
Het zgn. « taaibestand » 
loopt ten einde, zoals ook de 
huidige legislatuur stilaan naar 
haar einde loopt. Volgend jaar 
is het laatste jaar vóór de ver
kiezingen. Men ziet niet in hoe 
deze regering, gesteund doo 
twee politieke partijen waar 
van de standpunten in meer
dere brandende kwesties dia
metraal tcgsnvey elkaar staan, 
de problemen die verbcnd kou
den met de vlnn.ns-waalse vt-r-
houdingcn, 70'iJ-?r liet pro
bleem Brussel te vergeten, een 
stap dichter bij een oplossing 
zou kunnen brengen. In deze 
ntvraL]ieke sekior van ons po-
litirk leven zal de balans van 
een ganse legislatuur nul zijn 
of negatief. Want het inunobi-
lij)ne, de onmacht om de pro-
bUinen op te lossen betekent 
een verliespost van vérslrek
kende betekenis. 

ï)o/.c onniachl kan slechts 
leJcieii lot hel beskiil dat wij 
gelijk heijbcii, wij die pleiten 
voor een ingrijpende hervor
ming' van onze slaatsstriiktuur, 
voor federali.'-nie. 

De talrijke \oor,'.tellen die 
iceds gedaan werden .van uit-
ecHlo]x-ndc /ijde '•— plan Van 
Zeeland, plan De Saeger, phm 
Iloubcn, voorstellen van de 
\laanisc socialisten, voorstellen 
van de waalse socialisten — zijn 
tocgc\ingen aan de fedeialisü-
sche stroming, maar zijn geen 
alternatief voor het federalisme. 

Voor de heersende men lal i-
tct is het bv. kenschetsend dut 
momenteel over kultinele auto
nomie niet meer gesproken 
wordt. 
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Ik vrees dat uit een waar
heidsgetrouw antwoord op deze 
vraag zal blijken dat de Vlamin
gen eens te meer bedot werden. 

Zonder vooruit te lopen op 
de uitspraak van het Hof te 
Straatsburg wens ik toch nu 
reeds te beklemtonen dat de 
taalwetgeving in haar huidige 
gedaaiue een voortvloeisel is 
\ a n de unitaire staatsstruktuur. 

Persoonlijk ben ik de mening 
toegedaan tlat in een autonome 
Vlaamse deelstaat een dergelijke 
taalwetgeving niet nodig zou 
zijn, de frans»prckcnde minder
heden geen gevaar of bedrei
ging meer zouden vormen en 
()\crigens niücitcioos en zonder 
dwang zouden kunnen geassi
mileerd worden. 

instanties die behekst zijn door 
de brusselse mentaliteit ander
zijds. 

Het is een zware vergissing te 
denken dat Brussel gans h<>t 
land is. 

He t is een dwaasheid vanwe
ge vertegenwoordigers van de 
brusselse mentaliteit, van uit de 
hoogte van hun ingebeelde su
perioriteit te verkondigen dat 
bv. gans het vlaamse land aan
getast is door een vlaag van 
waanzin. 

Zouden deze superieure gees
ten niet even willen bedenken 
dat zij en hun geestesgenoten 
ecu zeer kleine minderheid uif-
maken van de bevolking in dit 
land ? Dat zij met hun hoop en 
al 10 t. h. misschien wel eens 

"ONZE W ZIN ff 
Met de decentralizatie is het 

ccti g;:lijkaardig verschijnsel : 
men praat er over, maar men 
voert een strcng-centralizercnde 
politiek. 

ledere nieuwe maatregel, ie
der nieuw initiatief is streng 
centralizerend opgevat. Zo pas 
nog de wetten Hulpiau . 

In de unitaire staat zal de
centralizatie nooit meer zijn 
dan deconcentratie. 

Wij maken ons daarover geen 
illuzies. 

Een woord o\er het proces ie 
Straatsburg dat thans in zijn 
eindstadium gekomen is : 

De regering heeft geen reke
ning gehouden met de bezwa
ren en de \ oorstellen van 
Vlaamse zijde. Zij heeft de er
kenning van de bevoegdheid 
van het Europees Hof te 
Straatsburg zonder voorbehoud 
hernieuwd of verlengd voor een 
nieuwe termijn van twee jaar. 

De Vlamingen werden ge
paaid met de belofte dat minis
ter \ ' an Elslande opdracht 
kreeg, met de overige lidstaten 
van de konventie onderhande
lingen te beginnen over een 
aanvullend proiokol. Dat lag in 
de lijn van de suggestie die ik 
destijds gedaan had bij verschil
lende gelegenheden. 

Doch welke konkrete initia
tieven werden door minister 
Van Elslande tot nu toe geno
men om deze belofte te \alori-
zeren ? 

Wanneer, op welke datum en 
met welk rezultaat werden deze 
onderhandelingen ingezet ? 

Een veroordeling te Straat.s-
burg zal Vlaanderen niet tref
fen, maar de unitaire belgische 
slaat I 

Wij leven in een zonderling 
land. He t is alsof in het parle
ment de werkelijkheid niet be
staat. 

Is het normaal dat wat in het 
land gebeurt tot de Wetstraat ' 
niet doordringt, er genegeerd 
wordt ? 

Wat is de weerslag van reële 
politieke gebeurteni.ssen, die 
hun onmiskenbare «betekenis 
hebben als uit ing van de volks
wil, zoals het kongres van d e 
vlaamse socialisten te Klemsker-' 
ke, de 5 novemberbctoaing te " 
Anöwerpen, het kongres der 
Waalse socialisten, in het parle
ment, op het regeringsbeleid ' 
Nul ! Is dat soms niet onrust
wekkend ? 

Er komt een steeds groter ver
vreemding, tegenstelling tussen 
het vlaamse land en het waalse 
land enerzijds en de officiële 

ongelijk zouden kunnen heb
ben tegenover de 90 t. h. die 
gehecht zijn aan hun volk, h u n 
taal, h u n land — Walen zowel 
als Vlamingen ? Dat de abnor
maliteit wel eens zou kunnen 
liggen bij de ontwortelden, de 
ziellozen en kullinnlozen zelf? 

Wat -h ie r ook van, zij : zeik 
indien wij, Vlamingen, door 
kollektieve waarzin aangetast 
heten omdat wij ons zelf willen 
zijn, omdat wij er genoeg van 
hebbeh, benadeeld en verne
derd en beledigd te worden : 
dan is het onze waanzin, dan 
ij> het onze zaak. 

-, De opwerping die de \'olks-
iVnie vaak moet horen : <> /muit 
gij het beter doen » of u gij 
hebt gemakkelijk spreken, gij 
draagt geen verantwoordelijk
heid », is een van die goedkope 
dooddoeners-waarmee men de 
oppozitie te lijf gaat. 

Ik beweer niet dat ik of dat 
de Volksunie in staat zou zijn 
al de problemen op te lossen 

TERREUR TEGEN BOEREN 
Ieder normmd mens zou vetwarht hebben dal. vndat de 

ongelukkige De Poorter op een 7.*jg steeds onverklaarde wijze 
het leven gelalen had tijdens de oudenaardse betoging, van 
oveiheidnrege alles in het werk zou gesteld worden om zo vlug 
mogelijk ten eerste klaarheid Ie verschaffen en ten tweede de 
gemoederen te bedaren. 

Sinds het kommnnikee u'aariti bekend gemaakt werd dat 
het slachtoffer « aan een hartkwaal » was overleden, is hel 
ministerie van Binnenlandse Zaken zo stom als een vis gewor
den. De 7,*jg steeds onopgeloste vraag die én de publieke opi
nie én een aantal bladen blijft beroeren, de- vraag naar de 
herkomst van de vreselijke tvonde aan het gelaat van de beto
ger, luordt geen antwoord waard geaeht. 

En inmiddels wordt tegen de boeren een ware teneur ge
voeld. Alle landbouwers die te Oudenaarde met hun traktor 
aamvezig waren, kregen thuis een briefje waarbij de oude
naardse lijkswachtkommandant hen verzoekt, hem te laten we
ten wat ze te Oudenaarde gingen doen. In hel briefje wordt 
gezegd 'i dal htl betrokken voertuig niet i^orzien tras van een 
jiskaal kenteken ». Zo worden spijkers oj) laag water gezocht 
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om de boeren te intimideren, om de beloging van Oudenaarde 
achteraf ee7i geicelddadige en illegale betekenis te geven die, zij 
niet had of — en dat is wellicht de kern van de hele intimida
tiezaak — om getuigen bang te maken en af te schrikken. 

Een viertal jonge boeren werdeti opgeleid, omdat ze met 
htin traktor zouden « gechargeerd » hebben. Bij deze aanhou
dingen is het blijkbaar i'ot een botsing gekomen tussen de on
derzoeksrechter te Oudenaarde die de aanhoudingen overbo
dig vond, en de prokureitr te Gent die er blijkbaar « met de 
vuile voeten » zeil doorgaan. Daarbij moei opgemeikl xeorden 
dal de zogenaamde « charge » met de traktoren gebeurde na 
de dood i>an De Poorter : van de kleine gevolgen uVrdt een 
drama gemaakt, terwijl over de grote oorzaak in alle talen 
wordt gezxregen. 

die zich stellen, altans niet in 
de huidige staat, met het huidi
ge « establishment ». "Wij be
weren integendeel dat de hui
dige staatsstruktuur een zware 
en ono\erkonielijke hinderpaal 
vormt, dat ' het onopgelost pro
bleem van het samenleven van 
twee volksgemeenschappen in 
één staatsverband en de daaruit 
voortvloeiende tegenstellingen 
in de unitaire politieke partijen 
en in de staat verlammend wer
ken en een zware hipoteek vor
men. 

Wie zal ons tegenspreken en 
dit ontkennen ? 

DENK AAN DE 

ABONNEMENTENSLAC 

De Volksunie is geen negatief 
ingestelde oppozitie-partij, die 
alleen maar aan oppozitie doet 
en iedere verantwoordelijkheid 
afwijst. 

Wij vertegenwoordigen een 
alternatief, e tn andere staats-
s t iukiuur die de realiteit aan
vaardt en erkent, die de volks-
gcmcenschappen ziet als bouw
stenen voor een nicLue orde
ning van onze maalsel, ippij. 

Wij vertegenwoordigen een 
vizie op een nieuwe gemeen
schap, die demokratiscber en 
\olkser zal zijn, waarin de staat 
zal ophouden een volksvreemde 
macht te zijn, dichter gebracht 
wordt bij het volk, bij de na
tuurlijke gemeenschappen. 

Wij wensen en willen een 
ruime autonomie voor Vlaande
ren, een vlaamse deelstaat waar
in staat en gemeenschap één 
worden, waarin het vlaams na
tionaal bcwu->i/ijn, dat reel is, 
de ziel kan worden \ an de staat. 

Daaruit kan, en zal naar onze 
overtuiging, de solidaritet en 
de stuwkracht groeien die de 
c>plossing der problemen zullen 
mogelijk maken. 

MR. VAN DER ELST. 
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FRANSE PUBLICITEIT 

De brievenbussen worden bij 
ons in Brussel overstelpt niet 
eentalige reklanie. Vooral nu de 
eindejaarsfeesten naderen. 

Nadat ik een reklanie de voor
bije zomer verscheurd had, en te
ruggestuurd naar de heer Vin
cent die de publiciteit voor Priba 
verzorgt, met het verzoek tot 
tweetaligheid, ontving ik een 
maand later weer een eentalige 
franse reklame met in de hoek 
« Vlaamse tekst op aan\raag bij : 
Priba Publiciteit, Dambordstraat 
30, Brussel 1 ». Ditmaal dreigde 
ik dit feit te vermelden aan de 
opsteldienst van onze aktiepcrs 
ais het nog éénmaal voorviel. 
Verleden week ontving ik van de
zelfde puhliciteitsdienst weer een 
eentalig franse reklame, maar 
ditmaal was de verantwoorde
lijke persoon monsieur J. Degi\e, 
dus niet meer Vincent. 

Vlaamse mensen, mag ik u 
vragen mij te steunen in mijn ge
heim aktieijlan (zo noem ik het) 
door deze brief liefst naamloos 
en ongefrankeerd te versturen 
naar bovengenoemd adres ? 

Tracht ook zoveel niogeiijk uw 
aankopen in de grootwarenhui
zen te beperken. Bij de kleinhan
delaars die ook Vlamingen zijn, 
kos| het niet zoveel duurder. 

R.C., Brussel 8. 

« ARBEID EN BROOD ;» 

Hoe si)iitig dat de betogings-
zelfvoldaanheid des heren N.X. 
uit Letiven \ergald werd door die 
inuner en alomtegenwoordige 
V.M.O. (lezersbrief in < WIJ » 
van 25 november). 

Wat kwam die eigenlijk op 5 
november verrichten ? V.r waren 
toch geen franse preken, geen 
aanhechting van brusselse rand
gemeenten, geen verfransing van 
de kust, geen franskiljonse ter
reur in de Voerstreek, geen man
dement, geen mijnsluiting, geen 
kiesstrijd, geen kolportage met 
< WIJ s.... 

Beste .N.N., laat '42 maar '42 
zijn, al hebt u uit die tijd uw 
eerste H.M.Z.-voordelen en de 
wet op de werkongevallen uitge
breid tot de arbeidsweg (om er 
maar t\\ee te noemen) o\erge-
houden... 

Vooraleer echter de V.M.O.-
mu/iekkapel nog eens uitgaat. 

zullen we eerst onze baarden en 
hoofdhaar beatle-matig laten 
groeien ; in plaats van het grijze 
hemd en de zwarte das met het 
leeuwenspeldje zullen we jekkers 
aantrekken, blue jeans en andere 
provo-iUtributen. Het eigenliike 
korps zal dan voorafgegaan wor
den door zeven rijen kakelbonte 
en kortgerokte majoretien. Daar 
zult u dan wel geen graten meer 
in vinden. Of zouden de majoret-
tenlaarsjes bij u toch nog herin
neringen opv,ekken uit onzaliger 
tijden ? 

No hkrd feeliligs ! 

P.V., Schoten. 

ONTSPANNING 

Ik ben maar een simpele volks
vrouw en huismoeder van 4 kin
deren. Ik weet dat gij heel veel 
goed doet voor de vlaamse zaak 
en daarom steun ik uw blad. Ook 
al zijn veel van de artikels wat 
te geleerd voor mij. Het is voor 
een huismoeder niet zo gemakke
lijk om al die politiek van dag 
tot dag te volgen. 

Maar ik verlang toch nog wat 
meer van mijn weekblad, wat 
ontspanning voor 's avonds en de 
\rije uren, iets in de aard van 
puzzelen of kruiswoordraadsels. 
Kunt gij daar nu niet voor zor
gen ? Zo heb ik ook nog wat van 
« WIJ », 

V.M., Leu\en. 

Red. - Komt binnenkort in orde, 
mevrouw ! 

A.E.F. 

De lezers van uw blad kregen 
geen verslag over het internatio
naal europees federalistisch kon-
gres van 18/19 november te Brus
sel. U heeft zich beperkt tot een 
wrange bijbedenking die wij niet 
verdienen. 

Het kongres heeft zich duide
lijk uitgesproken voor regionale 
fe<ierali/.atie in de schoot van de 
staten zelf. Daarbij werd geen 
enkele staat met name vernoemd 
en werd geen konkrefe formule 
vooropgesteld omdat zulks op een 
internationaal kongres nief zou 
passen, maar de algemene fede
ralistische boventt)on was onmis
kenbaar aanwezig en de rezolu-

Ik 
ben 

uirgesiapen 
wanK.. 

IIIKLLT 
Dunlopiilo 
STAR 

, . ik koop bij 
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ties werden met algemeenheid 
van stemmen goedgekeurd tegen 
één stem : deze van Luksemburg. 

Van de 91 tussenkomsten wa
ren er ,37 in "t Frans, 22 in "t Ne
derlands, 17 in 't Duits, 12 in 
't Engels, 3 in 't Italiaans en 2 in 
't Spaans. Daarbij dient rekening 
gehouden met het feit dat ver
schillende poolse, Italiaanse en 
Spaanse tussenkomsten in het 
Prans geschiedden. Het hoofd v.d. 
engelse afvaardiging, Lord (Uad-
wyn, begon zijn engelse tussen
komst hoofs in 't Nederlands... 
Zelden waren wij op een interna
tionaal kongres zo degelijk ver
tegenwoordigd. Het is trouwens 
mede dank zij onze aktie in de 
A.I-.F. dat het Nederlands als of
ficiële europese taal werd er
kend. 

W.K., Wilri jk. 

5 NOVEMBER 

Talrijke vlaamse politici heb
ben zich achter een of ander ...ibi 
verscholen om te Antwerpen niet 
mee op te stappen, alhoewel ze 
bijna allen met de lippen de 
doelstellingen van de betoging 
bijtraden. Voor de enen waren 
het politiek-taktische redenen, 
voor de anderen angst dat de be

toging zou misbruikt worden, 
voor sommigen de twee tesamen. 

Voor het arrondissement Den-
dermonde kan nochtans de vraag 
gesteld worden of het juist niet 
zekere politici zijn die misbruik 
hebben gemaakt van hun invloed 
in de kulturele organizaties om 
de betoging tegen te werken. De 
heer Cooreman, C.V.P.-parlemen-
tariër en de heer Boeykens, 
B.S.P.-parlementariër, zijn bei
den gewestelijk voorzitter, res-
pektievelijk van het Davids- en 
het V^ermeylenfonds. Beiden wa
ren de betoging niet genegen en 
het spreekt dan ook vanzelf dat 
ze niets in het werk gesteld heb
ben om hun vereniging tot een 
daadwerkelijke inzet voor de be
toging aan te metten, integendeel. 
Hun persoonlijke houding zal ook 
ongetwijfeld tal van hun volge
lingen beïnvloed hebben. 

A.V., Zele. 

BOEMERANG 

Het stemt mij vreugdevol te 
zien dat er gunstig gereageerd 
werd op mijn briefje, waarin alle 
lezers opgeroepen werden tot het 
voeren van agitatie tegen brus
selse en andere handelszaken die 
onze taal negeren. Zo stelde ik 
voor het briefje uit « Wij en Gij » 
te knippen en het te versturen 
naar Bon Marché, Nieuwstraat, 
Brussel. 

Maar het moest zo gebeuren 
dat de bestemmeling 6 fr. taks 
moest betalen aan de P.T.T. '">at 
kost de vlaamse afzenders heel 
weinig : een briefomslag (zonder 
zegel). Daarin gaat het franstalig 
drukwerk. De omslag wordt zo 
in de postbus geworpen. Dat is 
rechtstreekse aktie. Dat is een 
(stille) taal waarnaar de neder-
landshatende franstaligen wel 
zullen moeten luisteren. Wees 
gerust, één zo'n briefje heeft een 
veel grondiger uitwerking dan 
bijv. het oppervlakkig en braaf 

protest, of het zingen van « de 
vlaamse leeuw », hoe simpatiek 
ik die dingen ook vind. 

Vanzelfsprekend vind ik de 
suggestie van G.G. uit Brussel 8 
uitstekend. Kon het maar waar 
worden dat het Koördinatieko-
niitee Brussel duidelijke richtlij
nen geeft over de wijze waarop 
de Vlamingen individueel of in 
groep dienen te ageren. Een ge-
koördineerde aktie moet echter 
niet noodzakelijk een individuele 
uitsluiten. 

Gelukkig wordt hoe langer hoe 
meer ingezien dat alleen radika-" 
lisnie lonend is voor Vlaanderen 
en de Vlaming. 

R.B., Ledeberg. 

BORDEELKIJKER 

In « WIJ » nr 47 stelt u dat de 
sportpagina « hernieuwd werd en 
zijn lezersaantal ziet stijgen ». 

Afgezien van het eigenaardige 
Nederlands in deze zinsnede, 
vraag ik mij af wat er zo al 
nieuw is op de sportpagina. De 
stijl, die het meer en meer van 
« 't Pallieterke $• hebben moet ? 
De inhoud, die eigenlijk riiet zo 
veel met sport te maken heeft ? 
Het wekelijkse verhaaltje, waar 
een dorpspastoor niet om kan 
glimlachen ? Jé van hét was het 
werkstuk waarin een man die 
eens naar een dameswielerwed
strijd gaat kijken, met een bor
deelloper werd gelijkgesteld ! 

J.R., Wemniel. 

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

Ot(lf.>«> «^-H&, Antw. Tel. 3t.OM8 
l i « ' - l « . Cj l l i lorttr t 6 0 . Dtorn 
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• NA m LEUVENSE MEETING 

sint jozef 
en 
melk op stopen 

(w. luyten) Het is de laatste tijd een kris-
telijke bijna vrome gewoonte geworden, de 
gelovigen uit te nodigen om in een geest 
van kritiek geen heilige huisjes te ontzien. 
De kerk zelf schroomt zich niet aan die 
7clFkritiek mee te doen of de opmerkingen 
td inkasseren en te onderzoeken als ze van 
elders komen. 

Er zijn echter nog heilige huisjes waar 
niet mag naar gewezen worden. Vooral 
naargelang ze minder met het geloof en 
meer met de financies te maken hebben. 
Dat hebben we dez« r̂ dagen ondervonden. 

Na de gebeurtenissen te Oudenaarde 
hadden de grote studentenverenigingen te 
Leuven in de aula een solidariteitsverca-
dering belegd met de landbouwers die — 
het « zuchten en het klagen, het smeken 
en het vragen > beu — naar middelen van 
direkte aktie gegrepen hebben om hun 
eisen kracht bij te zetten. De heer Per-
soons van het Algemeen Boerensindikaat 
zette voor een driehonderdkoppig studen-
tenpubliek de problematiek van de boeren
stand uiteen, preses Jef Dauwe van het 
Verbond lichtte een tipje van de financië
le machtspozitie van de Boerenbond en 
Ludo Sels, ons provincieraadslid uit Duf
fel, kwam op zijn kleuixijke en begeeste
rende manier eens uit de doeken doen 
hoe « kalm en minzaam > de boeren al

tijd gehouden werden. Ook toonde hij aan 
hoe er in Vlaanderen een aantal specifie
ke boerenproblemen zijn en verheugde zich 
over de solidariteit van de studenten, die 
hij vroeg voorop te gaan — zoals ia iiet 
verleden — in de strijd voor het vlaamse 
zelfbestuur, want ook daar zou de boeren
stand bij gebaat zijn. 

Paul Goosens had het daarna nog over 
de diepe ingreep van het kapitalistische 
stelsel in het leven van zovele « kleine 
luyden », van welke beroepsgroep ook. 

Niet in het minst in die van de jocr-
nalisten om den brode. Anders kunnen 
wij bijna geen verklaring vinden over de 
bijna unanieme vitriool walmen die in de 
« katolieke » pers opstegen uit de versla
gen over de meeting en de daaropvolgen
de met niets ontziende heftigheid uit el
kaar gedreven betoging. Waar er vorig jaar 
zo'n felle ve;rontwaardiging was over het 
rijkswachtersoptreden te Leuven : nu bij
na geen woord over de massa willekeurige 
aanhoudingen (het liep naar de honderd) 

Omwille van die solidariteitsmeeting 
met de boeren maakte de « Gazet van Ant
werpen » dan van K.V.H.V., Seniorenkon-
vent, Vlaams-Nationale Studentenunie maar 
ineens, « de sleepdragers van de linksen > 
die het verwijt verdienden « zich alle pro
blemen \an de wereld op de schouders te 
laden ». 

Demokratie en vrijheid van betoging 
(zonder doodgeslagen of gezwartbergd te 
worden), meenden wij anders : dat « het 
ons allen aangaat ». 

De mannen van de sindikalistenkrant 
« Het Volk s> hadden er in hun verslag 
blijkbaar plezier in dat de rijkswacht « ra
zendsnel » ingreep (met aksent op ra
zend?), gleden ook voorbij aan de massa 
aanhoudingen en titelden « Betoging om 
de herrie alleen >, hoewel ze dan toch er
gens het spandoek gezien hadden « Land
bouwers, arbeiders, studenten : één front». 
Maar dat front vrezen zij wellicht in 
Vlaanderen. 

De gezamenlijke ketterjacht was echter 
het hevigst op Ludo Sels die volgens 
« Standaard » en « Gazet » de kerk, ja zelfs 
de heiligen aanviel en van de verloederde 
studenten dan ook een razend anti-kleri
kaal applaus kreeg. Hun inkwiziiicdondcrs 
zijn op hun waarde te schatten als men 
weet dat de felste zin van Sels op dat vlak 
ongeveer klonk als volgt : « Men zette aan 
de voorgevel van de mclkcrij wel een beeld 
van de heilige Isidoor of de licilige Jozef, 
maar wat er achter die ge\el gebeurde was 
niet altijd zo katolick ». -

Dat is dan blijkbaar de reden \an dit 
losstormen op Ludo's zogezegd anti-kleri-
kalisme. Als « met financiële belangen ver
strengelde krantenschijnheilighcid » kan 
het wel tellen. 

• DE ZETEL DER BEDRIJYEN 

twintig jaar 
in brusselse 
doofpot 

(red.) Iedereen weet dat ontelbare bedrij
ven, gevestigd in het vlaamse of het waalse 
landsgedeelte, hun maatschappelijke zetel te 
Brussel hebben. Met al de gevolgen van 
dien. 

Reeds in 1947 diende de waalse volksver
tegenwoordiger Philippart een wetsvoorstel 
in om de venootschappen te verplichten hun 
maatschappelijke zetel te vestigen daar waar 
hun bedrijf gevestigd is. 

Na een lange lijdensweg weid dit wiis-
voorstel in de Kamer in 1952 gocdgcsiciiifl 
en aan de Senaat overgemaakt. 

In 1962 diende mi. Nan du I.IM in de 
Kamer een nieuw wcls\ ooi stel n 'l:it bet 
oude wetsvoorstel Phi ippan aan/icnlijk. 
\erl)eierde. Het werd nooit in behandeliii'r 
genomen door de Kamer. 

In 1966 werd het door un. \'aii dei list 
opnieuw ingediend. 

Einde 1965 werd een gelijkaard v wns-
voorstel ingediend door de hcicii ('«v̂ Min, 
De Gryse, Delwaide, Deliège, Pelre vu Pa-
risis. 

Alhoewel de heer Dé Gryse voor/iiter is 
van de kommissie voor JuMiiic werd liet 
nooit in de kommissie besproken. 

Mr. Van der Eist eiste evenwel dat /ijn 
wetsvoorstel in de kommissie zou onder
zocht worden. 

Minister VVigny verzette zich hiericgen 
met het argumem dal hei oude vvetsvoOr-
stel Pliillipait, door de Kamer reeds ge
stemd, nog siceds aanhangig was in de Se
naat. Hij moest evenwel beloven de kwes
tie in de Senaat te stellen. Het gevolg wa.* 
dat dit oude wetsvoorstel opgediept werd 
en in de senaatskominissie vooi Justitie op
nieuw besproken. De heer Custers werd lot 
verslaggever aangesteld. 

Dat dateert van voor het verlof. Eens te 
meer wordt er tans niets meer gehoord en 
poogt men ongetwijfeld de zjak vertlei in 
de doofpot te steken. 

Het is daarom nodig er de aandacht op 
te vestigen, want de aangelegenheid is zeer 
belangrijk. 

Het is ten zeente gewenst dat van vlaam
se zijde druk uitgeoefend wordt en het ver
der verloop van dichtbij gevolgd. Na twin
tig jaar sabotage en tegenwerking wordt 
het tijd dat klare v '̂ijn geschonken wordt. 

Het zijn machten achter de schennen die 
er zich tegen verzetten dat een wet tot stand 
komt die zowel van waalse als van %laamse 
zijde gewenst wordt. 

Het einde van de artsenstaking 
(strekking Henrard) was gedurende 
het weekend hét politieke nieuws, 
doch werd vrij spoedig op de ach
tergrond gedrongen door de zich 
telkens herhalende konfrontatie in 
het parlement van de verschillende 
opvattingen nopens de hervorming 
van de staat, wat zowel tot uiting 
kwam in interpellaties als in de be
spreking van de begrotingen. Reeds 
toen de artsenstaking begon kon 
men aanvoelen dat de stakende fede
ratie tamelijk onzeker was. Er bleek 
geen eenheid te zijn en toen Hen
rard pozitief reageerde op een soort 
bemiddelingsvoorstel van de gewe
zen minister Leburton was het voor 
de tactici in de Wetstraat duidelijk, 
dat de tegenstrever zijn zelfvertrou
wen kwijt was, w ant juist Leburton 
was destijds publieke vijand nr 1 
van de artsen. Over de grond der 
zaak kunnen we ons hier niet uit
spreken; feit is dat de federatie Hen
rard de voorwaarden tot een ge
sprek van de regering zonder uit
zondering heeft aanvaard, vooral 
onder druk van de provinciale af
delingen die begonnen te vrezen dat 
heel de aktie (en reaktie) al te zeer 
een brusselse exkluziviteit dreigde 
te worden. De invloed van de brus
selse geneesheren in de artsensindi-
katen is trouwens zeer groot. Het is 
overigens zo dat Henrard een sterke 
aanhang in de provincies heeft en 
dat de antagonisten van Wynen een 
steviger voet in de hoofdstad heb
ben. In de hoofdstad geven de frans-
talige artsen de toon aan. Zo zou 
men ook in dit onderling artsenge
schil een taaltegenstelling kunnen 
zien. 

Het komt er nu op aan, de federa
tie Henrard in de nieuwe raden en 
kommissies de plaats te geven, die 
haar krachtens haar reprezentativi-
teit toekomt. Dat is steeds een rfer 
struikelblokken geweest ; het is niet 
mogelijk deze raden en kommissies 
degelijk samen te stellen en te doen 
werken wanneer een groot gedeelte 
van de geneesheren er niet vertegen
woordigd is. Het zal dus hierop 
neerkomen, dat de dokters uit de 
provincies hun intrede in deze ra
den zullen moeten doen en dat des
noods al te exkluzief brusselse ver
tegenwoordigingen een gedeelte van 
de beschikbare zetels zullen moeten 
ontruimen. Het zou overigens ver
keerd zijn indien de regering de on
derlinge arfsenrivaliteit zou mis
bruiken om haar vizie op te drin
gen. In ieder geval moet de « brus
selse boel » ophouden, zoniet komt 

er nooit een einde aan de herrie, in 
afwachting dat het geheel van het 
vraagstuk (de vertegenwoordiging 
der dokters in de raden is één zaak, 
de sanering van de ziekteverzeke
ring is een andere zaak) een oplos
sing verkrijge, wat we — gezien het 
immobilisme der kleurpartijen ter 
zake — nog niet vlug zien gebeuren. 

TRAYAILLISME 
Terwijl nog wordt nagekaart over 

Verviers en B.S.P.-voorzitter Col-
lard geen principiële tegenstellingen 
ziet tussen de 5 ekonomische ge
westen van de vlaamse socialisten 
en de 3 entiteiten van de waalse so
cialisten, verscheen in Volksgazet — 
en ook in een paar andere bladen, 
zij het in veel kleiner opmaak — een 
« rondvraag » over het travaillisme, 

trales is een andere vraag). Men be
grijpt het grote ongeduld van al de 
heren, die hun travaillistische 
plannen door deze « nationalistische 
excessen » gedwarsboomd zien. Wat 
belet de heren echter op regionaal 
vlak hun travaillisme na te streven? 
Gaat het gerucht overigens niet dat 
de C.V.P. bij de aanstaande verkie
zingen in het brusselse 3 lijsten zou 
indienen, een vlaamse, een waalse 
en een van... V.D.B. ? 

SOCIAAL STATUUT 
DER ZELFSTANDIGEN 

In zelfstandigenmiddens heerste 
intussen een — gekonditionneerde 
— tevredenheid over de besluiten 
van 14 nov. jl. inzake het sociaal 

beroepsHALVE 
bekeken 

tema dat oud-premier Lefèvre zo na 
aan het hart ligt. Te oordelen naar 
de lijst der te ondervragen perso
nen blijkt het een pluralistisch op
zet te zijn. We weten allen dat de 
unitaire B.S.P.-leiders en de zoge
naamde arbeidersvleugel van de 
C.V.P. heimwee hebben naar de tijd 
van de regering Lefèvre-Spinoy en 
dit experiment liefst zo vlug moge
lijk zouden herhalen. Nu zich in 
beide partijen de middelpuntvlie
dende krachten steeds sterker laten 
gelden is het duidelijk dat een her
haling van het experiment steed.s 
moeilijker wordt (een waalse B.S.P. 
die de oppozitie verkiest en federa
listische stellingen aankleeft is on
aanvaardbaar voor de unitaristische 
C.V.P.-konservatieven). Zelfs in het 
A.B.V.V. is de oprichting van een 
waalse federatie reeds een feit en 
moeten de vlaamse A.B.V.V.-leiders 
rekening houden met de onafwend
baarheid van de stichting van een 
vlaamse .\.B.V.V.-centraIe, die de 
gewestelijke eentrales groepeert 
(wat het wordt met de beroepscen-

statuut der zelfstandigen. Dank zij 
vooral de aktie van de niet-partij-
gebonden zelfstandigen verenigingen 
zijn er aanpassingen inzake sociale 
gelijkheid met andere bevolkings
groepen, al is men er op verre na 
nog niet. De druk van de V.U. in dit 
verband, wat bepaalde sociale voor
zieningen betreft, zal ook niet 
vreemd zijn aan deze stap vooruit. 
De echte verdedigers van de mid
denstand putten er moed uit om 
door te zetten, meer en meer mid
denstanders beginnen in te zien 
waar hun echte verdedigers zitten 
en waar de profiteurs... 

POLITIEKE PROBLEMEN 
In het dratna van Oudenaarde 

(waar de mijnwerkers- en .studen-
tensolidariteit tot uiting komt. in 
tegenstelling met de officiële en 
joernalistieke black-out) is er wei
nig nieuws na de eerder onthutsen
de officiële verklaring van de doods
oorzaak van de h. De Poorter, wieng 
uitvaart tot een indrukwekkend-so-

bere plechtigheid uitgroeide. Te Lo-
keren had inmiddels al een nieuwe 
boerenbetoging plaats, deze keer 
zonder incidenten want zonder... 
rijkswachthorden. Het is opvallend 
hoezeer de zogenaamde mobiele bri
gades in plaats van ordehandhavend 
ordeverstorend werken op massa
bijeenkomsten. Moeten er perio-
disch doden en gekwetsten vallen 
om Binnenlandse Zaken en gendar
merie-mandarijnen tot — kortdu
rend — inzicht te brengen 7 

Onze aandacht gaat tot siot naar 
het parlement. Er is sprake van, het 
absenteïsme te sanktioneren, onder 
meer financieel. We moeten dat 
eerst nog zien gebeuren, want het 
parlement moet daarover zelf be
slissen en het is moeilijk te ver
wachten dat het zich zelf zal gaan 
straffen. Uit de debatten van deze 
week lichten we vooral het aan
dringen van de waalse C.V.P. op een 
debat over artikel 3bis en 33bis in 
de grondwetsherziening, tegenover 
een zoveelste brave belijdenis van 
de vlaamse C.V.P.-kamerfraktie bij 
monde van (< strateeg » Verroken. 
We wijzen op de interpellatie Joris-
sen in de senaat over de limburgse 
nood en de diskriminatie tussen 
Limburg en Wallonië, we wijzen op 
de snelle stijging der begrotingen 
(die dit jaar niet tijdig werden in
gediend) en in dit verband is het 
niet te laat even terug te komen op 
de jongste tu.ssenkomst van oud-mi-
nister Deiiuae. die het parlement 
aan zijn plicht van kritiek ziet te 
kort schieten en notj eens het finan
cieel beleid van 1961-1965 verdedig
de. De gewezen financierainister is 
niet zo geru.st als de regering wat 
betreft de weerslag van de pondde-
valnatie op onze uitvoer en betreur
de ook de feleurgang van de ekono
mische en financiële programmatic, 
precies onder een regering die zo 
hooghartig aankondigde dat ze het 
nu eens anders en zoveel beter dan 
vroeger zou doen. Deze kritiek %an 
onverdachte zijde deed de Kamer 
dan ook uit haar routine-gangetje 
opschrikken. 

Wat ten slotte het universitair 
vraagstuk betreft viel nog eens de 
vlaamse C.V.P.-parleraentsfraktie op 
door haar vreesachtigheid voor de 
waalse C.V.P. en haar dubbelzinnige 
houding inzake Leuven. Een dnide-
lijke verklaring blijft uit. Niet (e 
verwonderen dat .sommige vj»anise 
C.V.P.-parlement<!leden dan «ok 
simptomen van kiezersvreM besin
nen te vertonen. 

P.D. 



P.V.V.-WOORDEN EN -DADEN 

te 
veel 
ministers ? 

(j.d.) In een parlementaire vraag van 2 ok
tober had Wim Jorissen aan de eerste-mi-
nister voorgesteld, het aantal ministers te 
verminderen, dit naar aanleiding van een 
rezohitie die op het PVV-kongres te Knokke 
was goedgekeurd. 

Feitelijk was deze rezolulie maar oogver
blinding, want de liberalen willen tegelij
kertijd het aantal staatssekretarissen verho
gen. Hoe zou het trouwens kunnen dat de
ze veelvraten, wanneer zij aan de macht 
zijn. zi(h beperkingen zouden opleggen? 

