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KERSTHIS 1967 

.Waarom worden, 22 jaar na de 
oorlog (25 jaar na het tot stand 
komen der eerste rep;"c.v-.i'-\\et 
te Londen), nog .50.000 liiirgers 
van dit land hun politieke en 
bnrscrrechten ontzegd ? 

Waarom gaan nog honderden 
kleine mensen (allen ekono-
niisoh zwakken) gebukt onder de 
aderlatingen van het sekwester ? 

Talloos zijn de bejaarden, die 
door de na-oorlogse repressie 
slechts van een klein onvolledig 
persioen « genieten ». 

Waarom blijven nu nog vele 
oudstrijders van de eerste we
reldoorlog verstoken van hun 
frontstreeprente, invalieden ver
stoken van hun invaliditeitspen-

.sioen, ja zelfs beroofd van de 
voor hen zo noodzakelijke ge
neeskundige zorgen ? Wacht Bel
gië tot zij allen dood zijn om hen 
amnestie te verlenen '? 

Waarom blijven nu nog hon
derden Vlamingen, waaronder 
vele vooraanstaande weten
schapsmensen en kunstenaars, 
verbannen in het buitenland ? 

Om al deze werkelijke paria's 
in ballingschap of hier, om de 
grote reeks andere onrechtvaar-
(ligheden, die nu nog hestnan als 
gevolg der na-oorlogse repressie, 
daarom eisen wij amnestie voor 
alle politiek vervolgden, eisen 
wij dit steeds met meer klem 
naarmate de oorlog verder ach
ter ons ligt en zolang zijn gevol
gen nog blijven voortbestaan. 

De oorlog behoort tot het ver
leden, dus ook deze verlammen
de oorlogshaat die de opbouw 
van een hloeiende volksgemeen
schap in de weg staat.! 

Nu over de kopstemmen : die 
zouden moeten wegvallen ; die 
de meeste stemmen heeft zou 
moeten het land helpen besturen 
(oipdat hij het \ertrouwen heeft 
van het volk). 

V.H., St I^ruis. 

5 NOVEHBER 

De overweldigende nationale 
betoging te Antwerpen had een 
volks en demokratisch karakter. 
Maar natuurlijk was het weer 
eens de V.M.O. die zich moest la
ten opmerken : uniform eii mars
ritme. Ken echte paramilitaire 
formatie. Ge ziet van hier hoe de 
frankofone pers daar op gespron
gen is ! De verslagen liegen er 
niet om en men moet zelfs de 
Vlaamse pers er maar eens op na
kijken (ook De Standaard). 

Dat een redakteur van een he
kend weekblad zijn ogen vochtig 
voelde worden hii die « prach
tige stijl » is mogelijk ; persoon
lijk heb ik andere meningen ho
ren zeggen en zelfs door Volks-
unicgezinden. 

Vóór de betoging was er één 
groep die zich niet kon houden 
aan de regels en zelfs herrie 
moest schoppen. Hoe is het toch 
mogcliik ? Weten die lieden niet 
hoes eel ruiten zij reeds ingesla
gen hebben ? Men heeft niet veel 
fantazie nodig om zich voor te 
stellen hoe de gewone vlaamse 
man daarover denkt. De vlaamse 
strijd moet verstandig en taktvol 
gevoerd worden. 

J.L., Evcre. 

D., Antwerpen. 

LEIDERS 

GELIJK VOOR DE WET 

Het land wordt en is al door 
alle grote partijen bestuurd ge
worden, het zij alleen of geza
menlijk. De regering is zogezegd 
de huisvader van 't land, dat is : 
voor alle Belgen gelijk voor de 
wet ! 

Het land zou moeten bestuurd 
worden door jonge en vooruit
strevende mensen, die zeggen : 
alle Belgen gelijk voor de wet. 
Zowel voor kamerleden en sena
toren ; ook zij zouden moeten op 
6.) jaar op rust gaan gelijk iefler-
een. liet zou niet mogen zijn dat 
bet land mede bestuurd wordt 
door mensen van 80 jaar en 
meer ; eenmaal 65 jaar kunnen 
zij zich niet meer aanpassen aan 
de tijd (of bestaat voor hen geen 
wet •?). 

Op een vergadering van de ar-
rondissementsraad van de V.U. 
enkele dagen geleden te Brussel 
werd een pamflet rondgedeeld 
waarin een grote volksvergade
ring werd aangekondigd, inge
richt in een brusselse randge
meente door de plaatselijke V.U.-
afdeling met als spreker o.m. 
onze alg. sekretaris Wim Joris-
sen. 

Bij de opsomming van de 
funkties van onze alg. sekretaris 
werd o.m. vermeld : « leider van 
de Volksuniefraktie in de se
naat ». 

ÜPider \erwijzing naar hetgeen 
in de lezersbrief « arbeid is 
brood ~\ onder dezelfde rubriek 
opgenomen in « WIJ » van 25 
nov., vermeld werd in verband 
rast de tei-m « leider » in een be
paald pamflet, moeten wij vast
stellen dat ook hier weer deze 
naar een zeker verleden ruikende 
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term gebruikt werd. 
Wanneer gaat iedereen in de 

V.U. er zich eindelijk van bewu.st 
worden dat de V.U. geen « lei
ders » heeft, nocl) in de senaat, 
noch elders. 

Zoals N.N', uit Leuven terecht 
schreef : wij zijn niet meer in 
1942, wel in 1967. 

B.M., Zaventem. 

HONGER 

Enkele weken terug is er in 
ons land ± 50 miljoen bij elkaar 
verzameld voor de honger in de 
wereld. Ik keur het niet af, inte
gendeel : als het werkelijk gaat 
om die mensen in de ontwikke
lingslanden aan voedsel te hel
pen, goed. Maar de honger in 
eigen huis zien wij niet ! 

Hoeveel oude mensen hebben 
honger en koude in ons gezegen
de land ? Hoeveel verborgen ar
moede is er nog in onze wel
vaartstaat ? 

In deze wintermaanden, zie 
maar eens rond in de openbare 
verwarmde plaatsen, stations, 
warenhuizen, enz. hoeveel sukke
laars er daar ronddolen om een 
klein beetje warmte. 

Hoeveel oude mensen gaan 

's avonds vroeg (bij donker 
worden) naar bed, om pas op te 
staan bij het licht worden 
(± 8 u.) om vuur en licht te spa
ren ? 

Hoeveel bejaarde echtparen 
zitten op een achterkamertje met 
angst de koude dagen af te 
wachten ? 

Een oude moeder houdt na het 
betalen van haar huishuur nog 
900 f. per maand over voor eten, 
noodzakelijke kleding, vuur enz. 
Wij leven toch in een welvaart
staat ! 

Een D.C. 6-vliegtuig met 74 pas
sagiers en een snelheid van ± 
400 km per uur kost 13.700 f. per 
uur vliegen. Hoeveel kosten dan 
het vliegwerk van 21 juli en de 
andere lucblmeetings aan de be
lastingbetalers ? 

Zou dat vliegend geld niet be
ter kunnen gebruikt worden ( \b. 
voor sociale werken) ' ? 

R.D.B., Schoten. 

DE EENSGEZINDHEID 
DER WALEN 

Op 20 november is er twee uur 
gestaakt voor meer werkgelegen
heid in de Borinage. 

De staking werd gevolgd door 
alle bedrijven en kantoren, met 
de steun van A.B.V.V.-A.C.V. 

In de scholen (middelbaar en 
technisch onderwijs) werden de 
leerlingen voorgelicht omtrent 
de toestand in de Borinage. De 
klokken in de kerken begonnen 
te luiden om de staking aan te 
kondigen. 

Trams en bussen stopten ; de 
openbare besturen en veel parti-
kuliere ondernemingen namen 
aan de staking deel, winkels slo
ten hun deuren. 

Is zo iets in Vlaanderen moge
lijk ? 

Wanneer zal - h e t A.B.V.V.-
A.C.V. zich ten volle inspannen 

voor onze gerechtvaardigde 
eisen ? Wanneer zullen de leer
lingen van het hoger onderwijs 
in Vlaanderen voorgelicht wor
den omtrent de toestanden in 
hun eigen streek ? Wanneer zal 
men mogen rekenen op de volle
dige medewerking der kerke
lijke overheid in Vlaanderen ? 

Wanneer zullen hier in Vlaan
deren de trams en bussen stop
pen, de openbare besturen, post, 
partikuliere ondernemingen, 
winkels, kantoren en bedrijven 
sluiten, voor de ene eis « werk »? 
Wanneer deze eensgezindheid in 
Vlaanderen ? In het jaar 2.000 ? 

R.D.B., Schoten. 

KLEINE LETTERS 

Bij het betalen van mijn jaar
abonnement zou ik u toch het 
volgende willen vragen. 

Op het blad.van de T.V. komt 
het programma van de vlaamse 
T.V. steeds voor in kleine letters. 
Waarom ? Is het om het niet te 
lezen, schaf het dan af ! 

Is het om te lezen, druk het 
dan met grotere letters. Er is 
plaats genoeg op dat blad, men 
heeft wel plaaLs genoeg voor 
twee foto's en een tekening. 

Tn een van uw laatste nunmiers 
heeft er juist een artikel gestaan 
o\pv het afschaffen van de arti
kels met kleine letters. Dus is er 
bij u toch een partizaan voor. 

V.H., St Kruis. 

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

van de redaktie 

Brussel, 21 decesiber 1967. 
3e t r . : pagina één. 

Onze goede vriend Onier pleegde op pagina één een 
ietwat zwartgallige kers tp laa t . 
Zei h i j vanachter zijn borrel t i jdens een redak-
tionele bespreking (]a, dan borrelen we) : "Zo i s 
het nou eenmaal sp i j t ig genoeg. Ieder jaar - a l 
bijna 20 eeuwen aan een stuk - één dag^praten over 
vrede. Maar het is in de wereld nog a l t i j d vaker 
napalmzondag dan Palmzondag en je kr i jgt eerder 
kerstmissi ls op je kop dan een bol u i t de groene 
leefkamerboom". 
Vandaar - zegt hi j - dat koppel universele orde
handhavers (van onbepaalde na t iona l i t e i t , want 
overal vertegenwoordi'gd) dat mét de knuppel Het 
Gevestigd Gezag dient . 
Of zijn tekening dan ui te indel i jk geen anti-mani-
fesf i s , een moedeloos naast zich neerleggen van 
de kerstboodschap ? "Ach wat, je brengt met die 
ene tekening een s i tua t i e -in beeld die zich u i t 
s trekt over véél meer dan die ene dag. Je moet 
die tekening doortrekken : ze i s zonder begin en 
einde. En dan merk je dat het een u i t e r s t pozi-
t ieve benadering i s . Niet de universele knuppel-
zwaaiers staan centraal , maar wél de man met*de 
p laa t . Het échte wonder van de kers£ i s dat , a l 
le 'slechte ervaringen in onze mensen-jungle :̂ en 
sp i j t , er toch a l t i j d een vredesboodschap i s . De 
man met het bordje moge dan a l tegen de vlakte 
gaan, volgere jaar i s h i j er weer. Volgende week 
reeds. En morgen. Hij i s onuitroeibaar. Omdat hi j 
onze diepste menselijkheid vertegenwoordigt". 

file:///ertrouwen
file:///erwijzing


• VREVEH. WAER BESTU BLEVEN ? 

blauw 
kruipend 
bioed 

(red.) De kleurpoliüeke heren in de Wet
straat zijn geschrokken ^an hun eigen af-
tvezigheidsmoed. Vooraleer met kerstmis en 
nieuwjaar vakantie te nemen heeft de meer
derheid van de meerderheid het afgelopen 
weken in de Wetstraat buitengewoon bont 
gemaakt. Na de volmachtenobsessie is een 
orkaan van absenteïsme opgestoken, die de 
meesten van de edelachtbaren naar alle 
winden verstrooide en tot driemaal toe (zo
als Petrus) het « geliefde » halfrond deed 
^•erloochenen. Hadden de heren dit schouw
spel dan nog voor Pasen opgevoerd, men 
zou gedacht hebben dat ze mee gaan met 
hun tijd, altans voor zover men ook van 
vrijzinnigen onder hen enige sinkronizatie 
van uurwerk of kalender met het kerkelijk 
jaar kan verwachten. 

Het absenteïsme heeft driemaal heel luid 
gekraaid en nu is het hek van de dam. 
Overigens vergeet men het absenteïsme op 
de dagen, dat er in de Wetstraat niet moet 
gestemd worden. Daarover kraaide tot vo
rige week geen haan. Maar wanneer een
maal de behoeders van het regime wakker 
schieten, is er geen houden meer aan en 
sijpelen de gewone absenteïstische schan
daaltjes door tot in de kolommen van ove

rigens weldenkende kranten. 
Het toppunt blijkt de senaatskommissie 

voor justitie te zijn, waarvan voorzitter 
Henri Rolin tot de ontdekking is gekomen 
dat zij een lid telt, dat nog nooit naar de 
vergaderingen is gekomen en waarvan nie
mand behalve de sekretaris nog wist dat 
hij er lid van was. Het betreft P.V.V.-sena-
tor Vreven (uit Limburg; onze « minza
me » Limburgers stellen nog eens vast, hoe 
goed ze door hun gekozenen gediend wor
den) die men er al in jaren niet gezien 
heeft. Op zeker ogenblik vernam de ver
bijsterde justitiekommissie tot haar opluch
ting dat de heer Vreven ook lid is van de 
senaatskommissie voor Financiën. Hé, zei
den z'n blauwe partijgenoten, misschien 
zetelt deze kommissie wel op hetzelfde uur 
als de onze. Helaas, driemaal helaas, ook 
in de kommissie van Financiën bleek men 
al jaren het genoegen van Vrevens aanwe
zigheid "te ontbeten. 

Het zou de moeite lonen, na te gaan of 
er nog andere « onzichtbare mannen » in 
de Wetstraat zijn. Er zijn stellig veel 
« zwijgende mannen », die geluidloos hun 
wedde opstrijken' en hun aanwezigheid als 
voldoetide beschouwen om er niet te moe
ten spreken. 

Een leger geluidloze mannen die, door 
het feit dat ze altijd zwijgen, waarschijnlijk 
ook het minst opvallen wanneer ze afwezig 
zijn. En wanneer er tegenwoordig al zoveel 
lawaaimakers afwezig zijn, hoe groot moet 
dan het aantal afwezige zwijgers in kamer 
en senaat zijn ? 

Het parlement van België is een parle
ment van onzichtbare kleurpolitici gewor
den, allemaal lezers van Wells. Uitgenomen 
op het einde van iedere maand, wanneer ze 
aan de kassa verschijnen en zwijgend hun 
zichtbaar en aanwezig loon in ontvangst 
nemen. De anders afwezige P.V.V.-ers op 
kop! 

• ANTIVLAAMS. ANTI-DEMOKRATISCH 

beigische 
diplomatieke 
maffia 

(red.) Het is niet de eerste keer dat de 
werking en de samenstelling van de belgi 
sche diplomatieke topdiensten bevreem
dende en zelfs verontrustende aspekten 
blijkt te vertonen, wanneer men de bevoeg
de bron om preciese inlichtingen vraagt. 

Volksvertegenwoordiger Coppieters heeft 
dat door het stellen van twee parlemen
taire vragen nogmaals doen blijken. De mi
nisteriële antwoorden getuigen ofwel van 
een naïviteit die zeker geen diplomatieke 
deugd is, ofwel van een brutale minach
ting voor de publieke opinie waarvan de 
volksvertegenwoordiging toch de woord
voerder mag genoemd worden. In een eer
ste vraag had ons kamerlid omstandige in
lichtingen gevraagd over de samenstelling 
van de beigische vertegenwoordiging bij 
de NATO; over de samenstelling van de 
groep beigische ambtenaren, belast met het 
zogenaamd plan Harmei; over de rang van 
de beigische bestendige NATO-vertegen
woordiging in het ambtenarenkorps van 
Buitenlandse Zaken en waar en wanneer 
het bewijs is geleverd van hun kennis van 
de tweede landstaal. Uit het antwoord bleek 
andermaal het overwicht van franstaligc 
ambtenaren (ook volgens de administratie

ve klasse), tei-wijl het antwoord in/ake de 
lijst der Plan Harmel-opstellers rechtstreeks 
zou toegestiaird worden aan de heer Cop
pieters. Bovendien bleek dai de permanen
te vertegenwoordiger bij de NATO slechts 
een « tijdelijk » gedelegeerd amblenaai van 
het kabinev van de eerste-minister was, 
wiens tijdelijk statuut niet verlimdcrt dat 
hij al 18 jaar lang N.-VTO-ambassadeur is, 
terwijl ambtenaren van de diplomatieke 
carrière om de vier jaar verplaatst worden. 
Wat de toestand van deze en de hem toe
gevoegde ambtenaren inzake kennis van de 
tweede landstaal betrof « maakte zulks hel! 
voorwerp uit van een speciaal onderzoek »... 

De tweede vraag had betrekking op oiid-
minister Spaak die verslaggever is van een 
der vier sub-kommissies van de groep, die 
belast werd met het onderzoek van de toe
komst van de NATO. De minister schijnt 
er geen graten in te vinden dat de heer 
Spaak terzelfdertijd een belangrijke post 
bekleedt in een grote amcrikaanse firma "n 
verslaggever is van een officiële belgi.sche 
studiegroep, daarbij verklaringen over Viet
nam afleggend die totaal het amerikaans 
standpunt steunen, wat zeker niel het offi
cieel belgisch standpimt is. De dooddoe
ners zijn hier : « grote amerikaanse en eu
ropese ervaring van de heer Spaak », « rug
gespraak met de minister >. < is geen ver
tegenwoordiger van de regering » en « ver
tolkt in interviews een persoonlijk stand
punt >. 

