te richten naar 
sekretariaat der afd. Oude Koorn
markt 28 Antw. (tel. 32.81.01 tussen 
12 uur 30 en 16 uur 30). 

Stortingen kunnen gedaan wor
den op persoonlijke naam van Ber
gers G. 61.75.11 Antwerpen I. 

Prijs 25 fr. plus 5 fr. verzendings
kosten. 

Deurne 
HUGO SCHILTZ KOMT 

Wij nodigen alle simpati/anten 
uit op een vergadering waarop 
\olksvertegenwoordiger mr Hugo 
Schiltz het woord zal voeren. 

Plaats : lokaal Plaza, hoek Galli-
fortlei en De Montereystraat. 

Datum : maandag 29 mei 1967 
om 20 uur 30. 

Onderwerp ; betoging en mee
ting van V.U. in Brussel. 

M'ij rekenen er op dat onze sim-
patizanten massaal aan deze be
langrijke vergadering zullen deel
nemen. 
REEDS 73 NIEUWE LEDEN 

Dank /ij het werk van onze pro
pagandisten boekt onze afdeling 
een prachtig rezultaat. Na een 
maand ledenslag werden reetls 73 
nieuwe leden aangeworven. Bijzon
der de heren Pype Theo. Defernel-
mont Karel en Hilven Wim die
nen hartelijk geluk gewenst voor 
de zeer goede rezultaten die zij 
behaalden. 

Simpatizanten die wensen aan re 
sluiten hoeven niet te wachten op 
het bezoek van onze propagandis
ten. Zij kunnen dit door naam, 
voornaam, adres en geboortedatum 
en een bankbiljet van 50 fr. op te 
sturen naar het sekretariaat, Hil
ven, Gen. Slingeneyerlaan 117, 
Deurne. 

Enkele dagen later ontvangen zij 
hun lidkaart thuis. 
NAAR BRUSSEL 

Als antwoord op de ekstremisti-
sche taal van de brusselse burge
meesters belegt de V.U. een mee
ting in de Magdalenazaal te Brus
sel (17 juni). 

De V.U.-afdeling Deurne zal een 
autobus inleggen zodat wij massaal 
aan deze manifestatie kurmen deel
nemen. Nadere inlichtingen op on
ze vergadering van 29 mei. In
schrijvingen en nadere inlichtingen 
op deze vergadering en bij de or-
ganizatieleider, de heer Van den 
<^»beele. Lokaal Plaza, hoek Galli-
fortlei en De Montereystraat te 
Deurne (C) (tel. 35.05.70). 

Merksem 
VOORDRACHT 

Met genoegen kunnen wij mede
delen dat op vrijdag 23 juni te 20 
uur 30 in ons lokaal Vlaams Huis 
€ Tijl », Bredabaan 298, volksver
tegenwoordiger Hugo Schiltz een 
spreekbeurt zal houden met als on
derwerp : nieuwe aspekten in de 
Vlaamse Beweging! 

Het is onze leden toegelaten sim
patizanten en kennissen mede te 
brengen naar deze avond, die ze
ker interessant zal zijn. 

De toegang is kosteloos. 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Traditiegetrouw dringen wij er 
bij al onze vrienden op aan, na af-

BRABANT 

Mecheien 
HUWELIJK 

Op donderdag 25 mei treedt te 
Mecheien ir. O. Reoard in het hu
welijk met mej. M.C. Christiaens. 

Bij deze gelegenheid wenst de 
Volksunie-afd. Meclieien haar sim-
patiek gemeenteraadslid en voor
zitter veel gehik en voorspoed en 
een behouden vaart. Oscar Hou-

Vilvoorde 
DANSFEEST 

Op zaterdag 20 mei 1967 om 20 
uur grijpt in de feestzaal vaa de 
gemeenteschool nr 13, gelegen 
Streekbaan, wijk Het Voor te Vil
voorde, het tweede jaarlijks dans-
fcest plaats van de kring voor fcul-
tuur- en gezelschapsleven « Vlaam
se Vriendenkring Het Voor n. Het 
orkest Rudi Jans speelt ten dans. 

Toegangsprijs 30 fr. 