De heer \'.D.B. antwoordde, dat hij op 
de suggestie \an Wim Jorissen niet kon in
gaan. 

Nochtans nioelcu wij vaststellen dat er 
aigumcnten zijn die A oor de vermindering 
van het aantal ministers pleiten. Want on
langs verscheen er een andere parlementai
re vraag, eveneens van senator Jorissen, ge
richt tot de minister van Buitenlandse Za
ken in \erband met de taalproblemen op 
zijn departement. In het antwoord zegde 
deze minister dat het ministerie van Bui
tenlandse Zaken en Buitenlandse Handel 
slechts één administratieve eenheid uit
maakt, hoewel het beheerd wordt door ver
scheidene ministers. 

In andere woorden gezegd betekent dit 
dat er voor een bepaald ministerie verschil
lende ministers zijn, zodat men er in de sek-
tor Buitenlandse Zaken gerust een paar zou 
kunnen alschatfen. 

Dat niet allen de gewone man in de straat 
van mening is dat het aantal ministers te 
groot is, werd onlangs ook bewezen in een 
voordracht die weid gehouden door de se-
kretaris-generaal van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Op een studiedag die 
te Antwerpen werd gehouden, zegde deze 
hoge ambtenaar.dat er te veel ministers zijn. 
Het is ongetwijfeld zo, dat dergelijk persoon 
het ongetwijfeld beter kan weten dan 
V'.D.B., die negatief leageerde op de sug
gestie \an Wim Jorissen. 

Wanneer men dan weet dat elke minis
ter eventjes een jaarwedde heeft \ an 835.000 
fr., dan zou een vermindering \an het aan
tal ministers een gevoelige besparing zijn, 
want tegelijkertijd zouden een hele groep 
van hun medewerkers elders kmnien werk 
zoeken. 

• KRITISCHE ZIN EN PUBLICITEIT... 

wegenfonds 
geen denderend 
sukses 

(aco) sedeit maandag kan men intekenen 
op de nieuwe lening van het \Vegenfonds, 
groot G miljard fr., rente 6,75 t. h., koers 
van uitgifte 99,5 t. h., looptijd tot 1978. 
De minister \au Financiën heeft ditmaal 
geen mee\al gehad : zijn nieuwe uitgifte 
zal onderschreven geraken, maar een den
derend sukses is het in geen ge\al. 

De eerste oorzaak is te zoeken in het feit 
dat de obligatiemarkt er op dit ogenblik 
heel anders uit ziet dan in de periode dat 
nlini^ter Henrion (of zijn plaats\ervanger : 
de minister is ernstig ziek) de voorwaar
den \an de lening bepaalde. 

De devaluatie van het pond en de rush 
naai het goud hebben een diepe psicholo-
gische \s eerslag gehad. De spaarders staan 
wantrouwig tegenover alle valuta's; ook te-
geno\er de belgische frank. Die is wel tech
nisch gezond, maar indien de dollar de berg 
afgaat, glijden wij mee. Dat is de reden 
waarom de mensen er niet veel voor voe
len tans hun geld \ast te leggen in obliga
ties met een looptijd van twaalf jaar. 

Indien het te herdoen was, zou heï mi

nisterie \an financiën de looptijd waar
schijnlijk niet meer op 12 jaar stellen. In 
België is men gewoon geworden aan zoge
heten scharnierleningen : dat zijn leningen 
met een fakultatieve vervroegde vervaldag. 
Een lening met een looptijd van 12 jaar, 
met een scharnier na zes jaar, kan desge
vallend, als de obligatie-houders het ver
langen, afgelost worden na de eerste zes 
jaar. 

Bij de lening van het Wegenfonds werd 
die mogelijkheid niet voorzien. Naderhand 
bezien was het een fout. 

W ê zeggen ronduit dat we de fakultatieve 
aflossing na zes jaar, op wens van de obliga
tiehouder, een redelijke kondilie achten. 
Vooral omdat de schuldenaar zelf, d. h. va
dertje .Staat of een parastatale instelling, 
voor zich zelf vrijwel altijd een mogelijk
heid van vervroegde fakultatieve aflossing 
voojfziel. Dat staat steeds in de kondities te 
lezen. Maai wie leest er die kondities in 
detail ? 

Er zit altijd iets misleidend in heel de 
voorstelling van zaken. Indien de looptijd 
van een lening b.v. 12 jaar bedraagt en de 
obligatie-houders kunnen de vervroegde af
lossing vragen, dan biedt de Staat dikwijls 
een ietwat verhoogde rentevoet aan voor de 
laatste zes jaar. Aldus stijgt het globaal ren
dement van de lening ten bate van de obli
gatiehouders ~en die kant van de zaak zet de 
Staat steeds goed in de verf. 

Maar of de obligatiehouders inderdaad 
ook van die verhoogde rente\'oet zullen ge
nieten, hangt af van iets waarover niet de 
obligatiehouder, maar de minister van Fi
nanciën beslist. Indien de minister name
lijk gebruik maakt van zijn recht tot ver
vroegde aflossing (recht dat hij zich meest
al voorbehoudt), zal de obligatiehouder 
nooit de verhoogde rente van de tweede 
periode van de looptijd der lening kun
nen genieten. Dus is de werkelijke rente
voet lager dan de minister ons voorrekende ! 

Men neme ons deze technische uiteenzet-

hervé lavenir 
Te uitzonderlijken titel snellen -we in deze wekelijkse galerij van binnen

landse portretten eens de kop van een buitenlander. Helemaal buitenlander is 
Hervé Lavenir overigens niet. 

Om te beginnen is hij supranationaal : als hoger ambtenaar van de euro
pese instellingen te Brussel heeft hij de i F » op zijn auto geruild voor de 
« Eur *. En vervolgens verblijft hij al zo lang in óns land, dat hij 'n beetje in
tegrerend deel van de brusselse inventaris is geworden : een intellektuele gast
arbeider die méér dan voldoende aan de belgische weg timmert Xipdat wij hem 
ons eigen binnenlandse vuur aan de schenen zouden leggen. 

Hervé Lavenir is een nog vrij jonge man die — ongewoon feit voor een 
Fransman en zeker voor een Fransman te Brussel — desnoods, een traag maar 
overigens vrijxvel perfekt Nederlands spreekt. Langs zijn moeder om is hij een 
halve Bretoen en in gesprekken met Vlamingen vermeldt hij graag dit keltisch 
bhed in zijn aderen. 

De heer Lavenir heeft zijn entrees in heel wat belgische kringen — ook 
Vlaamse. Hij is uitstekend geïnformeerd over onze toestanden en hij bezit de 
gave om daarover te praten op een zo onthechte wijze, dat men grif geneigd zou 
zijn om iedere argwaan tegenover een Fransman met een dergelijke ongewone 
belangstelling voor onze taalp)X)blemen te laten varen. 

Die argwaan is echter alles behalve misplaatst. Want Lavenir heeft een 
hobby, een vrije-tijdsbesteding die toch wel een heel speciale betekenis geeft aan-
het feit dat hij in zijn hoedanigheid van hoger Euro-ambtenaar in onze hoofd
stad zijn gangen kan gaan met alle faciliteiten en omringd door alle honneurs : 
hij is namelijk de oprichter en de bezieler van de « Comités pour Ie frangais, 
langue euiopéenne ». Deze komitees, in het geheel een dertigtal, zijn zowat tien 
jaar oud; hun aktiviteit is hoofdzakelijk gericht op het afdwingen van een Euro
beslissing waarbij het Frans als tweede gemeenschappelijke taal voor alle Euro
volkeren zou worden voorgeschreven : de fameuze < langue véhiculaire > die ie
dere inwoner van mini-Europa moet gebruiken voor zijn kfontakten met mensen 
uit een andere taalgemeenschap. 

Ge ziet dat van hier : op europese schaal een regeling, die wij in België 
tot voor kort kenden en die wij er steeds hebben bestreden. De francofoon moet 
alleen maar zijn moedertaal spreken; de anderstalige moet naast zijn moedertaal 
ot)A Frans leren wil hij voor vol worden aanzien en wil hij zijn korst brood-met-
opleg op behoorlijke wijze verdienen. 

Abstraktie gemaakt van alle europese en belgische werkelijkheden zouden 
wij het streven van Lavenir kunnen begrijpen. Hij is Fransman en als goed 
Fransman « verkoopt s> hij zijn kuituur en wil hij zijn taal tot « lingua franca » 
helpen bevorderen. Het is echter volkomen onmogelijk, abstraktie te maken 
van de dingen die toch onafscheidelijk vastzitten aan iedere poging om het Frans 
op te dringen als « langue véhiculaire >. 

De francofonen — die van Brussel én die van Parijs — hebben niet alleen 
de taal gemeen : ze hebben ook gemeen het chauvinistisch kultuurimperialisme 
dat hen steeds weer er toe brengt, overal aan de rand van het franse taalgebied 
pogingen te ondernemen om andere talen en kuituren onder de voet te lopen. 
Het Frans langue véhiculaire in Bretanje 7 Laat ons lachen : het Bretoens is er 
vencezen naar het domein van de ^Iklore en het Frans met alle mogelijke mid
delen opgedrongen als énige taal. Het Frans langue véhiculaire te Straatsburg ? 
Duizendmaal neen : het Duits in deze zuiver duitse stad is verbannen, en ver
boden. Het Frans langue véhiculaire te Kassei of te Belle of te Winoksbergen ? 
Zelfs de heer Lavenir zal moeten toegeven dat zijn taal er met de bajonetten 
werd ingevoerd. En dichterbij : het Frans als langue véhiculaire in de oase fran
cophone ? Als het van de franstaligen in XL afhangt, mag er geen enkel woord 
Nederlands op heel hun grondgebied gesproken vaarden. 

Juist, we zijn er! In datzelfde Eisene, in deze tot « oase francopho.ne i> ge
promoveerde gemeente zal de heer Hervé Lavenir op 23 januari a.s. een voor
dracht houden over « les perspectives européennes du Frangais >. Er wordt ons 
daarvan melding gedaan in een omzendschrijven dat aanstipt « que Bruxelles 
est et doit rester une ville frangaise ». De inrichters van de vergadering zijn de 
heren van de kulturele sektie van het F.D.F, en het wel}iomwoord zal er uitge
sproken worden door Paul Brien, ere-voorzitter van het FJ}.F. 

Er wordt tegenwoordig ?jog al eens de vraag gesteld, wanneer de Gaulle de 
lijn van Quebec verder zal trekken naar België, naar Wallonië en Brussel. Over
bodige vraag : die lijn wordt nu reeds getrokken. Dat blijkt eens te meer duide
lijk uit de satnenwerking van het F.D.F, met de « Comités pour Ie Frangais, 
langue européenne >. En zelfs een blinde moet toch zien dat Hervé Lavenir \)ver 
nog andere en grotere troeven beschikt dan alleen maar zijn holletje in de euro
pese kaas, om zijn komitees te voorzien van de middelen die zij nodig hebben 
om te werken zoals zij dat doen. 

Wie betaalt de rekeningen van die komitees ? En waarom ? 
Inderdaad ! Ga het eens vragen op een A>ndagmorgen te Colombey-les-deux-

Eglise-eti-un-Pdpe. Of gewoonweg aan de penningmeester van het F.D.F. Die 
kent het prk-nummer ook uit zijn hoofd. 

dio Genes. 

ting niet kwalijk. Maar vermits de grote 
dagbladen en de financiële pers hierover 
niets zeggen — ze krijgen allen publiciteit 
voor die leningen — moeten wij het toch 
eens neerschrijven. 

Trouwens, indien de grote bladen de 
spaarders beter wilden voorlichten, en in
dien ze niet gebonden waren door publici-
teilskontrakten voor nieuwe leningen, zou
den ze er zeker de aandacht wel eens op 
vestigen dat niet elke nieuwe lening inte
ressant is. 

Het gekke van de zaak is dat de joerna-
listen van de grote bladen en van de finan
ciële pers nog een edel juridisch voorwend
sel hebben om hun lezers niet al te volledig 
voor te lichten : ze mogen het krediet van 
de staat niet aan het wankelen brengen ! 

Er bestaat in België inderdaad een wet 
die straffen voorziet tegen hen die het kre
diet van de staat of de stevigheid van de 
munteenheid aan het wankelen brengen. 
Maar die wet verhindert de joernalisten 
hoegenaamd niet, bijvoorbeeld even het 
rendement van verschillende leningen te 
vergelijken 1 Zouden het niet veeleer de pu
blicitaire inkomsten (uit de leningen) zijn, 
die het de pers soms aan kritische zin doen 
ontbreken ? 

WERKGROEP 
GRONDWETSHERZIENING 

zonder 
Vlaanderen 
en Wallonië 

(red.) Er is van vlaamse zijde terecht scherp 
geprotesteerd tegen de samenstelling van de 
kommissie Meyers en het feit dat de Volks
unie zonder meer geweerd werd uit deze 
extra-parlementaire kommissie. 

Vorige week hebben de parlementsfraktie» 
van de Volksunie krachtig protest aangete
kend tegen de ondemokratische samenstel
ling van de werkgroep voor de grondwets
herziening die door Kamer en Senaat werd 
samengesteld : een nieuw schandaal. 

In plaats van een regelmatige, proportio
nele vertegenwoordiging van de partijen 
volgens hun getalsterkte werd de PVV be
dacht met evenveel vertegenwoordigers in 
deze werkgroep als de CVP en de BSP. 

Daarenboven werd eens te meer Brussel 
vertegenwoordigd buiten iedere verhouding. 
De bedoeling is duidelijk : de Vlamingen 
en de Walen zoveel mogelijk minorizeren en 
de overheersing van de unitaristen verzeke
ren. 

Voor de Kamer zetelen in deze werk
groep : Gilson en Theo Lefèvre voor de 
CVP, Pierson en Vranckx voor de BSP, Pede 
en Piron voor de P W . 

Gilson, Pierson en Piron zijn alle drie 
brusselse mandatarissen. 

Geen enkele Waal werd aangeduid ! 
Voor de Senaat ziet de samenstelling er 

als volgt uit : Custers en Herbiet voor de 
CVP; Rolin en Vermeylen voor de BSP; 
Ancoï en Gillon voor de PVV. Rolin en 
Vermeylen zijn beide brusselse mandataris
sen. 

Ancot en Gillon zijn twee fanatieke frans
kiljons, die steeds Frans spreken in de Se
naat. Herbiet is de enige W^aal in deze 
werkgroep. 

Voor de Vlamingen ziet het ér niet veel 
beter uit : Custers en Vranckx zijn de eni
gen van wie men misschien kan verwachten 
dat zij een vlaams standpunt zullen verde
digen. 

In de vergadering van 29 november jl. 
van de kommissie voor de grondwetsherzie
ning van de Kamer kwam de samenstelling 
van deze werkgroep ter sprake. Mr. Van der 
Eist vroeg dat de Volksunie-fraktie ten min
ste de werkzaamheden van de werkgroep 
door een waarnemer zou mogen laten bij
wonen. Dit werd ge^veigerd. Toen deze be
langrijke aangelegenheid besproken werd 
waren meerdere vlaamse kommissieleden, 
o.m. de heren Kiebooms en Verroken, af
wezig ! Zo verdedigen deze voormannen de 
vlaamse belangen. 

De Vlamingen zijn dus gewaarschuwd :' 
men weet op voorhand wat van deze werk
groep kan verwacht worden. Zal de vlaamse 
CVP eens Te meer laten begaan ? 
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DOSFELINSTITUUT 

Uit het toegezonden folder
tje vernemen wij dat het Lode-
wijk-Dosfelmstituut zondag 10 
december te Leuven en de 
week daarop te Gent zijn twee
de les dag in zijn wintercyklus 
geeft. 

De dag staat in het teken van 
de politieke hervormingen en 
de « onaangepaste » belgische 
grondwet. Meesters Baert en 
Schillz leiden de leergierigen 
door deze materie. 

STRAATSBURG 
Een paar lezers belden ons 

op om te vragen « waarom we 
niet méér over Straatsburg 
schreven ». We hebben hen ge
antwoord dat we met serene 
rust de uitspraak van het Eu
ropees Hof tegemoet zien, dat 
we inmiddels ons fel geamu-
zeerd hebben met het feit dat 
de belgische staat er toe ge
dwongen werd de vlaamse be
weging te rechtvaardigen voor 
het Hof en dat we ons hele
maal niet ergeren aan het tri-
omfgeschreeuw dat de franco-
fonen (heel voorlopig en veel 
te vroeg) hebben geslaakt. 

Want ofwel wordt België ver
oordeeld te Straatsburg en dan 
valt heel de taalwetterij met 
een kletterende bonk op de 

grond om onmiddellijk plaats 
te maken vor federalisme. Of
wel wordt België niet veroor
deeld en dan zet de vlaamse 
beweging haar gewone opmarsj 
verder, traag maar zeker naar 
het onafwendbare federalisme. 

KAREL 
Verdachte stilte in alle kran

ten over de zaak van de miljoe
nen van prins Karel. Het Inkt 
wel alsof er nooit een « af f ̂ .i re 
Allard » geweest is en alsof er 
geen « proces der eeuw » op 
komst zou zijn. 

Stilaan de doofpot in ? In
begrepen de nog steeds niet op
geklaarde vraagjes over belas
tingsontduiking, sluikuilvoer 
enzovoort ? Het ziet er naar 
uit ! 

TRAVAILLISME 
Dé joernalistieke sensatie 

van het jaar 1967 in de binnen
landse pers is een artikelen
reeks die sinds enkele dagen 
loopt in Jos Van Eynde's 
« Volksgazet ». In deze reeks 
worden, onder de titel « Tra-
vaillisme », mensen van diver
se opinies aan het woord gela
ten over de mogelijkheden van 
een travaillistische politieke 
formule in ons land. 

V.U.-prox'incieiaadslid en boerenleider Ludo Sels tijdens zijn « goddeloze » spreekheiut (zie ^ns 
ktomekje op pag. 3) voor de leuvense studenten, naat aanleiding van het drama te Oudenaarde. 

Een sensatie inderdaad, wan
neer men zich even voor ogen 
houdt dat totnogtoe er geen be-
krompener en enger B.S.P.-par-
tijkrant was dan « Volksga
zet». Wanneer zelfs daar de ba
kens verzet worden, wanneer 
zelfs daar mag geschreven wor
den over alternatieven voor de 
huidige politieke katalogering, 
dan mag inderdaad gezegd 
worden dat er iets aan het ver
anderen is. 

BESCHERMD 
Onbegrijpelijkerwijze zou men kunnen 

geneigd zijn het te vergeten. Maar eigen
lijk is de taak van de rijkswacht, van de 
belgische rijkswacht, ook in het jaar 1967 
tijdens de regering van prezident Vanau-
denho^e en eerste-minister (Pompidou) 
Vanden Boeynants betogingen te bescher
men. Zelfs als die tegen de regering zijn 
gericht. Beschermen ? Inderdaad, want 
betogingen behoren tot de orde die de 
rijkswacht dient te beschermen. 

De belgische grondwet bevestigt het 
recht van de burgers, ongewapend bijeen 
te komen en te betogen voor hun over
tuigingen. De rijkswacht is er om ook dit 
recht te verzekeren. Evenzeer als het ei
gendomsrecht tegenover de dieven. 

En als op 6 december — dit was, wan
neer \Ne dit schreden, overmorgen — de 
Waalse studenten door de leuvense straten 
zullen getrokken zijn, zullen zij (zo heb
ben zij fier aangekondigd) beschermd ge
worden zijn door de rijkswacht. Want 
daarvoor juist bestaat die rijkswacht toch. 

Zoals vorig jaar zal daarom wellicht op
nieuw een soort «politioneel federalisme» 
ingevoerd geworden zijn : de houders van 
een franstalig persoonsbewijs zullen vrije 
doorgang gehad hebben in de gehele stad ; 
de nederlandstalige tweedeklas burger en 
student en studentin zullen opnieuw ver
bod gekregen hebben een betrekkelijk 
groot gebied van hun eigen stad te be
treden, tot soms een uur nadat de stoet is 
doorgetrokken. Want het recht op betogen 
wordt beschermd. 

Te Oudenaarde kon, zoals iedereen 
•weet, zelfs het gewone voertuigenverkeer 
niet één enkele straat worden omgeleid. 

Iedereen begrijpt dat : te Oudenaarde 
betoogden vlaamse boeren in eigen streek 
en stad voor levensbelangen ; te Leuven 
trok een stoet van hoogstaande intellek-
tuelen, die zich even amuzeren willen en 
tonen en doen voelen dat, als zij te Leu
ven fluiten, de rijkswacht en zelfs een 
rijkswachtkommandant danst. 

Te Oudenaarde werden « gewapende » 
betogers aangehouden en al voor een 
maand in voorlopig arrest gehouden (nog
al voorlopig zo'n maand !) want ze had
den ook een hamer bij om een mussen-
schrik af te schieten. Te Leuven zullen de 
volgelingen van Sint Niklaas enkel gewa
pend geweest zijn met meel en gips en 
andere vuilmakende middelen waarmee 
ongewilde toeschouwers rijkelijk worden 
bestrooid. De rijkswacht is er geweest. 
Om te beschermen. Natuurlijk de « be-
strooiers ». De « bestrooiden » kunnen 
zelf wel de nieuwkuis betalen. Het zijn 
geen intellektuelen ; mgr. Massaux staat 
niet gereed om voor hen op te komen ! 
Het zijn maar gewone vlaamse mensen, 
misschien zelfs wel vlaamse boeren. En 
wat die te zeggen hebben heeft Oudenaar
de geleerd ! 

Jaar na jaar kunnen zo een niet al te 
talrijke groep « vreemdelingen » in een 
vlaamse stad door de rijkswacht be
schermd worden. Niet om voor hun over
tuigingen te manifesteren. Want het is één 
grote, eigenlijk walgelijke drink- en bras-
partij, één grote wansmakelijke parodie. 
Misschien sinds jaren niets anders meer 
dan de draak steken met de Leuvenaars en 
de leuvense kinderen en de vlaamse stu
denten. Vreedzame voorbijgangers mogen 
lastig gevallen worden, hun kleding be
schadigd — allemaal onder de bescher
ming van de rijkswacht. 

Als de vlaamse studenten wel uit over
tuiging betogen tegen het optreden van de 
rijkswacht te Oudenaarde, worden de stra
ten natuurlijk niet vrijgehouden. Er was 
geen toelating. Maar voor braspartijen 
^ •̂orden straten vrijgehouden. Daarvoor is 
er toelating. En de rijkswachters en de 
rijkswachtkommandant zal dansen zoals 
de waalse heren fluiten. Vroeger trok 
men met een beer met een ring door de 
neus langs dorp en stad. Wij hebben onze 
dansende beren — al schijnen ze niet zo 
goedmoedig als de vroegere, échte beren. 

NEMROD. 

TOEVAL ? 

Is het toevallig dat dit tia-
vailhstische debat m «Volksga
zet » gevoerd wordt bijna ge
lijktijdig met een aantal ge
beurtenissen die steeds sterker 
het absolute faljiet en de ver
deeldheid van de B.S P. doen 
blijken ? 

Volledigheidshalve willen we 
nog — met het nodige voorbe
houd — gewag maken van een 
gerucht dat (zij het dan ook 
zéér onrechtstreeks) aansluit 
bij het travaillistisch debat dat 
in « Volksgazet » en elders 
wordt gevoerd : naar verluidt 
zou Spaak heimwee hebben 
naar de politiek en er naar 
streven, de zakenwereld de 
rug toe te keren. Terug naar 
de B.S.P. is voor hem onmoge
lijk. Daarom is ook hij een 
prediker van de travaillistische 
idee. In coming man Simonet 
heeft hij een aandachtig luiste
raar en leerling gevonden. 

Al dat geschrijf en gepraat 
zal zeker niet naar verwezenlij
kingen op afzienbare termijn 
leiden. Maar er is allezins toch 
beweging en heel wat dingen 
worden mentaal reeds op losse 
schroeven gezet... 

T.V. ONTZEGD AAN 
VLAAMS
NATIONALISTEN ? 

De T.V.-uitzendingen van 
« De vlaams-nationale gedich
te en aktie » bevallen de vla
mingenhaters helemaal niet. 
Het programma over Brussel 
werd onthaald op gehuil in 
« Germinal ». Sindsdien ligt 
Francofonië op vinkenslag. De 
uitzending over de universitai
re ekspansie heeft P.V.V.-bur-
gemeester en volksvertegen
woordiger Delforge van Ouder-
gem de das omgedaan. 

De man heeft een parlemen
taire vraag gesteld aan Van 
Elslande om diens mening te 
kennen over het feit « dat het 
programma een verheerlijking 
schijnt te zijn van iemand die 
tweemaal zijn land heeft ver
raden en terecht ter dood werd 
veroordeeld ». Die iemand is 
Borms. In het overzicht van de 
geschiedenis «ifeer universitei
ten kwamen inderdaad Bonns 
en August Vermeylen even op 
het scherm, waarbij het ge
sproken kommentaar herinner
de aan de rol die de Bormsver-
kiezing heeft gespeeld bij de 
definitieve vernederlandsing 

van de gentse universiteit. 
Delfoige eist een onderzoek 

en besluit zijn parlementaire 
vraag als volgt : « Ik meen dat 
de minister er toe gehouden is, 
dergelijke uitzendingen op on
ze nationale golflengten te ver
bieden » . 

En nu maar wachten op het 
antwoord van Van Elslande ! 

FILMLAS GEBROKEN 
Om nog even bij ons T.V.-

piogramma te blijven : we ver
telden onze lezers verleden 
week dat we de B.R.T. om uit
leg gevraagd hadden over de 
abnormale wijze waarop onze 
uitzending van het scherm ver
dween. 

Het antwoord luidde, zoals 
we hadden verwacht, dat er 
een filmlas gebroken was. Daar 
zulks geschiedde luttele sekon-
den voor het einde van de film, 
werd de uitzending niet meer 
hernomen. 

Deze uitleg is aanvaardbaar 
en het debat is daarmee geslo
ten. 

De B.R.T. werd er echter op 
gewezen, dat in dergelijke ge
vallen een presentatrice wel 
even aan de kijkers mocht ver
tellen wat er juist gebeurd 
was, mét glimlachend ekskuus-
je. Naar verluidt waren er op 
datum en uur van onze uitzen
ding geen juffies meer in de 
studio aanwezig. Dat is niet 
aanvaarbaar ! 

HET TOPPUNT ! 
In naam van de waalse stu

denten uit het Centnim hebben 
de waalse studentenleiders Le-
bacq en Devos geprotesteerd 
tegen het feit dat de vlaamse 
studenten van verschillende 
verenigingen (waaronder het 
V.N.S.U.) te Leuven een solida-
riteitsmeeting belegden naar 
aanleiding van de dood van De 
Poorter te Oudenaarde. De 
waalse haantjes vinden het on
duldbaar dat imiversitaire ge
bouwen ter beschikking wor
den gesteld van dergelijke ini
tiatieven. 

Dat is dan zowat het toppunt 
van waalse arrogantie. Niet al
leen eisen die heren te Leuven 
én vlaamse gastvrijheid én 
franse faciliteiten op, maar 
daarenboven wUlen zij nog ko
men voorschrijven over wat 
Vlamingen in een vlaamse stad 
pabliek mogen spreken of ver
gaderen ! Hoelang nog ? 
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ALLEN AAN H[T WERK! 
Nu de abonnementenslag 1967-1968 gestart is, dur

ven wij nog eens nadrukkelijk een oproep doen tot alle 
kaderleden en propagandisten opdat zi] mets onverlet 
zouden laten om het beperkte objektief dat tans gesteld 
werd — tien t.h. abonnementen méér — te bereiken. 

Een der prachtigste inspanmngen die het kader 
sinds het bestaan der V.U. heeft geleverd, was de abon
nementenslag van verleden jaar met als rezultaat : 6.000 
nieuwe abonnementen. Dit jaar ligt het te bereiken ob
jektief lager ; er zal echter een ernstige inspanning moe
ten geleverd worden om de vooruitgang van vorig jaar 
te bestendigen en de oplage verder op te drijven. Daar 
waar de rezultaten van vorig jaar alle verwachtingen 
wertroffen, moet het tans toch zo zijn dat het gestelde 
objektief zonder meer wordt verwezenlijkt. 

Het is wellicht vóór de verkiezingen de laatste gele
genheid om nog aan grootscheepse werving voor ons 
weekblad te doen. En het is duidelijk dat in het vooruit
zicht van de e.k. verkiezingen — met hun beslissende 
krachtmeting tussen V.U. en P.V.V. — niets mag onver
let gelaten worden opdat de V.U. de optimale troeven in 
handen zou hebben. Een der belangrijkste troeven is en 
blijft ons weekblad. 

We doen dan ook een dringend beroep op U allen — 
lezers, kaderleden en propagandisten — opdat U met 
hart en ziel zich zou inspannen voor de abonnementen
slag. De lezers kunnen het onze propagandisten verge
makkelijken door hun leesgeld klaar te leggen als de 
postbode komt of — mocht dat al voorbij zijn en moch
ten zij vergeten hebben te betalen — door onverwijld te 
storten op onze prk. Voor onze kaderleden en propagan
disten geldt van nu af aan : onverpoosd de baan op, 
eerst voor nieuwe abonnementen, later voor de hernieu
wingen én nieuwe abonnementen. 

We danken hen nu reeds, omdat we weten dat we 
op hen mogen rekenen ! 

Frans Van derElst, 
algemeen voorzitter. 

Wim Jorissen, 
algemeen sekretaris. 

m. 
'VEN!! -

De boetenbeloging veileden zondag te Loket en stond volop in het teken van de tragische dood 
van De Poorter de week vooidien te Oudenaarde en van de brutaliteit der rijkswachters. « Slaat 
ze dood ; er zijn toch boeren te veel » was een in het licht der aktualiteit vlijmscherpe slogan ;^er 
waren er nog talloze andere even bitter en scherp opgesteld. De lokerse betoging verliep rustig, 

zonder één incident : er waren immers geen gendarmes ! 

SCHANDAAL VAN 
COTONNIERE 
CANTOISE 

Als gevolg van de bezett ing 
door de arbeiders van de Co-
tonnière Gantoise te Gentbrug
ge werd tussen de arbeiders en 

de pa t roons een akkoord ge
sloten. Dit akkoord voorzag 
o.m. dat n iemand zou ontsla
gen worden. Welnu : he t ak
koord word t niet nageleefd. 
Tientallen werknemers ontvin
gen per aangetekend schrijven 
hun ontslagbrief. 

GEEN 
SLUITINCSPREMIE 

Bovendien werd op sluwe 
manier de slui t ingspremie om
zeild. Het bedrijf sluit (nog) 
niet; dus ontvangen de ontsla
gen arbeiders geen sluitings
premie . E r blijven minder dan 
50 arbeiders over; dus moet de 
vergoeding bij sluiting aan de 
overblijvende arbeiders niet 
ui tgekeerd worden . 

Op die manie r on t t r ekken 
de ka toenbarons zich aan hun 
sociale verplichtingen, 

VAKBONDEN ZWIJGEN 
En de vakbonden ? Ze zwij

gen in alle talen. Hun afgevaar
digden genieten immers van 
een gunstregeling. Waar is de 
tijd van de bluf ? Op 12.8.1967 
verscheen in « Vooruit » een 
oproep, onder tekend door soci
alistische, kristeli jke en libera
le vakbonden. Daarin s tond te 

lezen : « Beschouw u vanaf 
vandaag als gcmobilizccrd ». 
De gentbrugse tekstielarbei-
ders worden inderdaad gemo-
bilizeerd : gemobilizeerd voor 
de s tempellokalen. Zij gaan 
een pret t ig Kerstfeest tege
moet , dank zij hun franstalige 
bazen en hun « grote » leiders. 

BETERSCHAP 
Vorig j aa r p ro tes tee rde se

na to r Jorissen via ep^ p ^ l e r 
menta i re vraag da t de « An-
nuaire Administratif » prak
tisch ui ts lui tend Frans was en 
dit ondanks het feit da t de 
s taat ongeveer voor 80 % ko
per is van dit lijvig boekdeel. 

De minis ter an twoordde on
danks dit cijfer da t het een pri-
vee-uitgever gold. 

Klaarblijkelijk heeft men een 
nieuwe aanval van senator Jo
rissen gevreesd want volgens 
de drukproeven die t ans de 

ronde doen zou deze uitgave 
tweetalig woiden . 

Zedeles : geen enkele kleinig
heid die niet in o rde '^is ver
waarlozen. E r tegen in gaan ! 
Par lementa i re vragen en kri
tiek blijven nut t ig . Voor sena
tor Jor issen is he t een n ieuw 
sukses . 

WERKLOOSHEID 
Het aanta l werklozeiï-o*er-

trpft de 100.000, waarvan 7 0 % 
volledig werklozen en 60 % 
Vlamingen. De ekonomische 
vooruitzichten zijn tamel i jk 
pessimist isch, zodat een aan
groei kan verwacht worden . 

Al deze mensen krijgen een 
werkloosheidsvergoeding die 
juis t voldoende is om in leven 
te blijven. In onze welvaart
s taat 1967 ! Onder een regering 
die toch zo sociaal voorui ts t re
vend is, n ie twaar De Paepe, 
Hulpiau en Ber t r and ? 

VAN GE1EN8CHAPPELIJKE MARKT 
NAAR FEDERALE MACHT 

De vernederende en wanhopige pogingen 
van Groot-Brittanniè om de toegang te for-
ceien tot de E.EG. heeft de aandacht op 
die Gemeenschap toegespitst. En ook op dat 
Euiopa \an on;., waaiin naast zo\eel muren 
en klo\en een groeiende wil bestaat tot sa
menwerking en \eieniging. 

Naast het grote aantal krantenartikels 
dat dag aan dag Europa onder de loep 
neemt, \erweikten we (toevallig?) op één 
week drie tijdschiiftartikels uit zeer uiteen
lopende kringen. En waaruit bleek dat de 
Europeanen zich meer beivust worden van 
de politieke en sociale pioblcmatiek die 
naast en boven een louter ekonomische sa
menwerking verschijnt. 

In het \\cekblad Tijd. dat na 1 januari 
zal opgaan in het \laamse financieel-ekono-
niische dagblad, geeft de Europa-specialist' 
dr. Cuido Naets enkele nabe^iiouwingen 
over het Internationaal Kongres van het 
Aktiecentium voor Euiopecs Federalisme 
op 18 en 19 november jl. te Brussel. 

Het klinkt simpatiek dat dr. Naets, als 
eVonoraisch expert die de regelmatige 
iiatht-maratons over de euiopese landbouw-
jx)luiek meemaakte, vsaaischuwt voor een 
Euiopa van technokiatcp. Hij verklaart zich 
akkooid met de stellingen van het kongres. 

dat men meer en meer met '̂  het gemeen
schappelijke moet rekening houden boven 
het nanonale. De staatsnatioualisten die in 
elke regeling van de europese landen zit
ten, moeten onder druk worden gezet, op
dat er eindelijk in en boven een loutere 
Euromarkt een bezieling zou komen. Het 
proces lijkt onomkeeibaar : na de land
bouw, de technologie; verder de buiten
landse politiek, de investeringen, het ver
keer, enz. In alle domeinen dringt zich een 
oveileg op, een samenwerking en een geza
menlijke beslissing. Kortom een fedeialize-
ring in de technische zin van dat wooid, 
die veel veider gaat dan de E.E.G., waar
van tot nu toe vooral de Verenigde Staten 
hebben geprofiteerd via hun grote onder
nemingen ! 

Europa mag niet zonder ziel blijven, 
evenmin als Benelux trouwens. Er moet 
daarom, schrijft G. Naets, sistematisch ge
welkt worden om bewuste Europeeèis in de 
pailementen der E.E.G.-landen te brengen, 
zoals eertijds (wij zouden zeggen nu nog) 
bewuste Vlamingen in de Wetstraat. 

In heï uiterst-reditse < Europa-Magazi
ne > van deze week pleegde de vlijmscher
pe pen van Jo Géiard een bijdrage over «• Ie 
gaie-sauce europeen > (de euiopese koks

maat), met wie niemand minder bedoeld 
werd dan Jean Rey, de nieuwbakken \oor-
zitter van de Kommissie der Europese Ge
meenschappen (gemeenschappelijke markt, 
Euiotom en de Hoge Autoiiteit voor Ko
len en Staal smolten inderdaad samen op 
6 juli). Waar deze kommissie europees móet 
denken en handelen, staat de nieuwe raad 
van europese ministers in voor de belan
gen der lidstaten. j^ 

Het grote publiek tiekt zich niet veel 
aan van deze lichamen : het heeft schrome
lijk ongelijk, want daar zal in de toekomst 
meer nog dan in het verleden beslist wor
den over zijn wel en wee. Deze onverschil
ligheid wordt in de hand gewerj^t door het 
waas van geheimzinnigheid waarmede de H 
leden der kommissie (waarbij twee Bel
gen ; Rey en Coppée) zich omringen. De 
enorme problemen op europese schaal, 
waai mede de leden van deze < regering » 
afrekenen, verdienen meer dan de matige 
belangstelling vanwege de pers. 