Deze schijnbaar naïeve maar ontstellende 
antwoorden werpen een schril licht op de 
reële besluitvorming in het belgisch diplo
matiek beleid. Is het normaal dat de poli
tieke beslissingen in Buitenlandse Zaken 
niet door de direkteur-generaal doch door 
een politieke playboy (Davignon), die als 
kabinetshoofd fungeert, worden genomen ? 
Beroepsdiplomaten zijn aan vaste wetten 

(Vervolg op blz. 4) 

AMNESTIE 
Opnieuw vieren wij het feest van de vrede: 

Kerstmis. De drieentwintigste Kerstmis se
dert de bevrijding. Hoeveel jaren is het reeds 
geleden dat paus Johannes zijn plechtige op
roep richtte tot de beschaafde naties om am
nestie te verlenen aan de politieke veroor
deelden ? In de meeste landen die bij de oor
log betrokken waren, werden reeds jaren te
rug anmestie-maatregelen mtgevaardigd. In 
België niet. Waarom niet ? Was er in dit land 
geen aanleiding om amnestie te verlenen ? 
Wie heeft ooit durven ontkennen dat de toe
standen, de wantoestanden in dit land gro
tendeels aan de oorsprong liggen van de kol-
laboratiepoUtiek in het vlaamse land ? Dat 
dus de staat zelf een verantwoordelijkheïcl 
draagt. Wie heeft ooit durven betwisten dat 
de repressie in dit land uitgegroeid is tot een 
anti-vlaamse haat-explosie ? De repressie 
heeft aan de vlaamse gemeenschap onbere
kenbare schade toegebracht. 

In Vlaanderen groeide zeer vlug het be
wustzijn dat de repressie ontaard was tot efen 
wraakneming, een mateloze overdrijving, die 
niet konden goedgekeurd of aanvaard wor
den. In een zeer ruime kring gingen stemmen 
op om te pleiten voor vergevingsgezindheid 
en de repressie zoals zij gevoerd werd af te 
keuren. Ik herinner mij hoe reeds in 1947 
Achilles Mussche, op een studie-vergadering 
van het Vermeylenfonds, een verzoenende 
hand uitstak naar hen die zich volgens hem 
« schromelijk vergist » hadden. Ik mag mis
schien ook even herinneren aan de amnestie
vergadering door het Algemeen Vlaams Oud-
hoogstudenten Verbond te Brussel gehouden 
onder voorzitterschap van de vlaamse Nobel
prijs, prof. C. Heymans in 1951, waarop pater 
Wildiers en ik zelf het woord voerden om 
amnestie te eisen. 

Wij mogen gerust zeggen dat het vlaamse 
volk zonder aarzelen amnestie verleend heeft 
en dat in Vlaanderen amnestie'sedert lang 
een feit is. 

Doch in rechte, door de beigische Staat 
werd tot op heden amnestie geweigerd. De 
wil die in Vlaanderen aanwezig was om am
nestie te schenken en die tot uiting kwam in 
de amnestie-beweging heeft tot geen rezulta-
ten geleid. Ik geloof niet dat iemand de 
Volksunie daarvoor verantwoordelijk kan 
stellen. Van bij haar stichting heeft de Volks
unie zich ondubbelzinnig uitgesproken voor 
amnestie en deze eis in het partijprogramma 
opgenomen. 

* De wetsvoorstellen voor het verlenen van 
amnestie die in het parlement ingediend zijn, 
werden door de Volksimie ingediend. In de 
strijd voor amnestie heeft de Volksunie de 
spits afgebeten : herinneren we aan onze ver
boden amnestie-betoging te Lier. 

Tot wanneer de aktie overgenomen werd 
• door het amnestie-komitee dat zich voorgeno

men had de aktie te voeren boven de politie
ke partijen en er inderdaad in slaagde te Ant
werpen een indrukwekkende algemene 
vlaamse manifestatie voor amnestie te orga-
nizeren. 

We moeten het betreuren dat het komitee 
geen gebruik heeft weten te njaken van het 
mandaat dat het gekregen had van het vlaam
se volk, dat het van zich niets meer heeft la
ten horen en ingesluimerd is. Zodat de mach
tige amnestie-betoging van 1959 het hoogte
punt geweest is van de amnestie-aktie, maar 
tevens een eindpunt. 

Indien de vlaamse C.V.P. zich aanvankelijk 
solidarizeerde met de amnestiegedachte en 
de indruk verwekte gewonnen te zijn voor de 
strijd voor amnestie, is de politiek gevoerd 

door de C.V.P. zo ontgoochelend geweest en 
zonder rezultaten, dat hun belangstelling 
vlug verzwakte. Het is duidelijk dat bij de 
C.V.P.-leiding de wil ontbrak (en ontbreekt) 
om de amnestie-eis te stellen op het vlak van 
de politieke realizaties. Het is de dubbelzin
nigheid in de houding van de vlaamse C.V.P.-
ers. 

Hun eigen partijvoorzitter, de heer Hou-
ben, zegde van hen : « Zij gaan op straat ma
nifesteren tegen zichzelf. Voor datgene waar
over zij zelf te beslissen hebben, gaan zij ma
nifesteren ! ». 

Zelfs van zeer, zéér bescheiden punten, zo
als de herziening van de administratieve epu-
ratie (wetsvoorstel Van den Daele), de toe
kenning van oorlogsschade aan « kleine inci-
vieken », de pensioenregeling voor afgezette 
staats-, provincie- en gemeenten-ambtenaars, 
is niets terecht gekomen. Zo pas nog speelde 
zich in de Kamer de trieste vertoning af : de 
vlaamse C.V.P.-ers die zich onthielden ! 

De vlaamse socialisten hebben zich — in te
genstelling met hun houding in de amnestie-
strijd in de periode tussen de twee oorlogen 
— steeds tegen amnestie verzet. 

Zeker blijven wij onwrikbaar en beginsel-
vast voorstanders van amnestie, doch het is 
onze schuld niet wanneer wij in de gegeven 
omstandigheden machteloos staan tegenover 
de moedwil en de zwakheid. 

Kan men zich indenken dat onder de huidi
ge C.V.P.-P.V.V.-regering amnestie zou kun
nen verwezenlijkt worden ? 

Alleen de vooruitgang van de Volksunie bij 
de volgende verkiezingen kan ook de amnes
tie-eis vooruit helpen. Het spijt ons dat wij 
verplicht zijn het probleem in die termen te 
stellen. Het is inderdaad nooit ons opzet ge
weest van de amnestie-aktie een partijpoli
tiek wapen te maken; onze wens is het steeds 
geweest dat de amnestie-aktie over de partij-
grenzen heen zou gevoerd worden als een al
gemeen vlaams streven naar rechtsherstel. 
Het zou irreël zijn dit artikel te besluiten 
met de vrome wens dat ter gelegenheid van 
Kerstmis eindelijk amnestie zou verleend 
worden. Laat het ons besluiten met de wens 
dat in dit land zo spoedig mogelijk Vlaande
ren, de vlaamse gemeenschap de mogelijk
heid zou veroveren om zélf amnestie uit te 
vaardigen. 

F. VAN DER ELST. 



DA CAPO 

We lien xmiidaag alleen de roze kant der dingen. 

Er zit een glazen gliniladi op de plastic boom 

en op de dure krib waarboven engels zingen. 

We baden 07is de hele kerstdag in de room. 

Tevreden gaan we weer de hete punrlibowl ninigen 

en uren knagen aan de vetste^ ganzebout, 

waarna we hoogstvoldaan een enkel traantje plengen 

voor 't btave Wicht, dat blijkbaar zoveel van ons houdt. 

TT'«/ -j'jii xve vroom, ual zijii uc deugdzaam —• wij, de biaven 

die bonlbeladen naai een dtitke nachtmis gaan 

en dan met nieuwe appetijt weer hiiistoe draven, 

waar nog wat kouwe kip met appelmoes bleej slaan. 

We zijn van goede wil dus, lijk het Hem believe. 

Maar morgen neemt eenieder zijn gewone draai; 

dan gaan zrij onverp<'>sd weer stapels duiten klieven. 

Dan zijn we trouiv onszelf : een overmaaise haai. 

dio Genes. 

(Vervolg \aii blz. 3) 
onderworpen en worden om de \ier jaar 
verplaatst. Doch een der belangrijkste diplo
matieke funkties is toevertrouwd aan een 
« tijdelijke », al 18 jaar aan één stuk « tij
delijk ». Hij heliport niet tot de carrière en 
zijn kennis van de tweede taal steekt in de 
doofpot van een « speciaal onderzoek ». 
Drie ambtenaren treffen namens de minis

ter de belangrijkste politieke besluiten dank 
zij hun relaties met het Hof, niet als gevolg 
van hun bekwaamheid of hun rang in de 
administratie. 

Is de naam van het Koningsplein, waar 
ze werken, soms simbolisch voor deze rela
tie ? ' 

Onze diplomatieke top bestaat dus uiï 
mensen die pionnen zijn ofwel van het Hof 

ofwel \an de machtige amenkaanse kom-
merciële lobby; hovelingen en politiekerige 
liandelaars, onder wie een londenaar die 
met het ene been in de officiële politiek 
staat en met het andere geklonken is aan 
de amerikaanse business, die o a. .uin \ ici-
nam zwaar verdient. 

In de huidige NATO-krizis zou iniuisur 
Harmei moeten weten dat hij met een der
gelijk mistige diplomatieke strukluur een 
anti-demokratische, een anti-vlaamse en 
ook een anti-belgische politiek voert, die 
zijn prestige op het spel /et en die onze be
langen niet dient. Neemt hij ons dan voor 
naïevelingen door met een schaamteloos 
jeziiitisnie dergelijke toestanden te verdedi
gen ? 

• OVERNAME DGOR AMERIKANEN 

een eigen 
profiel 
behouden ? 

(ACO) Opnieuw is een belgische bank in 
amerikaanse handen overgegaan : de Euro
pese Overzeebank behoort voortaan voor 
75 t. h. aan de Continental Illinois Natio
nal Bank and Trust Company van Chi
cago. 

De Europese Over/eebank was meer be
paald te Antwerpen in ruime kring bekend. 
Een van de direkteurs, graaf Daniël Le-
gielle, speelt een rol in het openbaar le
ven van de Scheldestad — een rol die we 
meer dan eens pozitief hebben beoordeeld. 

Vóór de jongste veranderingen in de ei
gendoms-verhoudingen was deze bank het 
belgische onderdeel van een groter finan
cieel geheel, dat zijn zwaartepunt had in 
Nederland. Daar is de Overzeebank een 
goed bekende zakenbank, met aanzienlijke 
vertakkingen o.m. in Noord-Amerika en 
in Zuid-Afrika. 

De ovciiiamc \an de (belsische) Europese 
Ovei/fcbank \indt haar oorsprong in een 
uitwisseling van participaties tussen twee 
ameiikaansc bankgroepen binnen het raam 
van de 0\ci/ccbank in Nederland, opera
tic (lic op 11.1,11 iKiiit is tciiig te voeren toï 
de opsloipiug \,ni liiL nedeilandse bank-
liuis Mees — w.iaiin eveneens een ameri
kaanse bank participeerde. 

Wc kiiniiV'u de technische kant van de 
/aak liici \ci<lci huilen beschouwing laten. 
Hei hele gebeuren wijst erop dat heï 
V.S.A.-bankwezen met grote energie voort
gaat binnen te dringen in het europese 
zakenleven. 

Hoe gcneiaal de C^aulle hierover denkt, 
weet iedereen : hij is ei tegen, dikwijls op 
bazis van argumenten die we niet kunnen 
aam aai den. Op zich zelf zijn er ook goede 
kanten aan de nauwere samenwerking tus
sen het europese en het amerikaanse bank
wezen, zolano; de machtsverhoudingen niet 
verwrongen worden en er geen vervreem
ding tussen de financiële sfeer en de euro
pese volkshuishoudingen uit voortvloeit. Er 
dient trouwens op gewezen dat ook zonder 
amerikaanse penetratie het gevaar van ver
vreemding tussen de financie en de wereld 
van de scheppende arbeid in Europa aan
wezig is. 

Niettemin kan men zich indenken dat 
er in het belgisch bankwezen een scheef
trekking zou plaats hebben door de over-
machtige inwerking van reusachtige ame
rikaanse financiële instellingen. Hiertegen 
heeft destijds de belgische minister van fi
nanciën Henrion gewaarschuwd, in zeer 
gemeten en voorzichtige, maar juist daarom 
des te beter opgemerkte bewoordingen. 

We kunnen u verzekeren dat het de bin
nenlandse bankiers geen genoegen heeft ge
daan dat de Europese Overzeebank (met 
belgische rechtspersoonlijkheid) overge
gaan is in grotendeels amerikaanse han
den. 

De bank zal haar eigen profiel behouden, 
verzekerde de prezident-kommissaris van de 
Continental Illinois National Bank and 
Trust Co, David M. Kennedy. We willen 
het hopen, en denken dat graaf Daniël Le-
gTelle dat eveneens verlangt. We wachten 
het af, met een zekere nieuwsgierigheid. 

De week vóór Kerstmis 1967 den
ken wij meer dan anders aan am
nestie. We zijn met dergelijke be
denking verreweg de enigen in dit 
land, dat zo vaak onkristelijk en 
onhumanistisch handelt. De kleur-
partijen, die kristelijke of humanis
tisch epiteta in hun benaming 
schrijven, zwijgen erover. Wie zich 
over iets schaamt, zwijgt er over. 
Men heeft trouwens het scherm van 
de politieke aktualiteit, waarachter 
men zich kan verschuilen om der
gelijke herinneringen aan het verle
den aan « romantici en extremis
ten » over te laten. Bij voorbeeld de 
decentralizatie, waarmee de jongste 
partijraad van de C.V.P. zich onledig 
hield. Op deze vergadering kwam 
de tegenstelling tussen de (invloed
rijke) ouderen en de (zwakke) jon
geren andermaal tot uiting. Wellicht 
ligt daar de oorzaak van het feit dat 
Waalse C.V.P.-jongeren met hun 
Vlaamse kollega's willen overleg 
plegen? Terecht wezen deze laatsten 
er op dat er slechts één vjaamse 
kuituur is en dat een provinciale 
opdeling uiteindelijk weinig zin 
heeft. Het provincialisme van de 
C.V.P. is een soort redplank voor de 
CV.P.-unitaristen die zich hoe lan
ger hoe meer bekneld gevoelen tus
sen het unitarisme en het federalis
me. Theo Lefèvre werd trouwens 
dezer dagen vervoegd door De Sae-
gher die in een rede te Mechelen 
het federalisme verwierp. Daarin 
zagen enkele katolieke kranten, die 
alleen partijpolitiek denken, een 
aanwijzing als zou De Saegher alle 
hoop hebben opgegeven een rege
ring met de socialisten te kunnen 
vormen, na Klemskerke en vooral 
na Verviers. De Saegher weet ech
ter ook dat hij het federalistisch 
getij niet zal kunnen tegen houden. 
Als taktikus neemt hij dan ook wis
selende stellingen in, spekulerend 
op het kort geheugen van zijn toe
hoorders. Overigens was het zo dat 
de C.V.P.-raad wel iets scheen te 
v o e l e n v o o r interprovinciale 
machtsvorming, er onmiddellijk aan 
toevoegend dat een partijraad in de 
C.V.P. geen beslissingsmacht heeft. 
Alleen het kongres beslist. Wanneer 
houdt de vlaamse C.V.P. eens een 
kongres ? 

Het federalisme is anders niet uit 

de lucht weg te slaan. « Chassez Ie 
naturel il revient au galop ». Heel 
het wriemelen van allerlei groepen, 
die opnieuw in hearings door de be
ruchte Kommissie Meyers gehoord 
worden, bewijst overduidelijk dat 
de open en verkapte unitaristen ho
peloos verstrikt geraken in allerlei 
formules, de ene al ingewikkelder 
dan de andere. Men kan bij vb. het 
aantal voorstellen inzake het toe
komstig statuut van Brussel niet 
meer tellen. Men voelt duidelijk aan 

OUDENAARDE EN 
PARLEMENTAIRE KRIZIS 

Het absenteïsme (vooral in de Ka
mer, doch ook in sommige senaats
kommissies) vi^eerhield ook nog in 
deze laatste week de aandacht. De 
C.V.P. zal de onwettig afwezigen 
bestraffen met 2000 fr. boete. Wat 
zal daarvan in de praktijk terecht 
komen ? 

In de Kamer, die het debat over 
de middenstandsbegrotingen aan
vatte, hielden onze volksvertegen-

beroepsHALVE 
bekeken 

dat Brussel eerst een voor zich zelf 
zo voordelig mogelijk statuut wil 
afdwingen, vooraleer de twee an
dere, grootste gemeenschappen er 
een eigen krijgen of afdwingen. We 
kunnen nu niet uitmaken, wie deze 
wedloop tegen het uurwerk zal win
nen al is het duidelijk dat voor ons 
het brussels statuut het laatst aan 
de orde moet komen, zoniet zijn wij 
gezien, om het populair te zeggen. 
In de kommissie Meyers komt ove
rigens een kloof tussen Vlamingen 
en franssprekenden tot uiting, waar
bij de vraag rijst, hoe men die ooit 
kan overbruggen, tenzij de vlaamse 
C.V.P. nog eens door de knieën 
gaat. 

BRUSSEL 

Hoezeer Brussel afdwaalt blijkt 
uit de motie van frankofone brus-
selse geneesheren, die bij voorbaat 
stelling nemen tegen vice-goever-
neur Cappuyns waar deze de 
C.O.O.'s van Brussel op hun plicht 
wijst, voor nederlandstalig medisch 
personeel in te staan. De heren wil . 
len het taalschandaal in deze zie
kenhuizen bestendigen ! 

woordigers Van Leemputten en Ba
byion hun uitgestelde interpellatie 
over Oudenaarde. Dr. Van Leem
putten maakte op de Kamer indruk 
met zijn op een eerlijke overtuiging 
en vooral ook op deskundige vast
stellingen steunende vizie. Dinnens-' 
kamers gaven vele kamerleden toe 
dat Van Leemputten hen meer had 
overtuigd dan de minister, die het 
bij de officiële versie hield. Op onze 
« ordestrijdkrachten » zal derhalve 
een verdenking blijven rusten, wat 
soms erger is dan een veroordeling. 