WefflBid 
BUITENGEWONE 
VERGADERING 

De leden van het arrondisse-
mentst>estuur, de provincieraadsle
den, de provinciale voorzitter, de 
volksvertegenwoordiger en alle kan
tonnale gevolmachtigden dienen 
aanwezig te zijn op de buitenge
wone bestuursvergadering van za
terdag 20 mei a.s. te 14 uur in de 
zaal <t Centrum », steenweg op 
Merchtcni 85. Zij dienen de arron-
dissementssekretaris tijdig en schrif
telijk te verwittigen indien zij, te
gen alle verwachtingen in, deze be-
Lingrijke vergadering niet konden 
bijwonen. 

Vooral de organizatie van onze 
V.U.-akfie Brussel en de grote V.U.-
meeting van 17.5 a.s. in de Magda-

wenbond in « de Burcht »„ Hoge-
vreg 19, te 3 uur. De leden en sim
patizanten bij voorbaat hartelijk 
welkom ! 

Zondag 28 mei : naar het VI. 
Nat. zangfeest Antwerpen. Er ver
trekken bussen uit Aalst, uit Erem-
bodegem (Davidsfonds en Jong-
Davidsfond). Inlichtingen en in
schrijvingen zo vlug mogelijk bij de 
bestuursleden (tel. 202.79); plaatsen 
beperk t ! 

Genf 
OPENKRING. 
AKTIVITEITEN 

Zaterdag 20 mei wordt om 20 
uur in het klubhuis Het Steen, 
Steendam 41, de tentoonstelling Ro
bert De Wulf geopend met een in
leiding door ftichard Foncke. Koen 
Van Menen en gezellen nodigen te
vens uit op de geboorte van het 
kabaret « Hutsepot », (15 optre
denden) om 21 uur. 'De tentoon
stelling De Wulf loopt tot 16 juni. 
KOLPORTAGE 

Zondag 21 mei kolportage met 
het weekblad in De Pinte. Vertrek 
aan het V b a m s huis Roeland om 
9 uur. 
V.U.J.O. 

2^terdag 6 mei hielden we een 
suksesripce ko''poTtagf„op de Mui-
de. We verkochten 130 nummers. 

Onze werkgroep installeert de 
VUJO-kelder en is van plan hem 
spoedig t e openen. 

Onze voorzitter Jaak Van Dor-
pe onderging een operatie. W e wen
sen hem een spoedig hers te l ! 

Weritgroep V.U.J.O.-Gent vraagt 
verf te bezorgen in « Vlaams Huis 
Roeland », Korte Kruisstraat .3, 
Gent. 

Mereibeke 
KOLPORTAGE 

Deelname aan de kolportage in 
de gemeente De Pinte op 21 meL 

Vertrek aan het Vlaams huis Roe
land om 9 uur. 
ZANGFEEST 

Naar het zangfeest te Antwerpen 
op zondag 28-5-67. 

Autobusreis vertrekkende aan het 

de leeuwentemmer 
De jarenlange hetze van zoetwater-

marxist Jos van Eynde en CU in 
< Volksgazet * en < Vooruit > is er 
mede schuldig aan dat een aantal 
vlaamse arbeiders vijandig staan te
genover de Beweging die toch ook de 
ontvoogding van de arbeidersklasse 
beoogt. 

De onverantwoorde houding van 
de vlaamse kopstukken van de Belgi
sche Socialistische Partij heeft o.m. 
tot gevolg dat te Oostende verboden 
werd in de 1 mei-stoet een I.eeuwe-
vlag mee te dragen, naast de rode 
vaandels. 

Meneer Van Eynde en zijn opge
hitste volgelingen van Oostende (en 
elders) zullen het voorlaan gewoon 
moeten worden dat aan de vlaamse 

Leeuwevlag, naast (niet tegen) de 
andere vlaggen, een plaats wordt ge
gund. 

Het is niet onze schuld dat hel so
cialisme in Vlaanderen de trein heeft 
gemist. 

Als wij ons allen aktief inzetten 
zullen tegen 11 juli o j . weer duizen
den Vlamingen méér met de Leeuw 
vlaggen. In iedere gemeente moet een 
kern van de Nationale Bevlaggings-
aktie worden gesticht. Neem kon-
takt op met het sekretariaat, vraag 
folders (met de afmetingen en prij
zen) ter verspreiding. 

Eén adres : Nationale Bevlaggings-
aktie. Waterstraat 133, Sint-Amands-
berg, tel. 09-51.15.83. 

loop van het zangfeest nog een uur
tje te komen verpozen in ons lo
kaal Tijl, Bredabaan 298. 