De enigen tot op heden, die nooit het be
lang van de kommissie hebben onderschat, 
zijn de vertegenwoordigers van het groot
kapitaal uit de landen van Europa (en ook 
Noord-Amerika). Zijzelf hebben trouwens 
het \ ooi beeld gegeven door zich reeds lang 
op europees niveau te organizeren : fuzies 
en koncentraties, internationaal overleg en 
wederzijdse participaties, het behoort tot 
hun noimale handelwijze. De nationale par
lementen en de verschillende europese vak
bonden hebben weinig of niets in de pap 
te blokken, hoewel de politieke en sociale 
gevolgen van de beslissingen van de euro

pese of de kapitalistische < top » verregaand 
kunnen zijn. 

En wat die vakbonden betreft lazen we 
in < Links > een oproep voor internationale 
samenwerking. Onder de titel < De vak
beweging op een keerpunt ? » beschrijft 
L. Depauw in het kort de — weinig op
wekkende — toestand op dat vlak in de 
E.E.G.-landen : verdeeldheid langs lijnen 
van geloof, ideologie of zelfs beroepscen
trales, veroudeide oiganizatievormen (en 
wij voegen eraan toe : dikwijls een ver
starde leiding), die de zo broodnodige 
koördinatic op het sociale plan verhinde
ren. 

Al bij al bestaat er niet zo veel reden 
tot optimisme op korte termijn. Nochtans 
heeft men geen keuze met Europa : het is 
samenweiking of verdwijnen naar de ach-
teraiond, en ver\ allen tot bufferzone tus-
sen Ameiika en Sovjetunie op politiek, 
ekonomisch en sociaal gebied. In de mo
derne tijd lopen deze gebieden meer en 
meer door elkaar en gaat het niet op, lus
tig aan te zien dat een kleine top het eko
nomisch goed en slecht weer maakt in 
West-Europa, zonder dat een politieke kon-
trole bestaat van de volkeren o\cr wier lot 
en welzijn wordt beslist. 

Voor een volk als het onze komt daar 
nog bij, dat enkel een fedeialisme op volk
se grondslag een waarborg kan bieden 
voor de toekomst. Fedeialisrae dat zo uni
verseel moet worden, dat het uitgroeit bo
ven de E.E.G.-landen tot gans West-Europa 
en heel Euiopa en de vxeield zelf. 

E. SLOSSE. 
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WIJ 

EEN RAPPE 
Op een parlementaire vraag 

van senator Jorissen, wanneer 
ook 14 dagen kraamverlof voor 
de vrouwelijke ambtenaren en 
voor de leraressen in zwang 
zouden komen (voor de pri-
vésektor al in werking sinds 
een koninklijk besluit van 27 
oktober), antwoordde minister 
Piers dat hij op 16 november 
een omzendbrief gezonden 
heeft naar de verschillende mi
nisters om het voorschrift ook 
toepasselijk te maken in de 
openbare instellingen. 

Pittige bijzonderheid : de 
datum 16 november die de mi
nister opgeeft in zijn antwoord 
is de datum van de parlemen
taire vraag van senator Joris
sen. Men kan zélf het besluit 
trekken. 

HUMOR 
« Het Volk » van dinsdag 5 

december vraagt in de rubriek 
« Kleine Kroniek » onder de ti
tel « Vlaamse achterstand in 
N.F.W.0. » wanneer een parle
mentslid een wetsontwerp zal 
indienen om de fondsen 50-50 
te verdelen tussen nederlands-
en franstaligen. 

De schrijver is een humorist, 
want dit wetsvoorstel werd vo
rig jaar ingediend door senator 
Jorissen en mede ondertekend 
door de andere V.U.-senatoren. 
Het bepaalde dat de verhou
ding de bevolkingscijfers zou 
weerspiegelen : 60-40, dus nog 
beter dan 50-50. 

Bij de bespreking in de kom
missie en in de openbare zit
ting in maart jl. stemden ech
ter alle C.V.P.-ers tegen het 
voorstel ! 

Zouden ze het nu opnieuw 
indienen ? Ook voor de overhe
veling van Leuven deden ze het 
drie jaar na het voorstel van 
volksvertegenwoordiger Mat-
the3'ssens samen met de andere 
kamerleden Van der Eist, 
Van Leemputten, Wouters en 
De Coninck ! 

DOLK IN DE RUG 
Sinds jaren vechten de vil-

voordse vlaamsgezinden voor 
het vrijwaren van het neder-
lands karakter van hun stad, 
vooral dan van de bedreigde 
wijk Het Voor. Deze strijd is 
de jongste weken speciaal op 

de voorgrond getreden, sinds 
er in Het Voor geprotesteerd 
werd tegen de frantalige mis
sen. 
Terwijl de vlaamsgezinden al

dus front vormen in de rich
ting Brussel, worden ze te Vil
voorde zelf in de rug aangeval
len : de « Socialistische Vrou
wenbond » vindt het normaal, 
in deze vlaamse gemeente 
tweetalige uitnodigingen voor 
alles en nog wat rond te stu
ren. 

Ligt Gelders onder de sloef 
van de socialistische vrouwen? 
Of vindt hij de tweetaligheid 
in zijn stad normaal ? 

DE OPCEHITSTEN 
Veel lijnen kommen taar 

gaan we niet besteden aan de 
recente F.D.F.-meeting in de 
brussclse Magdalenazaal. 

De tracjitics der rabiaten en 
der onverdraagzamen werden 
volledig geëerbiedigd : rassis-
tische praat vanwege sprekers, 
histerisch gehuil vanwege de 
toehoorders aan het adres der 
Vlamingen, want « er zijn geen 
gematigde Vlamingen ; het zijn 
allemaal ekstremisten ». 

De Gaulle werd toegejuicht 
als de grote ziener en leider, de 
Mozes die Francofonië uit de 
woestijn naar het beloofde 
land leidt, waar aan alle bomen 
Vlamingen hangen — klaar 
voor konsumptie. Er werd niet 
verduidelijkt of deze lof tirades 
op de franse prezident afge
stoken werden ter vereffening 
van de jongste uit Frankrijk 
ontvangen sommen propagan-
da-geld. En zeggen dat deze 
vijfde kolonne van het buiten
land aan de drie « nationale » 
partijen te Brussel de marsj-
richting en het tempo voor
schrijft ! 

ONBEGRIJPELIJK 
Het komt ons verbijsterend 

en onbegrijpelijk voor dat de 
dagbladpers zo weinig aan
dacht besteed heeft aan het 
overlijden van De Poorter tij
dens de boerenbetoging te Ou
denaarde. De socialistische 
kranten hadden er al even wei
nig — of nog minder — woor
den voor over dan de bladen 
van wie men steun aan de rege
ring mag verwachten. 

De vaststelling is verontrus
tend omdat zij er op wijst dat 

de menselijke dimensie in de 
grote pers steeds meer en meer 
wordt verwaarloosd en uit het 
oog verloren. Goeddeels is dat 
het gevolg van de evolutie die, 
zowel op het gebied van de 
nieuwsverstrekking als van de 
techniek, in de krantenwereld 
plaatsgrijpt. 

Joernalisten die het met de 
demokratie én met de mense
lijke waardigheid -ernstig ne
men — en die zijn er toch heel 
wat ! — zouden zich over dit 
tekort moeten bezinnen. De be
angstigende vraag is, waarom 
de pers geen vragen meer stelt. 
En doét stellen in de publieke 
opinie. 

MIJNWERKERS 
SOLIDAIR 

De « Vriendenkring Zwart
berg » heeft aan de weduwe 
van het oudenaards slachtof
fer De Poorter een boodschap 
laten geworden, waarin de 
mijnwerkers herinneren aan 
de sombere dagen einde janua
ri 1966 en waarin ze de familie 
van de boerenbetoger hun me
deleven betuigen. De mijnwer
kers stuurden eveneens een 
boodschap naar het Algemeen 
Boeren Sindikaat. 

Deze solidariteit tussen mijn
werkers en landbouwers, ver
sterkt door de spontane veront
waardiging en belangstelling 
in studentenmiddens, toont 
duidelijk aan hoe diep de open
bare mening geschokt werd 
door de gebeurtenissen te Ou
denaarde. 

ZIJ VOLGEN 
Twee maal bij gelegenheid 

van de bespreking van de be
groting van dotatiën protes
teerde senator Jorissen tegen 
de eentalige franse opschriften 
in de Senaat en daarnaast nog 
een paar maal naar aanleiding 
van onderbrekingen. 

Hij heeft tans navolgers ge
kregen. Enkele vlaamse C.V.P.-
senatoren hebben nu op hun 
beurt bij de kwestuur aange
drongen om die opschriften 
tweetalig te maken. 

De V.U.-senatoren zullen op 
dit punt blijven hameren tot ze 
voldoening bekomen. Het is al 
te gek dat de Senaat die de 
taalwetten goedkeurde zelf in 
haar opschriften eentalig Frans 
blijft 1 

Een van de oorzaken dei verontwaardiging in landbouwerskringen is het zgn. « aardappelschan
daal » : de boeten worden verplicht, hun aardappelen te verkopen aan 50-60 centiem het kilo. Dat 
is ver onder de kostprijs en zo worden de inspanningen, de investeringen en de verwachtingen van 
een heel seizoen hard werken teniet gedaan. Daarom kwamen verleden zondag te Lokeren, on
danks de brutale afschrikkingstaktiek van de rijkswacht te Oudenaarde, weer honderden boe

ren kalm doch onverzettelijk op straat. 

W I J IN NEDERLAND 
(jeéveedee) Hoewel hel de laatste weken in de nedeilaiidse pers 
wemelt van artikelen, kommentaren en beschouwingen over de 
vernieuwing van het partijwezen, en radio en televizie de luiste
raars en kijkers overspoelen met uitzendingen over deze materie, 
is er nog altijd geen voldoende helderheid geschapen 'wet wat 
et nu staat te gebeuien. Eerder integendeel. Het bekende ver-
sihijnsel doet zich voor dat de geïnteresseerden dooi de bomen 
hel bos niet meer kunnen zien en als Alice in Wondctlniid ver
baasd lopen rond te kijken. 

Neem nu eens het gtole diiedaagse koiigres van de (socia-
liiliuhe) Parlij van de Ai beid, zo pas in Atnsleidam gehouden. 
Op deze bijeenkomst icerd van de ene kant het besluit genomen 
om de groepering « Nieuw Links * (die zich beijvert om de par
tij meer naar links Ie richten en daartoe hel l/elang van zekere 
maixislische stellingen p,*>pageeU) slechts een bescheiden uiimU 
Ie geven voor haai werking. Maar Iegelijk weiden in het vijj-en-
tu'intig man steike partijbestuur liefst dertien figuien gekozen 
die ofwel aklief bezig zijn met Nieuw Links ofxvel een sleike sim-
patie hebben voor deze liihting. Deze vreemde situatie beigt alle 
mogelijkheden in zidi op inleine konfliklen. Een glimp daar-
van hxvam al Ie voorschijn tijdens het kongres toen langduiig 
weid gedebatleeid over de vraag of Nederland ovei Iwee jaar 
uit de Nalo zou dienen te treden. Nieuw Links is \*,oislandrr 
van dez£ uittreding. Deze groep slaagde er op een bcfiaald mo
ment in bij de bomvolle kongieszant een stemming te verwekken 
van : « Uit de Nato! •». Toen de oude wijze mannen van de par
tij (Vos, Schermerhorn cj.) naar voren kwamen om tegen het 
Nieuw Links-voorstel stelling te nemen, gingen de partijgangers 
aaizelen. Maar pas toen het gerucht in de zaal de ronde deed 
dat de parlementaire fraktieleider Den Uyl iKjornemens zou zijn 
bij aanvaarding van de anli-Nato-rezolutie de porlefeuillekweslie 
te stellen, sloeg de stemming om. Nieuw Links leed dus een ne
derlaag, een zeer duidelijke nog wel. Maar hel is duidelijk dat 
er sterke onderhuidse spanningen zijn in een partij wanneer ge
zinspeeld moet worden op een mogelijk heengaan van haar be
langrijkste figuur uit de Kamer. En even duidelijk is dal hel nog 
niet helemaal helder is waar de socialistische partij in Nederland 
op dit moment staat. 

Temidden van alle publiciteit rond het partijstelsel werden 
afgelopen week c^}k nog tussentijdse verkiezingen gehouden, dit
maal te Helmond in Noordbrabant waar in verband met annexa-
tie van enige omliggende dorpen een nieuwe gemeenteraad moest 
worden gekozen. Anders dan in Zwolle, waar D'66 in augitslus 
op eklatante wijze grote stemmenwinst boekte, was ditmaal het 
rezullaat voor de Demokralen viij bescheiden. Bij de Kamenier' 
kiezingen van februari sleepten zij ruim zes percent van de Hel-
mondse stemmen in de wacht, ditmaal was het stembusrezultaat 
acht percent. Een kleine vooruitgang dus, maar als men weet 
dat de voornaamste initiatiefnemer van de oprichting van D'66, 
drs H. Gruyters, geboren en gelogen is in... Helmond, is het 

sprongetje van zes naar acht percent eerder teleurstellend. Toch 
heeft Gruyters hel waarschijnlijk aan zichzelf te wijten dat *zijn* 
partij juist in Helmond geen triomfen heeft kunnen oogsten. Hij 
is namelijk een tiental jaren geleden naar Amsterdam verhuisd 
(was daar gemeenteraadslid maar stelde zijn zetel beschikbaar in 
verband met de affaire rond het huwelijk van kroonprinses Bea
trix), maar ging zich desondanks bemoeien met de verkiezings
propaganda in HelrtA)nd. De brabantse stad accepteerde dit in-
grijpen van haar « geëmigreerde > zoon slechts matig, en door 
allerlei plaatselijke politieke verhoudingen raakte het schone 
beeld dat D'66 elders in het land had weten te verwerven, juist, 
in Helmond vertroebeld. Op het nippertje kon de parlij drie 
zetels in de een-en-dertig man sterke gemeenteraad verwerven. 

Verrassend was ook dat de Katolieke Volks-Partij, die het. 
met haar kristen-radikalen druk te stellen heeft nadat zij bij de 
Kamerverkiezingen al grote verliezen had moeten tnkasseren, in 
Helmond haar stellingen praktisch wist te handhaven. Sommigen 
leggen dit uil als een refleks van de katolieke kiezers die niet zou
den dulden dat < hun > partij — nog steeds de grootste van het 
land — van binnen en van builen belaagd wordt. De waarheid 
lijkt ons eerder dat men hier te doen had met verkiezingen in 
een uilgesproken katolieke plaats waar de traditie nu eenmaal 
haar grote rol speelt. In datzelfde verband gaal het ons ook te 
ver om deze stembusuilslag als graadmeter te nemen voor de hui-
dige politieke voorkeuren van het nederlandse i\}lk. Zeker is er 
een bepaalde samenhang, maar men heeft die in allet lei kommen
taren, onder andere tijdens langdurige lelevizie-uitzendingen, on
getwijfeld overdreven voorgesteld. 

Om even van het politieke terrein af te stappen : het grote 
nieuws van de afgelopen week in Nederland was de samenwer
king die tol stand kwam tussen de twee grootste dagbladenonder
nemingen, aan de ene kant de Telegraafgroep (een half miljoen 
lezers) en anderzijds de Nederlandse Dagblad-Unie waartoe giX>-
te kranten als het Algemeen Handelsblad (Amsterdam) en de 
Nieuwe Rotterdamse Courant behoren. Deze samenweiking zal, 
zo is besloten, alleen maar belrekking hebben op de technische 
en kommerciële kanten van de verschillende bedrijven. Toch 
vrezen de journalisten van de betiXjkken bladen dat op de duur 
ook redaktionele samenwerking onvermijdelijk gaat worden. Drie 
journalisten hebben dan ook al hun ontslag aangeboden. Een 
van hen is.... de hierboven genoemde heer Gruyters. 

Hij was redakteur van het Algemeen Handelsblad waar ook 
de heer Van Mierlo, fraktieleider van D'66, tien maanden gele
den nog een baan had. Gruyters heeft dus wel een kwade week 
achter de rug : tegenslag in Helmond en afscheid van de dage
lijkse dagbladjournalistiek. Overigens hoeft men er niet over in 
te zitten dat de man nu op zwart zaad zit. Zijn café in de am~ 
sterdamse binnenstad is nog altijd een zaak waar de bierkraan 
maar zelden dicht staat ! 



PARLEMENTAIRE KRA 

DE KAMER 

Dries Dequae, de bonkige west\lanm-
se oud-minister van Financien, keek ver
genoegd, toen hij onder warm applaus 
de tribune verliet. Hij kan het nog maar 
steeds niet verduwen dat hij tijdens zijn 
ministerschap zo honds door de PVV 
werd aangepakt, l o t de PVV eis, ;^ijn 
vroegere vijanden en huidige bondge
noten, zei hij wrevelig dat zij hem er 
tijdens een wilde verkiezingskampanje 
een verwijt van maakten dat de staats
uitgaven \an 1961 tot 1965 met 100 mil
jard stegen. Met kennelijk leedveimaak 
stipte hij aan dat, zo de huidige stijging 
voortduurt , de staatsuitgaven van 1966 
tot 1969, onder het PVVbeleid met 200 
miljard zullen stijgen, waarvan de helft 
niet nieuwe belastingen zullen moeten 
worden gedekt. Met zichtbare \oldoe-
nmg haalde hij een uitspraak aan van 
de huidige verslaggever, waaruit bleek 
dat hij een goed minister van financiën 
was geweest. De slagen moeten destijds, 
toen hij het kruis van de fiskale heivor
ming voortsleepte, hard zijn aangeko
men zodat de littekens nu nog pijn doen. 
^Vi) waren getuige destijds van zijn 
•woedeuitbarsting in de wandelgangen, 
toen hij in de .senaatskonimissie door 
de eigen reaktionaire partijgenoten, sa
men met de PVV, werd in de minder
heid gesteld. Hij wou toen zijn (minis 
ter-) portefeuille naar hun hoofd gooien. 
Al deze gevoelens van opgekropte mis-
kennnig en v\iok vonden een uitweg in 
zijn kritiek op de huidige CVP-PVV-
regering. Dequae was echter na zijn 
aanval op de PVV-bondgenoot zo diplo
matisch, met een cresaluut aan de eer
ste minister te besluiten. Deze deskun-
tiige tussenkomst deed het echter niet 
bij de neutrale toehoorders omdat, 
spijts de overtuigende cijfers, de per
soonlijke diijfveer voelbaar bleet. Zij 
deed het zomin als destijds de (gegion-

de) kritiek .van Eyskens op de regeiing 
van zijn rivaal Lefèvre, als de vcrdcdi-
ding van de separatistische politiek van 
Katanga door baix)n Kronacker of de 
vei-anlwoorde aanval van Spinoy op de 
Waalse socialisten die hem zijn v i ;epic-
mierschap hadden ontfutseld. 

De CVP-er Schevvcn, een liiusscls 
bankier die bij de waalsc CVP vooial 
de ekonomische omschakeling van Wal
lonië ging bepleiten, was verslaggever 
van de rijksmiddelenbegroting. Hij 
werd jarenlang in de fianstalige peis 
met het epitheton « sémillant » (daitel, 
levenslustig) gesierd. Daaivan is echter 
bij de debatten nooit enig spoor te on
derkennen. Zijn tussenkomsten 7i|u 
kurkdroog, maar deskundig. Deskundig 
is Scheyven en onafhankelijk en zelf
standig. Deze bankier bereisde Rusland 
en China en schreef hierover artikels 
waarin waardei ing doorklonk. Als stich
ter van een verzetsorganizatie was hij 
— buiten de Volksuniefraktie — de eni
ge die er niet mee akkoord was dat al 
de verzetslieden, ook diegenen die nooit 
werden gevat of gewond, een invalidi-
teitsvcigoeding kregen. Nu weer begon 
hij zijn betoog als verslaggever — die 
traditioneel de regering naar de ogen 
ziet — met de opmciking dal de ver
slaggever van de rijksmiddelenbegioting 
onafhankelijk moet staan tegenover de 
regering. Na een paar korte halen met 
hel wierookvat kwam hij met stevig ge
fundeerde kritiek. De stijging van de 
slaatsuiigaven. zei hij , is onrustwekkend 
en op langeie termijn onontkoombaar 
fataal. Het groeiritme van onze ekono-
mie is het laagste in de EEG. De bezui-
ningen zijn onbeduidend en de hele 
belgische huishouding moet worden her
zien. 

De sociali-sten zalen er gnuivend bij . 
De kriiiek van de twee CVP-ers sneed 
heel wat dieper dat de wazige interpella
tie van Larock, waarvoor de Kamer 
vroegtijdig werd bijeengeroepen, u Le 
Peuple », het socialistisch oigaan, wijd
de zelfs een heel hoofdartikel aan deze 
twee tussenkomsten, daaibij voor de le
zer zedig verzwijgend dat de uitspra-

Het wetsvoorstel van senator .lo-
rissen en c.s., houdende jrelijk-
schakehng der kinderbij.slagen 
van de zelfstandigen en van de 
loontrekkenden, werd in de se
naat in overweging; genomen. 

m MAiEN IN 
HET PARLEMENT 
• Senator .Ioris«en hield een inter-

pellate, gericht tot de mini.sters 
van Ekonomische Zaken en van 
Openbare Werken, o\er de toe
stand in Limburg en de verkeer
de pol tiek van de regering inza
ke fabrieksv estigingen en om
schakeling in deze provincie, 
waar deze om'-chakeling noch
tans hoogdringend is. Het werd 
een lang. dringend en hard be
toog, waarbij zich nochtan.s spre-
ker.s van de andere part'jen in 
een ot andere zin aansloten. .Mi
nister Van Offelen legde eens; te 
meer geru.ststellende verklarin
gen af. o.a. dat er noch in Lim-
burg-Maas noch in andere lira-
bur<.;>e mijnzetels afdankingen 
zouden gebeuren en legde na
mens zichzelf en de regering de 
belofte af, niets onverlet te zul
len laten om Limburg vooruit te 
helpen. Met minister De .Saegher 
kwam het tot enkele vinnige op
merkingen en replieken. Mini.ster 
De Saegher vermeed uit te wei
den o\er de vraag naar een stu
dieplan inzake een diepzeekanaal 
Ku~t-\ntw crpen. Senator .loris-
sen onderstreepte in zijn slotre-
pliek dat er voor Limburg nu 
met miljoenen gegoocheld wordt 
doch dat het om miljarden gaat 
wanneer het zuiden van het land 
ter sprake komt. 

• Senator Ballet diende een wets
voorstel in tot regeling van de 

voorrang van de gebruikte talen 
bij de uitNaardiging van officiële 
teksten. 

I Schriftelijke vragen werden ge
steld door senatoren Jorissen, 
Ballet en De Paep. 

I In het debat over de rijksmidde-
ienbogroting vertolkte volksver
tegenwoordiger Coppieters de 
zienswijze van de Volksunie op 
de ondervvijsv raag.stukken. Hij 
stelde het ontbreken van 'n ver
antwoord onderwijsbeleid aan de 
kaak, « een leegte die bijna even 
groot is als de leegte op deze 
banken » (er waren op dit ogen
blik nog slechts enkele kamerle
den aanwezig). Hij eiste een 
openbaar debat over de onder-
wijsvraaghfukker en stelde dat 
indien de regering dit debat 
weigert, ze dan geen recht heeft 
op een beroep op het parlement. 
.Spreker pleitte \oor de verlen
ging van de leerplicht tot 16 jaar 
en klaagde ook het tekort aan 
prolessoren en assistenten aan. 
Hij handelde eveneens over het 
gemis aan programmatie en aan 
een permanent centrum voor de 
hervorming \an de .studies. 

I Schriltelijke vragen werden ge-
.steld door volkv\ ertegenvvoordi-
geis liabvlon en Mattheyssen.s. 

I Nog tijdens het debat over de 
rijksmiddelenbegroting behan
delde volksvertegenwoordiger 
Vic -Ancianv, herhaaldelijk on
derbroken door de eer'-te-minis-
ter. het probleem Brussel. Hij 
diende ook de heer Verroken 
van repliek, die in een vorige 
zitting een programma met mini-
mumoplossingen had verdedigd. 
0>er hel proces te Straatsburg 
zegde hij dat, welke ook de uit-
.spraak /al zijn. er konkluzie.-< 
zullen moeten worden uit getrok
ken. Een lederaal Vlaanderen 
heeft geen taalwetten nodig. Een 
unitair België wel. Straatsburg 
kan deze tegenstelling alleen 
maar aanscherpen. 

ken werden gepleegd door een (kapita
listisch) bankier, het volgevieten sim-
bool van de uilbuit ing der ai beidei s op 
hun voorooilogse affiches. Van EyiKle 
is deze velte kluif ontgaan, geslagen als 
hij IS door de socialistische kongressen 
van Klcmskefke en Vervieis, waar hij 
tussen twee stoelen tegen de vlakte werd 
gesmakt. 

Mauriis Coppieteis hield een iitliige 
philippica tegen de legciing, voor haar 

onderwijsbeleid. Hij eiste een openbaar 
debat ovti ai de onderwijsproblemen. 
Weigert men dat, dan is het absenteïs
me volkomen gewetligd, want dan is het 
pal lenient volledig niigescliakeld. De 
\ 'olksuniewoordvoerder gaf \ ' an Meche-
len tci loops een veeg uii de pan voor 
diens veiciachic belaiigsielling voor hei 
. \1 \V() , daar waar de CVP veileden 
jaai een vooistel van de Volksuiiiegroep 
uit de Senaat tot splitsing van dit orga
nisme kondwcg negeerde. Spreker 
kwam op voor de v ei lengde leeiplichf 
tot 16 jaai lil] vcnvees naar het onder
wijsbeleid in ^Nederland en kloeg scherp 
de lekoiicn aan in Vlaandeicn. 

M K CLAES. 

In de Kamer vonnde verleden donderdag de 40 jaar parlementaire aktiviteit van 
Van Acker de aanleiding voor een hulde waarbij diiclitig met het wierookvat op 
de neus van de voorzitter werd geslaan. De gevierde zat er bij met een gezicht 

van « da'k da nog hén magge meemoake ». 

DE SENAAT 
De Senaat aanhooide vorige dinsdag 

twee interpellaties over Eisden, één van 
de limburg.se C^VP-senator uit Mechelen-
.lan-de-Maas Wim Mesotten die, na een 
omweg van schepene ic Wemmei. op
nieuw in zijn limburgse geboortes!leek 
belandde, en één van senator Jorissen. 
Zelfs senator Mesotten was niet hele
maal welwillend voor de regering waar 
hij vond dat ai beidei s in nood en in 
sliijd om hun brood het recht hebben 
om in opstand te komen. Senator Joris 
sen had in zijn interpellatie geen enkel 
clement over het hoofd gezien en tot 
/ichil^are veiveliiig van minislet De Sa'"-
ger speelde hij tal van getuigenissen van 
CVP-ers uit tegen de geïiVteipelleêrde 
ministers. 

De humor kwam enkele malen de 
zware aanvallen afwisselen. 

O.m. toen hij beweeide d.it de liin 
burg,se (>VP-ers altijd de schuld willen 
van zich afschuiven. Dal ïc in zulke 
omstandigheden nooit iets gedaan heb
ben en dal dit per slot van rekening 
nog juist is ook. Andei/ i jds gaf hij een 
statistiekje over de houten bruggen in 
het land : 96 in Vlaanderen, nul le 
lirussel en 4 in Wallonië. Door die cij-
Icrs te bekijken, /ei senator Joiissen. 
was het hem duidelijk gewoiden hoe de 
Itanstaligen in dit land geminori/eerd 
worden. Uit de cijfers die de VU-sena-
lor aanhaalde bleek duidelijk dat, afge
zien van de omschakeling v<in de mijn-
weikers, de Maaskant 1.000 nieuwe 
werkgelegeiiheden i)ei jaar nodig heeft-

Uit de aniwooiden van de ministcis 
bleek duidelijk dat ze het vraagstuk van 
de Maaskant niet begiepen hadden. 

In zijn korte repliek bekleniiooiide 
^Viin Jorissen dit. 

De Maaskant kent iiiei alleen hel 
Vlaagstuk \ a n de omschakeling, maar 
ook van de bevolkingseksplozie. Daaibij 

is hel aiTondissemeni Maaseik volgens 
de sintetische welvaartsindeks het arm
ste arrondissement van het land. 

In de socialistische frakiie werd er 
duchtig gediskussieerd over het wets-
V ooi stel Machtens, burgemeester van 
Molenbeek. Het gaat om hetzelfde wets
voorstel als dat van Simonct, de burge
meester van Andeilecht. Toevallig zijn 
het twee burgemeesters van twee meest 
vlaams gebleven gemeenten in het Brus
selse. De vlaamse socialisten zijn over 
het anii-vlaams wetsvoorstel niet te spre
ken, zodat de veidere bespieking van 
het vooistel Machtens een week uitge-
.steld werd. 

In de samengevoegde kommissies van 
justitie en landbouw kwam het tot een 
eerste heaiiiig waai bij vertegenwoordi
gers van de landbouworgaiiizaties en 
vertegenwooidigers van de notarissenka-
mers aan het wooid kwamen om h u n 
vi/ie le geven ovei de nieuwe pachtwet-
gev ing. 

Woensdag interpelleerde senator 
Teifve over de buitenlandse politiek. 
Ivenals voiige week bij de iiiieipellatie 
van Rolin weid het een onderonsje van 
lianstaligen. 

Ondertussen heeft de \ ' U steun ge-
kiegen van enkele vlaamse CVP-ers wat 
betreft de eentaligheid van de franse 
opschiiften in de .Senaat. Ook op de par
lementaire viaag van senator Jorissen 
over de ondeitekening Baudouin onder 
de wetten. Volgens het viij sibillijns 
antwoord slaat niets het gebruik van de 
naam Roudewijn naast Baudouin als on
dertekening in de gediukte teksten in 
de weg. 

T o t nog toe gel>euide het echter niet. 
Het kan dus veranderen in de toe

komst. 

Afwachten ! 

Ondel tussen is andei/ i jds de « An-
iiuaire Administralif » in zijn drukproe
ven alians tweetalig gewoiden. Ook hier 
had senator Jorissen gepioiesleerd. 

Zullen lechtvaardige protesten in het 
V ei volg toch gehooid worden? 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
MiUTAIRE 
PENSIOENEN 

Senator Roosens wou van de 
minis ter van Landsverdediging 
weten of e r in he t pensioen
stelsel van beroepsmil i ta i ren 
een verschil bes taa t al naarge
lang de be t rokkene vóór of na 
1962 met rus t ging en zo j a of 
er een gelijkschakeling van bei
de stelsels in het vooruitzicht 
word t gesteld. Hij informeerde 
ook naar de ju is theid van de 
berekening op 90 % der wedde 
van het pensioen van beroeps-
rnUitairen-oudstri jders en van 
mil i tairen, die hoewel zij voor 
1914 in dienst zijn toch geen 
ouds t r i jder zijn, op 75 % der 
wedde. De minis te r m a a k t e de 

vraag over aan de vice-eerste 
minis ter , wiens depa r t emen t 
me t he t beheer van alle pensi
oenen ten laste van de s taat is 
belast . 

SJMULTAAN-
VERTALINC 

De minis ter van Binnenland
se Zaken vers t rekte dan toch 
an twoord op de vraag van se
na to r Jor issen waa rom er in de 
kommissiezi t t ingen van de pro
vinciale raad van Braban t geen 
s imultaanver ta l ing in voege is 
en in de openbare vergadering 
wel. De minis ter deelt mede 
da t de provinciale r aad daar in 
au tonoom bevoegd is en dat 

NATO-TAALGEBRUIK 
Senator Ballet iaat niet af in 

de kwestie van het taalgebruik 
tussen de NATO-diensten in 
ons land en de plaatsel i jke be
s turen. Hij komt a ldus terug 
op een an twoord van de minis
te r van Bui tenlandse Zaken 
waarbi j de2:e de senator mede
deelde da t tussen de internat i
onale rechtspersonen en de na
tionale belgische overheden 
(w.o. het depa r t emen t van Bin
nenlandse Zaken) noodge
dwongen het kanaal Buiten
landse Zaken ingeschakeld 
wordt . Zulks lijkt aanvaard
baar, a ldus sena tor Ballet, als 
het om bet rekkingen gaat tus
sen nat ionale overheden en in
ternationale rech tspersonen 
die niet op het belgisch grond
gebied zijn gevestigd en die op 
generlei wijze in rech ts t reeks 
kon takt komen met ons open
baar leven. (Zo vertalen we de 
franse tekst van de vraag in 
het bullet in wan t in de neder-
landse tekst lezen we « zulks 
is echter onaanvaa rdbaa r als 
hel gaat om bet rekkingen enz.) 

Dit is echter niet aanvaard
baa r voor be t rekkingen tussen 
bovenvermelde instant ies , wan
neer de internat ionale licha
men op belgisch grondgebied 
gevestigd zijn. Zo SHAPE bij 
vb. niet wil afwijken van zijn 
eigen taalstelsel als het zich 
richt tot andere nat ionale over

heden dan het depa r t emen t 
Bui tenlandse Zaken (bij vb . 
Landsverdediging — aan wie 
deze vraag gericht is — of de 
generale staf) dan blijft het de
pa r t emen t Landsverdediging 
(en de generale staf) gebonden 
aan de nat ionale taalwetgeving. 
De senator wenst ten s lot te de 
r ichtl i jnen te kennen die ter 
zake zouden gegeven zijn. 

In zijn an twoord verwijst de 
minis ter vragensteller gedeel
telijk naar zijn kollega van Bui
tenlandse Zaken en is hij ver
der van mening dat , wat zijn 
depar t emen t betreft , er geen 
richtlijnen nodig zijn voor de 
betrekkingen met SHAPE, 
NATO en andere intergealli-
eerde diensten en eenheden. 
Hij verwijst in dit verband 
naar het verslag terzake van de 
Vaste Kommissie voor Taaitoe-
zicht van 9 sep tember 1965 ; 
waarui t bh jk t « da t wat de 
briefwisseling me t vreemde 
konsulaten betreft geen ver
verplicht taalgebruik is opge
legd » waarui t de minis te r af
leidt da t bij analogie het zelfde 
geldt voor bet rekkingen met 
vreemde of intergeall ieerde or
ganismen, diensten of eenhe
den. Het zal echter de vraag 
blijven, of deze analogie wel 
opgaat , want senator Ballet 
s taat in zijn kr i t iek op deze ne
telige betrekkingen niet alleen. 

het hem derhalve niet toekomt 
een initiatief te r zake te ne
men. Op grond van inlichtin
gen vers t rek t door de goever-
neu r van Braban t meent de mi
n is te r in zekere zin aan de 
wens van Jorissen tegemoet 
te komen door hem tot slot 
mede te delen da t de bestendi
ge deputa t ie en de bevoegde 
ambtena ren t i jdens de kom
missiezit t ingen ter beschikking 
s taan van de provinciale raads
leden om eventueel inlichtin
gen te vers t rekken in de door 
de interpel lanten gekozen taal. 
Zoals we reeds meedeelden 
drongen onze V.U.-provincie-
raadsleden van Braban t even
eens reeds tevergeefs op een 
s imultaanver ta l ing in de kom
missiezit t ingen aan. Het is dus 
de k leurpar t i jenmeerderhe id 
in deze raad die ter zake in ge
b reke blijft. 

OOSTMALSE REKENING 

Senator Jor issen wees in een 
vraag aan de minis te r van 
Landsverdediging op de beroe
r ing ingevolge he t feit da t he t 
leger, na zich eerst verdienste
lijk te hebben gemaakt te Oost
malle, 'n rekening s tuu rde aan 
he t gemeentebes tuur . Hij 
vroeg of dit inderdaad het ge
val is en zo ja , of de rekening 
werd ingetrokken. De minis te r 
vers t rek t een aanvullend ant
woord waaru i t bl i jkt da t de 
tussenkomst van de krijgs
macht in twee fazes gebeurde, 
nl. van 26 juni tot 2 juli 1967 op 
aanvraag van de goeverneur 
van Antwerpen en van 3 tot 7 
juli op aanvraag van de burge
mees ter van Oosmalle en de di-
r ek teu r van de meubelfabriek 
« N.V. De Kempen ». Vermits 
het aanwenden van de krijgs
macht in dergelijke gevallen 
door het koninkli jk besluit dd. 
3 m a a r t 1934 en de h iermee 
verbonden in te rdepar temente le 
overeenkomst geschiedt, die in 
de afrekening van de onkosten 
door de aanvragers voorziet, 
zullen gemeente en fabriek de 
betreffende fakturen ontvan
gen, na opmaak van het volle
dig dossier van de r a m p . E r is 
dus geen sp rake van intrek
king ! „. 