SINDIKAAL KRAKEEL 
Dat de publikatie van een uitge

breide enquête over het travaillis-
me in Volksgazet meningsverschil
len tussen A.B.V.V. en A.C.V. niet 
uitsluit is normaal. Aanleiding tot 
de pennetwist tussen Volksgazet en 
Het Volk is het socialistisch ver
wijt aan het A.C.V., dat het de re
gering niet scherper aanpakt in de 
kwestie van de aanpassing der 
Werkloosheidsvergoeding, onder be
wering dat het A.C.V. niet in het 
t)arlement vertegenwoordigd is. 
Waarom pocht het A.C.V. dan met 

een of andere minister uit zijn 
rangen wanneer deze een sociale 
prestatie op zijn aktief schrijft ? 
Het feit dat de regering na de wei
gering tans wenst de last van deze 
aanpassing (groot 800 miljoen) op 
de rug van patroons en arbeiders af 
te wentelen is ook al niet van aard 
om het geval simpatiek te maken en 
ten tweede : om de laksheid van het 
een kapitalistenregering dienende 
A.C.V. zonder meer te slikken. In 
hoever in deze polemiek ook zuiver-
politieke elementen een rol spelen 
(strijd tussen unitaristen en federa
listen in C.V.P. en B.S.P.) kan moei
lijk nagegaan worden, al zijn zijde
lingse invloeden waarschijnlijk niet 
vreemd aan dit kwaad humeur links 
en rechts. Verliezen we niet uit het 
oog, dat de partijen reeds aan de 
verkiezingen beginnen te denken 
(cfr. het gerucht over Van Acker als 
kopman te Brussel, buiten poll !). 

Anderzijds zijn de sindikaten het 
dan weer roerend eens om het ver
slag van de Kommissie De Voghel 
als te weinig progressief af te wij
zen, vooral omdat er van enige kon-
trole op de holdings zo weinig 
dreigt terecht te komen. 

HERVORMING INDEKSCIJFER 
Per 1 januari a.s. zou de nieuwe 

berekeningsbazis voor het indeks-
cijfer der kleinhandelsprijzen in 
voege moeten treden. Het aandeel 
van de voedingsuitgaven daalt aan
zienlijk, er is een geringe daling 
van de niet-eetbare produkten en 
een verdrievoudiging van de dien
sten. De vakbonden zijn over deze 
herziening matig tevreden, de land
bouwers en middenstanders niet 
omdat er volgens hen nog te weinig 
produkten in de bazislijst werden 
opgenomen. De diskussie blijft open. 

Overigens verontrust men zich 
reeds over de overschrijding van de 
« toelaatbare en aanvaardbare 
grens » van de werkloosheid, naar 
« struktureel en konjunktureel », 
vooral in Limburg (8,9 % van het 
totaal aantal werklozen). Dat houdt 
nauw verband met de schijn... re-
konversie. Ook de al te trage eko-
nomische hervatting (veel trager 
dan de regering beweert) baart hier 
zorgen. 

P D . 
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GEBUISDE VIVARIO 

OPGEVIST DOOR HOF ? 
Naar we vernamen zou er deze week ten huize van P.W. Segers 
een besloten bijeenkomst plaats gehad hebben van een aantal 
persmensen die door de « eminence grise » bewerkt werden ten 
voordele van de benoeming van generaal Vivario tot chef van de 
generale staf. Deze funktie komt inderdaad over een drietal 
maanden vrij, daar de huidige titularis dan met pensioen gaat. 

m W 

Vivario is destijds bevelheb
ber van het belgisch Korea-ba-
taljon geweest. Sindsdien klom 
hij omhoog in de militaire 
hiërarchie en op een bepaald 
ogenblik werd overwogen, hem 
bevelhebber te maken van onze 
strijdkrachten in Duitsland. 
Daartegen is scherp verzet ge
rezen van Vlaamse zijde, niet in 
het minst vanwege vlaamse of
ficieren die het franskiljonse 
nummer van Vivario kennen. 
Het persoonlijk dossier van Vi
vario zou trouwens de vermel
ding bevatten dat de man wél 
drie talen, maar géén Neder
lands kent. 

De benoeming als bevelheb
ber in Duitsland liep spaak op 
het Vlaams verzet, waarbij de 
Volksunie zich trouwens niet 
onbetuigd liet. 

Tans zou de gebuisde Vivario 
terug opgevist worden om zo 
maar de allerhoogste funktie — 
die van chef generale staf — in 
tiet belgisch leger toevertrouwd 
te krijgen. Naar verluidt zou 
deze kandidatuur de steun ge
nieten van het Hof. 

Volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens, die in de Kamer spe
ciaal de legeraangelegenheden 
volgt, heeft onmiddellijk gere
ageerd met het verzoek tot het 
stellen van een mondelinge 
vraag in de question time. 

Het zou onduldbaar zijn dat, 
dank zij allerhoogste protektie, 
een door de "Vlamingen voor 
een lagere kandidatuur reeds 
gebuisde Vlamingenhater tans 
zou benoemd worden in de 
topfunktie ! 

ELK WAT WILS 
De C.V.P.-partijraad heeft 

nog maar eens verleden week 
zaterdag een uitvoerige bespre
king gewijd aan het probleem 
van « de herverdeling van de 
politieke macht ». Het debat 
moge dan, volgens de katolieke 
kranten, al spannend en geani
meerd geweest zijn : uit de bot
sing der meningen is geen en
kel licht geboren. 

Zowat iedere C.V.P.-er blijkt 
er zijn eigen mening op na te 
houden. De meningen variëren 
van een strak unitarisme over 
allerlei tussenstadia van decen-
tralizatie naar een open of ver

kapte federalistische overtui
ging. 

Met wat de heren daar bij 
mekaar gepraat hebben, kan 
de C.V.P. absoluut alle richtin
gen uit en dus ook — want dat 
is daar het voor de hand lig
gend gevolg van — nergens 
naartoe. 

Het is een beschamend 
schouwspel, deze nog steeds 
sterkste partij van het land 
stuurloos te zien dobberen op 
een vloed van ijl gepraat dat de 
allergrootste stuurloosheid ver
raadt. Daarbij blijkt eens te 
meer duidelijk, dat de C.V.P. 
geen programma terzake heeft 
en dat dus, wie scheep gaat 

Een fotografisch toeval of een simbool ? De lens schi'jnt als het ware een heel filozofietje te heb
ben vastgelegd : de eenzaamheid van de mens in de nochtans drukke grootstad, het afgesneden-
zijn van de moderne grootstadsbewoner en de natuur die op asfalt en stoepen slechts even een 
kansje krijgt in.de vorm van een sneeuwpapje. Ook een kerstfoto, zij het dan een met-traditio

nele, vonden we. 

met deze partij, in de verste 
verte niet kan voorspellen wel
ke haven hij uiteindelijk zal 
aanlopen. 

GROTE EER? 
Tijdens zijn antwoord op de 

interpellatie van Van Leemput-
ten betreffende de tragische in
cidenten te Oudenaarde bedien
de minister Vander Poorten 
zich uitvoerig van het artikel 
dat de verslaggever van « De 
Standaard » de dag na de fei
ten liet verschijnen. 

We hebben deze verslagge
ver destijds zeer scherp aange
pakt, omdat wij het onduld
baar vonden dat een ernstige 
zaak — en een dode tijdens een 
betoging is toch een ernstige 
zaak ! — met zo'n onjuiste, lou
ter op folklore en tofschrijve-
rij afgestemde elementen werd 
beschreven. In het bewuste ar
tikel werd met de grofste licht
zinnigheid verteld dat de boe
ren te Oudenaarde een paar 
uur op kafee gezeten hadden 
in afwachting van de betoging 
en dat er heel wat onder hen 

waren die een pint te veel op 
hadden. 

LICHTZiNNiGHEID ? 
Dit lichtzinnig geschrijf 

waarvan — naar we hopen — 
de auteur toen niet eens de 
konsekwenties overzag, is nu 
door Vander Poorten aange
grepen als « gefundenes Pres
sen » en van op de tribune 
voorgelezen als de officiële 
waarheid. Blijkens het beknopt 
Verslag van de Kamer voeg
de minister Vander Poorten 
aan de voorlezing van dit stuk
je joernalistieke oppervlakkig
heid volgende opmerking toe : 
« Volgens dit verslag hebben 
de betogers geen gehoor gege
ven aan de kalmerende oproe
pen van de inrichters. Na een 
paar uur in de herberg te heb
ben gezeten, kwamen ze op het 
plein dat ze helemaal met hun 
traktoren bezetten ». 

De « Standaard «-verslagge
ver heeft — naar we hopen : 
onbewust en louter lichtzin
nig — gezorgd voor het gevaar
lijkste en misselijkste in me

moriam voor Depoorter : af
scheid van een dronkaard {. 

/ 

ANTI-FEDERALIST 
De Saeger heeft zich nog 

maar eens radikaal tegen fede
ralisme uitgesproken. Dat is 
zijn recht. 

De wijze waarop hij het fe
deralisme bestrijdt, heeft ech
ter heel wat minder met recht 
en rechtvaardigheid te doen. 
Hij slooft zich uit voor de Wa
len, wier wankele trotiw aan 
het unitarisme hij wil verstevi
gen met alle mogelijke voorde
len. Ten koste van Vlaanderen 
meestal ! 

Hij kreeg eens te meer een 
brevet van onderdanigheid aan 
Wallonië uit een onverdachte 
hoek. De « Pourquoi-Pas » stip
te met welgevallen aan dat de
zer dagen ongeveer één vijfde 
van de totale lengte van de 
Route de Wallonië is klaarge-
komen. Het blad voegde er aan 
toe : « De Saeger doet meer 
voor Wallonië dan Merlot en 
Bohy samen deden ». 

DE ZAAK DEPOORTERE 
(t.v.o.) Er zijn, na de incidenten tijdens 

de landbouwersbetoging te Oudenaarde, 
in brede lagen van de publieke opinie 
grote twijfels gerezen over de officiële 
versie van de doodsoorzaak van Leon De-
poortere. Na de interpellaties die Van 
Leemputten en Verroken deze week dins
dag hielden en na het antwoord van de 
minister van Binnenlandse Zaken zullen 
deze twijfels zeker niet weggenomen zijn. 
Wel integendeel zijn ze bij zeer velen 
sterker geworden I 

Onze volksvertegenwoordiger dr. Van 
Leemputten is helemaal niet het type van 
de beroepspolitieker. Hij is een bekwaam 
en in zijn streek zeer geliefd huisdokter ; 
zonder de « vlaamse kwestie » zou hij 
•wellicht nooit in de politiek zijn gegaan. 
Hij behoort echter tot het slag dat geen 
verstek laat gaan als hij ergens nodig is ; 
het beroep dat velen destijds op hem 
deden heeft hem in het parlement ge
bracht. 

Als hij er spreekt, heeft hij ook werke
lijk iets te zeggen. Hij spreekt vanuit een 
innerlijke overtuiging, een menselijke be
wogenheid die op zijn tussenkomsten de 
stempel van een grote en direkte waar
achtigheid drukken. In de Kamer weet 
men, dat wanneer de dokter op de tri
bune komt, hij de gebruikelijke tierelan-
tijntjes versmaadt en de dingen zegt met 
de direktheid die niet de retoriek, maar 
wel de zaak zelve moet dienen. Eerlijk
heid en menselijke bewogenheid zijn 
eigenschappen die ook in de Kamer (wel-
Ucht omdat zij er zo zeldzaam zijn) wor
den gewaardeerd. Als interpellant js Van 
Leemputten daarom iemand waar reke

ning moet worden mee gehouden : hij 
heeft de kracht van het in al zijn eenvou
d i g oprechtheid overtuigende woord. 

Tegenover hem stond de advokaat Van 
der Poorten : handig maar oppervlakkig, 
minder bekommerd om de waarheid dan 
wel om zijn figuur en om de reputatie van 
rijkswacht en gerechtelijke instanties, ge
bruik makend van kneepjes die een ogen
blik technisch kunnen gewaardeerd wor
den maar die uiteindelijk de hele repliek 
eerder afgwakken dan versterken. 

We zijn er van overtuigd dat, na de bot
sing tussen die twee, de (weinig talrijk 
aanwezige) kamerleden in hun diepste 
binnenste en over de partijgrenzen heen 
eerder Van Leemputten dan wel Vander 
Poorten geloven. 

Dr, Van Leemputten had, kort na de 
incidenten te Oudenaarde, het lijk van 
Leon Depoortere gezien (wat hem door 
een onsportieve en met dit feit zeer ver
legen Vander Poorten blijkbaar kwalijk 
werd genomen). Als arts had hij een aan
tal vaststellingen gedaan die met een bijna 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijk
heid wezen in de richting van een zware 
slag met een geweerkolf of een matrak in 
het gelaat. Deze vaststellingen sloten daar
enboven aan bij de algemene indruk van 
talloze ooggetuigen. 

Vanuit deze overtuiging, gesteund op 
eigen waarnemingen, heeft dr. Van Leem
putten de minister van Binnenlandse Za
ken het vuur aan de schenen gelegd met 
een betoog dat in een sobere vorm naar 
de kern van de zaak tastte. Hij stelde een 
aantal zeer pertinente vragen. Vanwaar 
kwam de wonde in het gelaat van Depoor
tere ? Durft de minister met zekerheid 

uitsluiten, dat deze wonde zou veroor
zaakt zijn door een slag met matrak of 
geweerkolf ? Waarom heeft de minister 
een onjuiste versie verspreid ? Waarom 
werden de maag, de longen en de herse
nen van het slachtoffer niet grondig on
derzocht, o.m. met het oog op het vaststel
len van de schadelijke invloed van traan
gas, waaraan Depoortere minutenlang 
was blootgesteld ? Waarom wordt het 
verslag van de lijkschouwing niet inte
graal gepubliceerd ? 

Dr, Van Leemputten gaf ook uiting aan 
zijn verontwaardiging over de repressie 
en de intimidatie waarvan de landbou
wers het voorwerp zijn sedert de beto
ging. 

Deze interpellatie werd gesteund door 
Jan Verroken die zich in het eerste deel 
van zijn tussenkomst op de neutrale vlak
te van de prijs der aardappelen en van de 
algemene sociaal-ekonomische toestand in 
zijn arrondissement hield, maar die naar 
het einde toe eveneens een aantal zeer 
vervelende en pertinente vragen aan de 
minister stelde. 

Mik Babyion plaatste de oudenaardse in
cidenten in het breder perspektief van 
het algemeen optreden der rijkswacht en 
herinnerde aan de oppervlakkige manier, 
waarop Vander Poorten vorig jaar een in
terpellatie over deze materie had afge
wimpeld. 

Het antwoord van de minister was bui
tengewoon zwak en vaak zelfs onthutsend. 
Het zou niet moeilijk zijn om — met méér 
plaatsruimte dan deze korte nabeschou
wing — een hele reeks onnauwkeurighe
den en onjuistheden uit dit antwoord te 
lichten. Beperken we ons tot het feit dat 
de minister nog maar eens van « doods
oorzaak » is veranderd : van hartader-
breuk was ditmaal geen sprake meer, wél 
van « aortavernauwing tengevolge van ge
nezen klepletsels ». 

Het kernpunt in het betoog van dr. Van 

Leemputten — de vraag naar de her
komst van de verwondingen in het gelaat 
— werd door Vander Poorten doodge
woon genegeerd : « De dokters stelden 
behalve de kneuzingen aan neus en han
den, geen sporen van geweld vast. De 
man bezweek aan een onverwachte na
tuurlijke dood... J>, 

Er is na dit antwoord van de minister 
nog heel veel in het duister gebleven. 
Waarom werd er druk uitgeoefend op 
weduwe Depoortere ? Waarom werden 
na een telefonisch onderhoud tussen dr. 
Van Leemputten en inwoners van Oude
naarde, bij deze inwoners foto's van de 
incidenten in beslag genomen ? Wijst 
zulks er niet op, dat er luistertafels op 
het telefoonnet ingeschakeld werden ? 
Woarom werden de klederen van Depoor
tere terug in beslag genomen bij diens 
weduwe ? Waarom werd de film van een 
TV-report,er aangeslagen ? Waarom werd 
de « officiële » doodsoorzaak » omgeroe
pen via radio en TV, nog vóór de familie 
ervan in kennis werd gesteld ? Was dit 
geen schending van het beroepsgeheim ? 
Waarom verstrekte de deskundige, prof. 
Thomas, niet zélf de nodige uitleg aan de 
familie ? 

Leon Depoortere was een eenvoudig, 
fatsoenlijk, hardwerkend man, geen mis
dadiger of opruier. Met zijn stoffelijke 
resten én met zijn reputatie werd omge
sprongen op een brutale, onmenselijke 
manier. Zijn gezin en zijn familieleden 
werden blootgesteld aan ontelbare ver
nederingen en intimidaties. En uiteinde
lijk blijft de « officiële » waarheid over 
de dood van deze staatsburger, van deze 
mede-mens gehuld in het duister van wan
kele verklaringen en advokatenknepen 
die in schril kontrast staan én met de tra
gische ernst van de feiten én met de grote 
beroering die rond deze feiten is ontstaan. 

De minister heeft een kass gemist 
Voor de demokratie. 

http://in.de
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OPLOSSING 
TE WGLUWE ? 

Naar verluidt hebben de on
derhandelingen tussen het 
Vlaams ouderkomitee van het 
St . Jozefskollege en het episko-
paat tot pozitieve rezultaten ge
leid : het nederlandstalig St. 
Jozefskollege en ook de meis
jesschool « Mater Dei » zouden 
te Woluwe blijven en moeten 
geen plaats ru imen voor de 
franstalige kinderen, die te Wo
luwe verwacht worden samen 
me t de franse medische fakul-
teit van de leuvcnse universi
teit . 

Het episkopaat is er voor te
ruggeschrikt , zijn oorspronke
lijke (en reeds zéér konkre te) 
p lannen uit te voeren : de i-e-
akt ie in de vlaamse pers heeft 
deze heren in hun ivoren toren 
toch wel eventjes geschokt. We 
menen te weten dat het vlaams 
ouderkomitee de onderhande
lingen vanuit een s terke en ra-
dikale pozitie heeft gevoerd, 
o.m. door er op te wijzen dat 
de verhuis in Vlaanderen een 
reaktie zou uit lokken die 
slechts haar weerga zou ken
nen bij de mei-revolte anno 
1966 tegen het bisschoppelijk 
mandement . Goed zo ! 