Wij moeten het onze goede vrien
den van St. Maartenfonds nazeg
gen : Er is maar één Vlaams Huis 
(e Merksem. Den Tijl ! 

Kapellen 
KOLPORTAGE 

Zondag 21 mei kolporteren wij 
met ons blad « Wij » in eigen ge
meente, wijk Essenhout. Wij hopen 
op de medewerking van al onze hel-
I)ers. Bijeenkomst te 10 uur bij V 

Turnhout 
NAAR ANTWERPEN 

De V.U. Turnhout richt op 28 mei 
een groepsreis in naar het vlaams
nationaal zangfeest. 

Vertrek 8 uur 30 Markt Turn
hou t Deelname in de kosten 100 
fr. (reis plus inkom). Inschrijving 
en inlichtingen afspanning In de 
Zwarte Ruiter, Zegeplein 16, Turn
hout. 

lenazaal zullen grondig besproken 
en uitgewerkt worden. 

Elke afdeling van het arrondis
sement Brussel - Halle - Vilvoorde 
dient ten minste één afgevaardigde 
te zenden naar de V.U.-meeting te 
Wemmei, op zaterdag 20 mei a.s. 
te 20 uur, zie adres hierboven. Als 
sprekers treden op : T. Ebraert , ar
rondissementsvoorzitter, dr. V. An-
ciaux, onze volksvertegenwoordiger, 
en mr. Frans Van der Eist, alge
mene voorzitter. 

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

Aanwezig zijn te Wemmei is dus 
de plicht van elke mil i tant 

OOST-VLAANDEREN 

Erembodegem Centrum -
Terjoden 

Zondag 21 mei : moederkensfeest 
ingericht door de \ ' l . Nat. Vrou-

lokaal Rubenshof, Borluutstraat 13, 
Gent om 8 uur. 

Prijs, fooi chauffeur inbegrepen 
55 fr. Inschrijven in voornoemd lo
kaal. 

Mariakerke 
VOORDRACHT 

Op vrijdag 26 mei te 26 uur in 
fiet Parochiehuis (Centrum, Brugse 
steenweg) spreekbeurt door T. Van 
Overstraeten, optreden van de troe-
badoer Miei Cools. 

Deelname in de onkosten : 40 fr. 
Organizatie «t \'1aamse Vrienden
kring Mariakerke ». 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 
MEVR. SINTOBIN OVERLEDEN 

Te Brugge overleed de echtgenote 
van de h. Edmond Sintobin, voor
zitter van de beheerraad van het 
«c Breydelhof ». Wij betuigt de h. 
Sintobin en familie zijn oprechte 
gevoelens van deelneming. 

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

O p 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. ia 
men terug te Brugge. 

De inschrijvingsprijs bedraagt 
100 fr per persoon ; personen mio-
der dan 15 jaar betalen 80 fr e a 
kinderen die geen afzonderlijke 
plaats innemen mogen gratis mee 

Voor de goede organizatie ia 
dringende inschrijving gewenst bij 
Guido Van In, Predikherenrei 20, 
Brugge of Amoud \ 'anhoutegem, 
Invalidenlaan 1, Heist. 
NAAR H E T ZANGFEEST 

A.N.Z.-afd. Brugge organizeerf 
een verplaatsing per bus naa r 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 t e 
Brugge. Inschrijving in de vlaamso 
lokalen en ook bij G. Van In. 

Diksmulde 
HENDENKING JAN DE BONDT 

Zondag 11 juni wordt zoals elk 
jaar een mis opgedragen ter nage
dachtenis van J a n De Bondt ge
volgd di)i)r een herdenking aan het 
graf van onze betreurde arroDdisse> 
mentsvoorzitter. 

De H. Mis wordt opgedragen in 
de kerk van d e Paters Minderbroe
ders, Koning Albert straat om 10 
uur. 

VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Een bus wordt Ingelegt naar het 
V.N. zangfeest te Antwerpen op 
zondag 28 meL 

Inschrijvingen worden aanvaard 
bi) Leo Devreese, Vlaams Huis^ 
Diksmulde. 

Kortrijk 
« 1302 » 

Zaterdag 3 juni plechtige opening 
van vlaams lokaal c 1302 » in de 
August Reynaertstraat 9. TeL 036-
116.00. 