Dezelfde windhoos die Oostmalle teisterde, verwoestte ook de nederlartdse gemeente Tricht (fo
to hierboven) En toch hebben de mensen van Tricht geluk : zij worden van staatswege vergoed 
voor praktisch de totaliteit van de geleden schade. In Oostmalle moet zelfs de rekening betaald 
worden voor de « hulp » die het leger bood, zoals tans definitief blijkt uit het antwoord op een 

parlementaire vraag van Wim Jorissetu 

TWEE NIEUWE 
WETSVOORSTELLEN 
Het parlementair werkjaar is nog maar een paar 

weken oud en reeds is de Volksunie er in geslaagd, de 
stempel van haar nooit aflatende aktivileit op het par
lementair leven te drukken : belangrijke interpellaties 
en tussettkomsten, een duel Jorissen-De Saeger over de 
problemen van de limburgse Maaskant, een zeer uitvoe
rige en in de pers sterk gewaardeerde tussenkomst van 
partij-voorzitter Van der Eist bij de bespreking van de 
Rijksmiddelenbegroting en noem maar op ... 

De V.V. blijft ook in een snel ritme pozitieve wets
voorstellen indienen, waardoor bewezen wordt dat zij 
niet alleen een flinke oppozitionele maar een stevige po
zitieve parlementaire aktie weet te voeren. Hieronder 
stellen we de twee jongste wetsvoorstellen voor : een 
dat strekt tot gelijkberechtiging der zelfstandigen inzake 
kinderbijslagen {ingediend in de Senaat) en een dat op
nieuw een weg wijst om in de kwesties van de leuvense 
en brusselse universiteiten tot afgeronde oplossingen te 
komen (ingediend in de Kamer). 

KINDERGELD ZELFSTANDIGEN 
De V.U.-senatoren hebben een nieuw initiatief genomen. 
Herhaaldelijk is de Volksunie opgekomen voor betere pen

sioenen voor zelfstandigen en voor gelijkschakeling van de 
kinderbijslagen. Om de Senaat te verplichten méér over deze 
onderwerpen te spreken iiebben de V.U.-senatoren tans 
een wetsvoorstel ingediend dat de gelijkschakeling bepaalt 
ook voor de kinderbijslagen voor het eerste en het tweede 
kind. 

In de toelichting van het wetsvoorstel schrijft senator 
Jorissen onder meer ; « Het dient niet onderstreept te wor
den dat in een reciitvaardige maatschappij de uitkeringen 
in het voordeel van de kinderen een gelijk bedrag moeten 
bereiken ongeacht de beroepstoestand van de ouders, hetzij 
werknemers, hetzij zelfstandigen. Des te meer daar de land
bouwers en de zelfstandigen in hun grote meerderheid geen 
hoog inkomen hebben. Die .sociale gelijkheid verwezenlijken 
is dan ook dwingende plicht. Een kind kost immers even
veel aan een zelfstandige of aan een landbouwer als aan 
een loon- en weddetrekkende ». 

« Een van de huidige regeringspartijen zette voorop dat 
de gelijke uitkeringen voor het tweede kind zouden ver
wezenlijkt worden in liMiO en de gelijke uitkeringen voor 
het eerste kind in 19(i8. (Zie « Waarom P.V.V. ? », blz. 112)». 

Artikel één van het V.U.-wetsvoorstel zegt dan : 
«De kinderbijslagen in het regime der zelfstandigen zullen 

volledig gelijk worden gemaakt met deze uitgekeerd in de 
sektor loon- en weddetrekkenden vanaf 1 januari 1968 3>. 

In een vorig wetsvoorstel hadden de V.U.-senatoren een 
jaar geleden een verhoging met 6.000 fr. van het pensioen 
van de zelfstandigen voorgesteld. De regering heeft echter 
geen 6.000 fr. bijgegeven vanaf 1 januari e.k., doch slechts 
4.000 fr., zodat tegenover andere gepensioneerden de zelf
standigen — betrekkelijk gezien — achteruitgaan in plaats 
van vooruit. 

TAALREGELING 
HOGER ONDERWIJS 

Om het zogeheten « taaibestand » niet te schenden werd 
in 1966 in de Kamer de inoverwegingneming van het wets
voorstel tot regeling van het taalgebruik in het hoger onder
wijs, ingediend door Jan Verroken, verworpen. 

In de Senaat integendeel, werd korte tijd daarna een 
gelijkaardig wetsvoorstel, ingediend door onze senator L. 
Elaut, in overweging genomen en verwezen naar de kom
missie Meyers. 

Het is duidelijk dat op heden — waar normaal een nieuwe 
wet op de universitaire ekspansie in 1968 moet tot stand 
komen — het fameuze « taaibestand » niet meer kan inge
roepen worden als wapen tegen wetgevende initiatieven. 
Integendeel, bij monde van de eerste-iiiinister kondigde de 
regering een breed en open parlementair debat aan ter voor
bereiding van de nieuwe wet op de universitaire ekspansie. 

Van de andere kant weigerden de inrichtende machten 
en overheden van de Katolieke Universiteit van I.,euven en 
van de Vrije Universiteit van Brussel de struktuur van hun 
instellingen aan te passen aan de taairegeling voor het 
onderwijs van 1963. 

Meer nog, de inrichtenae macht van 's lands grootste 
universiteit (Leuven) verwees de « politieke » aspekfen — 
waaronder de taalkundige — uitdrukkelijk naar de bevoegd
heidssfeer van de wetgevende macht. 

De uitl)reiding van de taalwet op hef onderwijs tot de 
instellingen van hoger onderwijs is nochtans een normale 
en billiike afbouw van de homogeniteit \an de kultuurge-
meenschappen en van de onschendbaarheid van de taal
gebieden. 

De beginselen, die ten grondslag liggen aan de taalwetten 
19():̂  en die dienen uitgebreid te worden tot het hoger onder-
wijs brengen mee, dat ook een regeling moet getroffen \oor 
de inschrijxingen aan de balie en voor de benoemingen van 
licentiaten in hef notariaat. De diplonia'.s voor de advokatcn 
en notarissen moeten dus .Nederlands zijn in Vlaanderen, 
Frans in Wallonië en Nederlands of Frans in Hoofdstad-
Brussel. 

Oir/e Kamerfraktie heeft op 28 november jl. een wetsvoor
ste! (^oppiefers neergelegd, waarbij de uitbreiding \an de 
taalwetten tof het hoger onderwijs en de kwestie van de 
taal der diploma's \an advokaten en notarissen wordt gere
geld. .Aldus heeft de V.U. eens te meer op het gepaste ogen
blik een poziticf initiatief in de zaak Leu\en en Brussel 
genomen. 
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VERVANGING 
Het ontslag van MacNamara als de

fensieminister heeft ipso facto de vraag 
doen rijzen naar zijn opvolger. Aan de 
keiize van deze opvolger menen de 
waarnemers te kunnen nagaan, hoe de 
oo r og in Vietnam verder zal evolueren. 
Men houdt rekening met de mogelijk
heid dat Amerika ook zou kunnen be
sluiten, in Kambodja en Laos tegen 
kommunis t i sche troepen en medestan
ders van Noord-Vietnam in te grijpen. 
Tegelijkertijd s temt Amerika in met 
een behandeling van de Vietnam-krizis 
door de UNO en zijn er nieuwe geruch
ten over kontakten of mogelijkheid 
daar toe tussen beide oorlogvoerenden. 
De Vietkong zou naast Noord-Vietnam 
op de UNO-besprekingen uitgenodigd 
worden . E r is dus beweging op diverse 
vlakken, beweging die toeneemt naar
mate de prezidentsverkiezingen nade
ren (waarop Vietnam een invloed zal 
uitoefenen, in welke mate is niet te 
voorspellen), naa rmate er werkeli jke 
kontak ten of nieuwe mogelijkheden 
zijn, naa rmate het verloop van de oor
log zelf (die Lipmann een ongelijke 
str i jd noemt, een van muggen tegen oli
fanten, die feitelijk op mekaar geen vat 
kunnen hebben) . Om het in een paar 
woorden samen te vat ten : er kan van 
alles gebeuren, met een prezident die 
dan toch weer eens zijn zin heeft ge
daan en een als havik begonnen doch 
als duif geëindigde MacNamara liet 
gaan. 

De regeringswijziging te Londen, 
waar Callaghan de portefeuille van Fi
nanciën afstond aan Roy Jenkins, een 
koele berekenaar, die bij de rechter
vleugel van Labour geteld wordt , kan 
een gok van Wilson zijn. Jenkins staat 
bekend als Wilsons rivaal (dat is Calle-
ghan ook) en als een bekwaam admini
s t ra tor . Men beweert dat Wilson zowel 
bi j mislukking als bij slagen van Jen
kins baat zou hebben In het eerste ge
val zou Jenkins ' politieke loopbaan ge

broken zijn (een rivaal ui tgeschakeld) , 
in het tweede geval zou Wilson als re
geringshoofd in Jenkins ' financiële lau
weren delen. De brit.se regering werd 
intussen geplaagd door de staking van 
de 39.000 br i tse t re inbes tuurders , die 
zich verzetten tegen het afschaffen van 
de speciale wagon waar in de trein-
wachters hun kantoort je hadden. Om 
bezuinigingsredenen wil de regering de 
t re inwachters voortaan bij de treinbe
s tuurders doen zitten, waar tegen deze 
p ro tes tee rden met 'n s t iptheidsstaking, 
die 't t reinverkeer dreigde te ontredde-
ren. Daarvoor moet je in Engeland zijn. 

Er word t vanzelfsprekend nog nage-
kaar t over de Gaulle's perskonferent ie . 
Het protes t is algemeen, doch tot nog 
toe alleen verbaal. We beleven het 
schouwspel dat een l idstaat van de 
E.E.G. via een perskonferent ie het Ver
drag van Rome schendt (want daarop 
komt het verzet van Frankr i jk tegen 
het onderzoek"van de mogeli jkheid tot 
onderhandel ing over Engelands kandi
da tuur neer ) en dat n iemand daar tegen 
iets schijnt te kunnen ondernemen. Sla
gen de overige vijf pa r tne r s er niet in, 
een gemeenschappeli jke houding tegen 
de Gaulle's arrogant ie te vinden, dan 
ligt de weg open naar een E.E.G. onder 
franse voogdij en komt het vroeg of 
laat tot een zware E.E.G.-krizis. Noch
tans is een dergelijke gemeenschappe
lijke houding der Vijf de enige moge
lijkheid om de Gaulle tot groter be
scheidenheid aan te zetten. Diverse po
gingen daar toe worden tans in het 
werk gesteld. 

De kwestie Cyprus mondde uit in een 
akkoord tussen Griekenland en Turkije, 
dat zijn eisen bijna volledig ingewilligd 
zag, onder amcr ikaanse druk op Grie
kenland. Cyrus Vance (vernoemd als 
een der kandidaat-opvolgers van Mac
Namara ) behaalde hier een persoonli jk 
sukses. Ter elfder u re kwam een gedeel
te van het akkoord in het gedrang door 

verzet van Makanos , die zich vooral 
n ie t wenst neer te leggen bij de eis, de 
getals terkte van de grieks-cyprische na
tionale wacht gevoelig te verminderen. 
Ook is hij weinig ingenomen met de 
versterking van het UNO-gezag op het 
eiland, waar in Turki je en Griekenland 
nochtans een tweede grote waarborg 
voor een vredelievender grieks-turkse 
samenleving op Cyprus zien. Wellicht 
poogt de zich verwaar loosd voelende 
Makarios door ver t ragingsmaneuvers 
nog wat meer voordelen voor de grieks-
cyprische gemeenschap af te dingen. 

Behalve de jongste egyptisch-israë-
lische incidenten ( in tussen zijn ook de 
amerikaans-egyptische diplomatieke be
t rekkingen hersteld, wa t zeker geen 

versteviging is van de geleidelijke ver
zwakkende internat ionale pozitie van 
Is raë l ) is er de voorzichtig politiek van 
de Sovjets bij het besluit , een kommu
nist ische topkonferent ie bijeen te roe
pen. Moskou hield rekening met de 
wens van sommige kommunis t i sche 
staten, die van een te rugkeer naa r ge
li jkgeschakelde poli t iek niet willen we
ten, en me t de chinese kwest ie waarb i j 
de Kremlinleiders he t m a x i m u m a a n 
geduld oefenen, om toch m a a r een 
b reuk te vermijden. Eens te meer s tak 
Moskou de b roederhand uit . Peking 
zal waarschi jnl i jk even koel als in h e t 
verleden reageren. Een toenader ing, 
laat s taan een verzoening, is nog niet 
voor morgen. 

,amtM 

Met de dood van kardinaal Francis Spellniann, aartsbisschop van New-York en 
algemeen amerikaans legeraalmoezenier, verdwijnt 'n nu eens schilderachtige en 
dan weer omstreden figuur. De 78-jarige prelaat verwekte vooral verleden jaar 
met Kerstmis opschudding toen hij op bezoek bij de anierikaanse troepen aldaar 
de oorlog in Vietnam een rechtvaardige strijd voor dé beschaving noemde en «een 
amerikaanse nederlaag ondenkbaar ». Deze oproep stond in flagrante tegenspraak 
met de vredesbemoeiïngen van het Vatikaan. Of Rome te New-York nu een « pro
gressiever » opvolger zal benoemen wordt in kerkelijke en politieke kringen met 
belangstelling afgewacht. Naarmate de Vietnam-oorlog in Amerika steeds impopu

lairder wordt, heeft deze vraag een niet te onderschatten belang. 

lU't jiingste boek «Le Défi Américain» 
v;in .leiin-.laoques Servmi-Schreiber, 
stichter en hoofd van het bekende fran
se weekblad « L'Kxpress », waarin des
tijds Francois .Maunac op de laatste 
hlad/.üde precies het tegenoversestelde 
verkondigde \an lietgeen Sciireiber op 
pagina één stelde (een formule die het 
trouwens best deed) heeft belangstelling 
gewekt omdat het bepaalde gegevens, 
die men reeds o\er de amerikaanse fi
nanciële en ekonomische taktiek en stra
tegie wist, samenvat. Een sterk uitge
sproken anti-amerikaans boek is het 
niet. doch In de kontekst van de anti-
amerikaanse politiek van de daulle zal 
het l)ii de gaullisten en hun ineelopeft 
wel zijn weg vinden. Niet alleen daarom 
echter, doch ook omdat het nu eenmaal 
overwegenswaardige gege\ens bevat en 
een poging doet om een « europees re
cept * te vin<ien. een tweede en belang
rijke karakteristiek ^an het werk. 

•Het is niet van \andaag, al werd h«t 
nog niet zo lang geleden klaar geformu
leerd, dat Amerika op technologi.sch 
gebied Europa uitdaagt, zonder dat 
lüiropa tot nog toe in staat is geweest, 
Inc le Sam \an antwoord te dienen. Men 
gewaagt van « uitverkoop van europees 
intellekt » (in l!)41-45 begon dat met 
duits intellekt, nl. op het gebied van de 
raketbouw) en van ondermiining van de 
europese ekonomie door amerikaans 
kapitaal. Sommigen spreken in dit laat
ste \erband van de « tweede amerikaan
se invazie » : in 1044 gel)eurde de eerste 
invazie met wapengeweld, tans voltrekt 
zich de/e in\a/ ie bijna geluidloos. Nog 
anderen spreken van West-Europa als 
\dn de nieuwe '< Wild West » voor de 
Yankees, een Wild West dan waar niet 
met de klapper geschoten wordt doch 
waar het europees bedrijfsleven toch 
70U gelijken aan de vogelvrij verklaarde 
outlaw uit de vorige eeuw. In al deze 
vergelijkingen steekt natuurlijk wel 
overdrij\ing doch het valt niet te loo
chenen, dat Europa geen antwoord 

AMERIKAANSE UITDAGING 
\indt op het organizatievermogen, de 
soepelheid, het aanpassingsvermogen en 
de globale strategie van het amerikaans 
bedrijfsleven ten opzichte van zich zelf 
en ons werelddeel. Dat zulks echter voor 
een groot deel het gevolg is van de nog 
steeds bestaande versnippering van 
Europa ligt voor de hand. Het gaat ook 
om de keuze : europese beleggingen in 
.\merika zoeken meestal een weilighaid 
die men in eigen kontinent niet voor
handen acht, terwijl de Amerikanen in 
Europa vooral pogen bepaalde sektoren 
te beheersen, die zich van de andere on-
der.scheiden door hun verregaande tech-
nologi.sche ontwikkeling en hun snelle 
groei. Met andere woorden : de Ameri
kanen zoeken vooral baas te worden in 
de industrie van de toekomst. Zo kon-
troleren ze nu reeds 80 % van de com-
puterproduktie in Europa. In 1906 inves
teerden de Amerikanen in totaal 4 mil
jard dollar in alle eui-opese bedrijfssek-
toren, waarvan echter slechts één tiend> 
voortsproot uit direkte dollarinvoer uit 
.\merika. De overige negen tienden stam
den uit leningen uit Europa zelf of kwa
men voort van subsidies, die in de on
derscheiden landen voor de vestigin
gen of uitbreidingen door de betrokken 
overheden werden toegestaan ! Zo komt 
men tot de verra.ssende vaststelling dat 
de Amerikanen ons in eigen gebied de 
toekomstindustrie pogen weg te gappen 
met behulp van ons eigen geld I Servan-
Schreiber vat dit zeer gevat samen in 
één zin « we betalen hen opdat ze ons 
zouden kopen •»... We weten uit eigen 
er\aring hoe het met de amerikaanse in
vesteringen toegaat : het komt bijna 
steeds tot een gewe.stelijke konkurren-
tie waarbij plaatselijke overheden me
kaar trachten te overbieden, om toch 

maar een of ander amerikaans bedrijf in 
het voorziene industriepark te kunnen 
lokken en dan na verloop van enkele 
jaren in hun kiespropaganda te kunnen 
uitpakken met rezultaten, gevolg van 
hun strijd tegen de strukturele werk
loosheid. Dat is slechts mogelijk omdat 
in Europa op dit vlak niet de minste 
planning en ordening aanwezig is, ge
volg van de bestaande versnippering, die 
al te langzaam vermindert door een al 
te traag europees integratieproces. Ame
rika zelf beschikt over een gestroomlijnd 
apparaat en hinterland en kan vanuit 
deze bazis gemakkelijk op ekonomische 
verovering uitgaan. 

Het is anders niet zo gemakkelijk daar 
tegenover een pozitief antwoord te vin
den. De europese landen staan immers 
voor het dilemma ofwel de zaken op hun 
beloop laten en « elektronische satellie
ten » van Amerika te worden ofwel zich 
tegen de huidige gang van zaken te ver
zetten en het reeds aanwezige ameri
kaans kapitaal zien vertrekken en de 
recessie zien stijgen. In dit laatste ver
band stellen we nochtans vast dat be
paalde amerikaanse bedrijven (en niet 
alleen te onzent) tans over stag gaan 
doch zonder verlies hun pakken kunnen 
maken. Terecht blijkt nu dat de waar
schuwing van de Volksunie tegen een ge-
makkelijkheidspolitiek inzake inve.s'te-
ringen vooral van buitenlandse firma's 
ten zeerste gefundeerd was. Dit terloops. 

Europa verspeelde intussen verschei
dene kansen, om op de amerikaanse eko-
nomi.sche uitdaging te antwoorden : het 
brits-frans ("oncorde-projekt. de teleur-
gang van de europese ruimtevaart 
(waarbij men wel tot de bouw van een 
raket in staat bleek te zijn doch lange 
tijd niet wist, NVelke satelliet hij zou 

dragen...) en de lotgevallen van Eura
tom, om ons tot de voornaamste gemiste 
kansen te beperken. Een minimum aan 
europees federaal gezag is nodig om uit 
deze fatale kringloop te geraken. Wat 
Amerika (tot eigen nut uiteindelijk, 
want de alleenheerschappij maakt dron
ken) ontbreekt is een europees ekono-
misch tegengewicht, een europese kon-
kurrentie. die naar de beste prestatie 
streeft. Ware er deze europese konkur-
rentie, dan zou Europa in Vietnam en in 
het Midden-Oosten een eigen gewicht in 
de schaal te werpen ; nu wordt er jjijna 
geen rekening met Europa in beide ge
schillen gehouden. Ook het probleem 
van de ontwikkelingshulp stelt zich voor 
Europa. Dat vraagstuk is dan weer 
slechts in samenwerking met Amerika en 
de Sovjet-Unie doelmatig op te lossen. 

Het is veelbetekenend dat in het 
Frankrijk van de Gaulle de laatste maan
den twee boeken in het brandpunt van 
de belangstelling, ook de europese, 
slaan : André Malraux' « anti-mémoires » 
die het verleden bestrijken, Servan-
Schreiber's boek. dat de toekomst tracht 
te peilen, een weg poogt uit te stippelen 
en waarvan de suggesties minstens het 
overwegen waard zijn, zoals koncentra-
tie van de industriële eenheden, ontwik
keling van de ruimtevaart, de atoom
kracht voor burgerlijke doeleinden, 
de elektronika. herziening van de indus
triële, universitaire en politieke samen
werking, een betere opvoedingspolitiek 
op europese schaal, een nieuwe organi-
zafietechniek en zoals gezegd een mini
mum van afstand van de nationale soe
vereiniteit aan een europees politiek ge
zag. Jammer genoeg is dit laatste nog 
steeds de grote struikelblok, want pre
cies in Frankriik verstaat de man die 
het voor het zeggen heeft daaronder heel 
wat anders dan zij. die ijveren voor een 
europees federaal en demnkratis'-li ge
zag . 

K.V.B. 
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PERS IN DUITSLAND 

De Bondsrepubl iek word t gc-
konfronteerd me t een pers
vraagstuk, vooral wat de kon-
centrat ie van uitgeverijen be
treft . Tans is er sp rake van da t 
sommige grote uitgeverijen 
m e t de gedachte spelen een 
s taats ingri jpen te voorkomen, 
door onderl ing en vrijwillig 
een verdrag te sluiten waarbi j 
onder meer zou overeengeko
men worden dat vóór einde 
1968 in de huidige toes tand 
geen wijziging zou mogen in
t reden, m.a.w. dat er geen nieu
we dag- en weekbladen zouden 
mogen verschijnen. Bij n a d e r 
onderzoek is echter gebleken 
d a t dit voorstel u i tgaat van d e 
« S te rn «-uitgever, die met lede 
ogen de voorbereidingen tot 
he t lanceren van een n ieuw 
blad door de uitgeverij « Sprin
ger » gade slaat. Het blad heeft 
reeds een naam, « Jasmin », en 
zou een s terke konkur ren t van 
« Der Stern » kunnen worden . 

Afgezien van he t feit da t een 
a k k o o r d einde 1968 het vraag-

Frankrijk bouwt verder aan de Gaulle's « force de frappe » : op de Alblon-hoogvlakte mochten 
joernalisten de ondergrondse installaties van de rakeibazis bezichtigen. 

ROBERT MC NAMARA 
Het Pentagon — het ministerie van 

Landsveidediging der V.S. — waaiover Ro
bert Mc Namara zeven jaar lang heeft ge
regeerd, is een imperium van méér dan ro
meinse afmetingen. De man aan hel hoofd 
van dit imperium — en zeker als die man 
een sterke persoonlijkheid is, Mals Mc Na-
mara — kan beschouwd worden als de 
machtigste Amerikaan achter de prezident 
der V.S. en meteen als een der machtigste 
mannen überhaupt tn de hele wereld. Wan
neet zo iemand uit de politieke wereld ver
dwijnt, is hel mééi dan alleen maar nieuxcs 
voor de fionlpagina's. 

Mc Namaia, sinds 21 jauiiaii 1961 mi
nister van landsverdediging eeist onder 
Kennedy en dan onder Johnson, ruilt zijn 
kantoor 3 E 880 in het Pentagon vcKir de 
prezidentszetel van de Weieldbank. Indien 
men dal ontslag zou willen minimaltzeren, 
heeft men het niet al te moeilijk : de be
trokkene heeft ooit eens naduikkebjk ver
klaard, dat de verantwoordelijkheid voor 
de Pentagon-leiding zo zwaar diukt dat nie
mand ze langer dan vijf jaar kan dragen. 
Die vijf jaren waren om begin 1966; Mc 
Namara is ^en gebleven en toonde zo zélf 
aan, dat hij wenste af te wijken van de vijf-
jaanegel die hij had vooropgesteld. Wat 
hem deed aanblijven, was het aanslepend 
Vietnam-konflikt. Wat hem nu doet aftre
den, is eveneens het aanslepend Vietnam-
konflikt. 

Tussen begin 1966 en einde 1967 — want 
reeds ettelijke maanden geleden werd er 
over een mogelijk ontslag gesproken — 
heeft er zich dus waarschijnlijk in het Viet
nam-konflikt een element zo sterk doorge
zet, dat het Mc Namara er toe gebracht 
heeft om zijn inzicht, aan te blijven zolang 
de oorlog duurde, definitief op te geven. 
De Pentagon-chef heeft bij herhaling ver
klaard dat hij in ieder geval zou aanblij
ven tot wanneer er klaarheid zou zijn in 
de « dirty war >. Klaarheid kon, naar zijn 
mening, evengoed betekenen de zekerheid 
dat de V.S. de oorlog zouden winnen als de 
zekeiheid dat ze hem niet kunnen winnen. 

Het is dus geen raadselspelletje, maar 
een stevige hipoteze te vei onderstellen dat 
die klaarheid inzake Vietnam er de jongste 
tijd — altans wat Mc Namara betreft, en 
die is uiterst goed geplaatst — gekomen 
is. We zouden durven tKioropstellen dat het 
ontslag hjt rechtstreeks gevolg is van Mc 
Namara's innigste overtuiging, dat de V.S. 
de ooilog in Vietnam niet kunnen xeinnen. 

De dingen die als direkte aanleiding tot 
het ontslag genoetnd worden — onenigheid 
met de prezident, moeilijkheden met een 
aantal militairen — verduiken nauwelijks 
de werkelijke grond. En daar die werkelijke 
grond door iedereen in de V.S. dus gemak
kelijk kan u^rden blootgelegd, is het heen
gaan van Mc Namara een ontzettende klap 

voor de amenkaanse ooilogsinspanning zelf 
en voor het Johnsonbewmd in het bijzon
der. Een klap die des te harder aankomt, 
omdat hij gegeven mordt in het pre-elekto-
raal klimaat dat tans in de States heerst. 

Mc Namara heeft zich vergist! Deze bril
jante intelleklueel die de oorlog managerde 
gelijk hij vroeger zijn aulKjhedrijf had ge
leid, geloofde onvootwaardelijk in wat hij
zelf de « qiiantificatie > noemde : een ver
standelijk benaderen van de problemen, 
met uitsluiting van alle peisoonbjke impid-
sen en van de gevoelens die zich onder de 
naam « intuïtie > aandienen. De quantifi-
catie van het Vietnamees konflikt had hem 
gebiach't tot een glashelder koncept, dat in 
zijn eenvoud uiterst overtuigend en verlei
delijk werkte : < Het wezenlijke van onze 
militaire inspanningen in Vietnam moet er 
<op gericht zijn, de NoordVietnamezen en 
de Vietkong duidelijk te maken dat ze in 
het Zuiden niet kunnen zegevieien. Als dat 
aan de kommunisten voldoende duidelijk 
wordt gemaakt, zullen ze voetstappen doen 
om het konflikt bij te leggen >. 

Deze teorie was gerijpt uit Mc Namara's 
zuiver intellektualistische benadering van 
het gestelde probleem, uit de < quantifica-
tie > zelf die hij trots het kenmerk en het 
uithangbord van zijn beleid noemde. De 
teorie zou misschien opgegaan zijn, als aan 
de andere kant van de baiukade Ook een 
Mc Namara had gestaan : een koude, bijna 
onmenselijke rekenaar die het probleem 
eveneens « gequantificeerd » had, met uit
schakeling van alle emotionele faktoren. 
Het noodlot wil echter, dat aan de andere 
kant mensen staan zoals Ho Sji Minh, wier 
statistieken en tabellen melding maken van 
een aantal dingen die Mc Namara nooit 
heeft gezien en willen zien : de dingen die 
hij misprijzend « emoties » zou genoemd 
hebben maar die slaan op het niet te becij
feren echte geheim van de kampkracht der 
Vietkongs en der h\>ord-Vietnamezen. 

Meer dan ooit blijft, na het heengaan 
van de inderdaad grote en in menig op
zicht zelfs briljante Mc Namara, prezident 
Johnson als de hoofd-zondebok voor het 
Vietnamees konflikt. Er is iets tiagisch aan 
de schuld van de Texaan : hij moet de last 
dragen van een ooilog die niet ch)or hem 
begonnen is en die hoofdzakelijk gevoerd 
XLordt naar het koncept van een minister, 
die hij overgenomen had uit het kabinet 
van zijn voorganger, de lans tot < vredes-
engel > gepromoveerde Kennedy. In dit ver
band wcze even herinnerd aan het eerste 
grote fiasko van Mc Namara's t quantifika-
tie > ; de nederlaag in de kubaanse Zwijne-
bocht na een expeditie die hijzelf en zijn 
toenmalige prezident hadden goedgekeurd 
en helpen voorbereiden. 

A.N. Tovano. 

Stuk opnieuw aan de o rde zou 
stellen heerst in de duitse pers
wereld grote verwarr ing. Het is 
de k w a d r a t u u r van de cirkel : 
te grote koncentra t ie verhinde
ren door (gevaarl i jk) staatsin
grijpen of koncentra t ie door 
zelfdiscipline binnen de perken 
te houden, waarbi j dan echter 
de gezonde konkur ren t ie on
mogelijk kan worden . Beide 
zijn t rouwens in hun extremen 
verwerpeli jk. 

SCHERPE KRITIEK 
In Portugal is scherpe krit iek 

gerezen op de « hoogmoed, de 
onbekwaamheid en he t mis
pri jzen » van de regering naar 
aanleiding van de katastrofale 
overs t romingen. Het verwijt 
werd geformuleerd da t een 
scherpe censuur op de infor
mat ie werd ingesteld ten einde 
slechts geruststel lende en mi-
nimalizerende mededelingen te 
kunnen publiceren. Dit had 
ook tot gevolg dat de slecht in
gelichte reddingsdiensten niet 
steeds tijdig ter plaatse ver
schenen, zodat duizenden per
sonen zonder brood, d r inkbaar 
water en beschut t ing bleven. 

Ook werd de regering b i t t e r 
verweten het aanbod van he t 
internat ionale Rode Kruis to t 
hu lp te hebben afgewezen « u i t 
misplaats te t ro ts ». De porlu-
gese pers publiceert slechts 
droge regeringsmededelingen 
en tal van joernal is ten zagen 
hun verslagen en beschouwin
gen geweigerd. Er worden zelfs 
nauweli jks waarschuwingen te
gen besmettel i jke ziekten of 
andere gevaren, voor tspru i tend 
uit de r amp , geduld, zodat he t 
publ iek niet ten volle beseft 
aan welke gevaren het bloot 
s taat . Het Salazar-regime 
m a a k t dus beslist geen goede 
beurt. 

WAT MET VIETNAM ? 
De Sovjets hopen nog s teeds 

da t de Vietnamoorlog zal « ver
zanden », dit is zal eindigen op 
een kompromis . De vraag is 
echter , na het ontslag van Mac 
N a m a r a als minis ter van 
landsverdediging (die in Viet
n a m geen gat meer ziet) of mo
menteel de ha rden in Washing
ton het niet voor het zeggen 
hebben. 

Een verdere eskalatie m a g 
echter niet uit he t oog doen 
verliezen dat te Warschau nog 
steeds amerikaans-chinese kon
tak ten plaats hebben, wat Mos
kou nogal verontrus t . De kwes
tie voor Moskou is te weten of 
er een kompromis in Vie tnam 
kan gevonden worden, dat zou 
u i tmonden in een konfedere-
r ing van Noord- en Zuid-Viet-
n a m en of Peking het daa rmee 
eens zou zijn. Men vreest te 
Moskou echter dat , van zohaast 
Peking zou gewaar worden da t 
de Sovjet-Unie een dergelijk 
projekt zou steunen, het auto
mat isch verzet zou aantekenen. 
Meteen is de vraag gesteld die 
velen zich reeds stelden, waar
om Washington niet poogt he t 
me t Peking op een akkoord te 
gooien achter Moskou's rug. 
Omdat de russisch-amerikaan-
se samenwerking en verstand
houding daarvoor al te ver ge
vorderd is? Of omdat Washing
ton d e * Chinezen niet ver
t rouwt ? Zoveel vragen, zoveel 
raadsels waarbi j de vrees voor 
gezichtsverlies veel doch niet 
alles verklaart . 

Noordvietnamese mortiergranaten ontploffen op een landings
baan van een amerikaanse bazis, terwijl een tank de wacht heeft 

opgeli okken in afwachting van &e,n eventuele aanval. 



Het « off Broadway » heet in Antwerpen Breydelstraat, hoewei er slechts 

één toneeizaaitje het pubiiel( iol(t... en dan nog zonder fltl(l(erende licht-

reidames. Toch speelde het N.K.T. in het na-oorlogse antwerpse toneel-

leven een historische ro!. Een rol die, nu het N.K.T. ook G.L.T. is, zich tot 

over onze oostelijke grens met Nederland uitbreidde. Over het verleden, 

het heden en de toekomst van het N.K.T.-6.LT. is « WIJ » met direkteur-

regisseur Cas Baas gaan praten. 

in Vlaanderen 

Eerste bedrijf 
Het dekor is het oude gebouw van het 

vroegeie operette-teater « Hacienda » : 
achter de kleine loketruimte 3 paperas-
senvolle kantoortjes, boven een bar, een 
tentoonstellingszaal en het eigenlijke 
« teater ». 

Het begon elders... op de Stadswaag, 
een pittoresk plaatsje m de oude stad 
waar in de vijftiger jaren /oveel begon
nen is wat de antwerpse kunstwerei8 
nieuwe wegen opstuurde In de Gard Si-
vik weid jazz gespeeld, weiden er lite
raire tijdschriUen opgericht en tentoon
stellingen gehouden. De Hessenhuis-
schildcis groepeciden er zich tot G58. 
Achter het hoekje bestond een « Tea te r 
op Zolder ». 

In dit mini teater begon de geschiede
nis van het NK.T. Naast de liefliebbers-
groep «' De Ne\elvlek » verenigden er 
zich een aantal jonge beioepsartiesten. 
Deze mensen waien pas afgestudeerden 
van het Studio van het Nationaal To
neel. 

Be^\ ast van eigen kunnen en vol \er-
langen om het vlaamse toneel een nieu
we adem in te blazen, gmgen ze lie\er 
zelf meieen aan het werk dan te drum
men voor een plaatsje op de beuitrol 
van de gevestigde gezelschappen. 

En ongelijk hadclen ze niet, want sa
men voiinden ze een spelerspotentieel 
dat de officiële teaters hen konden be
nijden • Dries Wieme, Denise Deweerdt, 
Tone Builin, Lode Verstraete. Wies .'\n-
dersen. Dora Van der Groen, Rudi van 
Vlaandeien, Jan Moonen, enz. (later 
kwamen daar nog bij : Alex Wilequet, 
Willy Van Heesvelde, Paula Sle>p. Alex 
Van Ro)en, Bob Van der Veken, e.a.). 

De groep startte in het seizoen 1952-
53. vciluiisde m 1935 naar een zaaltje 
aan de Levsstiaat (het Scapino teater) 
om in 19Ü1 naar de huidige zaal aan de 
Brevdelsiraat te trekken. 

In dat jaar ook kreeg het N K T een 
wettelijke vorm als vzw, in 1962 kwam 
het onder de huidige direktie van Cas 
Baas en Willy Van Heesvelde. Dit to-

Cas Baas, jong naar hart en uiterlijk ... een inspirerend direkteur van een toneel
groep met een voor onze heelnederlandse kuituur ontzaglijke taak. 

Puck en later de Haagse Comedie). Hoe 
langer hoe meer voelde hij de neiging 
om zich geheel aan de regie te wijden. 
De kansen daartoe waren in Nederland 
eerder beperkt en daarom trok hij naar 
Vlaanderen waar hij in zijn eerste vlaam. 
se jaar samen 8 regies deed (KVS en 
N K T ) . 

I n 1962 liet hij zich overhalen om 
mede-direkteur te worden van het NKT. 
Hoewel deze groep met een hopeloze 
financiële toestand worstelde en de on
dergang nabij was, achtte hij het voort» 
bestaan van het N K T voor de hele ne« 
derlandse toneelkul tuur zo belangrijk 
da t hij zonder veel bekommernis voor 
de eigen financiële welvaart het voorstel 
aanvaardde. Later wordt hij ook « spel
leraar » aan de Dramatische Akademie 
te Maastricht en docent in de « drama
turgie — s tandpunt regisseur » aan de 
RITSG te Brussel. 

Hoe het een « Hol lander » te Antwer
pen gaa t? Geweldig, vindt Cas, de toe
standen zijn soms om wanhopig te wor
den, maar de moeilijkheden werden 
overwonnen door versclirikkelijk hard 
maar gelukkig werken... en dankzij de 
trouw van een geweldig heerlijk publiek. 
Zonder dit « goede » antwerpse publiek 
zou hij het hier allang opgegeven heb
ben. 