DE BONDGENOTEN 
De frankofone brusselse 

C.V.P. heeft nog maar eens 
krachtdadig stelling genomen 

zijn 
voor het handhaven van de 
eenheid der neder landse en 
franse afdelingen van de leu-
vense universitei t te Leuven. 
De franse afdeling moet in Leu
ven blijven : dat is voor de 
brusselse P.S.C.-ers de conditio 
sine qua non. 

Voor de ui tzwerming van 
Leuven-Frans naar het brussel
se hebben de P.S.C.-ers een 
dankbaar applaus over. 

Deze oitX'erzoenlijke imperia
listen en verfransers van 
Vlaams-Brabant zijn partijge
noten van de Verrokens ! Men 
mag dat nooit uit het oog ver
liezen. Want het sluit in dat 
de grootste overwinning die de 
Verrokens ooit kunnen berei
ken, bestaat in het zoveelste 
misselijk kompromis met deze 
heren en waarde part i jgenoten. 

Tenzij de Verrokens één keer 
moed zouden krijgen en de uni
taire part i j aan hun zolen lap
pen. Maar voor het zo ver is, 
zal er nog véél (s t inkend) wa
ter door Dijle en Zenne lopen... 

CANSONiSSIMA 
Begin dezer week werd er op 

trein of t ram, in kantoor en 
werkplaats heel wat gepraat 
over« Cansonissima » van ver
leden zateidag. De gesprekken 
draaiden niet zozeer rond de 
vedetten in spe, m a a r wel rond 
Louis Neefs' warmbloedig plei
dooi voor het vlaamse, het ne-
derlandstal ige lied. 

Te Londen werd een kongres gehouden van mililaire deskundigen in taalonderwijs aan dienst
plichtigen. België was vertegenwoordigd door een kolonel Hiernaux (tweede van rechts). Merk
waardig, die taaldeskundigheid in een officierenkorps dat goeddeels nog steeds geen Nederlands 

blijkt te kennen ! 

Louis Neefs verdedigde een 
zeer gezonde (en, in tegenstel
ling met wat een paa r juryle
den schenen te suggereren, 
hoegenaamd nie ' enge) opvat
ting. Hij deed het met heel veel 
vuur, wat de ui tzending ten 
goede kwam : we kregen een 
paa r minuut jes échte, levendi
ge T.V. 

Wat we vooral willen aan
st ippen : de zaal reageerde ui-

DROOM 
In zijn bekende boek over Stalin citeert 

Souvarine een gedachte van de oude Com
munist Rjasnanow : « Het engelse parle
ment kan alles, bcbahe een man in een 
vrouw \eranderen. Ons centraal kommi-
tee is heel wat machtiger : het heeft al 
meer dan één zeer revolutionnaire man 
in een vrouwtje verandert en het aantal 
van deze vrouwtjes vermenig\uldigt on
gelooflijk ». Enkele tientallen laren later 
zou men die uitspraak wellicht zo moeten 
vertalen : wat eeuwenlange onderdruk
king, slavernij en industriële uitbuiting 
blijkbaar toch nooit helemaal klaar kre
gen, (lat schijnt nu niet meer zo onmoge
lijk. Steeds \^as het aantal mensen dat ak-
tief de bestaande toestanden wilde \eran-
(Icrefi klein geweest. Maar zowat overal, 
/.elfs voor de industrieslaven van de 19e 
eeuw, bleven er ruimten over waar ii\ 
zichzelf konden zijn. Hoe gi'Bot de "ffiacht 
die heerste ook was, hoezeer die macht 
ook misbruikt werd : van een mens werd 
niet on\ermijdelijk een robot gemaakt. Al 
was het maar orüdat zelfs het schema voor 
de robot nog niet bestond. Maar ons cen
traal industrieel kommitee heeft het sche
ma uitgewerkt, de robot geproduceerd en 
is nu heel goed op weg om van de men
sen zelf robotten te maken. 

Pessimistisch ? Wellicht ! De eigenlijke 
vraag, is echter deze : al dan niet ge
grond ? Zijn er aanwijzingen voor, en 
'neer vóór dan tégen ? W'ant in echt men
selijke dingen is een volledig zeker, bere
kenbaar en meetbaar en kontroleerbaar 
inzicht nooit mogelijk. 

Niemand heeft wellicht mooier, maar 
tegelijk zo schrijnend de houding van de 
mens tegenover de gehele werkelijkheid 
beschreven als Plato in zijn bekende 
« allegorie van de grot ». De mens die zich 
\ergaapt aan de schaduwen ; niet eens de 
dingen en de mensen zelf werpen die 
schaduwen af, maar enkel beelden van de 
('ingcn en afbeeldingen van mensen. De 

.' til en de mensen zelf zien verblindt 

al, en het licht zien waarin alles zicht
baar is doet hem « pijn krijgen aan zijn 
ogen en zich afwenden en zijn toevlucht 
zoeken bij dat andere, dat hij wél kan 
aankijken, en menen dat dit laatste wer
kelijk duidelijker is dan alles, wat men 
hem aanwijst ». 

Is het werkelijk té \er gezocht, deze 
allegorie als toepasselijk te beschouwen 
op onze beschaving ? liet luide marktge
schreeuw dat alle stilte doodt — wie zal 
ooit de druk en de last berekenen van de 
hoeveelheid lawaai die we elke dag en 
nacht verwerken moeten ? Onze ogen en 
onze verbeelding en ons geheugen worden 
volgepropt door talloze foto- en film- en 
televiziebeelden — hoeveel innerlijke 
ruimte blijft ons daarna nog over ? Tot 
zelfs onze ademhaling wordt een pro 
bleem — want onze lucht is industrieel 

'verpest ! Minder dan ooit tevoren maken 
wijzelf de wereld waarin we leven, mééi 
dan ooit tevoren maakt deze wereld on< 
— misschien ooit zozeer dat we geep 
« onszelf •» meer zijn... 

En toch is dit alles in zekere zin min 
der belangrijk ! Dé vraag is ten slotte 
is er nog plaats overgebleven voor eei 
eigen droom ? Vermoeden wijzelf en onzi 
tijdgenoten zelfs nog maar dat we ^\é!. 
kunnen en tijdelijk wellicht ook allen wé;. 
moeten uit de « grot » waarin we leven V 
Vermoeden we nog dat de mensen en din 
gen die we op het filmdoek en het tele 
viziescherm zien geen echte mensen er 
zelfs geen échte dingen zijn ? Ook niet in 
de zgz. « cinéma vérité » ? Begrijpen vvc 
Papini als hij schrijft, dat de ondergani; 
misschien eerder door een stortvloed van 
drukinkt komen zal dan door de atoom
bom ? 

Als we dromen, aanvaarden we de 
schaduwen van de heldere dag niet lan
ger. Midden het lawaai scheppen we de 
stilte. Welke last ons ook drukt, onze 
droom doden kan ze nooit. Waar zijn de 
« dromers », of met de woorden van 
Nietzsche :_de filozofen, de kunstenaars 
en de heiligen van deze tijd ? Want man
darijnen, vedetten, geestelijke markt-
schreeuwers en robotten dromen nooit. 

NEMROD. 

ters t spontaan, vanuit de bre
der geworden vlaamse refleks 
die mën meer en meer bij ieder 
willekeurig vlaams publiek kan 
vaststellen. En de zaak werd — 
zoals hoger reeds aangest ipt — 
in de dagen daa rop overal nog 
grondig besproken, in voor 
Louis Neefs lovende te rmen. 

'LEOPARD-TANKS" 
De knoop is doorgehakt : 

minis ter Poswick zette verle
den week zijn handtekening 
Dnder het akkoord waarbi j Bel
gië" 334 Leopafd-tanks aan 
West-Duitsland bestel t tegen 
de s tukpr i j s van zowat 11,7 
miljoen fr. Een gepeperde pr i js 
voor dingen, die b innen de 10 
jaar naa r het schroot moeten 
verwezen worden ! 

E r is van neder landse zijde 
terecht geprotes teerd tegen het 
feit da t België zonder enig 
overleg met Den Haag zijn be
slissing genomen heeft. De on-
derhandelingspozit ie van Bel
gië en Neder land samen zou 
veel s te rker geweest zijn, ter
wijl overleg tussen twee buur
s ta ten die p rak t i sch éénzelfde 
Nato-opdracht te vervullen 
hebben ons de logica zélf 
schijnt bij iedere belangri jke 
beslissing over wapens is temen. 

KOMPENSATIE 
De Westdui tsers zullen in 

ons land, te r kompensa t ie van 
deze aankoop, bestell ingen 
plaatsen voor ongeveer 5 inil-
j a rd frank. Poswick heeft vlug 
laten u i t rekenen dat dit bedrag 
neerkomt op zowat 18 miljoen 
werku ren , ' hetzij * werk voor 
ongeveer 3.000 arbeiders gedu
rende drie jaar . Dit sommet je 
werd de grote pers vriendelijk 
voorgeschoteld, met het ver
zoek er gebruik van te maken 
om de bi t tere pil van de bewa
peningsmil jarden enigszins te 
vergulden. 

Poswick zegde eveneens dat 
de westHuitse bestellingen bil
lijk zullen verdeeld worden op 
50-50-bazis tussen Vlaanderen 
en Wallonië. « Eers t zien, zei 
de bl inde » merk t e de « Gazet 
van Antwerpen » zeer terecht 
bij deze belofte op. 

Overigens : de 50-50-verde-
ling is een schreeuwende on
rechtvaardigheid, omdat de be
volkingsverhouding 60-40 ten 
voordele van Vlaanderen is en 

amdat Vlaanderen nog een zeer 
grote ach te r s tand in te lopen 
heeft op Wallonië. 

De voordelen zullen eens te 
meer naar Wallonië gaan, ter
wijl de belast inggelden voor de 
tanks hoofdzakelijk uit Vlaan
deren komen ! 

ANGLO-GERMAIN... 
Onze lezers he r inneren zich 

nog de gebeur tenissen die volg
den op het bericht dat de waal-
se fabriek Anglo-Germain zou 
gesloten worden . Het bedrijf 
werd bezet, de hele waalse 
pers behandelde de zaak onde r 
kanjers van titels, de geeste
lijkheid kwam een zondagmis 
opdragen in de bezette fabriek, 
de eerste-minister spoedde zich 
te r plaatse , er kwam een b rede 
solidari tei tsbeweging op gang 
met betogingen en stakingen.. 

Het rezul taat van deze over
donderende, spektakula i re ui
ting van waalse vechtlust en 
eendracht ? 

De N.M.B.S. p laa ts te bij An
glo-Germain een bestelling van 
spoorwegmater iaa l ; de fabriek 
kon opengehouden worden . 

...EN A.B.R. 
In Vlaanderen gaat he t an

ders . De mannen van Burch t 
deden de arbe iders van Anglo-
Germain achterna . De vlaam
se pers schreef één dag lang 
krachtige en de volgende dag 
« vers tandige » ar t ikels . Van 
een door de hoogste burgerl i j 
ke en geestelijke overheden ge
s teunde of ui tgelokte solidari-
te i tsakt ie geen spoor. De vak
bonden bei jverden zich om de 
hele affaire zo vlug mogeli jk 
achter de rug te hebben en aan
vaardden een slap akkoord da t 
geen enkele reële waarborg 
verschafte. 

Met A.B.R. te Kessel-Lo 
dreigt het dezelfde weg op te 
gaan. De grote pe r s van kleur-
politieke s t rekking en de grote 
par t i jen zélf schijnen geen 
bars t belangstell ing te hebben 
voor de zaak. De vakbonden 
zorgden er voor da t de fa-
brieksbezett ing beëindigd w e r d 
alvorens er ook m a a r één en
kel konkree t gunstig rezul taa t 
was. 

De zo noodzakeli jke vlaamse 
solidariteit word t eens te m e e r 
doorkruis t door de enge bere
keningen van kleurpol i t iekers 
en kleurs indikatcn. 
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DRINGENDE OPROEP 

Voor een aantal lezers 
is dit nummer van «Wij» 
het voorlaatste dat zij 
ontvangen, daar zij ver
zuimden hun leesgeld 
voor 1968 aan de postbo
de te betalen. 

Zij kunnen de zaak van 
ons blad — de vlaamse 
zaak — en onze propa
gandisten een reusachti
ge dienst bewijzen door 
tans spontaan het lees
geld te storten op prk. 
1711.39 van « WIJ-vlaams 
nationaal, Brussel 1. Een 
jaarabonnement kost 300 
jr., een half jaar 170 jr. 
Vanaudenhove, Houben, 

Simonet en Willéms (van 
het N.F.W.O.) hebben — 
net zoals de overige 
« machtigen in den lan
de » — géén abonnement 
genomen. Onze énige 
sterkte is, dat wij tegeno
ver deze machtigen uw 

• trouw en uw bijdrage 
kunnen stellen. 

U laat ons beslist niet 
in de steek ! 

DOSFELINSTITUUT 
VINDT NAVOLGING 

De C.V.P. heeft voor enkele 
weken h a a r kaderschool opge
r icht . De n a a m ervan luidt : 
Jef De Schuiffeleerinst i tuut . 
Elke gelijkenis me t he t Lode-
wijk Dosfelinsti tuut da t vorig 
j a a r s t a r t t e is na tuur l i jk toe
vallig. 

WIE IS 
BURGEMEESTER IN 
BOECHOUT ? 

Toen voor enkele m a a n d e n 
de lijst de r « Gemeentebelan
gen » in de gemeenteraad van 
Boechout onverwachts een ze
tel bij kreeg door he t overko
m e n van een C.V.P.-raadsHd, 
h a d ze tegeli jkert i jd de meer
derheid , vermi ts e r m a a r één 
zetel verschil was . Daardoor 
ver loor de C.V.P. de mach t tot 
bes tu ren en diende burgemees
t e r Gust Geens noodgedwon
gen ontslag in. 

Terwijl onderhandel ingen be
zig waren voor de benoeming 
van een burgemees te r der «Ge
meentebelangen » waar toe ver
schillende V.U.-mensen beho

ren , liet de heer Geens p lo ts 
we ten dat hij zijn ontslag in
t rok. 

Hoe men daar in Boechout 
nog gaat uit geraken is een 
zaak, waarover een har t ig 
woordje w o rd t gesproken en 
geschreven in het geboor tedorp 
van Jan Frans WilIems ! 

STUDENTENBETOGING 
TE LEUVEN 

Wij zijn nu zo ver dat in de 
vlaamse s tad Leuven betogin
gen van vlaamse s tudenten bi j 
na stelselmatig verboden wor
den. 

Verboden door wie ? Door 
de C.V.P.-burgemeester van 
Leuven. Hij is he t die de Rijks
wacht inzet. Wat denk t de 
vlaamse C.V.P. hiervan ? Zij is 
toch akkoord mefc de eisen 
waarvoor de vlaamse studen
ten betogen ? 

BELASTINGEN EN 
STAATSFINANCIES 

Uit de jongste mededel ing 
van de minis te r van Financies 
on thouden wij volgende wel
sprekende cijfers. 

Gedurende de elf eers te 
maand en van dit j a a r betaal
den de belast ingbetalers aan 
de s taat 17.694 miljoen frank 
m é é r dan gedurende dezelfde 
per iode in 1966. 

Gedurende dezelfde per iode 
steeg de s taa tsschuld m e t 24,9 
mi l ja rd tegen een stijging van 
19,5 mil jard voor de overeen
komst ige per iode van 1966. 

K o m m e n t a a r overbodig ! 
Opgedragen aan de P.V.V.-

kiezers. 

5 NOVEMBER KOMITEE 
Een delegatie van he t 5 no-

vember-komitee w e r d door de 
kommiss ie Meyers ontvangen. 

Her inneren we er aan da t de 
Volksunie geweigerd heeft 
voor deze kommiss ie te ver
schijnen en deze kommiss ie 
niet wens t te e rkennen gezien 
haar ondemokra t i sche samen
stelling. 

Deze delegatie heeft, volgens 
persber ichten , aangedrongen 
op een s ta tuu t voor het hoofd
stedelijk gebied. 

Welk s ta tuu t ? Wij zouden 
he t graag vernemen. De Volks
unie heeft s teeds voorbehoud 
gemaak t en gewezen op he t ge

vaar dat een afzonderlijk sta
tuu t de machtspozit ie van 
Brussel nog zou vers terken en 
de pozitie van de Vlaamsbe
wuste minderheid nog zou ver
zwakken. 

Wij geloven niet in de moge
lijkheid (de polit ieke mogelijk
heid) om nu, in de gegeven om
standigheden, met de huidige 
regering, aan Brussel een sta
tuut op te dringen dat de Vla
mingen voldoening zou kunnen 
schenken. 

Dan wanneer niet eens de 
bes taande taalwetten toegepast 
worden ! 

C.V.P.-P.V.V.-PARADIjS 
De Grote Regering Van De 

Nieuwe Stijl boekt merkwaar
dige rezultaten op alle gebied. 
Zo steeg van begin oktober tot 
begin december het daggemid-
dclde der werklozen van 82.334 
tot 114.803, een stijging van zo
wa t 40 9ó. 

Het rampzaligst is de toe
s tand in Limburg, dat 8,9 t.h. 
telt van het aantal werklozen 
tegen slechts 6 % van he t to
taal der tegen werkloosheid 
verzekerde arbe idskrachten . 

Sinds 30 jun i 1965 is de te
werkstel l ing in Limburg me t 
enkele honderden arbeidsplaat
sen verminderd . De volledige 
werkloosheid manifesteert zich 
in onze k inderr i jks te provincie 
vooral in de jongeren-groep. Al
leen in he t gewest Hassek 
kwamen er het jongste j aa r 800 
volledig werklozen van minder 
dan 20 j a a r b i j . Bovendien 
steeg de kategorie der werklo
ze schoolverlaters met 309. 

Tot deze schandeli jke rezul
ta ten leidt o.m. he t s treekbe
leid zoals he t gevoerd w o rd t 
door de huidige regering en de 
huidige minis te r van Ekono-
mische Zaken, de franskiljonse 
brusselse P.V.V.-salonard Van 
Offelen ! 