Vanaf 18 uur : zang, dans, humor . 
Iedereen vriendelijk uitgenodigd. 

Meulebeke 
NAAR HET ZANGFEEST 

Zondag 28 mei a.s. richt de Vrien
denkring een toerautoreis naar ons 
VI. Nat. 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. 

Menen 
ZANGFEEST 

Zondag 28 n»el per autocar naa r 
Antwerpen. Vertrek markt te 7 uur 
45. 

Morgen zondagmiddag worden 
de inschrijvingen afgesloten. 

Prijs 100 fr.; er zijn enkel nog 
niet gerezerveerde zitplaatsen (4t 
fr). Inschrijven : Wahisstr. 70. T e l 
524.44. 

Waregem 
V.V.B.-AVOND 

Op zaterdag 20 mei te 20 uur im 
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 » S 
interview met Boudewijn de Groot, 
gesprek geleid door Johan Anthie-

Waarschoot 
ZANGFEEST 

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

Bespreek spoedig uw plaatsen in 
At bus. Vertrek te 9 uur 30 op het 
dorp. Inschrijven bij VTB-vertegen-
vvoordiger Weri Goossens, Nijver
heidsstraat 100a en bij Alfons Van 
Holderbeke. Stationsstraat 6. 

Wervik - Geluwe 
NAAR ANTWERPEN 

De bus voor het 30ste vlaams-na-
tionaal zangfeest op 28 mei vertrekt 
voor Wervik om 7 uur 30 aan d e 
grote kerk, Geluwe om 7 uiu: 45 
aan de kerk. 

Inschrijvingen : Wervik : Magda-
Icnastraat 75 en Geluwe : Leiestr» 
4. Prijs : 100 Cr. 
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ZON... LENTE... PRACHTIGE TUIN... IN UW EIGENDOM... 
OOK IN UW BEREIK IN HET GANSE VLAAMSE LAND 

UW R E S I D E N T I E L E 
MEESTERWONING 

vanaf 655.000 fr. 
Standingvol en luxueus. Ma-
jéstueuse hall, prachtige ruime 
eetkamer, living, geïnstalleerde 
keuken en badkamer, garage, 

bergplaatsen. 

UW BUITENVERBLIJF. . . 
E E N GEZELLIG HOEVEKE 

vanaf 625.000 fr. 
een authentieke vlaamse stijl -
brengt u sfeer, warmte - eiken 
balken, staldeur, rode franse te
gels en toch zeer konfortabel. 

G E E N P R O B L E M E N M E E R : 
— vooraf volledige financiële raming op bazis van de duizende realizaties. 
— grat is f inancieringsdienst die U op de voordel igste manier aan geld helpt . 
— honderde on twerpen ter inzage — een archi tek ten bureel tot u w dienst. 
— technisch bes tudeerde ui tvoering — specialisten m e t jarenlange ervaring s taan U bij met r aad en daad. 
— 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. 

Kom eens kijken naar onze realizaties 
die kwaliteit en matige prijzen vindt u nergens 

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

MEIR 18 
03/31.78.20 

GENT 
ONDEHBERGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
VoorJ. bureel : 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. • 016/459.28. 

Tof uw 
dienst*. 

... te ANTWERPEN : 
met duizenden mooie bouwgronden 
ce EKEREN, BRASSCHAAT, MARIA
BURG, MÖRTSEL. EDEGEM, KON-
TICH. enz... 

VOORAF BESTUDEERDE BOUW-
PROJEKTEN ZIJN NIET DUUR. 

... t e 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. 

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

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

^fttsKPAif Leeuwenaffiches Formaat 20 x 25 cm. 

' ^ P ^ ^ J ^ ^ Affichepapier A 1 fr per ex. 

^ ^ ^ t g Raamkarton E 3 fr per ex. 

^'^ ^̂ " Lichtweerkaatsend C 5 fr per ex. 

P.C. 15.07 Kredietbank Broechem voor rekening V.Ü.P.Ka.ZA. — Affiches 
worden vrachtvrij toegezonden. 

LET 

S. De Lfe. 

Ook de 

zoekertjes 

WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 

DIT BLAD 

d i e n e n toegestuurd aan onze 

PUBLICITEITSDIENST : 

« Papenhoek ». Berendrecht Tei (03)73 66.59 

kunnen naar dit adres eezonden worden. 