N 5 JAAR IS LIMBURG DE TONEII 

In gesprek niet een van de oudste medewerkers ... van toen het N.K.T. - G.LT. nog 
een teatertje op zolder was, maar toen al als eerste de stukken avant-garde-wei eld-

literatuur naar Vlaanderen bracht. 

neelseizoen is de groep definitief van 
start gegaan als N K T - G L T , met achter 
zich dus ruim 15 jaar ervaiing en op het 
palmares onvergetelijke suksessen als : 
De Alchimist,De Ratel, De Gijzelaar, De 
Maxibulen en vooral « Oh pa, arme pa, 
jij hangt in de kast van ma en het hui
len staat me na ». Het beste uit de be
staande en hedendaagse wereldliteratuur 
weid op de planken gebracht (Anouilh, 
de Ghclderode, Faulkner, Camus, Os
borne. .) terwijl ook auteurs van eigen 
bodera ruime kansen kregen (Steickx, 
Brulin, Christiaens, Van Vreckem). 

Deze voorgeschiedenis (die gepaard 
ging met enoime moeilijkheden en 
slechts tot stand kwam dankzij fnalcloze 
inspanningen van allen die erbij betrok
ken waren) is een ruime waarborg voor 
de kwalitatieve toekomst \ a n het NKT-
G L T . 

Tweede bedrijf 
Cas Baas (bijna 50, wat aan zijn uiter

lijk hoegenaamd niet te zien is) is een 
van de vriendelijkste praters die men 
zich indenken kan, minzaam maar vol 
overtuiging rondui t vertellend over zijn 
giote liefde vooi het toneel in het alge
meen en voor zijn huidige gïoep in het 
biezonder. 

« Ik ben een zweiver », zegt hij zelf 
en ,de toneelcarrière van deze naar ge-
booite Utrechtenaar gaat langs een paar 
andere beroepen en een lange reeks ge
zelschappen (waaionder zijn eigen groep 

Als « Hollander » voelt hij zich hier 
volkomen thuis, de artistieke mentaliteit 
in Antwerpen ligt hem helemaal, alle 
mensen van het gezelschap zijn fijne 
mensen en tenslotte zijn we toch één 
volk, met op sommige pun ten een soms 
verschillend temperament maar in de 
grond hetzelfde. 

Cas vindt het jammer dat Vlamingen 
en « Hollanders » elkaar zo vaak wan
trouwig bekijken en als hij boven de 
rivieren over vlaamse beweging praat, 
gaat hij naar de ware kern van het pro
bleem : de sociale kant. Dan begrijpen 
die « moeilijke maar rechtvaardige Hol-
landeis » het wel. Terwijl Cas dit alles 
rustig maar hartstochtelijk vertelt, moet 
ik denken aan de povere arrogantie des 
heren Bomans. 

Cas is niet tegen het dialekt, maar 
vindt het toch jammer dat het ABN niet 
het vanzelfsprekende taaiinstrument van 
de Vlaming is. O p het toneel zijn de ex-
pressiemogeKjkheden van vele vlaamse 
akteurs daaicloor nutteloos beperkt. 

Wel vindt hij dat een stad als Ant-
werj5en niet genoeg aan zijn artistieke 
toekomst denkt. In het jaar 2.000 zitten 
alle mensen met een overvloed aan vrije 
tijd, wat gaan ze ermee doen? Wij moe
ten ons nu al mentaal en geestelijk op 
het t i jdperk van de automatic voorberei
den. 

Wat hij denkt van de funktie van een 
kamei toneel ? Elke "rote stad heeft naast 
het officiële teater een klein teater no
dig. He t N K T vervult naast de KNS een 
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Zelfs een karnerteater is een heel bedrijf. Reizen moeten gepland worden. Kontrak-
ten afgesloten, brieven geschreven, R.M.Z. betaald ... kortom, duizend en een kleine 
en grote dingen die niet in het licht der schijnwerpers gebeuren maar tenslotte 
evenveel liefde en toewijding vergen én een aansporing van Willem van Oranje. 
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komplementaire maar even essentiële 
funk tie. 

Naast het « nette pak ))-toneel vervult 
het « gewone pak » teater een onver
vangbare taak, zeker voor het eigentijdse 
teater. 

Hoe Cas Baas reageert op het wel eens 
uitgesproken verwijt als zou het N K T 
zijn oorspronkelijke bedoeling gedeelte
lijk prijs gegeven hebben door te veel 
kommercièle stukken op het repertorium 
te nemen ? 

Ja, op een bepaald ogenblik hebben 
dergelijke praatjes de vorm van een 
« hetze » aangenomen. Allereerst ont
kent hij wei keiijk kommercieel werk in 
de slechte zin van dit woord op het pro
gramma geduld te hebben. Lichte stuk-

de gaatjes te stoppen. Kortom, het ging 
niet meer, de schulden werden te hoog. 

O p een bepaald ogenblik kwam men 
te weten dat men zowel in belgisch als 
nederlands L imbuig probeerde om tot 
een grote limburgse toneelgroep te ko
men. Het N K T bood zijn gezelschap 
aan en het « N K T - G L T » werd een feit, 
een gelukkig feit want nu kan men re
kenen op een meer dan dubbele subsi
die en op een veel ruimer publiekpoten-
tieel. 

.Adminijstratief wieid het zo geregeld 
dat dö vzw NK-T alleen nog het ant-
werpse teater beheert, terwijl het gezel
schap in dienst staat van het G L T (prak
tisch verandert er voor de antwerpse 
NKT-get iouwcn niets). 

Aan het gezelschap werd niets gewij
zigd, hoewel men in Nedciland ]ic\er 
zou zien dat de groep half om half uit 
Vlamingen en Nederlanders zou bestaan. 
Wat om twee redenen praktisch voorlo
pig niet mogelijk is. Enerzijds worden 
de akteurs in Nederland merkelijk meer 
betaald dan hier (zodat het budget over
dadig belast zou worden) en anderzijds 
voelen weinig goede nederlandse akteurs 
er vooi om vanuit Amsteidam naar Lim
buig te komen. 

Een andere verbetering door het dub
bele subsidie-sisteem is dat men niet 
voortdurend schulden hoeft te maken. 
De belgische subsidies worden verkregen 
op bazis van de tekorten die na het sei
zoen opgeteld worden. Nederland echter 
geeft de gelden aan de hand van laniin-
gen die vooraf gedaan worden. 

En de rezultaten in Limburg? Cas 
Baas wordt tweeinaal groter : ongeloof
lijk, fantastisch, geweldig... nooit ge
dacht, zo enoim goed. Limburg heeft 
het meest fantastische publiek dat hij 
ooit meegemaakt heeft. 

Cas gelooft dat er in Limburg zich een 
geweldige mentale revolutie vokrekt. Dfe 
vernieuwingen in de kerk hebben de 
ovei wegend katolieke mensen in de bei
de Limburgen « los » gemaakt. Daaren
boven is het voorheen <i gesloten » Lim
burg door de industiializatie tot leven 
gewekt, een leven dat de Limburgers nu 
ook fijn willen beleven. 

Het is onvoorstelbaar, verheerlijkt Cas 
verder, wat daar allemaal gebeurt en in 
zo'n korte tijd. Limburg maakt plotse
ling een sprong van 30 jaar, de moge
lijkheden zijn onbegrensd en de Lim
burgers staan open voor alles. 

Of Limburg technisch wel uitgerust is 
om het moderne teater op te vangen ? 
In Maastricht en Sittard bestaan zeer 
goede schouwburgen (de G L T premiè
res V. orden in Maastricht gegeven). Has
selt bouwt nu aan een moderne schouw
burg die binnen anderhalf jaar zal klaar 
komen (van dan af worden de premiè
res afwisselend in Hasselt en Maastriclït 
gegeven). Houthalen beschikt ook over 
een goede zaal, Genk en Neerpelt over 
behoorlijke zalen. Sint T ru iden bouvWt,' 
aan een nieuw kultureel centrum. Aan 
de Maaskant heeft men de vereniging 
Maasketen opgericht die kommunikatie 
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lussen de belgische en nedetlandse Maa*. 
kanteis beoogt, met Siitaid .ils groot kul
tureel centrum. In één woord, het gaat 
« formidal)el » goed in Limburg en... 
(letterlijk Cas Baas) binnen vijf jaar is 
Limbuig dé toneelprovincie. 

Als van natuie chauvinistische .Sinjoor 
maakt WIJ dan hardop de bedenking : 
en wat met Antwerpen, de bakermat van 
het N K T ? Antwerpen behoudt zijn /aal 
en natuurlijk het repeitoiium, maar 
toch : de kantoren en daannee de iluiis-
haven van de troep gaat naar Maas-
tiicht. 

Het moet, zegt Cas Baas en hij wijst 
met een bieed anngebaar om zich heen. 
Hier in deze antwerpse kantoren wordt 
verschrikkelijk hard gewerkt en er komt 
geen straaltje daglicht binnen. Dat is al 
jaren zo, de gezondheid van onze kost
baarste mensen gaat eraan kapot. In 
Maastricht krijgen we moderne ruimten 
met heeilijk veel zonlicht. 

WIJ begrijpt beschaamd. 
Zie je, zegt Cas verder, het is toch wel 

jammer dat we financieel in Antwerpen 
niet méér armslag krijgen. Mits wat kos
ten kan de antwerpse zaal in plaats van 
t^6 mensen nu na een kleine verbouwing 
300 mensen een goede plaats bieden. 
Dat zou renderend genoeg woiden om 
ook buitenlandse groepen te ontvangen. 
Het antwerpse toneelleven zou er onein
dig veel aan winnen. Zielig eigenlijk 
denkt WIJ , alweer beschaamd. 

Maar toch is WIJ blij met Cas Baas. 
In het seizoen 66-67 gaf het N K T - G L T 
131 vooi stellingen waarvan 72 in Lim
burg (33 in belgisch Limburg, 39 over 
de grens). Voor het seizoen 67-78 rekent 
men op 20 tot 30 voorstellingen meer in 
Limburg. 

W I J is blij voor Limburg én voor Ant
werpen (tenslotte heeft de limburgse sa
menwerking het N K T van een zekere on
dergang gered en is het N K T in Ant
werpen, in Vlaanderen weg te denken ? 
Ons toneel zou er een onherstelbaar ver
lies door lijden). 

WIJ neemt afscheid van Cas Baas, in 
de weldoende overtuiging dat Cas Baas 
niet alleen een grote toneelmeneer is. 
maar ook een fijn mens en een Gioot-
Nederlander in de gewoonste en tegelijk 
de-allerbeste betekenis van dit woord. 

WIC VAN B R U G G E N . 
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ken behoren even essentieel tot de tea-
teiliteratuur als de ernstige... vooral als 
ze werkelijk goed toneel zijn. 

Dat dergelijke stukken daarenboven 
veel volk trekken is des te beter, zij ma
ken de accidentele teaterbezoeker to-
neel-minded en lokken hem ook naar de 
andere stukken. Trouwens, kommercièle 
suksessen waien voor het slecht gesub-
sidieeide N K T levensnoodzakelijk. 

Immers, de groep bestaat uit 20 full
time professionals. Deze mensen moeten 
leven en er is zaad in het bakje nodig. 
Zoniier kasstukken als « Boeing-Boeing n 
'^^f al lang geen N K T meer geweest 

n, dus ook geen « Gijzelaar » of « O h 
pa, aune pa .. ». 

De bewogenheid waarmee Cas Baas 
oit alles veidedigt neemt alle argwaan 
^eg (voor zover die er was) en onze 
mandatarissen in de gemeenteraden, 
provincieraden of het parlement mogen 
gerust zijn : voor extra-subsidies stem
men, erop aandringen zelfs 

leerde bedrijf 

Cas Baa-. raakt pas op volle toeien als 
"'J over het « Nederiands Kamer To
neel - Groot Limburgs Toneel » spreekt, 
t-indehjk werd die « fiktie » van een 
gicns dooi broken. 

Hoe het allemaal tot stand kwam ? 
Het financieel zieltogende N K T was een 
^'anhopig geval geworden. Ernstige sub
sidies bleven uit, de extra steun van be
paalde f il ma's was niet voldoende om 

Alex Wilequet en Willv Van Hecsxeiae ui ' Lnv -. iiocwel het vraaggaprek hoofdzakelijk Cas Baas betreft, wil WIJ er oraag 
de nadruk op leggen dat onze waardering alle N.K.T.-G.L.T.-niensen aangaat (en zeker wede-direkteu, Willy Van Hee^\elde). Cas 

zou, trouwens terecht, boos zijn indien WIJ dit niet deed. 
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"In een vorig nummer hebben wij een 
greep gedaan uit de — rijke — voor
raad aan lektuur voor de jeugd en de 
aandacht van onze lezeressen (en le
zers ?) gevestigd op enkele nieuwe uit
gaven, met het oog op de komende fees
ten. St. Niklaas is inm.iddels voorbij, 
maar Kerstmis en Nieuwjaar staan nog 
voor de deur. Daarom een tweede korf 
vol boeken ! 

Zoals gebruikelijk laten we de klein
tjes voorgaan. Degelijke kinderlektuur 
bieden de Standaard-uitgaven, met au
teurs als René Struelens, Jessy Marijn 
en Lia Timmermans. Struelens, die ook 
voor oudere jeugd schreef (zie ons vo
rig artikel) breng met « Nua de witte 
wolk » (32 blz. 58 fr.) een zonnig en 
luchtig verhaal over een wolkje dat 
eens iets anders wil zijn. Het verhaal 
werd tijdens een T.V.-kinderuurtje 
voorgelezen.. 

Jessy Marijn, pseudoniem van Josine 
Declercq-Ghekiere van Roeselare, kreeg 
voor « Het begon met een muts » een 
premie bij de westvlaamse prijsvraag 
voor het kinderboek. Het meisje Ellen 
verliest haar muts in de tuin van een 
« boze » man, die tenslotte toch niet zo 
boos blijkt te zijn. 

Lia Timmermans is met « Janneke en 
Mieke Langoor de dromer » en met 
« Janneke en Mieke en leerling eek
hoorn » niet aan haar proefstuk. Vertel-
talent en een schilderend vermogen dat 
zij met haar beroemde vader gemeen 
heeft, maken haar verhalen tot parel
tjes van vertelkunst voor de jeugd. 
Prijs per deeltje : 58 fr. 

Voor kleineren (en groteren !) zijn 
de boekjes « Droomsoes » van Louis 
Verbeeck en « Sire » van Gaston Dur-
nez eveneens aan te bevelen. Ze werden 
uitgegeven bij van In, Lier, kosten res-
pektievelijk 65 en 40 fr. en bevatten 
kinderversjes, mooi geïllustreerd. Wij 
rangschikken deze boekjes « voor de 
kleinen » en zij kunnen inderdaad 
voorgelezen worden voor hen, al lijken 
ons die van Louis Verbeeck vooral 
meer voor grotere kinderen bestemd. 
Prettig en speels, kunnen ze voorzeker 
ook de groteren en zelfs de volwasse
nen bekoren ! Voor onderwijzers en on-
dervv, ijzeressen beduiden zij een goede 
aanvulling voor het nogal begrensd re
pertorium van goede kinderversjes. Wij 
raden hen aan beide boekjes op hun 
boekenplank te zetten, naast de popu
laire verzen voor kinderen (en groten) 
van Annie W. Schmidt ! 

Ik v?eet niet of ik A-\el Nort moet 
voorstellen aan de vaders en de moe
ders : zelfs indien zij zélf niet meege-
keken hebben naar dit T.V.-feuilleton, 
zullen zij er genoeg over gehoord heb
ben van hun kroost. Louis De Groof, de 
schepper van de Axel-Nort-figuur en 
van diens avonturen, is teven de auteur 
van verscheidene andere televizie-feuil-
letons. Het jongste feuilleton is nu in 
boekvorm verschenen : twee grote, rijk-
geïllustreerde delen, « Axel Nort » en 
« Axel Nort overwint », met een groot 
aantal fofo's uit de televiziefilm. Een 
daverend avonturenverhaal, dat in 
woord en in beeld opnieuw beleefd kan 
worden door uw kinderen, en waar ze 
opnieuw veel genoegen aan zullen bele
ven. 

De twee delen « Axel Nort » zijn even
eens verschenen bij van In, prijs per 
deel : 98 fr. Zowel qua inhoud als tekst 
zijn deze boeken bestemd voor lezers 
van tien jaar en ouder. 

Op een derde van In-uitgave wensen 
wij nog de nadruk te leggen : op de 
twee grote Walschap-omnibussen voor 
de jeugd. Walschap voor de jeugd ? In
derdaad : de auteur \"an « Houtekiet » 
schreef verscheidene kinder- en jeugd-
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verhalen. Zijn verteltalent en zijn fanta-
zie komen hier ook aan bod, en wij we
ten allemaal : als Walschap begint te 
vertellen, dan gebeurt er iets. In elke 
omnibus staan drie verhalen, in het ge
heel 150 blz. per boek. 

Ouderdom der lezers : eveneens tien 
jaar en ouder. Prijs per boek : 75 fr. 

Voor de groteren zou ik in de lektuur 
onderscheid willen maken tussen de 
ontspanningslektuur enerzijds, en die 
welke als bedoeling heeft hun kennis te 
verrijken en aan hun weetgierigheid te 
voldoen. 

Ontspanning (maar tegelijk ook een 
bepaalde verrijking van de algemene 
kennis en vorming) bieden de boeken 
uit de Heroica-reeks van de Arbeiders
pers, Brussel, waarin een groot gedeel
te gepubliceerd wordt van de literatuur 
die ons reeds in onze jeugd kon beko
ren : Jules Verne en Walter Scott, Char
les Dickens en Alexander Dumas, de he
le romantiek met zijn heldenfiguren ; 
Buffalo Bill en Willem Teil, Simbad de 
Zeeman en Ben Hur, Moby Dick en 
Tom Sawyer. 

Deze voor de jeugd bewerkte uit
gaven bevatten naast een doorlo
pende tekst ook verscheidene pa
gina's met striptekeningen en het bock 
is dus een afwisseling van het gewone 
stripverhaal met niet-geïllustreerde 
tekst, die echter de overhand heeft. 
Prijs per deel : 50 fr. (216 blz.). 

Met «Leonard zoekt zijn weg » 
schreef Betty Van der Plaats haar eer
ste boek voor oudere jongens en meis
jes. Voor beide kategoriën : want dit 
boek, zoals vele trouwens in die soort, 
kan zowel door de enen als door de an
deren gelezen worden. Het boek van 
Betty Van der Plaats is niet alleen 
spannend door de uiterlijke gebeurte
nissen, maar ook door de zuivere psi-
chologische tjTpering van de jongensfi-
guur Leonard, die zich uit een tragische 
situatie weet te bevrijden. Het is een 
boek voor jongens en meisjes boven de 
12 jaar, maar het kan ook nog veel gro
teren bekoren. Verkrijgbaar : Stan
daard-Uitgeverij. Prijs 140 fr. 

Ontspannend en tegelijk leerzaam is 
het boek van K. Norel, « Zarco de Zee
vaarder ». De schrijver, die in een an
der werk ( « Scheepsmaat Woeltje » ) 
verhaalt hoe in de 16e en 17e eeuw ne-
derlandse zeevaarders de wereldzeeën 
beheersten, heeft het in dit boek over 

een ander klein zeevarend volk dat 
eens werelden beheerste : Portugal. 
Zarco komt op de vloot die naar Indië 
vaart, beleeft allerlei avonturen met de 
schepen van Bartholmeus Dias die de 
Kaap de Goede Hoop ontdekte, en met 
Vasco de Gama die voor het eerst de 
weg naar Indië langs de Kaap zeilde. 
Het is een verhaal dat geschiedenis en 
avontuur door elkaar weeft, een boek 
dat spannend en leerzaam is tegelijk ! 
(184 blz. - 150 tr. Uitg Standaard). 

In de reeks « Ontdek de Natuur » 
(L.V. Veen's Uitgeverij, Amsterdam — 
D.A.P. Reinaertuitgaven, Brussel) \er-
scheen een deeltje « Insekten I » van 
J. en G. Mathot, 24 bladzijden, formaat 
20 X 19 cm. met talrijke illustiaties 
waarvan verscheidene op volle pagina, 
zowel voor het onderwijs als voor thuis 
een aanbevolen boekje. Prijs 40 tr. 

De uitgaven van Standaard-uitgeverij 
« Door de wijde Natuur », waarvan nu 
het achtste deel voor ons hgt, grijpen 
eigenlijk verder dan de titel aangeeft. 
De ondertitel van deze reeks boeken 
« vooi de moderne jeugd » onder redak-
tie van Rik Dierickx vermeldt, dat het 
gaat om boeken over « verre landen en 
vreemde volkeren, de wonderbare plan
tenwereld, dieren in de natuur ». Elk 
deel — dus ook dit deel 8 — beant
woordt aan deze vermelding. In dit deel 
worden een vijfendertigtal onderwer
pen behandeld, het ene uitvoeriger dan 
het andere, maar alles rijkelijk geïllu
streerd met mooie foto's, waarvan ver
scheidene in kleuren. 

Leerzaam, spannen en mooi : zo zijn 
deze boeken, die wij ten zeerste kun
nen aanbevelen als geschenk \oor onze 
jeugd ! De prijs ; 150 fr. 

Wie verlegen zit om een ideetje voor de eindejaarsfeesten, kan zich wellicht in
spireren op dit kapsel van Quintana, barbier niet te Sevilla maar te Madrid. 

SPEELGOED 
Het is de periode van geschenken, 

icXiral voor de kinderen. Sinterklaas 
ts pas voorbij doch ook Kerstmis is 
een ti]d van geschenken, voor gi oot 
en klein deze keer. Strikt genomen 
ben ik rvel te laat met deze korte be
schouwing over speelgoed, doch er 
wordt tegenwoordig niet alleen met 
Sinterklaas speelt^yifd aan kinderen 
geschonken. Ook bij andere gelegen
heden en zelfs zonder speciale aan
leiding koopt men wel eens speel
goed. 

In deze tijd van techniek is het 
normaal dat speelgoed techniekwon-
deren in het klein zijn. Maar vele ou
ders zullen ai gemerkt hebben dat 
hun kleine kinderen zeer dikiuijls 
minder belangstelling aan de dag leg
gen voor mooi, duur en... ingewik
keld speelgoed dan voor eenvoudige 
speeldingen, die zeljs niet eens nieuw 
zijn en dtX)r het kind woiden ter 

hand genomen nadat het een paar 
d ~ n zijn belangstelling had gericht 
op het nieuwe, soms al te mekani-
sche en voor zijn leeftijd zelier te in
gewikkeld speelgoed. Hoei"'el ouders 
hebben niet vastgesteld dat de dure 
miniatuuitrein na enkele dagen werk
loos op zijn spoien bleef staan en 
dat de kleine druk bezig was met zijn 
bt\}kkendoos? Het is zelfs meer dan 
courant in sommige huizen zondags 
ia Ier K>f giote broei of beiden samen 
dl uk bezig te zien aan het elektrische 
spoorstel, terwijl de knaap voor ivie 
du speelgoed bestemd was veel in
tenser belang'itelhng aan de dag legt 
vo^r een eenvoudiger speeltuig. 

Het komt er op aan speelgoed te 
kopen aangepast aan de leeftijd van 
het kind. Ook aan zijn vooikeur. Met 
beide elementen wordt niet voldoen
de rekening gehouden en dat komt 
onder andeie dcXir de beïnvloeding 

lan de mensen door allerlei reklame-
middelen en niet het minst door de 
tijke en weidse speelgoeduitstallingen 
tijdens de Klaasttjd. Het is begrijpe
lijk dat men er zich laat aan vangen. 
Maar men hoeft dan ook niet ver-
wondei d ie zijn dat hel kind zich van 
het gekochte afkeert, zondci daarom 
te zeggen waarom. We willen niet 
vet algemenen : er zijn zeker vroeg
rijpe of zeer verstandige kinderen, die 
Vlij vlug met ingewikkeld speelgoed 
over de baan kunnen. Maar de meer
dei heid A>et dat blijkbaar niet en 
verkiest de pop, de blokkendoos of 
de eenvoudige mekanische doos. Bij 
aankoop van speelgoed zouden we er 
best aan doen met drie faktoren re
kening te houden : het bevattingsver
mogen van het kind (leeftijd speelt 
hier een rol), voorkeur iof aanleg van 
het kind en opvoedkundige waarde 
van het speeltuig. U moogt er zeker 
van zijn : U zult er best bij varen, 
ook in uw portemonnai l 

H 
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De Gaetano Marzotto Prijs 1967 
houdt momenteel in het brusselse pa
leis voor schone kunsten zijn tentoon
stelling. Deze is geplaatst in het teken 
van « De figuratieve schilderkunst in 
Europa », een nogal weidse benaming 
voor een ensemble dat zich tenslotte be
perkt tot de inzending van 23 kunste
naars, grotendeels uit de westeuropese 
landen en met een Italiaans overwicht. 
Reprezentatief voor gans Europa is de
ze tentoonstelling dus niet en ook niet 
wat de neo-figuratie betreft. Er zijn im
mers onder de expozanten kunstenaars 
die ter nauwernood aan de informele 
kunst ontgroeid zijn en andere werken 
zouden evengoed voor abstrakte wer
ken als voor figuratieve kunnen door
gaan. 

Als zodanig kunnen we vaststellen 
dat de beeldende kunsten in Europa 
momenteel een overgang doormaken. 
De zogenaamde neo-figuratie wortelt 
nog zeer diep in de aformele en ab
strakte strekkingen. Dat is ten andere 
geen verwijt, want zoals steeds kan 
men «ok hier nagaan dat de vorige ten
densen in de beeldende kunsten niet al
leen nadelige doch ook voordelige in-

betrekking tot het paleis voor schone 
kunsten smaakten. 

Het algemeen peil van deze tentoon
stelling — waarvan de opening door 'n 
talrijk publiek werd bijgewoond en 
waarbij we eens te meer vaststellen, 
hoezeer ook hier het taalgebruik be
drieglijk is voor de ware brusselse ver
houdingen — hoeft men overigens niet 
zo hoog aan te slaan. Er zijn bepaalde 
inzendingen die er absoluut niet op hun 
plaats zijn. De halve kollages van een 
Stupiva bij voorbeeld of een Rebeyrol-
le kunnen slechts het nochtans gewens
te peil naar beneden halen, want dat 
zijn tenslotte maar handige maaksels 
of pródukten van (opzettelijke ?) slor
digheid, een mentaliteit die reeds zo
veel kwaad heeft gesticht bij het grote 
publiek ten opzichte van de hedendaag
se schilderkunst, van welke strekking 
dan ook. Het is in geen geval een uiting 
van goede smaak. En het is alles behal
ve nieuw. Daar tegenover moet men de 
verbluffende 'techniek en afwerking van 
anderen stellen, waaronder niet het 
minst onze Landuyt of Mara. Het kan 
niet anders dan ons verheugen dat al
vast onze landgenoten de schilderkun-

den of hun inspiratie in de Oudheid 
zochten. De reaktie tegen het I9e eeuw-
se klassicisme uitte zich onder andere 
ook door de verkleining van het for
maat, wat vooral tijdens de bloeitijd 
van het impressionisme opvalt. Daarna 
is men gaandeweg weer op grotere for
maten gaan schilderen. Wie overigens 
als sommige spatialen of informelen op 
spektakulaire wijze een werk tot stand 
wil brengen, waaraan spuiten en verf-
gooierij te pas komen, kan niet bui
ten het grote formaat om. De neo-figu
ratie volgt deze evolutie : het kan vaak 
niet groot genoeg zijn. Ook hier is er 
dus niets nieuws onder-de zon. 

Een andere vaststelling houdt ver
band met de voorgaande : de zeer ster
ke neiging om te gaan vergroten. Vele 
neo-figuratieven nemen insekten of mi-
kroskopische wezens tot onderwerp en 
vergroten het. Ook de menselijke fi
guur, hetzij hoofd of het hele lichaam, 
moet aan deze « makro-izering » ge
loven. Onze Landuyt bij vb. is in het pa-> 
leis voor schone kunsten onder meer 
vertegenwoordigd met een sterke ver
groting van een kinderhoofd (wij 
schatten één meter hoog). Aan deze 
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vloeden hebben uitgeoefend. Zo is het 
bij voorbeeld treffend dat de opvatting 
« de schilderktmst is de kunst van de 
kleur » ook in de neo-figuratie geldt, en 
dat deze gelding vooral dank zij de 
voorgaande tendensen opnieuw moge
lijk is geworden in de figuratie die zo 
vaak neiging vertoonde te lineair te 
worden. 

Een andere vaststelling die men bij 
deze ondanks de benaming beperkt-eu-
ropese toch min of meer omvattende 
tentoonstelling kan maken (het zou 
nochtans interessant zijn de midden- en 
oosteuropese stand van zaken te zien, 
die niet zoals West-Europa de zware 
druk van de abstraktie onderging, ter
wijl we de afwezigheid van de Iberische 
bijdrage moeten betreuren) is de ster
ke invloed van het surrealisme. De neo-
figuratie is uiteindelijk, te oordelen al-
tans naar deze tentoonsteUing, een be
vestiging van het surreaüsme, afgezien 
van de post-expressionistische en ab
strakte of spatialistische naklanken die 
te bevat. De toonaangevende strekking 
blijkt 't surrealisme te zijn, met duide
lijke beïnvloeding door zekere vormen 
van fotografie of van in film en foto 
aangewende procedees of « kijkvor-
tnen ». Leonardo Cremonini's werk is 
daarvoor tipisch, onze Pol Mara qua 
technische benadering nog meer. Ter
wijl bij een Cremonini de vraag niet 
hoeft gesteld of dit nog schilderkunst 
is, kan men dit bij Pol Mara wel doen : 
is dat gekleurde en bewerkte « foto
grafie » of is dat nog schilderkunst ? 
Deze twijfel bestaat bij voorbeeld niet 
bij die andere Vlaming, die op een der 
ereplaatsen van deze tentoonstelling 
met werk vertegenwoordigd is, Octave 
Landuyt, die een vlaams kritikus een 
« essentialist » heeft genoemd. Ter
loops : waarom zijn de kaartjes naast 
de werken van de vlaamse deelnemers 
in het Frans, terwijl deze naast de in
zendingen van de franse, duitse, itali-
aanse en britse in de eigen taal gesteld 
zijn ? Sinds wanneer mogen de vlaam
se vooraanstaande figuratieven niet 
meer in hun taal aan het publiek voor
gesteld worden in een instelling, die 
sinds een jaar « met het belgisch taale-
venwicht in overeenstemming » heet ge
bracht te zijn ? De spijtige vaststelling 
die we hier moeten maken is met deze 
bewering in strijd en zet een domper 
op het vertrouwen dat van vlaamse zij
de tot uiting kwam en op de voldoe
ning, die we ook in ander opzicht met 

stige faam van ons volk hooghouden 
qua afwerking en pregnantie (dit laats
te dan zeker wat Landuyt betreft). 

Een andere vaststelling is de voor
keur bij de huidige kunstschilders voor 
het grote formaat, toch wat hun inzen
dingen voor tentoonstellingen zoals on
derhavige betreft. De doeken of pane
len van 3 a 5 meter breed met overeen
stemmende hoogten zijn niet meer te 
tellen en overheersen oojs in de ten
toonstelling Marzotto-prijs. Deze nei
ging hebben we al lang kunnen vaststel
len nadat het lange tijd heette dat gro
te formaten niet wenselijk en niet 
« kommercieel » waren. Dat was goed 
voor de 17e eeuw, zo zei men. Of voor 
de « pompiers » van de vorige eeuw, 
toen deze veldslagen, kroningen en an
dere pompeuze gebeurtenissen uitbeel-

evolutie zal de ontwikkeling van de op
tische apparatuur en de rezultaten er
van niet vreemd zijn. In een tijd van 
reuze-foto's is het niet verwonderlijk 
dat ook de schilderkunst met vergro
tingen uitpakt. 

De Pi-ijs Gaetano Marzotto 1967 werd 
toegekend aan de Italiaan Leonardo 
Cremonini voor zijn werk « De indis-
kreten », een nogal « bloederig » geval, 
qua techniek een mengsel van olie- en 
tempera-technieken. Een bleek palet en 
een tematiek die de alledaagsheid 
tracht weer te geven als een intenser 
beleving van het moment. Drie premies 
werden toegekend respektievelijk aan 
de Engelsman Edward Burra (knap 
akwarellist) met een werk uit 1939 (En
geland is dus pikturaal gezien lid van 
de E.E.G....), de Fransman Robert La-

ristisch sterk en de Duitser Paul Wun-
derlich met « Peintre », surrealistisch 
en grafisch van inslag (bcidc kwahfika-
ties gaan veelal samen). Toc\al of wat, 
doch het is eigenaardig dal deze vier 
bekroonden ook min of meer hun nn-
tionaliteit beklemtonen in hun wer.c, 
vooral wat de verhouding klem, viak 
of lijn betreft en dat de jury de lijn de 
voorkeur geeft in drie grafisch sterk 
beklemtoonde werken op de vier. Ter
wijl de prijswinnaar voortbouwt on de 
Italiaanse kompozitie-traditie, verraden 
bepaalde dekoratieve elementen de in
vloed van de latere evoluties. Burra 
blijft in de beste engelse akwarellisti-
sche traditie met een sterk poëtische 
inslag, die soms naar het sprook)e over
helt. Lapoujade is een post-impressio-
nist met sterke gevoelsinhop l en soms 
koortsachtig ritme. Wunderlich ten 
slotte toont zich de ironische waarne
mer en stelt zijn oeuvre in het teken 
van de bestendige evolutie van de vorm. 

Men zal deze tentoonstelling moeilijk 
als een schokkende ervaring noteren, 
en zoals we inleidend al schreven ook 
niet 'als strikt europees, vermits er ge
boren Australiërs en Noord-Amerika
nen -aan deelnemen, die evenals de twee 
Spanjaarden, de ene Pool en een Zuid-
Slaviër hun carrière grotendeels te Pa
rijs begonnen en uitbouwden. De in
vloed van 't parijse milieu kan slechts 
nivellerend gewerkt hebben en als zoda
nig wordt het specitiek-nationale dus 
wel vervalst. Vandaar dan ook dat men 
irf tentoonstellingen als deze niet zo di-
rekt de oorspronkelijke impulsen ont
dekt al is er stellig een diversiteit na te 
gaan op dit vlak, dat voor vele grote en 
kleine kunslpauzen niet bestaat maar 
onweerstaanbaar, ook in de moderne 
kunst, telkens weer de kop opsteekt. 
Het volstaat de eerste zaal te betreden 
waar de voornaamste westeuropese 
« schilderkundige naties » met mekaar 
gekonfronteerd worden om dit op te 
merken, welke diversiteit in de overige 
zalen minder opvalt. In hoever ten slot
te deze Prijs Marzotto 1967 aanduidt 
welke verschuiving zich in de schildef-
kunst aanmeldt tussen de figuratie en 
de non-figuratie, deze vraag zouden we 
liever beantwoorden met de vaststel
ling, dat een dergelijke manifestatie ze
ker een herstel van evenwicht inhoudt, 
ook aanduidt dat de wisselende mode 
vroegere opponenten tans in het zelfde 
« kamp » samen brengt en dat dit alles 
uiteindelijk relatief is. De tijd zal oor
delen, niet het isme, niet de mode. Het 
volkse is onuitwisbaar. 

R. CORTY 

Te Morges m Zwitserland spelen de schoolkinderen zelf hinuenhuismchitekt : een kunstschilder geeft de grote lijnen van 
de kompozitie aan, waarna de kinderen naar eigen smaak de aangegeven vlakken kleuren. Aldus leren ze in de eeisie plaats 

kompozitie en kleurenharmome, het gevoel voot de lijn en de vlakverdeling komt er dan vanzelf uu 



EEN ZWITSERS AUTEUR 
De jongeren uit de moderne duitse literatuur, die hier te lande een — zij het be-

petkte — bekendheid verwierven, zijn meestal afkomstig uit de Bondsrepubliek, 

af en toe ook wei eens uit Oostenrijk of de Sovjetzone : Brinkmann, Kronberg, 

Wellershoff, Nonnemann, Hartling, Senten, Zand, Bobiowski enz... 

Het Zwitserse aandeel in deze bekendheid ts eerder gering, terwijl het zelfde aan

deel in de moderne duitse literatuur en in de duitse kuituur in het algemeen zo

wel kwalitatief als kwantitatief zeker niet belangrijk is. In het verleden waien er 

Keiler en Gotthelf, C.F. Meyer, Burckhardt.Spitteler, Schaffner die voor de » eid-

genossische » aanbreng getuigen. In de moderne literatuur zijn het Dürrematt en 

Max Frisch, Guggenlievn en O.F. Waller, om slechts die te noemen. 

Het feit dat de jongeren die wi | liier-
boven vermelden wél, en Zwitsers als R. 
Ganz en Herbert Taiiber weinig of niet 
hier bekend zijn. ligt zeker niet aan het 
kwaliteitsverschil in hun werk : integen
deel ! 