V.U. OP ANTENNE 
Dinsdag 26 december 

te 19u50 is de « Vrije Po
litieke Tribune » van de 
radio voorbehouden aan 
de Volksunie. Senator 
prof. dr. Elaut zal het 
woord voeren tijdens dit 
programma, waarin o.m. 
ruime aandacht zal ge
schonken worden aan de 
amnestie-eis. 

r (n re t ! ,» t f t * l l« 

Dit Is êen kaartje over de infrastruktuur voor de sport in Wallonië; het werd zopas door minister 
Wigny tijdens een perskonferentie getoond. We drukken het af omwille van een « detail » : wie 
scherp toekijkt zal vaststellen dat de streek Komen-M o e skr o en op de kaart bij Wallonië is ge
voegd (zoals de toestand ook inderdaad is). De Voerstreek ligt echter blijkens Wigny nog altijd 
bezuiden de taalgrens ! Het imperialisme verraadt zich op de meest onverwachte-manieren I 

HET 
NIEUW 
SOCIAAL 
STATUUT 
EN DE 
P.V.V.-BELOFTEN 

Het sociaal .statuut van de zelfstandigen dat met veel 
gedreun en ministeriele perskonferenties werd aangekondigd, 
is er dan toch gekomen. En het bevat nog goede dingen ook. 
Zo wordt de toeslag voor het derde kind gelijkgesteld met deze 
voor de werknemers, evenwel zonder leeftijdstoeslag. Dat is 
een onmiskenbare vooruitgang op de bestaande toestand en op 
de weg naar de sociale gelijkheid. Maar een even onmisken
bare verloochening van de verkiezingsbeloften van de P.V.V., 
die de kiezers wijsmaakte dat zij in het tweede jaar v în haar 
regering de toeslag voor het tweede kind zou gelijk maken met 
die van de werknemers. 

In de sektor ziekte en invaliditeit is er insgelijks vooruit
gang, omdat verschillende verstrekkingen nu ook zullen wor
den terugbetaald. 

De gezinspensioenen voor de bedienden werden met 
8.C00 fr en die der arbeiders met 8.000 fr verhoogd. De wedu— 
wepensioenen van de^e beide kategoriën werden met 13.000 fr 
vermeerderd. 

Als sociaal vooruitstrevende partij juichen wij deze voor
uitgang toe. Wij zullen steeds elke sociale politiek blijven 
steunen en hiertoe initiatieven nemen. Onze sociale bezorgd
heid strekt zich echter uit tot al de bevolkingsgroepen en dus 
ook tot de zelfstandigen. 

In de sektor pensioenen der zelfstandigen zijn er ook ver
beteringen voorzien, met betrekking tot het vrijgesteld mini
mum der bestaansmiddelen en het onderzoek naar deze 
bestaansmiddelen. Voor ons zijn echter de verhogingen der 
pensioenen ontoereikend. Deze bedragen 4.000 fr voor een 
gezinspensioen of slechts de helft van de verhoging voor de 
werknemers. De verhoging van het weduwenpensioen (over
levingspensioen) bedraagt slechts 2.700 fr of 1/5 van de ver
hoging van het overlevingspensioen der werknemers. Hier is 
onmiskenbaar achteruitgang op de weg naar de sociale gelijk
berechtiging. 

Een paar maand nadat de P.V.V. tot de regering was toe
getreden, verklaarde de P.V.V.-voorzitter cinisch aan het 
weekblad « Spécial » dat de gelijkberechtiging welke zijn partij 
aan de zelfstandigen had beloofd, niet zou kunnen worden ver
wezenlijkt. Nieuwe verloochening van de verkiezingsbeloften. 

Opgeschrikt door de heftige reakties van de bedrogen 
kiezers, probeerde de P.V.V.-voorzitter de zelfstandigen te 
sussen en opnieuw te lijmen. Hij stond een interview toe aan 
« Sociaal Verweer ». Hierin zei hij : « de P.V.V. (zal) er niet
temin over waken, dat de nieuwe sociale uitgaven derwijze 
worden uitgevoerd dat de onrechtvaardigheid, welke tans ten 
overstaan van de zelfstandigen bestaat, zal afnemen om ver
volgens geheel te verdwijnen ». Welnu, de onrechtvaardigheid 
inzake pensioenen, de belangrijkste sektor van het sociaal sta
tuut, is niet afgenomen maar toegenomen. 

De P.V.V.-voorzitter verloochent opnieuw beloften die niet 
in de hitte van de verkiezingsstrijd werden afgelegd. Hier kan 
hij zelfs het smoesje niet opdissen dat hij de financiële toe
stand niet kende, want hij is de bemoeizieke schoonmoeder 
van de regering. 

Het is onbegrijpelijk dat een verdienstelijk weekblad der 
zelfstandigen schrijft dat de pensioenregeling een vooruitgang 
is naar de sociale gelijkheid. Temeer daar op vraag van onder
getekende aan de minister van Middenstand gebleken is dat 
bijdragen der zelfstandigen, alleen voor de sektoren pensioenen 
en kinderbijslagen, in 1968 voor een globaal bedrag van méér 
dan 400 miljoen of 8 % zullen stijgen. 

Tijdens de twee jaren waarin de P.V.V. regeringsverant
woordelijkheid dfaagt liep het bedrag der sociale staatstoe-
lagen voor de zelfstandigen met 800 miljoen op. Wanneer men 
daarbij nog de circa 300 miljoen rekent aan bezuinigingen, 
dan zullen de nieuwe sociale uitgaven een bedrag van 1,100 
miljard bereiken. De P.V.V. beloofde in haar verkiezingsbro-
chuur « Waarom P.V.V. > op twee jaar tijds 4 miljard nieuwe 
uitgaven ten voordele van de zelfstandigen. Ook hier v\eer 
heeft de P.V.V. de zelfstandigen schaamteloos bedrogen. 

Deze partij met haar hooggestemde politieke etiek, 
beheerst door de waarachtige staatslieden van « Bruxelles, 
oasis francophone > is de aangewezen gangmaker van het 
€ nieuwe België ». 

" R. MATTIIEYSSENS» • 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

DE KAMER 

(}iliet, de brusselse aürountl-praat-
vaar aan wie wij reeds wat plaats
ruimte hebben gespendeerd in deze 
kroniek, lionit noja; eens in aanmer-
Icinjj voor \vat papierverbruik. De 
man liad het nu in zijn hoofd gehaakl 
een dringende \ raag te stellen. Het 
onderwerj) \an deze vraag dient zeer 
gewichtig te zijn, en het antwoord 
daarop moet van die aard zijn dat het 
^leen uitstel kan lijden. Hen paar we
ken geleden had voorzitter \ 'an 
Acker, tijdens de hukle voor zijn 
veertigjarig mandaat, een officiële en 
konventione^ie toespraak als bedankje 
gehouden. Hij- had daarin nog maar 
eens gezegd dat hij de eenheid van 
liet land voorstond. De onverlaten 
Aan de R.T.B, hadden bij tie vermel-
tling \an liet geval deze passus niet 
omgeroeiien. Dat was de waakzame 
heer (lillet niet ontgaan. Zijn verhe
ven vaderlantlse gevoelens werden 
jiijnlijk gekrenkt door deze snode sa
botage. Minister NN'igny, die zich 
moeizaam met een stok verplaatst, 
werd ijlings ()i)getrommeid om aan 
de brusselse patriot rekenschap te ge-
\cn. .Met [ïarlementaire behoedzaam
heid en oratorische zwenkingen, 
want het ging toch om een uitspraak 
Aan de voorzitter, zond Wigny tie 
Brusselaar naar tie pt)mp. Dat werd 

Tijdens het hi)!debe(ooti in de 
Kamer van Volli.svertejiernvoor-
digers aan griffier R. Paiiwels 
sloot mr. Van der EUt z'ch na
mens de Volksuniefraktie aan bij 
deze hulde. 

Volks» ertesrenwoordiser Mat-
theyssens lichtte het standpunt 
toe van de Volksun'e t jdens het 
debat over de middenatandsbe-
grotingen. 

Volksvertesenwoordiger V a n 
Leempuiten interpelleerde de 
minister van Binnenlandse Za
ken over de zware incidenten bij 
de boerenbetoging van het .Alge
meen Boerensindikaat op 26 ne-
veniher 1987 te Oudenaarde, 
waarb'j één betoger tijdens het 
optreden van een gewapende af-
del'iig van de rijkswacht werd 
gedood. 

ZE MAiEI^ IN 

ET PARLEMENT 
Volksvertegenwoordiger Baby Ion 
interpelleerde de minister van 
liinnenlandse Zaken over de 
houding van de rijkswacht bij 
incidenten bij gelegenheid van 
betogiuteu 

• Schriftelijke vragen werden ge
steld door volksvertegenwoordi
gers .\nciaux, Lootens, Goemans 
in .Mattheyssens. 

B Volksvertegenwoordiger Van der 
Eist woonde de vergadering bij 
van de Kommissie voor Finan
ciën, volksvertegenwoordiger 
1.0}^ liezc voor Justitie. 

• Senator Ballet diende een wets
voorstel in tot regeling van de 
voorrang van de gebruikte talen 
bij de uilv aardiL'inL' van offi
ciële tek-lcn. 

Senator Elaut sprak namens de 
V.r.-fraktie tijdens het debat 
over de rijksmiddelenbegroling 
1968 en de riiksschuldbegi-oting 

op de Volksuniebanken op spotge-
hich onthaald. En toen Reimontl 
Matthej'ssens op de tribune kwam 
voor de bespreking van Mitldenstantl, 
stonti Gillet demonstfatief recht, 
griste zijn papieren bij mekaar, stopte 
ze in een plat kf)ffertje tlat op een 
verbandtrommel lijkt, en verliet bij 
wijze van vergeklingsinaatregel on-
tler luid gegrom het halfrond. Dat 
is een heilzaam absenteïsi'iie dat wij 
veel A'aker door deze onstelpbare 
kletsmajt)or zoutien willen zien be
drijven. 

Mattheyssens kreeg het echter vrij 
vlug met Boey, een antlere P.V.V.-
er, aan de stt)k. Boey kon het hele
maal niet smaken dat tie Vt)lksimie-
spreker de regeringspt)litiek vot)r de 
zelfstandigen vergeleek met tie 
P.V.V. - verkiezingsbeloften voor tie 
zelfstandigen. Hij vroeg aan iMttt-
thevssens, hoogrootl en op een hoge 
toon, of hij het verschil niet kent tus
sen een partijprogramma en een re-
jjeringsprogrtnnma. « Ik wel », zei 
-Mattheyssens, « en watirschijnlijk de 
kiezers nu ook >). Hij ontleetldc ver
dei: Jiet sociaal statuut en besloot dat 
in de belangrijkste sektor, nl. de pen
sioenen, er achteruitgang is t)ji tie 
weg naar de sociale gelijkheid, the 
alle ]n»rtijen beweren na te streven. 

Richartl van Leemputten interpel
leerde minister Vanderpt>()rten over 
het overlijtlen van een toeschouwer 
na het optreden van de rijkswticht 
tijdens een boerenbetoging. De 
Volksunie-arts had het lijk gezien en 
was niet akkoord met het verslag v;in 

1968. Hij had het speciaal over 
het Nationaal Fonds voor We
tenschappelijk Onderzoek. 

• Senator .Jorissen trok zijn inter-
pellatieverzoek tot de minister 
van Justitie en l^'ranse Kuituur 
wegens niet beantwoorden van 
een vraag van 14 maart jl. in. nl. 
betreffende het feit dat het ko
ning Boudewijn niet toegelaten 
was dokumenten met zijn neder-
landse voornaam te onderteke
nen (dat is intussen dank zij se
nator Jorissen toch toegelaten). 

• Het wetsvoorstel, houdende bin
ding van de belastingstarieven, 
van de vrijgestelde inkomsten en 
van andere bedragen, voorko
mende in het Wetljoek der in
komstenbelastingen, aan de 
schommelingen van het indeks-
cijfer, door senator Jorissen in
gediend, werd door de senaat in 
overweging genomen, evenals het 
wetsvoorstel van senator Ballet, 
houdende vrijstelling van met 
zegel gelijkgestelde taksen voor 
de geteisterden van Oostmalle 
en de Westhoek. 

• Senator Ballet diende een wets
voorstel in tot wijziging van het 
senaatsreglement. 

• Schriffelijke vragen werden ge
steld door senatoren Jorissen en 
Roosens. 

• Bij de stemming over de moties, 
ingediend na de interpellaties 
Van Leemputten en Babyion, 
steraden de socialisten samen 
neen met de \ olksunie over de 
motie van vertrouwen, ingediend 
door de meerderheid. l)e tweede 
motie, ingediend door volksver
tegenwoordiger Coppieters na
mens de Volksunie, verviel uiter
aard. 

• Volksvertegenwoordiger Schiltz 
woonde de vergaderingen bij van 
de kommissies voor de Tewerk
stelling en de Arbeid, en voor de 
Ekonomische Zaken en de Ener
gie. Voor deze van de \'erenigde 
kommissies voor de Tewerkstel
ling, de .Arbeid en de Justitie was 
hij wegens het bijwonen van een 
andere kommi-;sie v eront-chul-
digd. 

Volksvertegenwoordiger L e y s 
woonde de tweede zitting bij van 
de verenigde kommissies voor
noemd. 

de dokters, die tie lijkschouwing had-
tien verricht. Hij somde al de vast
stellingen op, die specialisten in hun 
verslag hatlden Vermeitl en verwon
derde zich over hun besluit waarin 
zij een hartaancloening als doodsoor
zaak opga\en. Hij was evenmin ak
koord met tie beschrijving van tie 
wontle in het aangezicht die niet 
kioi)te met zijn eigen vaststellingen. 
\ 'antlerpoorten zwaaide maar steeds 
met tie wetenschappelijke autoriteit 
en de onkreukbaarheid van de pro
fessoren, die het lijk haddt*!i t)ndcV-
zocht, en met... een krantenverslag ! 
\^erroken tiie eveneens over de ge
beurtenissen te Outlenaarde inter|)el-
leerde zei na het antwoord van tie 
minister dat de t)penbare n>ening, ^n 
zeker de bt)eren, de versie van 
het officiële verslag niet gelooft. 

Mik Babvlon interiK-lleeidt- minis
ter VanderiK)orten over het optretlen 

van de rijkswaclit tijdens de beto
gingen in de loop van de laatste ja
ren. De benjamin trok een ernstige 
plooi in zijn gebronsd gezicht, om
klemde tegen zijn lichaam een lijvig 
tlf)ssier en tlaaltle waardig, als etni 
jonge docent met professorale ambi
ties, van zijn hooggelegen zitplaats 
naar het spreekgestoelte. Hij toonde 
aan de hand van teksten de t)nbe-
trouwbaarheifl van tie ministeriële 
antwot)rt!eii aan. Hij trok scherp van 
leer tegen Vantlerjioorten, verweet 
hem zijn onirisse kne))en en zei boutl 
tlat liet onw aanlig was van een mi
nister. Spreker haalde een vernieti-
geiulc uitspraak aan. aan het adres 
van Vanderpof)rten, door tlezellde 
joernaiist tlie tloor de minister her
haaldelijk wertl geciteerd om zijn te-* 
zis te staven. « Hn hij is een ervaren 
joernaiist » werd vanop tie \M'.-ban
ken geroepen, hierbij tie woortlen 
van ,tle minister zelf--herhalend. Hr 
werd gelachen en zelfs t)i) het ge
zicht van tie minister was een begin 
van glimlach te bes))euren. 

Nik Claes. 

£ SEKAAT 
De .Senaat tloet het altijd wal rusti

ger dan de Kamer, serener, waardiger. 
Het is dus niet te verwontleren dat het 
c;dium van het parlementair absenteïs
me loodzwaar oj) de « plebeiers » van 
de Kamer is geworpen, wat echter niet 
betekent tlat het absenteïsme niet in tie 
Senaat 7ou woekeren (zie het geval Vre-
ven). Het valt alleen niet zo op en de 
meerderheid hecft̂ ' er afgelopen weken 
wel voor gezorgd, dat bij de stemmingen 
tie <( achtbare letlen » in voldoende aan
tal aamvezig waren, om de Senaat niet 
het beschamende lot,van de Kamer te 
doen ondergaan. 

Dies zijn de heren dondeidagnamid-
dag met de zegen en de beste kerst- en 
nieuwjaarswensen van voorzitter Stru)e 
met verlof gegaan. 

Behalve het indienen van srhtiftelij-
ke vragen waarvan senator Jorissen ook 
in deze eindejaarsweken het verblulfend 
tempo volhield tot de allerlaatste dag 
smaakte hij nog het genoegen, een in-
lerpellatieverzoek te mogen intrekken. 
Men zal vragen : welk genoegen kan 
daaraan voor een vechtjas als Jorissen 
verbonden zijn ? Het gaat echter om 
een zeer speciaat geval. U herinnert zich 
dat de heer Jorissen in maart jl. een 
vraag richtte tot de minister van Justi
tie en van Franse Kuituur betreiiende 
het feit dat het koning Boudewijn niet 
toegelaten bleek, wetten te onderteke
nen met zijn nederlandse naam. Rege
ring, Hof en de achibaarstew ondei~de 
achtbaren van het regime waren met 
deze vraag zeer verveeld. Eerst heette het 
dat het niet kon, omdat de vorst bij 
zijn geboot te onder de naam Baudoiiin 
was ingeschreven in de burgeilijke stand 
en dat voor een dubbele naam een stuk 
wet nodig was. Later heeft men er 4iit 
arren moede en onder de bedreiging van 
een Jorissen-interpellatie vlug een mouw 
aangepast. Men ontdekte zelfs een pre 
cedent uit 1960, toen tie vorst wél een 
wetsdükuraent met zijn nederlantlse 
naam ondertekende. En toen men vast
stelde (sic!) dat alle nederlandstalige 
wetteksten toth beginnen met de geijk • 
Lc formule « Wij, Boudewijn, koning 
der Betgen enz. «bleken er geen bezwa
ren meer te zijn. Senator Jori.ssen mag 
dus de pkiim op zijn hoed steken dat 
luj \an de koning een volwaardige twee
talige Belg heeft gemaakt. Dat is nu wel 
i;iet een speciale bekommernis van de 
\'o!ksunie. maar op dit vlak is het 
staatshoofd nominaal todi al in kondi-
tie voor een tweeledig bclgisch Icdeia-
lisme... 