KOOP BIJ ONZE 

ADVERTEERDERS 

/l^ribassadori 

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-Vlaan-
deren, voor alle verzekeringensvormen : Brand • 
Leven Persoonlijke Familiale Auto • Wet • 
Burg Aansprakelijkheid 

— Komt op het eerste verzoek voor : 

Overname van bestaande ver/.ekeringspolJssen 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak. enz. 

8 123 

exclusieve 
couture 
modellen 

hoek 
TURNHOUTSEBAAN 391 
GRAVINSTRAAT 48 
BORGERHOUT 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering _ D C \ / C T* 
Poort gans in aluminium. Omlijsting t J K t V t l | 
in gephosfateerde staalplaat. O '? H Q P 
Zeer lichte bediening. Z O U » O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

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

LB 108 
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MAAtZ UW 

VATIKAAN VINDT MINI-MODE MAL 
Minimalisme. 

ROOFOVERVAL BIJ DAGBLAD « THE TIMES » 
Times is money. 

DOTATIE VOOR EX-REGENT GESTEMD 
Prins Kareldorado. 

EGYPTISCHE GASAANVALLEN 
IN WOESTIJNOORLOG 
Schending van de Rechten van de Yemens. 

CASTRO'S ADJUNKT WEER OPGEDOKEN 
Che Guevarilla. 

KONSTANTIJN BENOEMT DE BISSCHOPPEN 
Koning en bischopperhoofd. 

EEN HANDVOL ZOUT 

ongel feld... 

PEKING BESCHULDIGT DE BRITTEN... 
...van Honkongservatisme. 

HET FESTIVAL LIEP TEN EINDE 
Filmprijzen weer eens in Cannes en kruiken, 

BIJ IEDERE VERKIEZING... 
...Laboert Wilson achteruit. 

GROOT-BRITTAN NI E BIJ EUROPA ? 
TE.E.G.enstand van de Gatdie. 

OVERLEDEN EX-KANSELIER 
LIET GROOT FORTUIN NA 
Het hempje was hem Adenauwer dan de rok. 

Jarenlang was Pablo de Indios te 
sluw geweest. Hij had straffeloos 
hun vee kunnen stelen, hun vrou
wen schenden en hun hutten leeg
roven : nooit waren de Paleros er 
in geslaagd, hem gevangen te ne
men. Ze waren er eenvoudigweg te 
stom voor, had Pablo altijd ge
zwetst. De Chileense berg-Indios 
van de Palerostam aanbaden een 
oude idiote god, die hen verbood om 
wapens te dragen en mensen te 
doden. Daarmee verspeelden ze, zo 
wist Pablo, de enige kans om aan 
zijn lonend roversbedrijf een einde 
te stellen. 

Maar nu hadden ze hem toch te 
pakken gekregen ! Pablo was stom
weg in een der vallen gelopen die 
de Indios uitgezet hadden om een 
poema te vangen. Twee Palero-ja-
gers hadden hem gevonden en naar 
het dorp gevoerd. En Matape, het 
opperhoofd van de stam, had recht 
over hem gesproken. 

In zijn hut moest Pablo grinni
ken, als hij aan het vonnis terug
dacht. Hij had Matape uitgedaagd, 
de rode spleet tussen de zwarte 
baard- en snorharen in een verach
telijke grijns opengetrokken en het 
opperhoofd voor de voeten gespuwd. 
Hij had gesnoefd : « Mij kun je niet 
doen beven, Matape. Je bent maar 
een lafaard, een oud wijf, iemand 
die zijn dagen slijt met vruchten-
offers aan een idiote god die je op 
de koop toe nog verbiedt, mij ook 
maar een haarbreed te krenken. 
Als je een man was, zou je me do
den. Dood me maar, als je durft ! ». 