Herbert Tauber is geen « jongere » 
meer in de letterlijke betekenis . hij 
werd geboren in 1912. Hij debuteerde 
echter ais romancier pas in I960 met een 
roman « Aber im siebenten Jahr », die 
toen reeds oplicf maakte en /eer gunstig 
onthaald ne id . Niet omwille van de ei
genschappen, die menig modern auteur 
naar het voorplan brengen en in het 
nieuws rukken, integendeel. Faubers de 
buulroman \iel juist op door een alwe 
zigheid aan po/e en eKektjagerij, een af
wezigheid ook aan taalkundige en kon-
struktie-bokkesprongen, aan cliché's in 
gedachten en \orm... 

Zijn nieuwe roman «Die Silbennowe» 
is een be\estiging van zijn talent en zijn 
originaliteit tpia voim en gedamte De 
ze in 1912 in .A.le\andiie getjoren Zwit
ser, in Zurich opgegloeid, i* hnitenlands 
redakteur aan een gu>ie zwuserse krant 
en is daarenboven een essayist van for 
maat. 

De Zilvermeeuw. dK' de tiiel g-ai aan 
d u boek. is simbolisrh bedoeld : hij is 
een \erre jeugdhennneiing uit de kna 
pentijd, die een indruk van schoonheid 
en volmaaktheid iialiei . een e Erlel)nis 
der Voükommenlieit ». 

Het verhaal? De romanheld Kaïl 
Frev, student in de geografie en steno 
lei aar, laat werk, studie en verloofde 
Hannah in de steek en » ontvlucht » de 
maatschappij om als verkoper in een 
dagbladkiosk te werken De eigenaar der 
kiosken stelt hem echter in het bezit van 
een maiiuskript dat van zijn voorgan 
ger stamt • een joodse emigrant, Franz 
Fuchs, overleden, maar die het veihaal 
van zijn belevenis in het stadje heeft op
geschreven. (Centraal in deze belevenis 
staat de verhouding van Fuchs tot de 
jon<;e vrouw Schadelein. 

De \rijwillige afzondering van Karl 
woidt echter bedreigd : eerst door de 
blonde Resi, daarna door Vreni, die uit
eindelijk de dochter van Fuchs en Frau 
Schadelein blijkt te zijn. Karl zal, on
der de indruk van het tragische \oor
beeld van Fuchs en door de lev ensbev es-
tigende vitaliteit der vrouw, de terugweg 
naar de wereld beginnen. 

De twee verhalen — dat van Fuchs 
en dat van Karl Frev — zijn met elkaar 
op zeer harmonische wijze verbonden; 
zonder grote schokken grijpt het ene in 
het andere in en de twee draden wor
den tenslotte samengeknoopt en bijeen-^ 
gebracht in de laatste, reddende \ ioi i 
wenfiguur. 

De manier waarop de auteur dit tema 
op twee vlakken tot één verhaal ineen-
weeft en de originele en toch niet ver
warrende of vel•v^•arde kompozitie. waar
bij het manuskript als konstruktieve 
hulp dienstig is : dit hannonisch in el
kaar laten overvloeien van het ene in 
het andere verhaal verraadt een zuiver 
talent, een gevoel voor het artistieke en 
hetgeen liteiair kan en niet kan. 

De evenwichtigheid openbaart zich 
ook innerlijk : tegenover de twee man
nen, die alleen door hun vlucht voor de 
wereld met elkaar geestelijk verbonden 
zijn (waarbij de kiosk het simbolisch 
bindteken is) staan de beide vrouwen, 
moeder en dochter, in hun vitale bloed
verwantschap. De eerste slaagt er niet in, 

de man uit zijn eenzaamheid los te ruk
ken . hij eindigt dan ook tragisch. 

De tweede zal slagen : met het tragisch 
voorbeeld van zijn voorgangervoor ogen, 
zal Karl teiugkeren naar een wereld, 
waar de vi-ouw het vitale, liefdebrengen-
de element is. 

De vlucht voor de vervlakking der we
reld in de eenzaamheid is geen nieuw 
motief of tema; Jünger behandelde het 
herhaaldelijk Hier in dit boek is de 
Waldganger een kioskuitbater gewor
den. 

De eenzaamheid is echter met alleen 
een reddende mogelijkheid, het is er 
ook een bedreigende. Dat is het tema, 
de gedachtelijke kern van dit boek. 

De wijze waarop de auteur dit heeft 
uitgewerkt in « Die Silbermöwe » ge
tuigt vcx>r een verhaaltalent dat door 
weinige jonge « modernen » in de duit
se l i teratuur overtroffen wordt. Hij ge
tuigt daarenboven (en dat is misschien 
een even grote, of zelfs grotere verdien
ste) van een geestelijke zelfstandigheid 
en van het feit dat moderne li teratuur 
niet noodzakelijk geestelijk, stilistisch 
en kompozitorisch verward en onbegrij
pelijk dient te zijn. 

Herbert Tauber : « Die Silbermöwe >) 
m4 bh. - geb. - Zw. fr. 19,50 - Anemis-

l'erlas; Postfach 136 Zurich. 

Het woord « kazerne » werkt nou niet bepaald gezellige associaties in de hand. 
Ook architektonisch niet : woorden als « woonkazerne » en « kazernestijl » zijn-
bepaald geen vleiende benamingen. De Zwitsers (niet hun merkwaardig leger, 
het enige échte « volks »-leger in heel Europa) hebben gemeend dat ze nodig iets 
moesten doen om de kazerne haar slechte architektonische faam te ontnemen. De 
100 ]aar oude kazerne van Thun wordt gerestaureerd en van die gelegenheid 
wordt gebruik gemaakt om Mars te doen verbroederen met de Muzen. Deze 
smeedijzeren poort (waaraan nog geen Lili Marleen staat te wachten) mag er in 

alle geval zijn. 

SUID AFRIKA E NIE HUIL NIE. . . 
De vorig jaar gestorven joernahst Wout Wellinck ts ook voor onze lezers zeker 

geen onbekende : zijn reportages, zijn « column » in u De Post » en zi]n stukjes 

in (( 't Pallieterke » werden wekelijks door tienduizenden gelezen. 

Zijn joernalistiek was nuchter, vol klare eenvoud, maar toch van een sterke inner

lijke bewogenheid. Bewogenheid uit wat men sociale bekommernis en mededo

gen noemt, maar wat wij kunnen herleiden tot één begrip : naastenliefde. 

Bewogenheid ook uit een diep en zuiver gevoel voor wat recht en onrecht is 

Dit verklaart zijn stelling kiezen in 
menig probleem, binnenlands en buiten
lands. Een stelling kiezen voor de zwak 
ke en vervolgde, voor de onrechtvaardig 
beoordeelde en veroordeelde en tégen de 
zwartwit-oordelen en de schabloon-op-
vattingen van een meer en meer gelijk
geschakelde informatie. 

Zijn menselijke en joernalistieke be
langstelling was dan ook zeer sterk op 
Zuid-Afrika gericht. Wout Wellinck was 
te eerlijk en te intelligent om mee te 
doen aan de patologische nationale zelf
vernedering van sommige piepjonge 
joernalistjes en aan de klakkeloze na-
praterij van een angelsaksische pers, wier 
morele verontwaardiging slechts kwalijk 
de kapitalistische oogmerken kamoe-
fleert ! Hij stond met zijn joernalistisclie 
oorspronkelijkheid in stijl en idee mij
lenver bo\ en de slogan-rewriters der sis-
teempers. 

De repoitages die hij in « De Post » 
ovei Zuid-.\lrika schreef, na een bezoek 
aan dat land. getuigen voor de kwaliteit 
van de joernalist Wout Wellinck. 

Wij gaan hier deze reportage niet pro
beren samen te vatten : het zou trou
wens een ontwaarding zijn, want niet 
slechts.wat er verteld wordt, maar ook 
de wijze waai op het gebeurt en de op
merkingen van de reiziger Wout Wel

linck hebben hun charme en hun bete
kenis en verheffen de reportage tot het 
peil van een getuigenis uit onmiddellijke 
ervaring. In dit verhaal is er sprake van 
Kaapstad en de kleurlingen, van de 
emancipatie der negers en de sociale po
litiek die de regerino; voor hen heeft uit' 
gewerkt en ook toepast. Er is sprake 
van het experiment Transkei en er wordt 
verteld over de natuurrezervaten. Maar 
op dit stramien weeft de joernalist en 
de belangstellende mens korte maar over
tuigende en steeds op het realistische 
feit gebazeerde uiteenzettingen over 
heel de zuidafrikaanse problematiek en 
dat op een objektieve, nuchtere wijze, 
zonder het patos en ressentiment der ge
lijkheidsmaniakken. Van het apartheids-
beleid. dat het scherpst aan kritiek on-
derhev ig is, geeft Wellinck een onge
schminkt maar eerlijk beeld en hij ci
teert een paar joodse jongens uit Johan
nesburg die hem zeggen : « We want 
no Congo here... ». Dat dit beleid zijn 
schaduwzijden heeft, wordt niet geloo
chend, ook niet door de leidende Zuid-
Al rikanen zelf. Maar wat zij het Westen 
verwijten is even/eer juist : oneerlijk-
heid, bewuste misleiding en hetze, en
kele vage algemene teorieèn maar geen 
aanvaardbaar alternatief. 

Wellinck toont aan wat er gedaan 

werd. Over het apartheidsbeleid schreef 
« De Telegraaf » nog onlangs : « H e t 
apartheidsbeleid spruit voort uit het ver
schil dat er is tussen het kul tuurpa t roon, 
het religieus beleven, de huwelijksmo 
raal en de rechtspleging tussen blanken, 
kleurlingen en negers ». Wellinck 
toont aan dat de grote drijfveer voor d i t 
beleid niet alleen de — rechtmatige —• 
drang is naar een blank zelfbehoud, 
maar ook de nuchtere overweging • d a t 
een geleide en geleidelijke sociale ont
voogding, een kulturele evolutie in ei
gen milieu en een bestendige verhoging 
van de levensstandaard de absoluut-
noodzakelijke voonvaarden zijn voor eea 
politieke ontvoogding, zonder dewelke 
Zuid-Afrika het tragische lot van de 
meeste afrikaanse landen zou ondergaan. 

He t boek « Suid Afrika moe nie hui l 
nie » is niet slechts een reportage vaa 
waaide, maar is ook een bron van objek
tieve politieke informatie. 

Met zijn 110 bladzijden en vele bui-
ten-tekst-foto's is het niet slechts boeiend 
en lezenswaard : het verschaft de lezer 
daarenboven een aantal argumenten ui t 
eerste hand van een ooggetuige die a a a 
de rijke ervaring van een bedreven joer
nalist de objektiviteit van een eerlijk e a 
rechtvaardig mens paart . 

Een tijdsdokument, dat zowel inlei
dend als aanvullend tot meer teoreti.sche 
uiteenzettingen, van grote waaide if 
vooi <il wie belang stelt in Zuid-Afrika. 

Wout Wellinck « Suid-Afnka moe nie 
huil nie ». Boekhandel Meyers - Tre-
fois, Pontsiraat, Melle, gen. : 120 fr.; 
geb. : 140 fr. 
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« CalJiy coine home » — T V.-spel naar het veihaa! van Jeremy Sandford met Carol White als Ca-
tliy en Ray Brooks als Roy. Bnissel-Ned. 15 dec ember. 

DE AFSTAMMELINGEN 
Na de bloedige burgeroorlog 

die van 1936 tot 1939 woedde in 
de Spaanse republiek, kwam 
generaal Franco aan de macht. 
Toch werpen sommige adelli]-
ke families nog begeiige blik 
ken op de onbezette troon en 
betwisten elkaar het recht op 
het koningschap. Onder hen 
bevinden zich de Bourbons, 
die nog niet lang geleden in 
het nieuws kwamen door het 
huwelijk van Ugo Carlos met 
Oranje-prinses Irene. Oor
spronkelijk zijn de Bourbons 
een frans koningsgeslacht, 
maar in de loop van de geschie
denis kregen zij ook in Spanje 
vaste voet. En dat hun afstam
melingen nog alle hoop niet 
hebben opgegeven wordt u dui
delijk gemaakt in deze uitzen
ding. Zij komen op het scherm 
hun standpunt verduidelijken : 
koningin Victoria-Eugenia, we
duwe van Alfonso XIII en laat
ste Spaanse \orstin, de graaf 
van Barcelona, de hertog van 
Segovia, prins Juan Carlos, 
piins Alfonso van Bourbon, 
erfprinses Margaretha en tallo
ze andere adellijke telgen. De 
film werd gedraaid in Spanje, 
Poitugal, Frankrijk en Zwitser
land. Ondertussen viel de keu
ze van generaal Franco op 
prins Juan-Carlos. Vanavond 
gaat de tweede aflevering van 
deze reeks van negen van Vic
tor Vicas over beroemde fami
lies. In ko-produktie met de 
kanadese Tolea Films en de pa-
rijse filmmaatschappij Coty re-
alizeerde Vicas die als Ameri
kaan in de franse hoofdstad 
verblijft, de prent voor de tele-
vizie. (Woensdag 13 december-
21u35 - Brussel Ned ). 

DE GEWEREN 
VAN VROUW CARRAR 

In alle teaters ter wereld 
staan regelmatig stukken van 
Beithold Brecht op 't program
ma. De tema's van deze be
faamde kommunistische dra
maturg — in 1898 in Duitsland 
geboren — zijn immers van al
le tijden en \an alle volkeren : 
angst, schuld, verdrukking en 
tvMJlel. Aan zijn voortdurend 
streven naar menselijke goed

heid en liefde ontsproot het 
overgrote deel van zijn werk 
dat een uitstekend voorbeeld 
vormt van modern politiek to
neel. Zijn leven lang heeft 
Brecht gevochten tegen fascis
me en was emotioneel ook 
sterk betrokken bij de spaanse 
burgeroorlog waarin falangis-
ten — aanhangers van Franco 
— streden tegen de toen links 
gerichte republiek. De afloop 
van de strijd is iedereen wel 
bekend. De korte eenakter die 
in een nederlandse televiziebe-
werking van de N.T.S. K.R.0. 
op het scherm komt, plaatst de 
handeling in de periode die wij 
zoeven aanhaalden. Vrouw Car-
rar is een eenvoudige spaanse 
moeder die in wezen weinig 
begrijpt van de oorlog maar 
door haar zoons onwillekeurig 
in het bloedige drama wordt 
betrokken. De noodlottige gang 
van zaken doet ook haar gelief
den hun eigen tragische einde 
vinden. Toen Brecht het stuk 
in 1937 schreef naar een ont
werp van de ierse dramaturg 
Synge, knoopte het onmiddel 
lijk aan bij de aktualiteit en 
maakte als dusdanig veel in
druk op de toeschouwers die • 
de opvoeringen bijwoonden. In 
de rolverdeling ziet u Caro van 
Eyck als Teresa, Hidde Naas 
als José, Kor van Dijk als Pe
dro Jaqueres, Willem Nijholt 
als Paolo, Nell Knoop fungeert 
als een oude vrouw en Bernard 
Droog als de pastoor. Ton Lutz 
had de regie. (Op dinsdag 12 
december - 21ul0 - Brussel 
Ned.). 

CATHY 
Dat Nederland met ernstige 

woningsnood te kampen heeft 
is de meesten van ons wel be
kend. Maar ook in de grote be
volkingscentra van Engeland 
is het niet bepaald eenvoudig 
om een dak boven het hoofd te 
krijgen. Met name in de lon-
dense agglomeratie is de nood 
gioot. Dit permanent tekort 
aan woningen is te wijten aan 
meerdere faktoren : van over
heidswege ongekontroleerde 
huurprijzen die dus zeer hoog 
liggen, onvoldoende wettelijke 
bescherming van de huurder 
en allerlei vormen van bureau
cratie. Van deze situatie is de 

bevolkingsklasse met laag inko
men het grootste slachtoffer. 
In het toneelspel van Jeremy 
Sandford — een produktie van 
de britse televizie — schijnen 
al deze maatschappelijke moei
lijkheden neer te komen op 
het hoofd van Caty en Reg, een 
jong echtpaar dat zijn intrek 
heeft genomen in een mooie 
flat van de britse hoofdstad. 
Beiden hebben ze een goede 
baan en aanvankelijk gaat hen 
alles voor de wind, tot Cathy 
zwanger wordt en haar werk 
moet opgeven. Op de koop toe 
krijgt Reg een ongeval en 
raakt zijn baan kwijt. De ou
ders van Cathy verlenen het 
jonge paar onderdak maar al 
gauw maken ruzies het samen
leven onmogelijk. Een woon
wagen betekent voor de jonge 
mensen even een oplossing 
maar ook daar worden ze uit
gezet en ze verhuizen voor 
even korte tijd naar een ach
terbuurt. Met drie kinderen 
staat het gezin op straat; Reg 
verliest de moed en laat Cathy 
in de steek. De kinderen wor
den haar afgenomen en dit be
tekent meteen de definitieve 
schipbreuk van het gezin. Het 
aangrijpende stuk werd door 
de Screen Writers' Guild of 
Great Britain onderscheiden 
met de prijs voor het beste 
britse televiziespel. Carol 
White speelt de rol van Cathy, 
Ray Brooks die van Reg. De 
dekors zijn van Sally Hulke, 
Kenneth Loach had de regie. 
(Vrijdag 15 december - 20u25 -
Brussel Ned.). 

ROVERSSIMFONIE 
Ietwat oudere kijkers herin

neren zich beslist nog de film 

Roverssimfonie, het meester
werk van Friedrich Fehrer dat 
in de dertiger jaren groot suk-
ses kende en tot het zelfde gen
re hoort als Drei Groschen 
Oper van Berthold Brecht. De 

' enige nog bestaande kopie van 
deze prent in tipisch duitse 
stijl bevindt zich momenteel, 
weliswaar beschadigd en on
volledig, in het amsterdams 
Filmmuzeum. Van de muziek 
zijn de originele partituren 
zoek geraakt. Toch zijn Otto 
Dijk en Loet Steenbergen er in 
geslaagd een goede televiziebe-
werking van de film te maken, 
in opdracht van de nederlan-
se en vlaamse televizie V.P.R.O. 
en B.R.T. Voor de tipisch fil
mische fragmenten zoals 
sneeuwlandschappen en hol
lende paarden moest 'n gepas
te oplossing worden gevonden 
terwijl de liedjes stuk voor 
stuk dienden gerekonstrueerd. 
Het verhaal, een echte, avontu
renroman met veel muziek en 
romantiek, schetst de beleve
nissen van een jolige rovers
bende die het gemunt heeft op 
het geld van een waarzegster. 
Onwillekeurig wordt een zwer
versfamilie die de stal onder 
haar huis bewoont, bij de peri
kelen betrokken. De rovers 
hebben namelijk hun buit ver
stopt in het orgeltje van het 
jongetje Gianno, dat hiermee 
aan de kost komt voor zijn 
moeder en grootvader, en zit
ten hem voortdurend op de 
hielen. 

Voor de zangrollen wordt 
een beroep gedaan op geschool
de stemmen : die van Paolo 
Gorin, Christine Gunne en 
Frans Vroons. Het zoontje van 
Paolo Gorin, David, vertolkt de 
rol van Gianno. De rovers
hoofdman is Kees Brusse, de 
waarzegster Caro van Eyck. 
Acht leden van het Nationaal 
Ballet verleenden hun mede
werking. Muzikale leiding : Leo 
Driebuis, Muzikale medewer
king : Joop Stokkermans. 

(Zondag 10 december - 20u40 
Brussel Ned.). 

Op de Vlaamse TV 
ZATERDAG 9 DECEMBER 
16 00 : Volksuniversitei t — 18 55 : Zand-
monnet ie — 19 00 ; Luceot, katho l iek-
godsdienstige ui tzending — 19 30 : Krab 
en kreef t — 19 52 : Mededelingen -
Hier spreekt men Nederloncis — 20 00 • 
TV-nieuws — 20 25 : Het heeft geen 
noom — 21 45 : Echo — 22 15 : De on 
kreukboren 50e o f l • De dood von de 
Kerstmon —- 23 05 : TV-nieuws 

ZONDAG 10 DECEMBER 
14 00 : De zoon van de Sohara 7e of l 
•— 14 15 : Midas Herhal ing van de derde 
af lever ing — 14 45 : Muziek voor jonge 
mensen — 15 35 : Binnen en bui ten Ge 
vaneerd programma met sport en amuse
ment — 17 15 ' De filosoof van Hogem 
Herhal ing van de zesde af levering — 
18 35 : Kletn, k lem kleuter t je — 18 55 
Een brtef aon Sinterklaas — 19 05 ' 
Avonturen ond^r ree lOe af! : Het ge
heimzinnige p lank ton - ^ 19.55 ' Mede
delingen — 20 00 : TV-nieuws — 20 15 
Sportweekend — 20 40 : Roverssymforwe 
— 22 35 : TV-nieuws. 

MAANDAG 11 DECEMBER 
18 55 : Zandmonnet ie — 19 00 : Hobo, 

de kleine zwerver 24e of! : Maar de 
hond ging mee — 19 25 : Vergrootglas 
op de postzegel — 19 40 : Openboor 
kunstbezi t : < Keukenmeid > door Pieter 

Aertsen (1509 1575) —- 19 52 Mede
delingen - De Weermon — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 Specif ' lm De een
zame lange afstandloper, d-ama van 
Tony Richardson met Tom Cou.tcnoy en 
Michael Redgrave — 22 00 Gostpro-
grammo De LiLerale gedaante en act ie 
— 22 30 TV-nieuws 

DINSDAG 12 DECEMBER 

18 55 Zandmonnet ie — 19 00 Tiener
k lanken — 19 35 Kwort E"f e — 19 5 2 : 
Mededelingen - Hier s j reekt r ren leader-
lands — 20 00 • TV nieuws — 20 25 : 
Biografie ( I I ) Vandaag Joak Kluger —. 
21 10 Emdeliik "vakantie ' I V spel door 
Peter F H Haeksema — 21 55 Veioeat 
niet te lezen — 22 30 22 30 TV-
nieuws 

WOENSDAG 13 DECEMBER 

17 00 • Televisum — 18 55 Zondmarv 
net ie — 19 00 Jeugd zonder grenzen 
- 19 15 Horizon Mogaz n« over we
tenschappen en techPiCk — 19 52 M»» 
dedelingen - De Weerman — 70 0 0 t 
TV-nieuws — 20 75 De Di-k van D- ,*» . 
show 44e af l Richip s tweede naam —. 
20 50 Vollcsconcert door hef Symfonie
orkest von de B R T o I v Daniel Steme-
Te'd -— 21 35 De a f ' fammel in ' -cn 29 
a f l De Bourbons van Sponie — 22 25 s 
TV-nieuws 

DONDERDAG 14 DECEMBER 
18 55 Zondmannet ie — 19 00 Zorro 
I4e af l — 19 25 Tienerklonken — 
19 52 Medede ingen - Hier sp eekt 
men Nederlands — 20 00 Tv' nieuws 
— 20 25 • Sherlock Holmes Vi|t,.l3 a f le 
vering • De vrouw voor het room —. 
21 15 : 100 laar it Das Kapi ta l » — 
22 05 : Premiere — 22 35 TV-nieuwS. 

VRIJDAG 15 DECEMBER 

18 55 : Zandmonnet ie — 19 00 Fi lm
museum von de schaterlach Opgepast 
met Snub Polard — 19 10 : De wereld 
IS klein Oerwoudbewoners — 19 35 • 
Zoekl icht — 19 52 • /«Vcdedelingen .' 
? ^ ^Weerman — 20 00 • TV nieuws •— 
20 25 Her>k Elsmk Kleinkunstprogram-
ma - ^ 20 55 • Cathy TV spel naar het 
verhaal von Jeremy Sandford — 22 15 ; 
TV-nieuws — 22 25 : Het museum von-
doog Een enquête door Ludo Bekkers. 

Onze selektie 
ZATERDAG 9 DECEMBER 

21.45 BRUSSEL NED. 
ECHO ' 
20.50 NEDERLAND I 
EERSTE MAN 
Film. 

ZONDAG 10 DECEMBER 

20.40 BRUSSEL NED. 
ROVERSSYMFONIE 
Naar de gelijknamige film van Fre
derick Feher - TV-bewerkmg . Qtto 
Di|k en Loet Steenbergen 
20.30 NEDERLAND I 
DORUS 
Ontspanning met Tom Manders. 
20.45 FRANKRUK I 
LA LOI DU SILENCE 
Film van Alfred Hitchcock. 

MAANDAG 11 DECEMBER 

20.20 NEDERLAND 1 
INDONESIË 
Dokumentaire film over Indonesië 
vandaag. 

DINSDAG 12 DECEMBER 

21.10 BRUSSEL NED. 
DE GEWEREN VAN VROUW CARRAR 
Eenakter van Berthold Brecht. Verta
ling en tv-bewerking door Ton Lytz 
en Hans Keiler. 
21.55 BRUSSEL FRANS 
WALLONIË 67 
Uitzending van Henri Mordant Van. 
avond Het woud in Wallonië. 

WOENSDAG 13 DECEMBER 

21.35 BRUSSEL NED. 
DE AFSTAMMELINGEN 
Tweede aflevering . De Bourbons 
van Spanie. 

DONDERDAG 14 DECEMBER 

20.30 BRUSSEL FRANS 
IL BIDONE 
Film - Realisatie • Federico FelUnl. 
20.50 NEDERLAND I 
DE BÜRGERMANS BRUILOFT 
TV-spel 
21.50 NEDERLAND I 
PROGRAMMA MET CABARETIÈRE 
JASPERINA DE JONG 

VRIJDAG 15 DECEMBER 

20.25 BRUSSEL NEO. 
HENK ELSINK 
20.55 BRUSSEL NEO. 
CATHY 
(Cathy come home) 
TV-spel naar het verba»! van J«r*-
wy Sanelford. 
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DESKUNDIGEN BUITEN 

Jaak Lecoq beklaagt er zich 
terecht over dat meer en meer 
sportvedet ten zogezegd joerna-
Ust gaan spelen en de echte 
beroepsmensen verdringen, al 
was het m a a r van de perstr i
bunes met hun beperkt aanta l 
plaatsen. Hij wijst er op dat 
die vedetten en vedetjes en 
rechthebbenden — lief, vrou
wen, moeders , schoonvaders en 
kinderen — wel bereid zijn 
hun handtekening te plaatsen 
onder hun zogenaamde arti
kels en op de keei zijde van de 
checks, maar bl i jkbaar niet be
reid zijn om de andere onge
makken , het beroep van joer-
nalist eigen, te dragen. 

In « Sport '67 » vindt ge nog 
slechts art ikels onder tekend 
door nieuwe « gewiekste » 
sport joernal is ten als Rik van 
Steenbergen, Claudine Acou 
(mevrouw Eddy Merckx) en 
andere mensen van dat soort . 
Triestig. 

Maar waar ligt de schuld ? 
En waarom lenen de beroeps
mensen en zich toe ar t ikels te 
schrijven om ze door anderen 
te laten onder tekenen ? Het 
peil wint er ook niet mee. Laat 
het dus zijn : een fiets voor de 
renner , een pen voor de joerna-
Ust ! 

HARDE NOTEN 
Een paar maanden geleden 

hebben wij hier het verhaal ge
bracht van de kwestie tussen 
de Belgische Voetbalbond en 
de heer Lantsoght. De laatste 
was door de bond beschuldigd 
geworden van korrupt ie , en ge
straft. Meteen werd zijn klub 
Cerclc Brugge verwezen van 

eerste naar derde afdeling. De 
heer Lantsoght spande een pro
ces in tegen de bond en won 
het daar hij van oordeel was 
da t de rechten van de verdedi
ging geschonden waren . 
De bond werd veroordeeld en, 

m a a r het is nooit duidelijk ge-
foi^muleerd, dit bleek m te hou
den dat de schuld van de heer 
Lantsoght niet bewezen was . 
De bond is echter in beroep ge
gaan en op dit ogenblik is 
hierin nog geen u i t spraak ge
vallen. Na het eerste proces 
vroegen we ons af wat Cercle 
Brugge zou doen. Als de schuld 
van de ondervoorzi t ter Lant
soght onbewezen werd geacht, 
waar was dan de schuld van de 
klub ? En wat dan met de zeer 
zware straf ? 

« Les Spor ts » meldde deze 
morgen dat Cercle ook een pro
ces zou inspannen tegen de 
bond. 

Het wil ons voorkomen dat 
de bond nog ha rde noten zal te 
kraken krijgen. 

TROETELKINDEREN 
Men leest tegenwoordig meer 

en meer de viaag of de grote 
voetbalklubs — en we zullen 
m a a r vlakaf zeggen : Ander-
lecht — bevoordeligd worden 
tegenover de mindere goden. 
Niet alleen door allerlei facili
teiten vanwege de bond, m a a r 
ook op het veld vanwege de ar
bi ter (al dan niet gefloten 
s t rafschoppen en zo) . Vele 
joernal is ten sloven zich af om 
a -f b te bewijzen dat dit niet 
het geval is, en dat het m a a r 
wat jaloerse praa t is van enke
le ni jdigaards. 

Wij denken integendeel da t 
Anderlecht inderdaad nogal 

eens bevoordeligd wordt , doch 
voegen er direkt aan toe, dat 
't niet hun schuld is. Ze vragen 
er niet om en hebben hel niet 
nodig. Een klub als Anderlecht 
heeft na tuur l i jk heel wat in de 
pap te b rokken in de bond en 
het scheidsrechterskomitee . 

Bij het publiek is ze heel po
pulair en daar heeft ze ook 
wat voor gedaan. Ze heeft bij
na altijd voetbal gebracht w a a r 
anderen hun best deden om zo
veel mogelijk af te breken. Ze 
heeft de sport joernal is ten bij
na als één man rond zich ge
schaard, soms meer suppor te r s 
dan repor te rs . Ze heeft b i jna 
een mite in het leven geroepen. 
Het « laissez jouer Andei-lecht» 
is er een kleine uit ing van. 

Is het niet normaal dat som
mige scheidsrechters zich on
derdanig afsloven om die grote 
klub 'n beetje terwille te zijn ? 
't Is niet schoon, m a a r 't is 
menseli jk. Misschien beter t he t 
wel eens. Bij voorbeeld als e r 
nog « groten » komen. 

BRITSE "FLEGMA" 
Vóór een paar weken meld

den we nog dat de br i t se poli
tie naar aanleiding van een 
voetbalwedstr i jd verplicht was 
een vijftigtal rekels aan te hou
den. Sommige van cUe vurige 
voetball iefhebbers waren ge
wapend met heel gevaarlijke 
gelegenheidswapens zoals bvb. 
vleeshaken. 

We schreven ook toen dat de 
zo om hun flegma bewonderde 
b r i t s e ' voetball iefhebbers op 
hun kop gevallen schijnen, en 
dat men daar vroeg of laat nog 
eens d rama ' s zal beleven zoals 
in Zuid-Amerika of Turki je . 

Deze week al is er een nieuw 
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De topnuiicii MUI \otig weekend Andeilecht-F.C. B, ,,^^^ . . ...i 
Hiinst in duel met de brtigse verdediger Axelsson. De kopbal zal 

echter naast doel belanden. 

geval van sport ieve passie bij 
de gent lemen. Een groep sup
por te r s , op reis van Manches
te r naa r Londen, om daar een 
ma tch bij te wonen, heeft er 
niet be ter op gevonden dan de 
trein af te breken. Alles wat 
m a a r kon losgemaakt worden , 
werd vernield en door de ra
men gegooid. Om de p re t nog 

wat te vergroten, w e r d het^ 
haaldeli jk aan de noodrem ge
t rokken , zodat de snel t rein en
kele keren werd opgehouden. 

De br i t se spoorwegen zou
den bes t speciale suppor te rs 
t reinen inleggen, beestenfour-
gons bvb. waar in niets af te 
b reken valt en die van buiten
af gesloten zijn... 

Of> aanraden van de moderne — 
en dus goede — pedagogen en psicho-
logen hebben unj onze kinderen niet 
te ï'eel fantazietjes veiteld onder de 
vonn van duiveltjes en engellje^, 
liekijes en rensjes, elfjes en jeeljes, 
maa' )ien vmzichtig binnengeleid in 
de teéle wcield loiidoin heji. Aldus 

van de nationale engelse voetbal
ploeg, zoal « schujfl > in zijn boek. 

Hij zegt zo ondei meer, in navol
ging van Jacques Anquetil, want die 
vei telde hel cvk al : < SpoUief ? Ik 
ben helemaal niet spoitief. Ik ben 
een slwlman >. 

En hl] Ifgl uit dat het zijn werk is 

SPORTMAN 

hebhen ivij hun gezegd dal lond Pa
sen de klokken niet naai Rome gaan, 
maai ma naat de banketbakkei, en 
dat het niet stnteiklaas is die rond 6 
dcceiiibei kosten doet, maar pa en 
ma. leder jaar lond sinterklaas ver-
lelt een van onze bengels, legen beter 
u'elcn tn, dat hi] dat loch luel een 
beetje geloojt, van sinterklaas. Hij 
moest anders eens niets biengen. Kin
dei U]ke logika waar tegenover ons 
grote-mensenveistand bol staat. 

Aan dat gel\jol tegen-bcter-u eten-in 
uit piojijl moeten we denken xi'an-
7iee) we zien hoe de sportjoeinalislen 
— 1'erleden week nog Jacques Le-
cotq — katoen geven tegen wal Jac-
ky Chailton, de stopper van Leeds en 

STIELMAN 
te beletten dat de tegenstrevers doel
punten maken en dat hij niet zal aar
zelen, wanneei het nodig is om ztjn 
weik goed utt te voeren, een fout, ook 
een zwaie, te begaan wanneer hij zo 
een doelpunt kan verhinderen. Dat is 
zijn weik, en niet van rond te lopen 
niet een week haitje en de betiach-
ting een biave jongen le zijn. Dit 
fouten maken behooit nu eenmaal 
tot zijn lueik, zoals het het werk is 
van de schcidsieclitei die fouten des-
gevallend te bestiajfen met een pe
nalty. 

Koitom, Jacky lekenl grondig af 
met leat wij dooi gaans spoilivitcit 
en fair-play noemen. 

Daaivoor nu zijn de joernalisten 
boos. Niet omdat hij die fouten 
maakt, want dan moesten zij al lang 
en op ledeieen bo\)s zijn, maar om
dat hij dat zo vlakaf zegt. 

Maar wie verwacht nu eigenlijk 
fair-play f Wi] niet meer, wi] hebben 
het afgcleeid. De speleis? Wat zegt 
Cliailton? De scheidsiechtei ^ Ds 
supporters misschien? De diiigenten 
of tiaineis? Indeidaad . memand. 

Niemand tenzij, zo zegt zij tenmin
ste, de spoitpeis. En precies van haar 
veiwondeit ons dat, leant wij begiij-
pen niet best hoe zij dal gcbleir om 
spoilivileit en zo sameniijmi met 
hang naar kommeicializalie, sensatie, 
vedellenkulliis en dies meer. 

WIJ begrijpen ook niet ^ed luaar-
om de spoitpeis het Anquetil en 
Chailt07i kivalijk neemt dat zij een 
feit konslateren, waarvoor met zij, 
maar in giote male de sportpers ulf 
veianlioooi delijk is. 

O zekei, wij ook betieinen het ver-
dxLijiien van de beguppen als fair-
play, maar we zijn beieid dat te aan-
vaaiden als een feit, zoals de beide 
Jaak'en hel zeggen. 

Wij zijn beietd vanwege hen en 
hun maats, de zogenaamde sttelman-
nen, met het minste le veiwachten 
op hel gebied van spoitetiek oj spoit-
moiaal. 

Wij zijn beieid nog maai alleen 
oog le hebben voor de stielkeiinis, 
met daarin begrepen de ermee ver
wante bi utaliteiten en vuile kneepjes. 
Wi] Vlagen zelfs niet beter, want het 

zal ei toe bijdiagen eindelijk eens een 
onderscheid le maken tussen wat wij 
zullen noemen dé sport, d.i. sport om 
de spoit, om het spel, om de wel
doende inv\>ed ervan op lichaam en 
geest, en xuaaivan de fair-play uiler-
aaid nog een belangrijk onderdeel 
uitmaakt, en hun sport, de beroeps-
spoit, het spektakel, de show, beoe
fend door mensen van wie men geen 
weekhaitigheid moet verwachten in 
de voim van sportivileit, maar vak
manschap en efficiëntie. 

Onze vooikcur gaat naar de eerste 
sport, maar de tweede laat ons niet 
K»iveischillig. We aanvaaiden ze als 
een feit. En we willen ze gerust, zoals 
Jacques en Jackie hel vragen, bena
delen als een beioep. Wij willen van 
de heien geen fair-play meer viagen. 
Waaiom Iromvens zouden we 7 Vroe
gen de Romeinen iels dergelijks van 
hun beroepsspoiIvedetlen, de gladia-
loien ? 

Vooitaan dus, naast liefhebbers-
spoil met fan play, beroepsspoi t zon
der. 

WIJ gaan akkooid, in de hoop dat 
ei u'cldia een lijd komt, waaiin de 
nu veiguisde fair-play zal behoren tot 
de stielkennis. Waaiin de spoitivi-
teit noodzakelijke voorwaarde zal 
ii'ordcn van de leefbaaiheid van het 
beioep : sport. 

Misschien zal de beschaving nog 
ooit tol op die lioogte laken. 