Senator Elaut van zijn kant maakte 
een zeer goede beurt met zijn tussen
komst in het debat over de rijksmidde
len- en rijkschiildbcgroting voor 1968. 

De genise hoogleraar woixlt in de se
naat altijd met (welwillende) aandacht 
beluisterd en zelden onderbroken. Hij 
slaat immers nagels met koppen, nu ook 
weer toen hij het over het beruchte 
N.F.W.O. had. Tans werd hij toth door 
Rolin en \'ermeylen onderbroken, o.a. 
toen hij zei dat de vlaamse afdeling van 
de vrije universiteit Brussel slechts een 
sthim, een embryo van een universitaire 
afdeling is. Vermeylen Vroeg half spot
tend, wat senator Elaut toeliet zoiets te 
beweren, waarop Elaut : « Deervaring ! 
Hoeveel studenten heeft de vlaamse af
deling van de U.L.TJ ? ». Waarop Rolin: 
« Wij spannen ons in om het aantal 
vlaamse studenten te ' vermeerderen », 
met Elaut's ijskoude repliek T « Blijk
baar zonder veel sukses, waarde kolle-
ga ». Nadien hield iedereen zijn mond 
toen senator Elaut zijn fillipika tegen 
het Nationaal Fonds voor Weteiïschap-
pelijk Onderzoek voortzette, welke tus
senkomst hij op verzoek van de eerste 
minister pas nu hield, na ze aanvan
kelijk als interpellatie bedoeld te heb
ben na het incident in november jl. 

In korte zinnen schetste hij een mees
terlijk portretje van « de mandarijn van 
de Egmontsraat », rekende hij af met 
de valse voorstellingen van zaken in dit 
domein, cijferde hij voor hoeveel Vlaan
deren stort en hoe weinig het krijgt en 
steltle hij nogmaals de vele andere wan
toestanden aan de kaak. Ofwel moet 
het N.F.W.O. grondig worden hervormd, 
ofwel wordt het afgeschaft en moet zijn 
taak worden overgedragen aan de mi
nisteries van Kuituur, luidde zijn kon-
kluzie. Senator Elaut herinnerde er aan 
dat de Volksunie niet op het incident 
van begin november heeft gewacht om 
orde op zaken te stellen : reeds in de
cember van 1966, dus een vol jaar ge
leden, diende de V.U.-senaatsfraktie een 
wetsvoorstel in, dat ertoe strekte het 
N.F.W.O. te verplichten, een inzicht in 
zijn boekhouding en in zijn beheer toe 
te laten aan regering en parlement. Bo
vendien vroeg het voorstel dat bij wei
gering van een aanvraag tot subsidiëring 
het Willems-instituut zou veiplicht wor-
ficn, de reden van de weigering bekend 
te maken. Het voorstel werd verwor
pen, hoewel nadien komrnkssieleden hun 
beklag maakten over de wantoestanden 
in het N.F.W.O. waaraan het V.U.-voor-
stel precies wou verhelpen. Ook de re
pliek van de minister was er toen naast, 
wat senator Elaut dinstlag deed beslui
ten « dat het farizeïsme nog niet dood 
is n. De bedoelde farizeërs lachten groen. 

We verwachten de senatoren over 
een aantal weken bron.sgebruind, ge
staald en gesterkt uit winlersportoorden 
terug in ons midden van bleke winter
broers en in de Wetstraat, waar na de 
\ervlaamsing van 's konings naam de 
vervlaamsing van de senaatsopschriften 
als één der eerste nieuwjaarsi.ilen 
watlit. 

l l l l C l 1111. 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 

« Vrede op aarde aan die van goede wil zijn ». Van minder goede wil tegenover de Vlamingen ge
tuigt deze kommerciële kerstversiering met eentalig franse tekst, opgericht door de handelaars 

van de Naamsepoort en de Louisapoort te Brussel. 

OVERWEG 
CENT-ADINKERKE 

Uit een antwoord van de mi
nister van Verkeerswezen aan 
kamerlid Leys blijkt dat kon
takten plaats hadden met het 
gemeentebestuur van Torhout 
met het oog op de verbreding 
van de overweg op de spoorlijn 
Gent-Adinkerke en zijn toegang 
alsmede het plaatsen van auto
matische halve sluitbomen. 
Een akkoord werd bereikt en 
de werken zullen beginnen in... 
1969. Zonder aandringen van 
ons kamerlid wellicht in ... 
1972 ... 

STUDIEBEURZEN 
Kamerlid dr. Anciaux vroeg 

de minister van Nationale Op
voeding het aantal studiebeurs-
aanvragen per taalgroep sinds 
1960 en het aantal toegekende 
beurzen te willen mededelen. 
Uit het antwoord blijkt dat er 
in het sekundair onderwijs een 
relatief snelle stijging is in de 
nederlandse taalrol (van 14.120 
tot 24.216) en een verdubbeling 
in de franse taalrol (van 7.879 
tot 13.315); in het technisch 
onderwijs gaat de globale stij
ging van aanvragen van 16.905 
tot 19.935 (bescheiden dus) ter
wijl voor het aantal toegeken
de beurzen geen cijfers per 
taalrol beschikbaar zijn (van 
3.580 tot 8.165); voor het hoger 
technisch onderwijs luiden de 
cijfers als volgt : aantal aan
vragen onbekend; aantal toe
gekende : N. van 2.965 tot 6.639, 
F. van 1.092 tot 2.512. In het 
universitair onderwijs werden 
van 1960 tot 1965 een onbekend 
aantal studiebeurzen aange
vraagd en N. van 5.590 tot 8.170 
toegekend en F. van 4.437 tot 
5.179. Men ziet in de laatste ka-
tegorie dat het aantal franstali-
ge toegekende studiebeurzen 
hoger ligt dan in de lagere on
derwij svakken. Deze cijfers 
mogen niet tot verkeerde kon-
kluzies leiden : door het feit 
dat er meer aanvragen in 
Vlaanderen zijn en ook meer 
toekenningen is alleen bewezen 
dat de vlaamse ouders minder 
kapitaalkrachtig dan de fran-
kofonen zijn, want het aantal 

studenten is in het franstalige 
gedeelte beduidend hoger dan 
in de vlaamse, steeds hoger 
naarmate men de universiteit 
nadert, hoewel deze afstand 
geleidelijk vermindert, niet 
dank zij een evenrediger rijks-
steun doch dank zij toenemen
de vlaamse kapitaalkracht en 
belangs lelling. 

RIjKSLAGERE SCHOOL 
ROESELAERE 

Kamerlid Babyion informeer
de bij de minister van Nationa
le Opvoeding naar diverse ge
gevens betreffende de rijksla-
gere school-kindertuin te Roe-
selare. Groenstraat, waar men 
tans geprefabriceerde klasloka
len opricht. Er waren 251 leer
lingen in de lagere school, 118 
leerlingen in de bewaarschool 
ingeschreven (voor 1966-67), 
terwijl deze cijfers voor het 
huidige schooljaar 274 en 124 
bedragen. De kostprijs van één 
paviljoen met kleedkamergang 
voor 2 klassen bedraagt 793.414 
fr., de prijs van de grond per 
m2 bedroeg 584 fr. De klassen 
zijn bestemd voor de voorbe
reidende afdeling van het rijks-
technisch instituut voor ion-
gens. De school is vatbaar vo< 
uitbreiding en zal mettertii I 
het rijkstechnisch institu t 
omvatten. 

ANTI-PROPACANDA 
BIJ SABENA 

Volksvertegenwoordiger Goc 
mans maakte zijn beklag b ] 
minister Bertrand over de ve 
zorging op de lijn Brussel-Ne v 
York. Niet alleen de gebrekk 
ge bediening der spijzen, hi t 
ontbreken van een overdeklo 
gangway, maar ook op taalgc 
bied natuurlijk een gebrek ac i 
kennis van het Nederland 

Uit het verslag van Saber 
bleek trouwens een daling van 
het aantal passagiers op d e 
lijn. Niet te verwonderen in
dien men de konfortabele luxe 
kent van bv. een KLM ! 

In zijn antwoord ontkende 
minister Bertrand de aange
klaagde feiten, die nochtans 

door 
ogen 
steld 
bena 
land.., 

elk reiziger met eigen 
en oren kunnen vastge-
worden. Maar ja, de Sa-
is de heilige koe in ons 

SPANJAARDEN LEREN 
ENKEL FRANS 

Door het ministerie van Te
werkstelling en Arbeid wordt 
voor de spaanse gastarbeiders 
in ons land een voorlichtings-
brochuur uitgegeven. Op het 
einde komt een woordenlijst 
voor, waarin nuttige woorden 
met hun uitspraak en beteke
nis werden opgenomen. Het 
gaat hier enkel om franse 
woorden, terwijl tal van arbei
ders ook in Antwerpen en Lim
burg werken ! In antwoord op 
de opmerkingen van dr. Goe-
mans (vraag van 10.11.67) ant
woordde de minister dat een 

nederlandstalige lijst afzonder
lijk gevoegd wordt bij elke 
brochure. 

Waarom niet in eenmaal de 
Spaanse, franse en nederlandse 
woorden naast elkaar konden 
gedrukt worden, blijft een 
raadsel. 

ONDERSCHEID 
Volksvert. Van Leemputten 

vroeg de minister van Verkeer 
hoe het kwam dat de bedien
den met een brutto-maximum-
jaarwedde van 180.000 fr. voor 
hun verplaatsingen per trein 
een sociaal abonnement kun
nen genieten en op aanvullen
de buslijnen voor rekening van 
de N.M.B.S. door derden uitge
baat slechts een weekabonne
ment met vermindering van 
50 % kunnen krijgen, indien 
hun bezoldiging 60.000 fr. per 
jaar niet overschrijdt. Waar
om dit verschil ? De minis
ter antwoordt in dier voege : 
voor openbare autobusdien
sten der N.M.B.S. die inzake 
tarifikatie onderworpen zijn 
aan het « gemeen recht » ver
tegenwoordigt de abonne
mentsprijs een vermindering 
van 50 % op het gewoon tarief, 
ongeacht de aard van het abon
nement en het inkomen van de 
aanvrager. Gewone abonnemen
ten worden afgeleverd voor een 
periode van tenminste één 
maand en zijn geldig op zon
en feestdagen; de prijs ervan 
wordt berekend op bazis van 
30 dagen per maand. Weeka
bonnementen zijn anderzijds 

^slechts op de weekdagen gel
dig; voor de prijsberekening 
ervan wordt de week voor zes 
dagen geteld. Het verschil tus
sen de bedragen die voor beide 
kategorieën van geabonneerden 
dienen uitgegeven om geduren
de een bepaalde maand een 
« aanvullende autobusdienst » 
te gebruiken, is dus vrij ge
ring zodat het al of niet verho
gen van bedoelde maximumbe-
zoldiging in de praktijk geen 
noemenswaardige invloed heeft 
op de door de betrokken be
dienden te betalen abonne
mentsprijs. 

De minister schijnt er noch
tans niet gerust in te zijn want 
hij deelt de h. Van Leemputten 

ook mede, dat een uitgebreid* 
studie aan de kwestie word! 
gewijd. Na het beëindigen hier» 
van zal eventueel, samen meÉ 
andere wijzigingen, het betrotei 
ken maximumbedrag aang©^ 
past worden. 

SCHOLEN TE CASTEAU 
EN TE VILVOORDE 

Volksvert. Mattheyssens 
vroeg de minister van Nation» 
Ie Opvoeding of de vlaamsa 
kinderen van de SHAPE-schooI 
te Casteau-Maisières onderwijs 
door middel van het Neder
lands genieten en hoeveel er 
zulke kinderen zijn; waarom 
in ontkennend geval een derge
lijk onderwijs niet voor hen 
voorzien is en, indien ze de 
lessen volgen aan de zogenaamr 
de internationale school, ze de 
mogelijkheid hebben lessen in 
het Nederlands te volgen. Ten 
slotte wou de h. Mattheyssens 
weten of er reeds maatregelen 
zijn getroffen om de franstali
ge afdeling van de Tuinbouw
school van Vilvoorde over te 
hevelen en waarom deze over
heveling zo lang uitblijft. De 
minister verwees de h. Mat
theyssens voor de eerste delen 
van zijn vraag naar een vroe
ger antwoord en verzekert de 
vragensteller wat de Tuin
bouwschool te Vilvoorde be
treft, dat het probleem aan
dachtig door zijn diensten 
wordt bestudeerd. We hopen 
dat deze studie niet lang meer 
duurt... 

PRIVATE 
SPAARKASSEN 

Senator De Paep verzocht de 
minister van Sociale Voorzorg 
de lijst van de private spaar
kassen nauwkeuriger te doen 
bijhouden ten einde te vermij
den dat agenten van sommige 
kassen, die niet op deze lijsten 
zijn ingeschreven, door de 
rijksdienst voor kinderbijslag 
als zelfstandigen tot het beta
len van bijdragen verplicht 
worden. De minister beloofde 
in zijn antwoord onderrichtin
gen te hebben verstrekt in de 
zin zoals door de senator ge
suggereerd. 

« Kerstmis in het rnimtetijdperk » ; een moderne kribbe, gebouw 
rijs, geeft plastisch uitdrukking aan de gedachte dat de Geboorte 

ruimte. 

'd voor de Orlv luchthaven te Pa-
centraal s!aat in de kosmische 
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TEKELIJK EN 
GEVAARLIJK 

Enkele weken geleden maakten we 
gewag van spanningen in Algerië. De 
geruchten dienaangaande bleken op 
waarheid te berusten vermits prezident 
Boumedienne deze week te El Afroun 
een overigens gering gedeelte van het 
hem loyale leger moest inzetten tegen 
opstandige eenheden, geleid door oude
re officieren onder wie Tahar Zbiri, 
eens de vriend van Ben Bella ( later de 
m a n die de eerste algerijnse prezident 
in opdrach t van Boumedienne ging aan
houden) , daarna vriend van Boume
dienne en nu wellicht werkend voor re
kening van de oude garde van de alge-
ri jnse revolutie. Men heeft lange tijd 
gedacht dat Boumedienne het leger als 
machtsfaktor zou uitschakelen ten 
voordele van de eenheidspart i j , het 
F.N.L., maar dat blijkt niet helemaal 
juist te zijn. Boumedienne schijnt er in
tegendeel zoveel mogelijk op uit te zijn 
zowel in het leger als in de part i j de 
oudgedienden uit te schakelen en te 
vervangen door jongere part i j- en leger-
kaders , die tegen hem opzien omdat ze 
hem niet zoals de ouderen als gelijke 
en zelfs ondergeschikte gekend hebben. 

Dat het leger in Afrika een grote rol 
speelt blijkt niet alleen uit zijn pozitie 
in Algerië of Egypte, doch nog meer uit 
he t feit dat er tans niet minder dan 9 
negerstaten een militaire d ik ta tuur ken
nen : Dahomey, Togo, Nigeria, Ouaga-
douhou, de Centraal Afrikaanse Repu
bliek, Kongo-Kinsjasja, Boeroendi, 
Sierra Leone en Gana. Deze regimes 
kwamen aan de macht door staatsgre
pen van legergroepen, en in sommige 
s ta ten is de aanstekeli jkheid zo groot 
dat men er al aan een tweede eveneens 
mili tair regime is. Zo b \ b . Nigeria met 
Govvon na Ironsi, Sierra Leone zelfs 
met drie mili taire staatsgrepen. De mi-
lilaire leiders worden immers net als 

de burgerl i jke gekonfronteerd met de 
ekonomische moeili jkheden van de on
derontwikkeling en met de tribalisti-
scJ3e en persoonlijke tegenstellingen en 
rivaliteiten zoals nu weer in Dahomey. 
De O.A.E. eiste intussen uitlevering aan 
Kongo van Schramme en zijn huurlin
gen. 

De tegenstaatsgreep van Konstant i jn 
in Griekenland nam nadien een ie twat 
operette-achtig karakter aan. Het mili
tair regime te Atene moet zich dan toch 
niet zo sterk gevoelen dat het Konstan
tijn zonder meer vervallen van de t roon 
kan verklaren en bij vb. de republ iek 
ui t roepen. De s terke anglo-amerikaanse 
druk (met stopzett ing van mili taire en 
financiële hulp als stok achter de deur ) 
zal aan het verlangen, om Konstant i jn 
voorts als u i thangbord te gebruiken 
niet vreemd zijn. Doch voor een derge
lijke rol bedankte de koning. 

Het kan nu best dat Grieken
land een koninkri jk zonder koning 
wordt , met een regent uit de koninklij
ke familie, zonder wezenlijke invloed. 

De E.E.G.-ministers van Bui tenlandse 
Zaken moesten maandag en dinsdag be
slissen wat ze nu zouden aanvangen 
met de br i tse E.E.G.-kandidatuur. Te
genover Frankr i jks veto tegen onmid
dellijke besprekingen over de modali
teiten van eigenlijke toetredingsonder
handelingen, tekende zich een poging 
der Vijf af, om zich eventueel wel neer 
te leggen bij een nieuw uitstel, doch 
dan in de formulering daarvan ui tdruk
kelijk Frankr i jk als oorzaak van dit 
nieuwe uitstel te vernoemen. Deze po
ging werd duidelijk ingegeven door het 
verlangen der Vijf de geit en de kool te 
sparen en Frankr i jk in zekere zin toch 
nog meer af te zonderen, zodanig zelfs 
dat ook de Gaulle schrik zou krijgen 

voor de uiteindelijke konsekwenties 
van een dergelijke kloof. 