Matape had even geglimlacht, de 
droeve glimlach — naar het Pablo 
scheen — van iemand die zich 
machteloos weet. a Nee Pablo », 
zegde het opperhoofd », « doden 
kan ik je niet. Wij allen bevinden 
ons in de hand van Hem die zelf 
over leven en dood moet beschik
ken. En Hij gebiedt me, zelfs een 
schurk als jij bent een kans te 

geven ». Pablo had eerst gevreesd 
dat de Paleros hem, ondanks hun 
god, een kopje kleiner zouden ma
ken. Hij was dan ook een en al 
spanning toen Matape er van sprak 
om hem een kans te geven. Het op
perhoofd had weer droevig geglim
lacht en toen vonnis gesproken : 
« Ofwel, Pablo, blijf je een maand 
bij ons te gast, ofwel laten we je 
vrij aan de rand van de grote zout-
woestijn ». Pablo had bliksemsnel 
overlegd : de vrijheid aan de rand 
van de zoutwoestijn lokte hem niet 
aan, want in die meedogenloze 
vlakte wachtte hem —.zo wist hij 
toch — een vlugge dood. Maar welke 
helse foltering kon een maand gast
vrijheid in dit stinkend Palerodorp 
betekenen ? Hij had Matape aange
keken en het opperhoofd had de 
onuitgesproken vraag in zijn ogen 
gelezen : « wees gerusi, Pablo» Er 
zal je in het dorp geen haar ge
krenkt worden en na een maand 
ben je werkelijk vrij om te gaan 
waar je wilt ». En na een korte 
adempauze : « Er is maar één voor
waarde.. . Gedurende die maand 
mag je geen zout nuttigen, geen en
kele korrel ». 

Natuurlijk had Pablo de maand 
in het dorp gekozen. Als hun god 
stom genoeg was om hen op te leg
gen hem te sparen, zou hij daar 
eens flink zijn voordeel mee doen. 
Na een maand zou hij terug vrij 
zijn, vrij als een vogel, vrij om op
nieuw de stommelingen te beroken 
en hun vrouwen in het Tiaïsveld te 
over\ allen. 

De eerste week was rustig en 
traag voorbijgegaan. Het feit dat hij 
?een zout mocht nuttigen, deerde 
Pablo weinig of niet. Natuurlijk : 
het hem door de Indios voorgezette 
eten was vreselijk smakeloos en 
veel at hij er dus niet van. Wat kon 
het hem deren ! Hij was sterk en 
goed doorvoed. Een maand magere 
kost en vasten zou hem beslist geep 

kwaad doen. Het enige wat hem 
stoorde, waren die vervloekte Pale
ros waarvan er altijd een paar in 
zijn buurt waren om hem te volgen 
bij iedere stap in het dorp en om 
hem zelfs tijdens zijn slaap met hun 
verdomde spieetogen te begluren. De 
bewaking en de blikken van de dor
pelingen hingen Pablo na enkele 
dagen zozeer de keel uit, dat hij 
minder naar buiten begon te ko
men. Hij bleef in zijn hut, doezelde 
wat op de rieten slaapmat en begon 
nu toch af en toe écht honger te 
krijgen. De zoutloze kost kreeg hij 
steeds moeilijker binnen. 

Tijdens de derde week gaf Pablo 
er zich rekenschap van, dat hij ern
stig verzwakt was. Misschien, ze 
overdacht hij in een koortsige nacht, 
mengden de Paleros wel gif door 
zijn zoutloze maaltijden. Echt iets 
voor hen : geen wapens dragen en 
iemand langzaam doodmartelen met 
gif. Pablo's besluit stond vast ; hij 
zou het dorp ontvluchten. Op een 
nacht sloop hij de hut uit. wankelde 
gebogen door het dorp en wou net 
de bosrand inkruipen, toen twee 
Paleros hem zwijgend de weg \er -
sperden. De Indios namen hem zon
der enig geweld bij de armen en 
brachten hem terug naar de hut. 

Vluchten was nu voor Pablo een 
dwanggedachte geworden. Hij moest 
weg, vóór de maand om was ! Mis
schien, realizeerde hij zich in pa
niek, was een zoutloze maand ok 
zónder gif dodelijk. Hij had er 
nooit aan gedacht, had nooit ge
hoord van mensen die stierven door 
zoutgebrek. Hij wist niet, hoe lang 
zo'n doodstrijd duurde. 

Toen de maand op twee dagen na 
om was, wankelde Pablo op een 
middag naar buiten. Voor de hut 
«itonden de Indios in een zwijgende 
halve kring, met in hun midden Ma
tape. Pablo zag het nog vaag, voor 
hij neerstortte en het grote dui=ter 
over hem kwam. 

«Zijn geweten heeft hem gedood», 
zei Matape ernstig. Want evenals de 
overige dorpelingen at het opper
hoofd z.elden of nooit zout. 

Idt. 