En ondel tussen welen lüe waaraan 
om liouden : van de bciocpslui geen 
sportivileit. 

file:///otig


BEKERS 
In het kader van de Europa-

beker voor landskampioenen is 
Anderlccht te Praag Sparta 
gaan bekampen. Het is rede
lijk goed meegevallen voor on
ze « ketjes ». Ze verloren 
slechts met 3 - 2, het had veel 
erger kunnen zijn. Ze raakten 
op nogal gemakkelijke manier 
aan hun tvvee doelpunten, toen 
eerst de Sparta-keepcr uit
schoof bij het grijpen naar een 
niet moeilijke bal en nadien 
een verdediger, toen hij een 
evenmin moeilijke bal wou 
wegtrappen. De doelpunten zit
ten erin en dat alleen telt. An
derlccht had ook niets te ver
tellen gehad als de — overigens 
goede — scheidsrechter Kia-
lunda van het veld gezwierd 
had, toen deze meende een — 
gefloten — fout zelf te moeten 
bestraffen met een oorvijg. Ki-
alunda doet zich de laatste 
tijd nogal eens meer opmerken 
door dergelijke « gestes ». 
Waarom eigenlijk ? Hij speelt 
zonder dat toch ook goed. 

Inmiddels is het « laissez jou-
er Aanderlecq » verandert in 
een sombere weeklank : de 
Pragenaars hebben bittere 
vveerwraak genomen op Ander-
lecht. Bitter inderdaad in die 
zin dat de 3-3-uitslag een dom
per op de anderlechtse ambi
ties is en dat die uitslag het ge
volg is van een reeks ongeluk
kige toevallen. Ditmaal hadden 
de Anderlechtenaren stellig be
ter verdient. 

EEN ENKELE LELIE 

Wij stellen ons voor dat onze 
lezers — zo die er al zijn — 
niet behoren tot het soort 
krantenlezers dat alleen de fo

to's bekijkt en de sportberich
ten spelt. Dat zouden wij spij
tig vinden trouwens. Wij ver-
ondei'stellen verder dat zij 
ook niet bepaald verzot zijn op 
de spektakelsport die vooral 
rond de tapkast uitgroeit tot 
werkelijke sport, en in de 
sportpagina's van de kranten. 
En dat zij — onze lezers — we
ten dat er hogere waarden en 
dus veel belangrijkere lektuur 
is dan wat in verband staat 
met « sport ». 

Om deze stukjes te schrijven 
moeten wij echter wel iedere 
week een enorme hoop sport-
proza doorworstelen, uit de 
meest uiteenlopende bladen en 
publikaties.» Iedere^ dag op
nieuw, bladzijde na bladzijde, 
ge\iild met de meest krankzin
nige onzin over de meest onbe
nullige dingen. Over het al dan 
niet potjes-plassen van die of 
die renner. Over het lief van 
een koereur, dat op slag het 
schranderste wezer). op aarde 
wordt en een toonbeeld van al
le mogelijke deugden. Over 
supporters die vinden dat hun 
favoriet een soort god is, en al
le andere een hoop lompe idio
ten, dit alles gesteld in een taal 
die overloopt van superlatie
ven (grandioos, fantastisch, 
sensationeel, bovenmenselijk, 
ongeëvenaard, onnavolgbaar, 
enz.). Van al die lektuur krijgt 
men uiteindelijk een lelijke in
digestie, dat men geen sport
krant meer bekijken kan. Dan 
gaat men door de duur over
drijven aan de andere kant en 
alles waardeloos vinden, be-
1 a c h e 1 i j k, kultuurdodend, 
mensonwaardig. Ook dat is 
mis, want in het moeras van de 
spektakelsport bloeien nog en
kele blanke leliën. Laten wij ze 
zoeken. 

DE AKTIE GAAT VERDER ! 
Stort een milde bijdrage op 
p.r. nr. 4831.91 van Mevr. 
De Schuyteneer- Brussel 8. 

WENTELPOORT 

type ALUG 

HERMES 
SCH«eL 54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33. 
BrusseL 

• 
VOLLEDIGE 
SEKHETARIAAT-
KUHSUS IN 2 JAAR 

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

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

Beter en voordeliger. 
L8 106 

Standaarduitvoering r» r- » # r-
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R E V E T 
in gephosfateerde staalplaat. O ' ) O O D 
Zeer lichte bediening. .c O U y O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. i 

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

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

CE 108 

VOOR DE EERSTE MAAL TE BRUSSEL 

DIYO - CASH AND CARRY Ent. i. mnmi 
SPECIALIST van de VERKOOP AAN PARTIKULIEREN VAN DIEPVRIESPRODUKTEN 
( + dan 300 art ikels) -Voed ingswaren , Text ie l , Onderhoudsprodukten ( ± dan 250 art ikels) aan groothandels-
pri js. U verdient minstens 20 a 4 0 % op de to ta l i te i t van de produkten die U rechtstreeks koopt in onze stapel-
huizen CASH A N D CARRY. Ziehier enkele voorbeelden : 

Ter gelegenheid van de opening 

FRISKO-GESCHENK 
elke aankoop van i jskreem geeft recht aan dezelf
de hoeveelheid gratis, bv. 

24 noisellas — ristourne 2 0 % 
24 noisellas gratis 

48 noisellas 

RUNDS-, KALFS-, VARKENS-, 
PAARDEN- en SCHAPENVLEES, 
T O T 

20 % 
GOEDKOPER D A N DE 

N O R M A L E WINKELPRiJZEN 

GROENTEN- EN 

DIEPVRIESVIS T O T 

40 % 
GOEDKOPER DAN DE 

NORMALE WINKELPRIJZEN 

<o 

DIVO-CASH AND CARRY 
(begin autostrade Brussel-Oostend?) 

Noordkust laan 10, Groot-Bi jgaarden 

Telefoon : (02)27.43.47 (5 l i jnen) ' 

Grote park ing - Gezien het groot sukses zal de 

CASH A N D CARRY open z i j n iedere dag van 9 

to t 1 8 u, 's woensdags van 9 to t 21 u en 's zater

dags van 9 to t 19 u. 

Ter gelegenheid van de opening word t aan elke k l iënt 

een geschenk aangeboden (geldig van zaterdag 2 de

cember to t zaterdag 9 december inbegrepen). 

Koop uw diepvriezer of koelkast bij ons aan 15 % van zijn waarde en 
het saldo af te korten door afname van produkten. 
Wij bedienen reeds meer dan 20.000 kliënten ten huize met onze reeds 
bestaande distributiedienst. 

Vraag ons een dokumentatie zonder verbintenis. 



PERS 

De ontbindingsverschijnselen vertonen 
zich verder bij de B.S.P. Nu in Verviers 
duideüjlv gebleken is dat de « waalde 
broeders niet langer op het gezelschap 
van de vlaamse dito gesteld zijn, zoeken 
deze « in verwarring en in verdriet » de 
toekoni&t te peilen. Op dat vlak zijn er 
wel enkele ongewone verklaringen. 

De Volksunie maakte geen slechte beurt 
In het parlement, zo zeggen zelfs weer 
onze ergste tegenstanders. Tot slot krijgt 
ge een portrettengalerij van enkele V.U.-
mensen zoals ze gekonterfeit worden links 
en rechts. 

VOLKSGAZET 
Hoewel voorzitter Collard enkele dagen 

Sater nog eens de unitaire viool opentrok 
n Le Peuple, Vooruit en Volksgazet had 

« sindikalist » twee dagen eerder de 
Volksgazetpersen onder het volgende pro
za doen kraken. 

« Blijven de waalse A.B.V.V.-gewesten 
bij hun strakke houding — en dat is meer 
dan waarschijnlijk — dan zal er voor de 
Vlaamse gewesten geen andere keuze zijn 
dan iiet voorbeeld te volgen. Want het is 
niet denkbaar dat de waalse sindikalisten 
in blok, de vlaamse in verspreide orde 
zouden optreden. En als dan in Wallonië 
de aktie Waals is en in Vlaanderen 
Vlaams, hoever zijn wij dan van de fede
ralistische struktuur ? Wat voorlopig 
« vleugelvorming » heet is een feitelijk 
federalisme dat zijn naam niet zegt. Maar 
het gevaar voor \ er\ reemding tussen Wa
len en Vlamingen is tastbaar. En dan heb
ben wij nog niet eens stilgestaan bij de 
beroepscentrales die alle op nationale ba-
zis ingericht zijn en statutair de meeste 
zeggenschap hebben in het A.B.V.V. Wat 
zich voor hen aftekent is méér dan alleen 
« aanpassingsmaatregelen ». 

Heeft de B.S.P. redenen om zorgelijk het 
natit)naal kongres tegemoet te zien, het
zelfde is waar voor het A.B.V.V. s>. 

VOORUIT 
De gentse B.S.P.-krant dreigt tegen. Een 

Terheugend verschijnsel, de oude dood
doeners van « het klerikale Vlaanderen » 
in geval van federalisme worden eindelijk 
wat geminlmalizeerd. Het kan de vlaamse 
beweging slechts ten goede komen. 

« Te Klemskerke greep ook een mini-
mumkongres plaats, maar dan in een an
dere betekenis. Dit betekent dat de Vla
mingen te Klemskerke verder konden 
gaan dan wat werd geadvizeerd. 

We zouden inderdaad de toestand in 
Vlaanderen als volgt kunnen schetsen : 
een voorhoede is overtuigd federalist (de 
federatie Aalst, de groep « Links », min
derheden in de diverse federaties) ; een 
achterhoede is overtuigd unitair (vooral 
de oudste generaties) ; het voetvolk van 
de massa is eerder onverschillig terzake. 

Inderdaad, de grote anti-federalistische 
faktor bij de vrijzinnigen in Vlaanderen, 
de schrik voor de klerikale minorizatie-
dreiging, is fel verminderd. Het vlaamse 
vertrouwen in eigen kracht en mogelijk
heden is stijgend. Men zou in een federa

listische perspektief eerder vrezen voor 
een waalse mislukking, wegens de waalse 
ekonomische en financiële zwakheid, ook 
in een federale staat en wellicht, vporal in 
een federale staat. In Vlaanderen daaren
tegen weet men dat men de havens heeft 
en de meeste spaargelden én de werk
krachten. 

De vlaamse socialisten kunnen dus 
eventueel verder gaan dan Klemskerke. 
Dat is een kwestie van bezinning, politiek 
realisme en... tijd ». 

DE STANDAARD 

In zijn parlementaire rubriek laat Manu 
Ruys even licht vallen op de V.U.-medalje 
en de C.V.P.-keerzijde bij de algemene be
spreking van de regeringspolitiek. 

« Ook de premier moet nog spreken. En 
antwoorden op de direkte vragen van 
Frans van Mechelen : Komt er eindelijk 
eeiï rechtvaardige verdeling van de kre
dieten voor het wetenschappelijke onder
zoek ? Of moeten wij ons vertrouwen in 
het kabinet opzeggen ? Deze laatste vraag 
klonk wel v. at té ontstuimig. De leuvense 
hoogleraar weet best, dat zijn partij een 
regering nog niet zo snel ten val brengt 
op een niet-ingewilligde vlaamse eis. 

Frans van der Eist hield een voor zijn 
pnrtij l)elangriike doktrinaire uiteenzet
ting : « Wij zijn niet negatief of enkel op 
hef opp'ozitievoeren ingesteld. Wij verte
genwoordigen een alternatief. Wij belicha
men een politiek die, via ruimere autono
mie voor Vlaanderen, een waarachtig de-
mokratisch regime moet tot stand brengen, 
dat de Staat dichter tot het volk voert ». 
De voorzitter van de Volksunie sprak ech
ter op dat gevorderd uur, waarop het ab
senteïsme bijna normaal lijkt... », 

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

Zelfs dit unitaristische partijblad van 
de C.y.P. gaf ruiterlijk toe dat het toch 
niet zo'n onnozelaars zijn, als zij ze jaren 
hebben afgeschilderd. 

« Een goede oppozitie-tussenkomst was 
ook die van de h. Van der Eist, leider der 
Volksunie-fraktie, Hij had er werkelijk 
zijn werk van gemaakt en een massa do-
kumentatie doorworsteld. Traag en na
drukkelijk in zijn debiet, keihard naar de 
inhoud, belichtte hij van uit zijn stand
punt al de facetten van het regeringsbe
leid. Inzake de procedure der bijkredieten 
stelde hij een niet alleen voor deze rege
ring, maar voor alle regeringen, pertinen
te en vervelende vraag. De Volksunie 
blijkt het stadium der parlementaire de
magogie voorbij, ze zoekt de echte demo-
kratische toon te pakken ». 

'T PALLIETERKE 
geeft de prijs van de onnozelheid of laf
heid in dit geval aan de vlaamse C.V.P., 
die grandioos haar waar gelaat toonde bij 
de bespreking over de pensioenen der zgn. 
kleine incivieken. 

« Vorige week debatteerde de Kamer 
hierover opnieuw. Maar deze keer was het 
hoofdstuk over de zgn. incivieken, dat 
enkele jaren geleden de instemming kreeg 
van cevepeërs en socialisten, plots ver
dwenen. 

Frans Vander Eist nam dat niet. Hij 
viste snel de tekst van het kwestieuze 
hoofdstuk weer op en diende deze in als 
amendement. 

Toen kreeg je de demonstratie van 
kleinmenselijkheid. 

Zegde Kiebooms : de politieke konjunk-
tuur is veranderd. De huidige regering 
heeft zich op dat punt niet verbonden. Zo 
er maar een schijn van kans bestond dat 
dit amendement een meerderheid zou ha
len, zou ik de Kamer en ook mijn vrienden 
vragen het goed te keuren. Nu vraag ik 
hen zich te onthouden. 

Zegde Verroken : het is een tekst die 
reeds werd aanvaard door de cevepeërs. 
Hij is trouwens van ons overgenomen. Wij 
onthouden ons. 

Alleen de mannen van de Volksunie 
repten zich. Schreeuwden tegen de on
rechtvaardigheid en tegen het feit dat 

menselijkheid plots werd gezien in ter
men van meerderheid en oppozitie, zoals 
Kiebooms dat stelde. Vik Anciaux moest 
zelfs enkele keren Mik Babyion bezwerend 
op de schouder kloppen of er waren in
cidenten. Maar met schreeuwen kun je 
geen tekort aan mankracht vergoeden en 
de stemmenbalans in het voordeel van een 
rechtvaardige zaak doen doorwegen. 

Zeker niet wanneer er heren zijn van 
het slag Kiebooms die geen meerderheid 
willen geven. liet heilig Lowietje, de pre
dikheer van de anmestie is diep gevallen». 

PAN 
Daar zal Boudewijn-Baudouin-Bal-

dwin voorlopig dan geen zorg over moe
ten hebben hoe hij het hoger geciteerde 
wetsvoorstel zou moeten ondertekenen. 
Hij zit anders met zorgen sinds Wim Jo-
rissen zich over de geboorteakte van sire 
gebogen heeft. 

« Sinds twee Volksunieparlementairen 
de vraag gesteld hebben slaapt hofdigni-
taris Molitor er niet meer v^n. « Is het ja 
of niet overeen te brengen met de hogere 
belangen van 't land van kunsten en we
tenschappen dat zijn majesteit voortgaat 
met onveranderlijk de officiële dokumen-
ten te ondertekenen met « Baudouin » of 
ze nu opgesteld zijn in het Frans of « en 
moedertaal ». Als de koning' zich iiaar 
Vlaanderen begeeft tekent hij de gulden-
boeken altijd « Boudewijn », maar de ju
risten zijn formeel op dit punt : zijn enige 
wettige voornaam die hem werkelijk iden
tificeert voor de burgerlijke stand is 
« Baudouin » en geen andere. Maar de 
aanhef van de wetten begint met « Wij, 
Boudewijn, koning der Belgen ». Waarom 
kan men dan ook de ondertekening niet 
vertalen ?... de strijders van 1830 zouden 
er waarschijnlijk nog eens voor uit hun 
graf komen. 

Kan de koning niet tekenen op een on
leesbare manier of beter nog : met een 
kruisje ? ». 

HET P E N N O E N 

Over drie bladzijden geeft Jan Olsen 
een vraaggesprek met Wim Jorissen. Een 
groot deel van de daarin beschreven akti-
viteit kennen de meesten die al jarenlang 
de Volksunie-opbouw hebben gevolgd. 
Graag halen we een geciteerd stukje aan 
waarin Jorissen beschreven werd door 
zijn opvolgers aan de leiding van het gent-
se K.V.H.V. 

Wij kunnen uit die beschrijving van 20 
jaar terug alleen maar het woord van 
Nietsche beamen : « Character ist Schick-
sal » — ieder volgt zijn natuur. 

« Hij kent maar één doel : Het Verbond 
zijn kordate en doortastende houding te
ruggeven. Gedaan met het slap en zout
loos gedoe. Het Verbond voor de Wim is 
de strijdorganisatie der Katolieke Vlaam
se Studenten. Voor dat Verbond heeft hij 
zijn totale persoonlijkheid ingezet : zijn 
stormende vechtersnatuur en konsekwen-
te redeneringskracht, zijn deftige konnek-
ties en zijn vele boemelrelaties, zijn ton-
nenledigende zuiperskwaliteiten en zijn 
doeltreffend sex-appeal, zijn filologisch 
jezuïtisme, zijn mateloze pretentie. On
doordachte bewondering voor vermaarde 
« grootheden » is hem even vreemd als 
klerikale bekrompenheid. In zijn bruisen
de zelfbewustheid treedt hij iedereen met 
zijn snijdende kritiek te lijf. 

Het markantste in heel zijn werking 
hier te Gent is zijn durvende vernieu
wingskracht. In het lamme postbevrij-
dingsleventje te Gent heeft Wira Jorissen 
de vernieuwende delen en het nieuwe ge
luid gebracht. Dat is de grootste lof, die 
men hem brengen kan ». 

DE VLAAMSE OUD-STRIJDER 

Brengt op zijn eerste bladzijde hulde 
aan Nand óeerts, de pas overleden V.O.S.-
voorman, tevens voorzitter van V.U.-Bor-
gerhout. Zo waren zij, die ontembare 
doorzetters van de Ijzergeneratie. 

« ... Deed zijn militaire dienst en kwam 
dan ook aan het front in 1914, alwaar hij 

LAAT DE BOOM VAN WIJ GROEIEN ! 

Neem een abonnement of hernieuw het. 

Binnen kort komt de postbode Het leesgeld innen. 

Leg het klaar, hi j komT maar één maal ! 

kennis maakte met de frontbeweging en 
ook aan den lijve mocht ondervinden wat 
België voor Vlaanderen te betekenen had. 

Het was dan ook niet te verwonderen 
dat hij na de oorlog, reeds politieofficier 
zijnde te Borgerhout, terecht kwam in de 
frontpartij en later in het Vlaams Natio-
naai Verbond. 

Uiteraard van de zaak, was Nand Geerts 
ook lid van V.O.S. Borgerhout vanaf het 
ontstaan \ an deze afdeling. 

Zijn trouw aan Vlaanderen heeft hem 
dan na de bevrijding ook niet gespaard 
van bet zwaard der repressie... hij deed 
« pensionaat » zoals zovele Vlamingen en 
met hem... Zijn kroost, zijn zonen, gingen 
dezelfde weg « en dezelfde doos » in... En 
wat vooral de familie Geerts, Mevrouw 
Geerts inkluis, zeker en vast tot ere strekt, 
is dat zij niet verbitterd uit gevangen
schap kwamen, doch wel met de verbeten 
wil : wij geven het niet op. Wij zijn over
tuigd van het goede recht van onze zaak... 

En inderdaad, de Nand was nog niet 
lang « los » of hij stond naast Cj-riel Rous-
seeuw en anderen « om onder kulturele 
vormen » Vlaanderen opnieuw te dienen. 
Wij vinden hem dan ook terug in V.O.S., 
Pallieters e.a. en hij voelde de leemte en 
toch tevens de sterkte aan van de vlaamse 
partij . . . Hij zette zich dan ook in voor de 
« Concentratie », gevolgd door de huidige 
« Volksunie *. Zijn vredeswil, zijn streven 
naar eenheid, zijn vaderlijke goedheid, 
doch doordrijvendheid liggen hier wel aan 
de bazis van zijn voorzitterschap te Bor
gerhout ». 

W^ALTER LUYTEN. 

BEWEGINGS
WIJZER 

Brussel - Haile • Vilvoorde 
ABONNEMENTENSLAG 

Tijdens de arrondissementsraad 
van 2 dezer werd, In het kader van 
de nieuwe abonnementenslag, voor 
elke afdeling een eigen streefnorm 
voor werving van nieuwe abonne
menten vastgelegd De streefnorm 
is te bereiken per 31.1.1968. 

Anderlecht 5, Asse 10, Beersel 5, 
Brussel 10, DIegem 5, Dilbeek 14, 
Dworp 8, Ellngen 6, Evere 8, Gal
maarden O.V. 5, Gooik 8, Grimber
gen 10, Groot-Bijgaarden Z. 5, Halle 
10, Hekelgem T.E. 18, Iloellaart 8, 
Hofstade M. 5, Itterbeek 5, Jette 
10, Kampenhout B.B. 8, Kapelle 
o.d.B. 12, Ganshoren K. 5, Kraal-
nem 10, Laken 5, Liedekerke 10, 
Machelen 8, Merchtem 5, N.O. 
Heembeek 5, Overijse 5, Roosdaal 
10, Schaarbeek 5, Schepdaal 5, St. 
Agata-B. 5, St. Geneslus-R. 10, St. 
Jans-Molenbeek 5, St. Joost-t-N. 10, 
St. Kwintens-Lennik 5, St. Martens-
Bodegem 5, St. Pleters-Leeuw 5, 
Steenokkerzeel 10, Ternat 5, Ukkel, 
V. St. Ginis 8, Vilvoorde 10, Weer
de 5, Weniniel 5, Wolvertem 5, Za-
ventem N. 6. 

Nogmaals krijgt het arrondisse
ment de gelegenheid te bewijzen 
dat het zijn naam van « frontarron
dissement » waardig is. Aan de 
slag 1 

Gent 
Kolportage met het weekblad 

<t Wij » zondag 10 december te 
Heusden. » 

Samenkomst en \ertrek « Onder 
de Toren » bij St Jakobs 20, om 
9 uur. 

Melle 
De kolportage met het weekblad 

op zondag 3 december gaf als uit
slag 104 verkochte nummers. Re
kening houdende met het feit dat 
voornamelijk de verste uitkanten 
van de gemeente bewerkt gewor
den zijn alwaar ze het dunst be
volkt is, is dit een prachtig rezul-
taat. 

Merelbeke 
De afdelingssekretaris verwacht 

de afrekening der hernieuwde lid-
kaarten 1968 voor 16 december e.k. 
De eerste inlichtingen die binnen 
kwamen waren optimistisch getint. 
Tal van nieuwe kontakten werden 
gelegd. 

KOLPORTAGE 
Graag zag het afdelingsbestuur 

enkele nieuwe gezichten voor de 
\̂  ekelijkse kolportage. Wie Is bereid 
om eens om de 14 dagen mee er 
op uit te trekken. Niet alleen is zulks 
leerrijk en doet men mensenken
nis op, maar terzeMdertijd geeft men 
zijn stramme ledematen wat bewe
ging, wat de gezondheid ten goede 
komt. Wie uitgenodigd wil worden, 
schrijft o£ laat zulks weten op adres 
De Sutter Jul., Kard. Mercierlaan 
1. Melle. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
HERNIEUWING 
HDKAARTEN 

Van deze maand af zullen de lid-
kaaiten voor 1968 worden aangebo
den. 

ZELFSTANDIGEN 
Massavergadering op maandag 18 

december in het lokaal Scheldehoi, 
Oude Koornmarkt 28, Antwerpen, 
bo\ en/aal. 

Spreker voor die a \ond is de heer 
R. Mattheyssens, volksxeitegen-
woordiger. Deze belangrijke groep 
in onze maatschappij wordt nog al 
te zeer stiefmoederlijk behandeld. 

Lasten en taksen drukken zwaar. 
Pensioenen zijn nog lang niet aan
gepast zoals het hoort. 

Het wordt een zeer interessante 
a \ond die stipt om 20 uur 30 start. 
Ook alle leden en simpatizanten, 
hoewel daarom niet behorend tot 
de zelfstandigen, zijn welkom en be
wijzen door htm aanwezigheid mee 
te voelen met de vlaamse zelfstan
digen. 

KUNSTAVOND 

De ^^'ere Di-kunsta\ond van 24 
november werd een sukses o^•er de 
ganse lijn zowel wat de inhoud als 
de opkomst betreft. Niettegenstaan
de de spijtige afwezigheid (wegens 
ziekte) >an Willem Demeyer ken
de alles een vlot verloop. Vooral 
het zangkoor «. Het Vendel » uit 
Mechelen kende een grote bij
val. Meester Hendrik Diels behan
delde op knappe wijze et Muziek als 
kultuurwapen ». Lieve Cools, die 
gedichten van Ward Hermans naar 
^•oor bracht, kreeg een prachtige 
bloementuil voor haar optreden. 
\ \ ' a rm toegejuicht werd meester 
Renaat Veremans toen hij zijn lied 
« Vlaanderen » zelf kwam dirige-
len. Deze stijlvolle avond werd be
sloten met de Vlaamse leeuw en 
het Wilhelmus. 

SEKTIE OOST 
STEEDS VOORUIT 
STEEDS A K T I E F ! 

Op 17 december kolportage met 
« ^^'ij \ ' laams - nationaal » in onze 
sektie ! Bijeenkomst : Dageraad
plaats voor de kerk te 10 uur. 

Vorige maal verkochten wij op 1 
uur 30 63 nummers . Helpt mede dat 
rezultaat te verbeteren! 

Nieuw initiatief van onze sektie ! 
Wij starten met een VU-jongeren-
werking vanaf 1968. Dit wil zeggen 
eigen bijeenkomsten, eigen aktivi-
teiten voor onze jeugd. Elke jongen 
of meisje die geïnteresseerd is geelt 
zijn naam en adres op aan ons sek-
tiesekretariaat. 

Steun onze sektiekas. Ook geld 
is er nodig om propaganda te ma
ken. 

Te koop op ons sektiesekreta-
riaat : het « Boek der schande », 
193 fr.; zeer mooi uitgevoerde leeu
wenvlaggen 135 X 150 cm. 195 fr.; 
boekje met 40 vlaamse sluitzegels 5 
fr.; leeuwenspeldjes 10 fr.; zeer 
mooie fietswimpels met vlaamse 
leeuw 20 fr. 

Sektie-sekretariaat L u c , Vermeu
len, Trans\ aalstraat 50, Berchem, 
tel. 506678. 

GELDLENINGEN wor elk doel 
éorksriiküfiei^-U'^SSmhmu, 

Berchem 
DANSFEEST 

Zaterdag 16 december 1967 te 20 
uur 30 in feestzaal « Rubens », Sta
tiestraat 175. Sioux-dansorkest, zang 
André Romano. 

Inkom 30 fr. Kaarten te beko
men. Grote Steenweg 165. 

Borgerhout 
MORGEN ZONDAG 
KOLPORTAGE 

De maandelijkse kolportage, met 
niikrowagen, houden wij morgen 
zondag 10 december. Bijeenkomst 
te 10 uur bij Frans Dirks, Karel 
\ an den Oeverstraat 26 (te bereiken 
met lijnbus 20 of tram 11). Einde 
I ond 12 uur. 

De nieuwe wijken komen aan de 
beurt. De propagandaleiding rekent 
op een grole opkomst, 

SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Ten gerieve van de lezers die voor 
het eerst kennis maken met ons 
blad « Wij », (bij gelegenheid van 
de kolportage) herinneren wij er
aan dat ons blad bij de dagblad-
handel verkrijgbaar is. 

Zij die wensen te abonneren of 
lid te worden van onze organizatie, 
kunnen dit doen op een van de vol
gende adiessen : 

Juul Dillen, Buurtspoorweglei 87, 
Borgerhout, tel. 350928. 

Frans Dirks, Karel Van den Oe
verstraat 26, tel. 363894. 

Bert Verbeelen, Jozef Posenaers-
straat 37, tel. 355708. 

Deze mandatarissen houden zich 
steeds ter beschikking om wie ook, 
met raad en daad bij te staan. 

Voor de Kommissie van Open
bare Onderstand, is onze afgevaar
digde mevrouw Raets, Vinfotte-
straat 41, tel. 367997. 

Aanvraag tot toetreding kan men 
ook laten geworden aan de h. Stor-
me, Ketstraat 90. 

PROPAGANDA 
Deze afdeling dringt er nogmaals 

op aan namen en adressen van 
simpatizanten aan haar over te ma
ken. Zij doet wel de rest en geloof 
ons vrij, met veel sukses. Het moet 
niet zo moeilijk zijn in uw kennis
senkring minstens een sinipatizant 
te vinden. 

Deurne 
LEDENHERNIEUWING 1968 

Sinds een veertiental dagen zijn 
onze medewerkers begonnen aan 
het hernieuwen der lidmaatschaps-
kaarten. Wij doen een beroep op 
onze simpatizanten om hen hierbij 
behulpzaam te zijn. Er zullen een 5-
tal nieuwe medewerkers ingescha
keld worden die voor de » eerste 
maal » met onze mensen in kon-
takt komen. Moedig hen aan door 
een simpatieke begroeting en laat 
hen niet talloze malen teyergeefs 
terugkomen alvorens uw lidgeld te 
betalen. Meer dan duizend huisbe
zoeken dienen afgelegd voor het 
einde van het j a a r ! 

HUISBEZOEKEN 
Tijdens de periode van de leden

hernieuwing auUen tevens zes groe
pen propagandisten huisbezoeken 
afleggen in de wijk Venneborg 
\oornamelijk in volgende straten : 
Alfons Schneiderlaan - Antoon van 
den Bosschelaan - Generaal Slinge-
neyerlaan - Twee Gezusterslaan -
Louis Jansseoslaan - André Her-

manslaan - In deze sektor beschik
ken wij over een driehonderd adres
sen. Al deze mensen zullen op voor
hand een brief ontvangen waarin 
het bezoek van een VÜ-propagan-
dist aangekondigd wordt. 
LEDENSLAG 

Personen die wensen aan te slui
ten kunnen dit doen door naam, 
voornaam, adres, geboortedatum 
en een bankbiljet van 50 fr. op te 
zenden naar : Hilven, Gen. Slinge-
neyerlaan 117, Deurne. 

Hoboken 
AKTIE 
In 't teken van de Pest Voor Vlaan
deren, zal zaterdag 9 december te 
Hoboken gekolporteerd worden met 
Wij vergezeld door de geluidsin
stallatie. Wij doen ook een oproep 
aan alle vrienden en simpatizanten 
op zaterdag 16 december om 20 
uur met hun vrienden en kennissen 
deel te nemen aan het 6de Volks
uniebal, dat met meer dan 150 prij
zen begiftigd is, in zaal Bieughel, 

Prijzen zijn steeds welkom, en 
kunnen bezorgd worden aan onze 
bestuursleden, of op het sekreta-
riaat, alle dagen na 18 uur (sekreta-
riaat Lambrechtsstraat 16). 

Kapellen 
KOLPORTAGE 

Zondag 10 december kolporteren 
wij weer in eigen gemeente Ka
pellen. 

Wij hopen op de medewerking 
van al onze helpens. Bijeenkomst 
om 10 uur bij Mr. Lenaert, Bevrij
dingslei 29, Kapellen. 

Kontich 
9de WINTERBAL 

De Vlaamse Kring Kontich houdt 
9 december om 20 uur in i Alca
zar ï, Mechelsesteenweg 22, Kon
tich, zijn 9de winterbal. 

Ray Chadwich en show- en dans
orkest The Tropicals. 

Merksem 
KERSTFEEST 

VROUWENAFDELING 
Wij vragen dringend de achter

blijvers hun inschrijving onverwijld 
te doen, want na 9 december kun
nen er geen meer worden aange
nomen. Wie nog geen inschrijvings
formulier ontving wende zich tot 
het sekretariaat. 

LIDKAARTEN 

Onze wijkleiders innen tans de 
lidgelden 1968. De eerste uitslagen 
zijn zeer bemoedigend. Leden die 
weinig thuis zijn, worden verzocht 
zich in verbinding te stellen met 
het sekretariaat E. Lemineurstraat 
33, tel. 4.55777, dagelijks ofwel in 
Tijl, Bredabaan 298 iedere donder
dagavond van 20 uur af. 

Mortsei 
HERNIEUWING 
LIDKAARTEN 

In de loop der komende weken 
zullen onze wijkleiders de lidkaar-
ten 1968 aanbieden. 

TOMBOLA DER 
VLAAMSE HARTEN 

Met de plaatselijke lotenverkoop 
voor deze reuze-tombola werd voor 
enkele dagen begonnen. Telefoneer 
nr. 513909 - Wim Claessens. 

iî *i'Jtl<ga^t4a*w^ 
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' TOT 100% DiB WAMDE VAN 5 TOT 303AAR 
BEROEPSKREDIEJBN.oor ZHfSTANDIGBN. 
UITBR.ZAAI^-AANKOOP MAT • STOCK tm 

MEVEKAN 
TerPivierenlaan. 57 Deurne-C. 
'w:iirOMEKrmiS-T£L"/3S19-'!-'"Y53! 53 

Uw kind is beter speelgoed waard ! 
Een onuitputtelijke voorraad merkspeelgoed 
en hobby, ruim en overzlchteli)k aangeboden. 

Honderden gezelschapsspelen voor jong en oud. 
Pluchdieren, pop en popwagens, auto's, gokarts. 
Auto-racebanen van de beste merken en de grote nieuwigheid : al uw 
miniatuurauto's (Dinky, Corgi, Match-Box, enz.) op één autobaan I 

Firma 
C O R T V R I E N D T 

Diepestraat 29, 
Antwerpen 
Telefoon : 32.44.30 

Geen gelegenheidsverkoop, maar stan
ding, voorlichting en service 360 dagen 
per jaar. 

REISGEZELSCHAP 
TIJL 

Na de installatie van onze be
schermheer Reimond Mattheyssens, 
komen op 10 december de kinderen 
aan de beurt op ons jaarlijks Sin
terklaasfeest. Inschrijven in ons lo-
kaaL 

Zondag 17 december bezoeken 
wij, onder geleide, de E3 nieuwe 
tunnelwerken. Inschrijven in de 
TijL 

Schoten 
WOELIGE 
GEMEENTERAAD 

De raadszitting van 1 december 
werd gekenmerkt door een bijzon
der heftig incident. Reeds vroeger 
was de burgemeester opgevallen 
door zijn diktatoriale houding : nu 
ging hij echter te ver. Bovendien 
weigerde de Volksunie het kro-
iiisch deficit der begroting en de 
likwidatiepolitiek der 'meerderheid 
goed te keuren. Na een heftig inlei
dend debat en een schorsing ge
vraagd door de VU, legde dr. Do
mus een verklaring af waarin hij de 
houding van het kollege aan de 
kaak stelde. 

Daarop verliet de VU de zitting, 
gevolgd door de overige leden der 
oppozitie. 

AFDELINGSNIEUWS » 
Eerstdaags zullen de lidmaat-

schapskaarten voor 1968 worden 
aangeboden. 

Er werd een politiek komitee op
gericht, dat de standpunten van de 
afdeling en de raadsfraktie zal be
palen en een programniatie opstel
len. Bel;ingstellenden kunnen zich 
wenden tot raadslid Jordaens, 
Paalstraat 49, of kommissielid W. 
Verduyn, A. Verhoevenlaan 6. 

De anti-PVV kampanje is gestart 
in Schoten. Ze zal duren tot de vol
gende verkiezingen ! Naast het blad 
« Malpertuus » dat geregeld in alle 
brievenbus.sen van Schoten komt, 
zullen bovendien eerlang twee 
pamfletten worden verspreid : een 
tot de middenstanders gericht en 
een algemeen VU-manifest. 

Zwijndrecht 
KOLPORTAGE 

Volgende kolportage op 10 de
cember a.s. te Melsele. Om 9 uur 
bijeenkomst in het Vlaams Huis 
« Were-Di ». Iedereen op post 1 

BRABANT 

Brussel - Kalle - Vilvoorde 
AGENDA 

14.12 : St. Jans-Molenbeek. Kan
tonvergadering te Koekelberg in de 
brasserie Simonis 28, Simonisplein. 

17.12 : kolportage te Sterrebeek. 
21.12 : Wolvertem. Kantonverga

dering te Londerzeel, « Vlaamse 
Zaal », Stationsstraat. 

7.1 : « Wij B-verdeling over de 
gemeente Hekelgem. 

Dilbeek. Kinderfeest in de zaal 
St. Teresia. 

13.1 : grote VU-meeting te Hekel
gem. 

21.1 : Halle. Kantonvergadering. 

GEZONDHEIDSWANDELING 
Opnieuw doet zich de behoefte 

aan gezonde lucht voelen. Daarom 
opnieuw gezondheidswandeling op 
morgen zondag 10 dezer te Vilvoor
de, wijk Het Voor. Misgelegenheid 
te 11 uur. 

ZOiKERTJES 

LUC DEPOORTER : 
Alle verzekeringen. 

Tot uw dienst. 
Huisbezoeken op aanvraag. 