In tussen had Wilson het te kwaad 
te Londen zelf, niet" omwille van Euro
pa (maa r dat kwam er later op de week 
bij ) , doch wegens een verschil van in
te rpre ta t ie van het wapenembargo te
gen Zuid-Afrika. Wilson zag zich ge
plaats t tussen de ru ime interpreta t ie , 
gehuldigd door verscheidene van zijn 
topminis ters (het moreel aspekt van de 
apar the id is een b innenlandse aangele
genheid en mag geen wett ige handel uit
sluiten, des te meer daa r het hier om 
een slordige 25 mil jard fr. gaa t ) en een 
enge, gehuldigd door ca. 70 Labourpar-

Icmentsleden en 12 liberalen (embargo 
zonder meer, zonder acht te slaan op de 
ekonomische gevolgen, dus : ideologie 
vóór alles). 

Dat de E.E.G. wel als één blok kan 
opt reden bleek uit de eis, dat Amerika 
ineens — en niet in schijven — zijn 
aandeel in de LD.A. ( In te rna t iona l De
velopment Aid of ontwikkel ingshulp) 
zou s tor ten. U hebt al geraden op wiens 
aans token ? Frankr i jk natuurlijk. . . De
ze ontwikkel ingslanden kwamen ook 
me t 'n taalkwest ie in het n ieuws. Ind ia 
zou drie officiële ta len kri jgen : he t 
Hindi, he t Engels en de s t reektaal p e r 
taalgebied. 

De bijeenkomst der Zes om de wenselijkheid te bespreken van hef aanknopen van 
inleidende besprekingen over Engelands kandidatuur te Brussel is uitgelopen op 
een geschakeerde weigering onder druk van Frankrijk en dat komt ook tot uiting 
in de eerste slotmededeling. Wilson benadrukte de zelfde dag dat Engeland zijn 
kandidatuur handhaaft. Het komt dus neer op uitstel, de knoop is nog niet door
gehakt, omdat de Vijf toch lichtjes terrein op Frankrijk wonnen. Het komt er nu 
voor hen op aan, vol te houden, Zoniet komen alle zes in een krizis terecht. Op 
onze foto : boven de belgische en nederlandse afvaardigingen, onder de franse en 

de duitse. 

Oniiiiddelliik iiii de tweede wereldoor-
1(){« stelden nieuwlichters \ast dat het 
nationülisnie dood en begraven was. De 
toekomst was aan het internationalisme, 
aan de snieltkroesoperatie, waarvan een 
der i)rutot\ ijes de amerikaanse smelt
kroes was en waaiijii in Europa aan een 
verenigd Kuropa gedacht werd zonder 
dat daarbij met welke volkseigen mo
tieven ook rekening werd gehouden. Het 
ene na het andere europese organisme 
verrees, doch het waren alle technokra-
tisthe of ekonomische instellingen, on
der uitbanning van het volkse. Ken eer
ste klap kreeg de/e koude Icchnisch 

bleken als afgelopen jaar, waarvan men 
nu zowat overal de eindbalans begint 
op te maken. Het is zelfs zo dat het 
linkse kamp In de wereld niet van na
tionalistische « smetten » blijkt vrij te 
pleiten te zijn, niet dat zulks alleen in 
1967 zou aan de dag getreden zijn maar 
dit jaar wel duidelijker dan voorheen. 
Nemen we het extreme g£val, China. 
De breuk tussen Moskou en Peking is be
halve door ideologische verschillen ook 
voor een niet gering gedeelte veroor
zaakt door nationalistische motieven, zij 
het dan van staatsnationalistische aard. 
De gebieden die Rusland en China me-

waar de Yietkong toch nog wat meer is 
dan een louter kommunistische verzets-
organizatie, doch integendeel ook en 
zelfs in niet onbelangrijke mate mede 
gevormd wordt door nationalistische 
delen, die met kommunisme niets te ma
ken hebben en waarbij zelfs boeddis-
tische invloeden niet te loochenen zijn ? 

Dichter bij ons zagen we in 1967 het 
nationalisme onder zijn diverse vormen 
nadrukkelijker gestalte nemen. We spre
ken hier minder van het frans staatsna-
tionalisme van de Gaulle, dat tot in 
Kanada toe ziin invloed laat gelden (om 
minder zuivere motieven dan gezegd 

NATIONALISTISCHE WEDERGEBOORTE 
benaderde integratie door de weigering 
van Frankrijk (een Frankrijk dat niet 
door de (iaulle werd beheerst) toe te 
treden tot de Eurojjese Defensie Ge
meenschap, omdat een dergelijke ge
meenschap ook de i>()litieke integratie 
\an Kuropa in zich droeg. Frankrijk 
weigerde deze toetreding onder meer 
omwille \an staatsnation.ilistische rede
nen. F.en andere oorzaak was blijkbaar 
ook wel dat de tijd er nog niet rijp voor 
was. Het franse chauvinisme is er in
tussen niet kleiner op geworden. 

Kr is sindsdien van het exklu/.ieve in
ternationalisme al heel wat afgebrok
keld. Hoezeer \ele begrippen sinds de 
\eertiger en vijftiger iaren uitgehold 
/ijn, het internationalisme door dik en 
dun is wel links gebleven doch geeft niet 
langer alleen de toon aan. Dat komt door 
het herle\end nationalisme. Voor een 
dode of dood \erklaarde gedraagt het 
nationalisme zich immers uitstekend. 
D.it is nooit sinds 1945 zo duidelijk ge-

kaar betwisten liegen er niet om. Men 
heeft ook gezegd dat de revolutie in 
China in de eerste plaats chinees was en 
pas in tweede instantie kommunistisch. 
Men \erklaart de verschillen ook vanuit 
andere vertrekpunten : iiet chinese 
konnnunisme is in oorsprong een agra
risch konuuunisme, het russische is in 
oorsprong een stedelijk kommunisme. 
Het is hier niet de bedoeling daarover 
uit te wijden, al is het wel zo dat een 
agrarisch kommunisme meer kansen 
biedt nationalistische impulsen te heb
ben dan een stedelijk kommunisme, alle 
betrekkelijkheid in acht genomen, ver
mits we zien dat kommunistisch Rus
land eveneens als erfgenaam optreedt 
van het tsaristisch russisch imperialis
me. Zien we immers ook niet dat diver
se oosteuropese satellietstaten ^an Rus
land zich geleidelijk pogen losser te 
maken van de al te strakke ekonomisch-
politieke bindingen met Moskou ? En 
wat te zeggen van de Vietnamese oorlog 

wordt) dan \an het... bretoense natio-
nahsme bij \b. , dat een sterker volkse 
doorstroming beleefde door de boeren-
ontevredenheid over het centralisme van 
Parijs. \Yat is de strijd in Zuid-Tirol an
ders dan een zuiver volksnationale 
strijd om de erkenning van de eigen 
aard en van de eigen belangen ? Deze 
strijd is nog steeds in de faze van het 
ondergronds verzet tegen de veritaliani-
zerende politiek van Rome. Meer naar 
het noorden op stellen we een herle
ving van het nationalisti.sche element in 
de westduitse politiek vast, verweven 
met verdachtmakingen die in het na
oorlogse Europa voor het grijpen liggen, 
nl. dat van neo-fascisme. Dat dergelijke 
verdachtmakingen niet altijd opgaan of 
dat het aandeel van een neo-fascisme 
vaak overdreven wordt voorgesteld heb
ben we vroeger ten onzent kunnen na
gaan, in ons land waar het volkse natio
nalisme zijn donkere jaren achter de 
rug heeft en snel is geëvolueerd naar 

een demokratisch nationalisme, dat zich 
openstelt voor de totale problematiek 
van ons volk. 

Waar men het dit het minst had ver
wacht, ook in Groot-Brittannië beleeft 
het volkse nationalisme een reveil, met 
name in Schotland. Men kan er nog niet 
met zekerheid van zeggen of deze be-
vs-eging nog zal groeien, doch een recen
te kiesuitslag verwekte toch een verras
sing. Er zijn nog zoveel andere volkse 
minderheden in Europa die om hun er
kenning als volk of om hun hereniging 
met andere volksdelen ijveren en waar
bij voor de europese integratie (indien 
ze ook de volkse en nationale kriteria 
zal erkennen) een dankbare rol is weg
gelegd. 

In Afrika is de algemene toestand nog 
veel te embryonair om van een natio
nale ontvoogding te spreken in de zin 
zoals men dat voor Europa zou kunnen 
doen. Toch lijdt het geen twijfel dat ook 
hier de nationale motieven mettertijd 
(eens het stammenizolationisme door
broken) zich zullen doen gelden. Indien 
we de zaak zeer breed bekijken, besluipt 
ons zelfs de neiging om in het rassen-
vraagstuk in de Verenigde Staten een 
simptoom van drang naar eigen staats
vorming te zien bij de amerikaanse 
negers, altans bij de meest virulente 
vleugel. 

In dit kort bestek kan een dergelijk 
onderwerp slechts onvolmaakt en on
volledig behandeld worden. We hebben 
er alleen even willen op wijzen dat de 
jongste tijd de ontkenning bracht van 
hetgeen nog niet zo lang geleden som
migen, ook in Vlaanderen, beweerden nl. 
dat de tijd van het nationalisme voorbij 
was. Een korte rondblik in de wereld 
van vandaag bewijst dat de vlaamse na
tionalisten in goed gezelschap verkeren, 
met trouwens dien verstande dat ze zelf 
mondig genoeg zijn om uit te maken wie 
tot dit gezelschap behoort en wie niet 
(\an welke laatste kategorie de staatsna-
tionalisten deel uitmaken met o.a. ook 
onze belgische imitaristen). 

K.V.B. 
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TOENEMENDE DRUK 
De na het jongste Midden 

Oo-itenkonflikt aan de dag ge
treden Sovjet-invloed in het 
Middellandse Zeegebied heeft 
onder andere tot gevolg d a t 
ook Zuid-SIa\ie zijn politieke 
koers wijzigt door nauwer kon-
takt met de landen van het 
Warschau Pakt. Ook de evolu
tie in Griekenland speelde 
hierin een rol. Roemenië van 
zijn kant schijnt de ontwikke
ling in het Middellandse Zee
gebied niet zo bezorgd op te ne
men. 

Bezorgd zijn wel de landen 
vaa de Westeuropese Unie , 
vooral Italië, dat behalve 
Franki i jk het dichst bij het be
trokken gebied ligt. Begin de
cember kwamen de parlements-
aE\aardigingen van de W E U 
voor de 13de maal bijeen te 
Rome en keurden er een plan 
goed, dat o.a. de instelling van 
een UNO-kommissie tot her
ziening van de Suez- en Darda-
nelienverdragen vcx>rziet, d ruk 
o p Griekenland, op de arabi-
sche landen en Israël, grotere 
vs'esteuropese hu lp aan Malta en 
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De eenzaamste Kerstmis ter wereld : een plastieken boompje met een namaak-sneeuwman werd 
vervaardigd en te water gelaten door de bemanningsleden van de 14 schepen die sinds 6 maanden 

ingevolge het Midden-Oostenkonflikt in het Suezkanaal geblokkerd ztjn. 

L WASHKANSKY 
Dé wetenschappelijke sensatie van het 

voorbije jaar was ongetwijfeld de hai lover-
planting die de zuidafnkaanse professor 
Ba> nard verrichte op patiënt Washansky in 
het hospitaal « Grote Schuur » te Kaapstad. 

Op het ogenblik dat we deze kioniek 
schrijven ziet het er — ondanks de betichten 
over een dubbele longontsteking — nog al
tijd naar uit dat Washansky toch een kans 
maakt om verder Ie leven met het hart van 
de verongelukte jonge vrouw. 

Of Washansky het al dan niet haalt ; 
reeds nu is de overplanting een mijlpaal >n 
de geschiedenis van de geneeskunde, een 
hoogtepunt in de spektakulaiie ontwikkel
ing van de chirurgie. 

Er lijzen echter, op de achleig>X)nd van 
deze operatie, een aantal uiterst belangrijke 
problemen waarmee de geneeskunde en de 
medische moraal zich steeds meer en meer 
zal moeten inlaten. Met de kaapstadse over
planting — en trouwens met de steeds pe-
kwenter voorkomende transplantalies van 
andere vitale ergatten, zoals nieren — heeft 
de geneeskunde een grens overschreden^ een 
< point of no return > en beweegt zij zich 
in een gebied waar zijzelf én de moralist 
én de wetgever zullen m)oeten trachten een 
weg af te bakenen die naar een veilige toe
komst leidt. 

Er stelt zich vooi eerst het probleem van 
da ongehoorde matei iele en financiële in
spanningen die gepaard gaan met zo'n hart-
overplanting en met een steeds stijgend aan-
tal andere uiterst gekomplikeerde medische 
inp-epen. Het is duidelijk dat de kosten 
van deze behandelingen de mogeltjldieden, 
van de enkeling veire te boven gaan en dat 
zelfs het best funktionerend sisteem van 
zieklevei zekering niet opgewassen is tegen 
de toepassing van t\}p-operaties als stan-
daaidbehandeling telkens wanneer dat me
disch nodig en mogelijk is. Het piobleem 
is eigenlijk niet nieuw; integendeel is het 
m zekere zin zou oud als de geneeskunde 
zelf, maar het krijgt in het licht van de 
Washkansky-ove) planting en van de alge
mene medische vooruitgang een nieuwe en 
dramatische dimensie. Uiteindelijk zal er 
slecds vaker moeten gekozen worden tussen 
wie men wél wil behandelen en uie men 
niet kan behandelen. De selektie van pa
tiënten die kunnen gered worden door een 
top-operatie of ^or een miljoenen-appara-
tuur kan toch niet overgelaten worden aan 
de financiële mogelijkheden van de patiën
ten; ze gaat echter de taak en de bevoegd
heid van de behandelende geneesheren in 
hoge mate te boven. 

In een aantal landen tracht men het pro
bleem op te lossen door de instelling van 
selektie-komitees die — in het geheim en 
los vaji iedere druk vati buitenaf — trach

ten ovei te gaan tk}t een vergelijking der 
situatie van de verschillende gegadigden 
voor een operatie. De beslissing van een 
dergelijk komitee wordt doorgaans getrof
fen op bazis van een aantal sociale en fa
miliale knteria. Men aet echter de geva
ren en de moeilijkheden die met een der
gelijke oplossing gepaaid gaan ! Nog eens ; 
het probleem is niet nieuw; wat wél nieuw 
mag genoemd worden, is de frekwentie 
waarmee liet zich in de ttoekomst zal stellen 
en het feit, dat de uiteindelijke beslissing 
niet meer kan getroffen worden door de 
éne geneesheer die in geweten en op grond 
van zijn medische eed en etiek te oordelen 
heeft. 

Een ander vraagstuk is dat van de keuze 
van de « gever » bij transplantaties. De 
techniek van de overplantingen is zo nieuw, 
dat de wetgever er nog niet de konsekwen-
ties heeft van kunnen overschouwen en dus 
nog niet regelend is opgetreden. Het debat 
tussen de juristen over deze kwestie is vol-
\>p aan de gang. Wie mag en kan optreden 
ah « schenker •»? Moet het de betrokkene 
zelf zijn f 

Is in aktute gevallen — en bij overplan
tingen zijn de gevallen altijd akuut — de 
familie gerechtigd om de beslissing te tref
fen in de plaats en in naam van een ster
vende? Mogen ouders beslissen over een 
nieroverplanting van het ene minderjarige 
kind op het andere f 

De vragen dringen zich op; -de antwoor
den zijn niet steeds gelijkluidend. Een aan
tal vaststellingen en sekundaire problemen 
maken de beantwoording overigens verre 
van gemakkelijk. Zo is er bvb. statistisch ge
bleken dat een grcfot aantal « spontane 
schenkers > simptomen vertonen van een 
gebrek aan geestelijk evenwicht. En even
eens is gebleken dat het afstaan van een or
gaan door een blijkbaar normaal en gewe
tensvol persoon later bij deze schenker heeft 
geleid tot belangrijke psichische s^cPornissen. 

Tenslotte stelt zich het probleem van de 
dood. De moderne geneeskunde heeft de 
grens tussen leven en dood steeds verder op
geschoven en zette de vroegere administra
tieve en juridische kriteria voor de verkla
ring van overlijden op losse schroeven. De 
re-animatietechnieken hebben t>.m. voor ge-
tolg dat overplantingen reeds tans — en in 
de toekomst steeds vaker — zullen geschie
den vertrekkend van patiënten die in het 
steeds ruimer wordend grensgebied tussen 
leven en dood een vegetatief bestaan — of 
schijnbestaan — voeren. Waar zal de grens 
getrokken worden ? Een sluitende juridi
sche bepaling van de dood — aan de hand 
van bv. encefalogi ammen — dringt zich 
op. 

A.N. TOVAKO. 

een nauwere samenwerking 
tussen de leden-landen in/ake 
alles wat de Middellandse Zee 
betreft. 

Zonderling genoeg onthield 
de italiaanse afgeiftiardigde 
Confalieri zkh van de onderte
kening van vdit akkoord, naar 
het heet op een wenk van Ro
me, waar de regering voorzich
tigheid huldigt ten einde de 
italiaanse handel met sommige 
oostcuropese landen niet in ge
vaar te brengen. 

TOCH OMHOOG 
De 56-jarige westduitse gene-

neiaal Albert Schnez zal, ook 
zonder internationale Nato-kar-
rière, behoorlijk aan zijn trek
ken en tijdig aan een bevorde
ring geraken. Schnez werd on
langs door minister van Lands
verdediging Schroder voorge-
gesteld als kandidaat voor de 
post van Nato-oppeibevelheb-
ber Midden-Europa. De benoe
ming ging niet door, omdat de 
nederlandse regering ernstige 
bezwaren uitte tegen het verle
den van Schnez dat niet geheel 
vrij van bruine vlekken zou ge
weest zijn. 

Er is in West-Duitsland de 

jongste tijd dan toch al in-70-
^erlc iets \eranderd, dat een 
dergelijke appreciatie van eea 
b u uenlandse V erbonden regering 
niet meer automatisch de poli-

' tieke dood van de gewraakte 
veroorzaakt. Wel integendeel : 
Albert Schnez woidt tans ge
noemd als de belangrijkste kan-

"didaat voor de post van in<pek-
teur van de Bundeswehr, een 
sleutelpozitie in het wcstduitse 
leger. In 1968 komt deze be-
tiekking vrij omdat de huidige 
titularis Josef MoU dan met 
pensioen gaat. De regeringspar
tijen hebben al laten doorsche
meren, dat Schnez de g.rote 
kanshebber \ooi de opvolg.ng 
l : > . 