123, Gistelsteenweg, St-Andries 
T.210 

Wij zoeken in gans Vlaanderen en 
Brussel agenten vr. verhuring van 
\ac . appart. in Spanje; gesteund d. 
brochuren. Winstgev. bijverd. Schr. 
Imnio Spain, H. Marckstraat 19, 
Berchem-Antwerpen. ï . 208. 

VL'-bestuurslid on twerpen kijkt 
dringend uit naar betrekking als 
bediende - 40 jaar - Ned. - Duits -
Engels - Frans - verder algemene ad
ministratieve vorming. Schrijven 
via De Bouvre, Thonetlaan 110, 
.Antwerpen. T 206. 

Ik ben 44, jong, aangenaam in 
omgang, zoek vriendschap later 
huwelijk meisje of dame wed. of 
gesch., kindje geen bezwaar. Diep 
beproefd wil ik gelukkig zijn door 
'jchikkig te maken. Schr. bur. blad 
1" 207. 

Prop. kam. m. pension gez. fami
lieleven, Van Driessche, Pretoriastr. 
64, Berchem (Ant.) Tel. 305181 — 
T. 209. 

Hoofdredakteur 
ï . van Overc t rae ten . 

Alle br iefwisse l ing voor r e 
dak t i e n a a r : 
Rota typ , Sylv. Dupuis laan 
110, Brui. 7. - Tel 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Leraonnier laan 82 
Brussel 1 • Tel . : 11.82.1() 
Alle k lachten voor niet ont 
vangen van blad op dii 
Adres. 

J a a r a b o n n e m e n t : 300 fr 
Halfjaarl i jks : 170 fr 
Dr iemaande l i jks : 95 fr 
Abonnement bu i ten land : 

480 fr 
S t e u n a b o n n e m e n t :820 fr 

' m i n i m u m ) 
Losse n u m m e r s : 8 fr. 

Mie s to r t ingen voor net blac. 
tp pos t r eken ing • 17 113r 
< WIJ > Vlaams-nat ionaal 
weekblad 

Verantw. uitg. Mr. F. Van der 
Eist, Beizegemstr . 20, B r u i 12 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW-
KEUKENS - CLASAL 

Engerstraat 161, Erps-Kwerps 
Tel. ; 02/59.77.83. 

DE ENIGE KEUKEN 
IN EUROPA 

O N V E R W O E S T B A A R 

t PIET POT » 
Antwerpen 'g gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Pots t ra» t 4 

(bij S u i k e r r u i ) 
Open van af 8 uu r "s avonds . 
Maandag en d insdag gesloten. 

K E I S B U K E A C 
Vlaams Heisbureau n . t . 

Maatsch. zeteJ : An twerpen ï 
T«l. : 03/49.30.46 49.16.94. 

Betoek « D% veermaD > 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen • Paling 
Uitbater : Jan Brugmans. 

—— LB lie 

De specialist der 
standaarddeuren 

I. LCEMANS. D e a m e t. 
Van HavreUi 70 T. : «6.6J.17 
Agent : De Coene • Kortrijk 

U l i l 
BDKO.OOM1 

Moderne wooninrichtlng 
Kruidtuinlaan 6 

(tussen A. Maxlaan an 
8. Jacqmainlaan) - BRUSSEL 

Wel. : Oa/18.17.17 

— — — U 114 

BLANKENBERGB 
« RobeBshof s 

Weststr. 79. ï . . (050)41671 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

te 115 

c Vlaams Huis > Knokke 
Kamers • vol pension 

gezellige sfeer. 
Vermindering voor sroepeli. 
Elisabethl. 105. T«L 632.70. 

L8 11» 

Breydelbo? BRUGGE 
Jozef Suveestraat '^ 

Celagzaal - 120 plaatsen. 
Tel. : 050/350.67 

11T 

r r PARQDIN r.T.b.B. 
Lg. Lobroekstraat 44 

ANTWERPEN. 
Telefoon : 03/36.16.47. 

Kuipen en stapelbakken voor 
pekel, diepvries, verpakking, 
stockering. 
Polyethyleen ; zakken, vel
len en folie op roL 

RAADPLEEG ONS. 
— ^ ^ — ^ — . u 1» 

J 
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bewegingswijzer 

BRABANT 

Brussel 
KOLPORTAGE 

Verkoop van « Wij » in Pamel : 
113 luiniuiers. De twee andere ge
meenten van Roosdaal komen bin
nen enkele weken aan de beurt. 

N'olyende tocht : op 17 december 
naar Sterrebeek. 

N'ooi' januari wordt Zellik-Groot-
Bijnaunlen voorzien. 

Dworp 
SINlERKLAASFEEST 

.Mointn /.ondas 10 december te 
1b uur heelt ons jaarlijks Sinter-
klaaslcest plaats, in de zaal « Ons 
Huis ». Optreden van de poppen
kast « N'andenberghe » niet « Sin
terklaas en sterke Jan ». 

\ 'olks\ertegenwoordiger dr An-
ciaiis werd eveneens uitgenodigd. 

Ganshoren - Koekeiberg 
LEDENVERGADERING 

Opnieuw aaa de s lag! Onder 
dil motto houdt deze afdeling op 
•/alerdag 9 dezer een uitgebreide 
\ergadering voor alle leden. Leden, 
militanten, simpatizanten en be-

stiRusleden houden deze da tum 
stellig vrij. Lr is een massa werk te 
verzetten in de afdeling. Gevraagd 
worden : aktie\e medewerkers. Aan

vullende inlichtingen \erkrijgt u bij 
tie afdelingsvoorzitter, de heer Gui-
do lvaabl>en, Normandiestraat 74, 
te Hjiissel 8. 

Jette 
ABONNEMENTENSLAG 

Alle leden worden vriendelijk 
verzoclit aan de abonnementenslag 

luee te werken. Wie een handje wil 
toesteken, een huisbezoek wenst, of 
wil abonneren, hoeft slechts nr 
254448 op te bellen. 

Leerbeek • Kester - Herfelingen 
SMULAVONDEN 

Zaterdag 9 en zondag iO decem-
bei a.s. richt onze nieuwe afdeling, 
\oor de 1ste maal, 2 lekkere smul-
a\ ouden in, met worsten en kote-
letlen, in ons lokaal « In 't Jagers-
hoi 11. l i iunaustraat, Kester. 

Aan\ang op zaterdag te € en op 
zondag te 4 uur. 

Alle strijders-pajotten, jong en 
oud, /ijn er verwacht. Het Pajotten-
land moei heropleven ! Allen harte
lijk welkom ! 

Liedekerke 
DANSAVOND 

Op zaterdag 9 december a.s. te 
20 uur richt de Volksunie-aldeling 
in de « Nieuwe Zaal n, Stations
straat, Liedekerke haar dansavond 
m Orkest « Medium Band » en 
Harry Pinky. 

Macheien 
BAL 

Ons jaarlijks bal gaat door op 
zaterdag 16 december a.s. in de zaal 
o Kgniont B, Dorpstraat 31, te Ma-
d u k n . Orkest Waltra. 

Sterrebeek 
KOLPORTAGE 

De arrondissenuntele kolportage-
plocg oiganizeert samen met de 
kanloimale ploeg Sint-Joost op zon-
(l:ig 17 december een grootscheepse 
propagandatocht met « Wij y> in 
Sterielieek. 

De plaatselijke mililanlen zullen 
up de vooravond \an deze tocht 
de hele gemeente bewerken 
niel pamfletten. Zondagvoormiddag 
zxrll waarborgt een degelijke orga-
iM/alic een vim verIot)p \.in deze 
aklie-

\Ne lekenen op de deelname van 
alle propag-andisten uit kanton en 
arrondissement! Verzameling : om 
S lUM- 4.1 achter de KVS of oin 9 
uur .'>n aan de kerk \ an Sterrebeek. 

Si Jaos-Moienbeek 
KANT. VERGADERING TE 
KOEKELBERG 

In tegenstell'uig met wat aanvan
kelijk werd medegedeeld zal de 
kantonnale vergadering van 14 de
cember te 20 uur plaats hebben te 
Koekeiberg en «e l in de <r Brasse
rie Simonis », 22 Slnionisplein. 

Een ekstra-inspanning wordt ge-
\vaagd aan de afdelingen om tal
rijk aanwezig te zijn op deze be
langrijke bijeenkomst. Welbewust 
wordt de vergadering te Koekei
berg gehouden, in een afdeling waar 
nog heel wat werk te wachten ligt 
op militanten. 

St Joris-Weert 
KOLPORTAGE 

Op 17 december trekt de leuven-
se kolportageploeg naar de taal-
giens.' Hier werkt men aan de op-
ricliting van een nieuwe afdeling. 
Bijeenkomst oin 9 uur in café Ope
ra, Bondgenolenlaan .30, Leuven of 
om 9 uur 30 aan de kerk te St Jo
ris-Weert 

Wezembeek - Oppem 
Kraainem 
Sint-Stevens-Woluwe 
Sterrebeek 
BELANGRIJKE VERGADERING 

Wijdag 15 december om 20 uur 
komen senator VV'im Jorissen en de 
11. ^^'alter Luyten in Wezembeek-
Oppem spreken resp. over « N'ijftig 
jaar halve oplossingen te Brussel » 
en « Brussel - open toekomstpoli-
tiek ». 

Al de simpatizanten uit de streek 
^^orden \erwacht in de zaal van 
André Goovaerts op de hoek van de 
de Burburelaan en de Alfons Le-
naertsstraat te VN'ezembeek-Oppem. 

Wolvertem 
KANTONNALE VERGADERING 

De driemaandelijkse kantonnale 
vergadering heeft plaats op donder-
tlag 21 december te '20 uur in de 
« Vlaamse Zaal », Stationsstraat 
50 te Londerzeel. De afdelingen 
\aii het kanton treffen alle nodige 
schikkingen opdat deze vergade
ring druk zou bijgewoond worden. 
Alle aanvullende inlichtingen kun
nen verkregen worden bij de heer 
Knms Ke\molen, Tockomststraat 6 
te Londerzeel. 

OOST-VLAANDEREN 

Appels 
BAL 

Heden zaterdag 9 december in do 
zaal Ste Cecilia, Kerkstraat 22, bal 
der ;ildeling Api)els. 

Amuzementsorkest « Freddy Ja-
get ». Deelneming in de kosten 40 
Ir Begin te 22 uur st ipt Parking. 
1'l^atsen gratis xoorbehouden te l 
R. iMeert 052-24776. 

Arr. Aalst 
KADERDAG 

Alle kaderleden \an het arron
dissement worden uitgenodigd op 
de vergadering in «De Vriendschap» 
op zaterdag 16 december 1967 te 
15ii30. De leden van het partijbe
stuur Wim Jorissen, Reimoud Mat-
theyssen, Walter Luyten en Gies 
Keckhoudt zullen eveneens aan de 
\ ergadering deelnemen. 

Gent 
KOLPORTAGEKALENDER 

Zaterd;ig 9 dec. Gent V'eldslraat : 
zondag 10 december, Heusden; zon
dag 17 december, I.edeberg. 

DE ELEGASTEN ZINGEN 
Da»idj.londs Biiigse Poort is er in 

gelukt, in samenwerking mi-t 
Noordstarfonds deze jonge groep op 
zijn programma te plaatsen. 

De zangavond van 15 decembci 
67 brengt iets ekstra, nl. een dub
bel programma : het eerste deel be
staat uit negro-spirituals en gos-
l>elsongs met korte inleiding, het 
tweede deel wordt voorbehouden 
aan eigen vlaamse volksliederen, zo
wel oude als nieuwe. 

15 december 67, zaal Pat , Rei-
naertstraat 2<», («ent. Deuren slui-
len om 20 uur 15. 

GROTE POLITIEKE 
DEBATAVOND 

Davidsfonds Brugse Poort («ent 
richt op vrijdag 19 januari a.s. om 
20 uur in de zaal Pat , Reinaert-
straat 26 te Gent een grote politie
ke debatavond in over de nniversi-
taire vraagstukken en het vraagstuk 
Brussel-Hoofdstad, met vertegieu-
VNOordigers van de politieke partij
en. Volksvertegenwoordiger Mau-
rits Coppieters neemt er aan deel 
nanaens de VU en verder L. Craev-
beckv (BSP). K. Ponia (PVV), J. 
Turf (Komm. Partij), J. Verroken 
(CVP), onder leiding van mr. G. 
Beuselinck, nationaal David.sfonds-
voorzitter. Het publiek zal ruim ge
legenheid hebben in het debat tus
senbeide te komen. Scliriftelijke 
\ ragen worden inge« ad i t vtKir 20 
deceml)er a.s. op het sekretariaat 
J. Taghon. RtK)igemlaan 134, G e u t 
lel. 2(;4191. 

Merelbeke 
DRIEKONINGSFEEST 

Wie helpt ons de kinderen te ver
blijden op ons jaarlijks drlekonings-
feest ? Snoep en ander goeds kan 
steeds aan onze bestuursleden al
gegeven of beloofd worden. 

St. Amandsberg 
GESLAAGDE KOLPORTAGE 

Zondag 26 november werd er in 
onze gemeente door de onvermoei
bare ploeg gekolporteerd, er wer
den 144J nrs van het weekblad «Wij» 
aan de man gebracht. 

WERKVERGADERING 
EN 
VOORDRACHT 

Dinsdag 28 nox ember hadden 
we een werkvergadering gepland; 
de aklieve leden kregen opdracht 
de nieuwe lidgelden zo vlug moge-
lijlt in te z.:mielen, daarna zal er on
middellijk worden overg;egaau met 
nieuwe leden- en abonnementen-
slag. 

Volks\'ertegenwoordiger Leo Wou
ters gaf ons een grondig overzicht 
van de strijd en het rezullaat d a t 
door tussenkomst van de VU in 't 
algemeen voor het vlaamse volk 
reeds werd bereikt. We hebben 
hem ook de belofte gedaan schou
der aan schouder met onze leiders 
deze strijd tot het goed einde te 
brengen. 

G R O O T BAL 
Zaterdag 16 maart 1968 wordt er 

een groot dansfeest ingericht door 
onze afdeling, in het « Hotel de 
Lourdes » (aan de grot), O.L. 
Vrouwdreef 6, Oostakker, met het 
befaamd orkest van Bert Brent. 

We rekenen op U en uw familie. 

Siflt-Niklaas 
GESPREKSAVOND 

Vtijo Sint-iNiklaas organizeert 
woensdagavond 20 december a.s. 
een gespreksax oud over « Vrede in 
de wereld i. Alle jongeren zijn wel
kom. 

Welle 
G R O O T VU-BAL 

Op 9 december te 21 uur 30 groot 
VU-bal in de zaal Eendracht, Dorp. 
Orkest Jean Moniiet. 

Voor de eerste maal zal onze af
deling haar bal kunnen inrichten 
m de gemeente zelf. Daarom ma
ken wij er nu iets groots van. 

Iedereen welkom. Prijs 50 Ir. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge - Torhout 
GESLAAGDE 
KADERNAMIDDAG 

Op 2 december II. hadden zowel 
de leden van het arr. bestuur als 
\ele bestuursleden van afd. uit gans 
het arr. Brugge-T<»hout een uiterst 
\ rucht lwar overleg met een delega
tie van het partijbestuur, bestaande 
uit de hh. Wouters, Jorissen, Van 
de Weglie en Eeckhout. 

Deze samenkomst betekende met
een de inzet van de abonnementen-
werving 1968, waarbij het arr. Brug
ge-Torhout het cijfer 200 vooropzet 
Dit cijfer zal, mits vereende ins))an-
iiing van de afd. wel overschreden 
v\ orden als men bedenkt dat op het 
eerste weekend van de abonnemen
tenslag reeds 6 nieuwe Inschrijvin
gen binnen waren ! 

KONTAKTBLAD « ZO . 
Nr 2 van ons kontaktblad — dat 

de nadruk zal leggen op de soclaal-
ekonomische problemen — komt 
van de pers tussen Kerstdag en 
Nieuwjaar. Afd.-berichten dienen 
ten laatste op 15 december a.s. bin
nen te zijn bij G. Van In, Predikhe-
renrei 23, Brugge. Ook sture men 
daarheen adressen van nieuwe be
stemmelingen en dit onmiddellijk ! 

ANTIGONE 
Liefhebbers van een knap stukje 

toneel worden verwacht morgen 
zondag 10 december te 20 uur in de 
bovenzaal van « Breydelhof », Su-
Veestraat 2, Brugge. Een inrichting 
\ a n de Vlaamse Ontspanningsklub, 
die met het schitterend klaasfeestje 
van 3 december 11. bewees dat zij 
\ an inrichten wee t ! 

Ichtegem 
LEDENWERVING 

Oproep aan alle simpatizanten en 
lezers van ons blad : sluit aan bij 
onze gewestelijke afdeling van de 
« Volksunie >. 

Voor alle inlichtingen kan men 
zich wenden of schrijven aan : 
Maurlts de Keyser, Engelstr. 10, 
Ichtegem; Alberik Staelens, Nieu
we Staatsbaan 24, Kortemark; Cy-
riel Derynck, Engelstr. 30, Eerne-
geni en Rik Scliillenians, Westker-
kestraat 62, Eernegem. 

Knokke 
WINTERWIJN 

Het orkest Eddy Dorsan speelt 
ten dans in de Wlenerwelnslube op 
zaterdag 16 december a.s. vanaf 21 
uur; animo gewaarborgd ! Men ge
ve elkaar afspraak aan het Van-
bunnenplein te Knokke. 

Kortrijk 
DAENSISME 

Op uitnodiging van de Vlaamse 
Club ï 1302 » komt de welbekende 
K. Van Isacker ons vergasten op 
een spreekbeurt over het Daensls-
me, op 21 december te 20 uur In 
bovenzaal « 1302 ». 

Ledegem - Dadizeie 
ABONNEMENTENSLAG 

Nu reeds gaan onze propagandis
ten de baan op te Ledegem en te 
Dadizeie om het aantal abonnemen
ten voor ons weekblad « Wij » voor 
1%8 in de hoogte te drijven. Abon
nementsprijs (aangepast) 300 fr. per 
jaar, 170 fr. per lialijaar en 95 fr. 

per kwartaal . Ook aan huisbesfel-
ling voor degene die het wenst 
wordt gedaan. 

De brochure « Universitaire eks-
pansie voor of tegen Vlaanderen » 

door dhr. M. Coppieters Is bij de 
liestuursleden beschikbaar tegen 
30 fr. alsook de Cj riel Verschaevc 
kalender, 25 fr. 

St Kruis 
WIND IN DE ZEILEN 

Oj) 1 december jl. hield de afd. 
St Kruls-Damme wapenschouw In 
aanwezigheid van arr. voorzitter 
Raf Declercq, volksvert. P . Leys en 
prov. raadslid G. van In. Afd.-voor-
/itter Donibrecht maakte het over
zicht van de werking 1967 P rop . 
leider Mare Van de Moortel liet 
een klank- en beeldmontage van de 
betoging van 5 november bewonde
ren. Org.-leider Van Loo pakte uit 
met een overzicht van boeken en 
brochures over de vlaamse bewe
ging. Als gastsjireker behandelde 
mr. Guido Van In de historiek van 
het begrip « federalisme ». 

Te St Kruis-Damme-Moerkerke 
laat de invloed van een goed wer
kende VU-afdeling zich voelen; het 
plaatselijk kontaktblad « Vrij en 
Vrank » zal binnenkort voor d e 
20ste keer verschijnen en dan op 
4.000 eksemplaren ! 

BESTUURSHERKIEZINGEN 
Vl'-ald St Kruis was de eerste 

om de datum voor haar bestuurs-
herkiezlngen vast te leggen; ze zul
len doorgaan op 23 januari a.s. (4de 
dinsdag van de maand). 

Veurne - Adinkerke - De Panne 
DANSFEEST 

Ons jaarlijks privaat avond
feest gaat door te 19 uur 30 op za
terdag 9 december 1967 in de feest
zaal « Vllerhof », dorp, Alveringen». 
Veel en smakelijk eten; drank naar 
believen. Leute en vermaak met aU-
kordeonorkest. 

Inschrijvingsprijs : 110 fr. 
Wie verleden jaar aanwezig wa», 

zal er weer bij zijn. 
Inschrijven bij A. Huyghe. 

Veurne • Oostende - Diksmuide 
IDEEENBUS 

De derde vergadering van de 
« Ideeënbus » gaat door te Veurne, 
Hotel « Aux Arcades », Ooststraat , 
op vrijdag 15 december 1%7 om 
20 uur 15. 

Ditmaal wordt het probleem van 
de Westhoek behandeld. 

Alle leden en lezers zijn van har-
Ie welkom. 

JAARBOEK 

IJZERBEDEVAART 
Het jaarboek 1967 komt zo juist 

van de pers ! In dit boek is de inte
grale rede van meester Borglnon 
opgenomen, alsook de tekst van het 
scenario van de jongste IJzerbede
vaart, door Anton van Wilderode. 
Beide teksten werden evenals verle
den jaar door zeer vele bedevaar
ders gevraagd. 

Daarin komt ook de volledige 
tekst van de toespraak gehouden 
door de heer Gaston Rombaut , 
vlaams oudstrljder 14-18, op de 11 
novemberplechtlgheid in Diksmui
de. 

Prijs : 30 fr. Bestellingen IJzer-
dijk 2, Diksmuide of door over
schrijving van 30 fr. op postglro 
946.60. Bedevaart naar de graven 
van de IJzer, Diksmuide. 

De abonnees van ons blad die belangstellend onze str i jd volgen doch 
zich niet daadwerkelijk kunnen inzetten, steunen geldelijk door beta
ling van een steunabonnement van 750 fr of 1000 fr en meer. 

Van Audenhove zei klaar en duideli jk dat de miljoenen voor de P W -
verkiezingsstrijd meestal voortkomen van franskiljonse Vlamingen ! 

Laten wij de Volksunie in het zicht van de overwinning stranden op 
de franskiljonse geldmuur ? 

Welaan dan, schrijf in op een steunabonneinent en stuur onderstaande 
in.sfhrijving onder gesloten omslag aan : 

Beheer «WIJ - vlaams-nationaal», M. Lemonnierlaan 82. Brussel 1 

iNdamï •«• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••* 

^̂ tli BSÏ ••• ••• «•• ••• ••• ••• ••• ••• (•• ••• ••• ••• ••• •*• ••• ••• 

Wenst —a steunabonnement te betalen van 

750 fr (!) 

1.000 fr (I) 

fr (I) 

Tweemaat van nu tot de verkiezingen (1) — Ook na de verkiezingen I I ) 

Te forten pr. 1711.39, M. lemonnierlaan 82, Brussel 1.(1) Doorhalen wat nist past. 
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IN IEDERE PROVINCIE... 1 5 % GOEDKOPER EN 1 0 0 % BETER, DANK ZIJ; 
vooraf juiste informatie en budgetering 
gratis financieringsdienst die U tot 90 % aan geld kan helpen 
een ontwerp zoals U ' t nooit had durven dromen 

.. kunstenaars voor uw interieur en sierhaard 
5. 'n staf van specialisten met jarenlange ervaring 
6. massale aankoop der grondstoffen 

'n bestudeerde technische uitvoering - steeds konstruktief 
600 trouwe arbeiders en medewerkers. 

1. 
2. 
3. 
4 

7. 
8 

Geen bluf. . . onze k l i ë n t e n bew i j zen he t 
^IMWRiMWCTIC 

Dossier <ïfi/2'S 

10 NovembfT 19^7, 

\an He ((^PT W.A, KtJnnen 

\lgeinp*n Bouwbedr."Kunnen" 

>1eir ia -Anwerpen, 

Geachte Heer, , 

Ik « te l met voldoening vast dat de l a a t s t e werkon en 
^e^8te l lin«en aan mijn bouw,waarvan sprake in Uw aangetet<end. schri jven 
•an 6 sfptcmbcr lL . .korrekt en met itoed r e s u l t a a t werden uitgevoerd.. 

Ik kfïn dan ook von U en Uw Firm»» n ie t schelden yonAcr U 
Jial-tel i jk te danken voor het begrip en de bere-'MtwllllgK,»id d-ie U ten 
ipijnen opzichte betuigd Tiebt, 

Alvorens d i t doss ier te s l u i t en wens ik U noj te fc l ic l te r i jn 
voor de prima kwal i t e i t Uwer bouwwerken en mater ialen,alaook voor de 
perfckte service en de ho«e bekwaamheid van Uw wcrkle ider,de Heer 
Ncv«i^ns. 

>Iet z i jn ftnom doorzettlnffSvormoKvn en met 7ljn onfei lbare 
or««nls* t iez in dwingt h i ] onteKenspreke U ik eenicflers 'eerbied * r . 

Met de •lei.-ste hoo^ac ht Inr , 

NAAR UW BUDGET... 

VOORAL DEGELIJK 

1. uitzonderli jke vochtisoiatie : de spouwmuren en rooding die overal 

uitsteekt. 

2. thermische isolatie : buitenmuren in DIKKE CEVELsteen. binnenmuren 

in gebakken steen : NOOIT snelbouwblokken in assebeton 

3. verstevigde ramen : door gebruik van de beste afrikaanse houtsoort van 

eerste kwal i tei t . 

4. volle deuren 4,5 cm dik : in sapeli met enveloppe, prachtig hang- en sluit

werk, yale-sloten, enz.. . 

5. marmeren raam- en deurtabietten, in ée kleur die U kiest. 

6. sanitaire toestellen van eerste kwal i tei t , al lummium watersteen Franke., 
bad in gietijzer, enz. . . 

7. vloeren naar ieders smaak, marmer parket, granito, tapisplem. plasti-
feutre, en . . . enz. . . 

OOK U ZULLEN WIJ 100% BETER DIENEN; Enkele mogelijkheden : 
TE ANTWERPEN 

vlakbij uw werkkr ing « De Ha
ven » prachtige bouwgronden 
vanaf 150.000 fr voor majestu-
euse meesterwoning met 2 ver
diepingen, plat dak, living 8,44 m 
op 5 m, drie grote slaapkamers, 
garage, tu in . 

Bel vandaag nog 

(03)31.78.20 
Meir 18 

TE GENT 
Met unieke appartementen van 
2 en 3 slaapkamers en garage 
vanaf 680.000 fr of een residen
tieel villaperceel in Prinsenhof te 
Mariakerke. 

Draai even 

(09)25.19.23 
en alle gegevens worden U 

bezorgd. 
Onderbergen 43 

TE GENK 
met de mooiste natuur- en resi
dentiële villagronden vanaf 
200.000 f r en honderden prachti
ge beleggingen in grond, visvi j
vers, bungalows, vanaf enkele 
franken per vierkante meter. 

Uifzonderiijke gelegenheden. 

Tel. (011)544.42 

Winferslagstraat 22 

TE BRABANT 
langs de as Brussel-Leuven-Tie 
nen bouwt ook U nu zonder zor
gen : op 6 maand bent U eige 
naar van prachtige grond met lu-
xueuse villa erop gebouwd Die 
rekordti jd kent men in 't Bra
bantse niet. Binnenkort ook 
nieuwe informatiekantoren. 

Bel nu : 

(016)459.28 
Rotselaarsebaan 37 

Holsbeek 

Dagelijks 

Tönissteiner 

Nieuw ! 
drinken ! 
Nieuw ! 

Speciaal 
voor de 

ademtest* 
2 Tonja 's 

iTONIC WATER 
en alles is Oké 

Wat is TONJA? 
Een produkt van 
Tönissteiner 

Sprudel 
Bruisend bronwater met toevoe

ging van extracten van 
CInchona-bast en 

bittere oranieschillen. 

Sinds meer dan 2.000 jaar 

• 
Import ABTS 

Tiensesteenweg 123 
Korbeek-Lo 

Tel. 016/463.11 

VERSE ZEEVIS 
VisTerdelers en dlepTriee-
houders, rraagt inlichtin
gen en prijslijst 

FIRMA DEPREZ 

Vismiin 104 

O O S T E N D E 

Te l . : (059) 717.15 
Le 109. 

W I M M A E S 

vraagt U zijn militanten In moei
lijke ogenblilikeD (boete en gevang) 
niet in de steek te laten. Stort on
verwijld uw steun op één der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente : 

— rek. nr. 1100/37.305 van tiet 
VJI.0. • Antwerpen of 

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

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijo persoonlijk to«-
zicht 

U wordt thuis gratis en zonder verplichting afgehaald 

Wildecöratie 
rclefoon ( 0 3 ) 7 5 , 1 8 . 7 9 wooninrichting 

meubelen '- 10 H 
vloerbekleding 
lonneblinden luxaflex 
vouwdeuren 

INLICHTINGEN : GANZENMEERSTRAAl 30. R U P E L M O N D E 

Hebt u ze allemaal f 

— Sociaal-ekonomisch ontwikkelingsplan voor 

Vlaanderen 1966-1976 . . . , . , , , , , , » 25 F 

— Brussel, sJad zonder gezichi- , , , , 30 F 

— Het Tweede Aktivisme . . . • • . , . , , ( , 4 0 F 

—• 40 jaar Vlaams Nationalisme • • • « • • • i i i 5 F 

— 125 jaar Verfransing in Brussel . » » • • • • • « 35 F 

— Kongresrede Mechelen 1963 . • • . . « « . • . 1 5 F 

— Nationale Programmadag 1966 • • # • • • • • ! 1 5 F 

— Witboek Zwartberg t , , . 10 F 

Bestelling door storting 

op pr. 1476.97 van Volksunie v.z.w.. M . Lemonniertaan 82, Brussel 1. 

Voor een bedrag van 125 F ontvangt U het ganse pakket. 
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BRASSER ZIET SINT NIKLAAS 
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STAKING BIJ BRITSE LUCHTMAATSCHAPPIJ 
Wilson slikt bittere piloten. 

HARTOPERATIE IN ZUID-AFRIKA 
Aphartheid. 

MILO PAUW ELS' VRIENDIN MEE IN DE NOR 
De Venus vaji Milo. 

GOLDWATER AKKOORD MET 
.VIETN\M-BELEID 
Goldwatertje over gods akkeitje laten lopen. 

RUSSEN STEUNDEN TURKS STANDPUNT 
Cyp-russen. 

HUISARREST VOOR BOENG KARNO 
Op Soekarnon-aktiviteit. 

ongeï feld... 

ELDO-RAKET STARTTE NIET 
Eldode mus in Europa's hand. 

CYPRIOTISCHE PREZIDENT NIET AKKOORD 
Makanostracisme. 

DOKTERSSTAKING BEËINDIGD 
ledeieen was het artsgrondig beu. 

EIGENZINNIGE E.E.G.-VOORZITTER 
« Yo el rey ». 

PENTAGON-CHEF GAAT HEEN 
Geen MacVietuaniaia meer. 

DE BEWIJZEN 
« Mijn besluit stond vast », zegde 

de man naast me aan de toog, « ik 
zou de juwelier uit de weg ruimen ». 

Ik had aan de rand van een klein 
stadje toevlucht gezocht in een her
berg, want buiten hing de mist als 
£en nat laken o\er de autostiade en 
aan \erder rijden \iel niet te den
ken. De man was niet dronken, 
maar had net genoeg spreekwater 
op om openhartig te worden. « Je 
hoeft er je niet o\er te \erbazen 
dat ik het je \ertel : de zaak is al 
lang gerechtelijk \erjaard ». 

H j dronk zijn glas leeg, beitelde 
weer Tuborg en vei\oIgde : « Ik 
zat in het \las destijds en dat ging 
slecht. Ik dreigde aan de grond te 
geraken. Eén ding hield me recht : 
het ouwe juweliertje. Telkens als 
ik in de rats zat dacht ik aan hem 
en aan zijn goud en steentjes. Ik 
liep er ettelijke keren binnen, leer
de -!ijn maniertjes kennen, viste uit 
waar z'n brandkoffer stond en hoe 
het ding open ging. Ik wist na korte 
tijd alles. Ik wist vooral dat zijn 
hele fortuin in de safe zat ». 

De man aarzelde even. « Eigenlijk 
kwam de idee slechts langzaam bij 
me op. Ik wist zijn fortuin liggen. 
Op de een of andere manier was me 
dat lange tijd voldoende. Alhoewel 
mijn zaak praktisch aan de grond 
zat, hield ik me recht aan dat for
tuintje binnen mijn bereik. Ik speel
de slechts af en toe met de gedachte 
dat het wellicht nodig zou zijn om 
mijn slag te slaan ». 

Het was mijn beurt voor twee Tu-
borgs. Ik liet het mannetje praten, 
alhoewel ik op dat ogenblik nog ge
loofde dat het een zwetser was. 

« Alles veranderde, toen mijn 
grootste schuldeiser me de nijper op 
de neus zette. Er zat niets anders 
op : ik moest aan de slag. Ik had 
reeds zolang het plan heimelijk ge
koesterd, dat het me niet de minste 

moeite kostte om nu tot de uit\oe-
ring over te gaan. Om elf uur 
's a\onds — een avond net zo mistig 
als nu — stak ik een mes, mijn pijp 
en een zaklamp op zak, waarna ik 
op zolder mijn Luger ging halen ». 

« Ik kende blindelings mijn weg 
over een muur naast zijn achter
deur, waaraan ik wist dat ze geslo
ten was met een grendel. Ik had 
M-oeger ontdekt dat ik met een mes 
gemakkelijk die grendel kon op-
schui\en. Ik zette me aan het werk ; 
toen de giendel naar omhoog schoof, 
brak de punt \an het mes. Ik liet het 
stukje metaal waar het was en 
schoof behoed,caam binnen. Zo stil 
mogelijk sloop ik door het duister 
naar zijn kamer. Ik kon echter niet 
beletten dat ik o\er een stoel strui
kelde en dat daarbij mijn pijp op de 
grond >iel. Ik had geen tijd nu, er 
was ander werk te doen dan naar 
een pijp zoeken ». 

Het mannetje grinnikte, dronk 
vergenoegd aan zijn Tuborg en ver
volgde : « De Luger met de geluids-
demper weikte perfekt ; het gerin
kel \an de lege huls op de grond 
maakte méér lawaai dan het schot 
zelf. In een oogwenk was alles voor
bij. Ik \eegde me het zweet \an het 
>oorhoofd en daarbij viel me de 
hoed van het hoofd. Toen ik de zak
lamp aanknipte, merkte ik dat hij 
juist ge\allen was in . in . nu ja, 
in wat ^an het bed op de grond zij
pelde. Ik liet hem dus maar liggen 
en schoof naar het kamertje waar 
ik de safe wist. De ouwe legde de 
sleutel \an de brandkoffer door
gaans op een richeltje langs de 
muur ; ik had het hem honderdmaal 
zien doen. Het klopte : de sleutel lag 
op zijn plaats. Ik nam hem, opende 
de sate en gaf me over aan het heer-
lijk gevoel van met volle handen te 
kunnen graaien in hopen geld. Ik 
stopte de zak die ik meegebracht 
had boorde\ol en begon dan de te

rugweg. Ik zegde al dat het mistig 
was en op de een of andere manier 
kreeg ik onderweg, alleen in die 
mist, een panische schrik. Ik ver
loor mijn zaklamp die kletterend 
tegen de grond sloeg, holde naar 
huis, gooide de Luger op het bed en 
ging het geld begraven ». 

« Twee Tuborgs ». De patron, die 
een paar meter verder met andere 
klanten stond te praten, vulde de 
glazen zwijgend en zette ze ons on
der de neus. « Natuurlijk \onden ze 
mijn spoor. De inspekteur die het 
onderzoek deed, vertelde me later 
alles. Toen hij eerst mijn pijp vond, 
had hij vergenoegd gegrinnikt ; de 
hoed ontlokte hem een juichkreet, 
want aan de binnenland stonden 
mijn initialen. In een winkel kwam 
hij te weten dat de metaalschilfer 
die hij in het deurslot gevonden 
had inderdaad afkomstig was van 
een mes en dat ik ooit eens een der
gelijk mes had gekocht. De inspek
teur voelde zich op dat ogenblik 
minder zeker. De kapotte lamp die 
men een dag later vond op de weg 
naar mijn huis, vormde een nieuwe 
indikatie, die de inspekteur van zijn 
allerlaatste houvast beroofde. Hij 
\erscheen bij mij thuis met een stel 
gendarmes in zijn kielzog. Toen hij 
bij een vluchtige huiszoeking al 
dadelijk de Luger vond, kreunde hij 
luidop ». 

Het mannetje keek me gnuivend 
aan. « De inspekteur zat minuten
lang in een zetel naar de Luger in 
zijn hand te staren. Dan zegde hij : 
'Nee, het kan niet waar zijn : wie 
te veel wil bewijzen, bewijst hele
maal niets'. En hij voegde er, met 
een vaste en vriendelijke blik in 
mijn richting aan toe : 'Mijnheer, 
ik vrees dat U het slachtoffer bent 
van een verschrikkelijke machina
tie. Iemand heeft zoveel en zo na
drukkelijke sporen achtergelaten die 
alle naar U wijzen, dat U onmoge
lijk zélf de dader kunt zijn'. 

« En dat », triomfeerde het man
netje, « was het allerlaatste wat ik 
direkt over de hele zaak hoorde ». 

Idt. 
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