KONKURRENTIE 
Niet alleen in Kanada poogt 

I rankr i jk de anglo-amerikaaa-
se invloed te onderaiijnen, ook 
in Latijns Amerika gebeurt 
dat. O p persoonlijke acMiwij-
zing van de GauUe opende Pa
rijs dezer dagen besprekingen 
met de""regenngen van Peru en 
Bia/ilie voor de levering van 
Mirage-bommenwerpers. Frank
rijk wil tegen zeer voordelige 
vooiwaarden leveren, om het 
amerikaanse leveranciersmono
polie in Latijns Amerika te 
breken en meteen de Yankee
invloed te verminderen. 

PERSDWANC IN 
GRIEKENLAND 

Ongeveer 250 griekse journa
listen zijn sinds april van dit 
jaar (maand van de militaire 
putsch) werkloos. Enkele van ile 
beste redakteuis van het blad 
« Eieftheria » kozen de balling
schap. Men schat het aantal ge-
interneerde journalisten tussen 
20 en 50, De meesten van hen 
verblijven in kampen op Youra 
of Leios. Ze worden dadelijk 
vrijgelaten wanneer ze een ver
klaring ondertekenen, aan elke 
politieke aktiviteit te ver/aken. 
Anderen werden intussen tot 
zware gevangenisstiatfen ver
oordeeld zoals de hoofdredak-
tf'ur van het linkse blad 
<( Avghi », op grond van arti
kels, geschreven vóór de mili-
13ire putsch, doch waarin deze 
journalist de legalizatie van de 
kommunistische partij bepleit
te. Retro aktiviteit van v\ctien 
is inderdaad geen belgische spe
cialiteit alleen I 

Kerstmiskribbe onder de dreigende kanonmond van een innk .* 
simbool van de tijd of van een zgn. « pax amcricana » ?, 
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« O Kerstnacht, schoner dan de dagen » iaat Vondel de rei der Engelen zingen in 
zijn « Gijsbrecht » : een reizang die tevens een der mooiste Kerstgedichten is uit 
onze literatuur. Vóór hem had de middeleeuwse vroomheid het Kerstgebeuren be
zongen in volkslied, liriek en spel. Na hem zouden de romantiek en de modernen 
door het Kerstfeest eveneens herhaaldelijk geïnspireerd vforden. Kerstmis in de 
literatuur, in de poëzie, in de liriek: dat alleen al zou het onderwerp kunnen zijn 
voor een heel artikel, voor een hele studie. 

Wat is dat feest, dat reeds sedert de voorkristelijke tijd zulk een belangrijke plaats 
inneemt in de kring van het jaar en dat dus bestendiger en van grotere uitwer
king op geest en gemoed bleek dan gelijk welk ander religieus of nationaal feest ? 
Kerstmis is ten huldigen dage vooral feest van de vrede. Dit aspekt Is wel een uit
vloeisel van het « Et in terra pax... » dat volgens het Evangelie door de engelen 
aan de herders werd verkondigd. De rellgieus-kristelijke opvatting legt vooral de 
klemtoon op de verlossing en dat aspekt werd vroeger ook het sterkst beklem
toond. De Advent was toen nog een werkelijke boete-tijd, een tijd van verwachting 
bijna even streng ais de Vasten, in afwachting van het bevrijdende, verlossende 
Kerstfeest. 

Het oude kerstfeest stond ook dich
ter bij het voorkristelijke natuurfeest, 
da t de overwinning van het licht vierde 
in de « wijnachten », de twaalf heilige 
nachten na de winterzonnewende. De 
geboorte van Kristus werd in de eerste 
eeuwen van het kristendom later ge-. 
vierd. Waarschijnlijk werd het feest van 
de geboorte naar 25 december verscho
ven om de nog steeds nawerkende hei
dense gerraaanse invloeden te neutrali-
zeren en te verkristelijken : Kristus werd 
dan het Licht dat na de donkere dagen 
weer schijnt en de wereld uit het duister 
bevrijdt. In 354 had' de toenmalige 
roomse keizer Liberius 25 december als 
dag van Kristus' geboorte vastgelegd : 
in 813 zou de sinode van Mainz deze 
dag als Kristus' geboortefeest erkennen 
voor de germaanse landen, en de nog 
nawerkende heidense invloeden van het 
winterzonnewendefeest (in 803 had Ka-
rel de Grote de Saksen bloedig « be-

vol srteeuw. Wan t Kerstmis en al wat er 
mee samenhangt heeft zelfs een soort in
dustrie doen ontstaan. De Engelsen zijn 
gespecializeerd in het soort (lelijke) 
kerstkaarten dat over heel de wereld 
verspreid is, van Hongkong tot Jamaica. 
Kaarsen, beeldjes uit hout, porselein of 
gips, kerststalletjes en kerstbomen, zon
der daarbij van de grote diversiteit van 
geschenken te gewagen : zij zijn een wei-
gekomen eindejaarsbron van inkomsten 
voor kleine en grote ondernemingen en 
handelaars. Steden als Nurenberg heb
ben naast hun faam van speelgoedstad 
ook die van producent van het mooiste 
kersttoebehoren... 

Hoe is het Keistfeest nu onts taan? 

>»^jif^ 

Kerstmis is in feite in zijn oorsprong 
een verkristelijkt germaans natuurfeest. 
Er is een parallelisme tussen de simbo-
liek van het germaanse en het kristelijke 
feest, zoals dit nog voorkwam ten tijde 

...GISTERE 
keerd ») in een kristelijke traditie trach
ten op te nemen. 

Welke betekenis men ook aan het 
Kerstfeest heeft gegeven : die van het 
oude natuurfeest dat nog naleeft in be
naming en gebruiken (joel, vuur, licht, 
boom, lawaai...), die van de kristelijke 
verlossing door de geboorte van Gods 
zoon of die van een algemeen - mense
lijke broederschap en vrede : een feit 
blijft dat het Kerstfeest voor heel de kris
telijke wereld — voor gelovige en onge
lovige — een betekenis bezit die verder 
reikt dan wat romantisch gevoel of ge
makkelijke ontroering. Deze betekenis 
wordt in de hele kristelijke wereld er
kend, en regeringen en staatshoofden 
richten zich met Kerstmis tot h u n volk 
met woorden van vrede. Waar er gevoch
ten wordt, zwijgen de wapens voor één 
ogenblik. Straffen worden kwijtgeschol
den, amnestie verleend... behalve in het 
kristelijke België met een katolieke ko
ning en een katolieke eerste-minister, die 
het niet nodig achten na 20 jaar woor
den van verzoening of amnestie te spre
ken. Met een dergelijke mentaliteit 
houd t men natuurl i jk liever- de mond 
over Kerstvrede en blijft bij de Kerst
kribbe weg ! 

Maar ook buiten de kristelijke wereld 
is Kerstmis een begri,p gewonden. Ook 
in een religieus door Islam en Boedd is
me beheerste wereld doet de met he t 
Kerstfeest verbonden vredesgedachte de 
naam ervan tot een simbool worden, da t 
over religieuze verschillen heenreikt. Er 

van de bekering der Germanen. K/stüs 
en Maria werden vaak in de p l ^ s ge
steld van germaanse goden en zij kregen 
zelfs hun eigenschappen toegeschreven. 
Het omgekeerde was ook waar : de Bal
der-gestalte zoals zij ons uit het beroem
de Edda-gedicht « De voorspelling der 
zieneres » tegemoet treedt, is ontegen
sprekelijk door kristelijke invloeden ge
tekend. Men kent het verhaal : de jonge 
god Balder is ontkwetsbaar, want alles 
op de wereld heeft moeten zweren hem 
geen kwaad te doen. Alleen de marentak 
werd vergeten. De boze Loki weet dit, 
legt bij het spel een pijl ui t marentak 
op de boog van Hodr , Balders blinde 
broer... en de jonge god wordt dodelijk 
getroffen. In dit verhaal is het sterven 
en herrijzen, uitbloei en herbloei in de 
na tuur gem^tizeerd. De Germanen ken
den geen vaste data voor hun religieuze 
feesten die door de na tuur en het daar
mee verbonden ekonomisch leven be
paald waren en verschilden naargelang 
de streek (kwestie van klimaat 1) en vie-

is bij dit iilles zeker veel gewoonte en 
mode : het doet zelfs een beetje komisch 
aan, wanneer 'n mijnheer Ali Mohamed 
Siddik Bin Youssef uit Mekka een kaart
je stuurt met « Happy Xraas » en met 
een kerstkindje erop en een kerstboom 



]en volgens de maandstand (denken wij 
maar aan de ^astslelling \ a u het V.\,\i,-
{gest in de kiisielijke aeia). 

De dooibiaak \ a n het kiislendom 
schiep een hele kunst rond het tenia \dn 
](ristus' gebooite, de aanbidding \ an de 
lierdeis en de wijzen. In de beeldende 
lunsten is er een evolutie nawijsbaar 
yan de oosteise ikonografie over de 
beeldhouwkunst der Middeleeuwen en 
de sthildeikunst van vlaamse en Ita
liaanse piimitieven, tot de weeldeiige 
kersltaferelen der Renaissance en het 
ivereldse, bijna heidense spel van vor-
nien en kleuren rond weelderige Maria's 
en Araor-achtige kindjes, tijdens de Ba-
jok. In onze let teikunde weeispiegelt 
zich trouwens het Kerstgebeuren op een 
nog veelvuldiger en volkser wijze onaf
gebroken tot op heden. Vooreerst zi|n 
er de talrijke kerstliederen die in de 
geestelijke liederenschat der middel
eeuwen een belangrijke plaats innemen. 
Vele er \an zijn ongekunsteld in hun uit
drukking van nai"e\e volksvroomheid. 
Andere zi|n in hun een\oud van een gro
te poëtische zuiverheid. Uit de middel
eeuwse viering van het Kerstgebeuren in 
de keik, en de daarmee gepaard gaan
de uitbeeldingen die eerst in de kerk 
zelf, daarna op het plein voor de kerk 
werden opgevoerd, groeiden de gods
dienstige spelen die zo kenschetsend zijn 
voor onze middeleeuwse letterkunde. In 
een hoofdstuk van « Die deutsche Volks-

Vlaanderen » heeft dr. K.C. Pceters een 
200 lal de/er volkse keistliederen bijeen-
gebiacht. 

Buiten beeldhouwkunst, schilder
kunst, spel, lied eij gedicht openbaart 
de kerst-traditie zich in gebruiken, over-
leveiingen, gezegden en spreuken die 
soms terug gaan tot de voorkristelijke 
lijd. De meeste dezer gebruiken zijn te
rug te voeren tot een der aspekten van 
het natuurfeest : vrtichtbaaiheid, terug
keer der seizoenen en herbloei, het her
rijzende licht, bezwering van geesten en 
van de zielen der voorvaderen, die on
der aanvoering van de Wilde Jager (Wo-
dan) in de twaalf heilige nachten lerug-
keien naar de aarde... 

He l huidige kerst- en nieuwjaarsge
schenk is zovsel naar de vruchtbaarheids-

nert aan de gelukstwijg die de herder 
aan de boer gaf wanneer het vee vooi de 
winter werd binnengedreven. Het was 

EN VANDAAG 
kunde » uitgegeven door dr. A. Spamer, 
wijst dr. Moser op het feit dat de Vla
mingen de enigen zijn in West-Europa 
die over dergelijke « spelen » beschik-

len. \ 'eel van deze volkse poëzie is in 
de loop der eeuwen verloren gegaan : 
reminiscenties eiaan vinden wij nog in 
keist en nieuwjaaisliederen die de kin 
deicn zingen. In zijn a Volkskersllied in 

gedachte als naar de figuur van Wodan 
en zijn kristelijke weerga in Sint Maar
ten en Sint Niklaas terug te voeren. He t 
schenken van vruchten — noten en ap
pelen — als vruchtbaarheidswens en als 
bezwering stamt ui t de oudgermaanse 
traditie, en de knecht Ruprecht is een 
nauwelijks verhulde geimaanse god 
Ruopiach t die n u in de gestalte van de 
Kerstman met pelsomzoomd wambuis 
en lange baard de kinderen vreugde en 
angst bereidt. Hetzelfde geldt voor het 
keistgebak, de kerstkoeken. De hoop op 
vruchtbaaiheid is ook oorsprong van 
het Saksische gebruik om op kerstavond 
alle hekken te sluiten en alle gereed
schap weg te bergen, ui t schrik voor ver
nieling door de « wilde jacht ». Geesten
bezwering daarenboven ligt aan de bazis 
van het nu nog verspreide gebruik om 
op kerst- of nieuwjaarsnacht te schieten, 
te blazen of lawaai te maken. 

2elfs de roede die de hogervernoemde 
heilige en onheilige ruiters meevoeren, 
heeft een diepere betekenis : zij herin

een wens, opdat het vee de lange winter 
door behouden en vruchtbaar zou blij
ven : helemaal geen strafv\'erktuig voor 
stoute kinderen dus, maar een simbool 
van zegen 1 

De herintiefing aan de zonnewcnde-
vuien die op heuvels en beigen ontsto
ken werden, vinden w i | teiug in kerst-
vuur, kerstblok en in het kaarSlicïft. 

En tenslotte draagt de versiering van 
kamer of huis met dennegroen eveneens 
een diepere betekenis : de altijd groe
nende den is simbool van de onvergan
kelijkheid, van het leven dat triomfeeit. 

Dat de kerstboom terug te voeren zou 
zijn naar de voorkristelijke periode, is 
echter onwaarschijnlijk. Het is pas in 
1605 dat wij de eerste kerstboom ont
moeten, in Straatsburg. Maar het ge
bruik van de kersttwijg of -struik was 
ouder; reeds in de I5de en 16de eeuw 
werd de versierde twijg of struik in huis 
geplaatst. Er is tegelijkertijd een door-
eenvlechten van natuur- en kristelijk 
motief : de kristelijke levensboom uit 
het paradijs werd in elke streek door de 
belangrijkste vruchtboom voorgesteld. 
In de noordelijke landen is dat de ap
pelboom. De versiering van de kerst
boom met appelen in kleurig papier, la
ter met gekleurde bollen, is waarschijn
lijk daarheen terug te voeren. Hierui t 
afgeleid zijn waarschijnlijk ook de le
genden van de bloeiende appelbomen tij
dens de kerstnacht... 

Veel jonger dan de kerstboom is de 
adventkrans. Zijn ontstaan en versprei
ding is ook anders. Waar hij vandaan 
komt, is niet juist te bepalen. Sommi
gen zeggen uit Engeland of Amerika. 
Anderen verwijzen naar de Oostenrijkse 
« Silvesterkrans » of naar de gewoonte 
om de oogstkrans die in de herfst opge
hangen werd, met kaai sen te versieren. 
Pas in 1814 vernemen wij uit een « Fest-
büchlein » de beschrijving van een groe
ne krans die aan de huidige adventkrans 
doet denken. Het is pas wanneer de op
vatting van de strenge boete peiiode ge
milderd wordt voor een geest van vieug-
devolle verwachting, dat ook de feeste
lijke krans kan in gebruik komen. In 
een verhaal « Herr Hobelmann » schiijft 
J .H Wichern over het gebruik van de
ze krans en propageeit de idee Hij is de 
werkelijke « uitvindei » van een gebruik 
dat nu algemeen verspieid en tot een 
waaiachtig volksgebruik gcwoiden is. 

Naast het denne"ioen dat in boom en 

adventkrans simbool van het lever» 
woidt , is de maientak de andeie kerst-
plant. In de germaause initologie — als 
pijl die Balder doodde, als Odins tover
staf — maar ook in de keltische gods
dienst was de maientak, de viscum al
bum, een gewijde plant. Het feit dal hij 
evenals de denneboom tijdens de vMiitcr 
groen bleef, verleende hem iels geheim
zinnigs. H i j was van oudsher een genees-
kiachtige plant : ook de wetenschappe
lijke geneeskunde wendde hem aan te
gen hoge bloeddruk. 

Zowel kerstboom als marentak zijn 
specifiek germaanse kerst versieringen : 
in de romaanse landen werd het door 
Franciscus van Assisi ingevoerde kcist-
slallelje de voornaamste kersivcrsiering 
in huis en kerk. In de Nederljsiden won 
de kerstboom pas veld tijdens en na de 
eerste wereldooilog : het gebruik weid 
eerst dooi de duitse, daarna door de en
gelse soldalen ingevoerd. 

Feest van het licht en de viuclubaar-
heid, feest van de verlossing en de ge
boorte van Kristus, is Kerstmis ook voor 
miljoenen, afgezien van zijn religieuze 
betekenis, een dag van bezinning op de 
noodzaak van viede en broedcischap en 
beantwoordt als zodanig aan een diep
menselijke verzuchting. Dit veiklaart 
ook waarom Kerstmis geen feest is dat 
luidruchtig en buitenshuis gevierd 

wordt. De feestelijke versieiing der huis-
^ m e r ejj het geschenken geven beant
woorden aan het familiale karaktci van 
het feest : in menige streek is het de 
Kerstman nog die de kinderen geschen
ken brengt. En nog is voor menig 
vlaams gezin Kerstmis de gelegenheid 
om samen te komen, met kiiideicn en 
kleinkinderen. Met de kerst- en nieuw-
jaaiswenscn van gioot en klein komen 
dan ook de geschenken boven en maken 
de petekinderen van de gelegenheid ge-
biuik hun briefje voor te lezen voor de 
o lieve peter en meter ». 

T o t besluit van dit kerst aUikcl wil ik 
aan alle Wij-lezers een violijk en zalig 
keistfeest v\ensen : een echte « Wij
nacht » naar ledeis opvatting en v\ens. 
met de klemtoon op dat, wat alle men
sen en volkeren verbinden moet : het 
« Vrede op aarde aan alle mensen d ie 
van goeden wille zijn ». 

R. BOSMANS. 
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ONZE "VAK"-

BIBLIOTEEK 
We willen nog eens terugkomen op 

een onderwerp dat we reeds enkele we
ken geleden hebben behandeld : onze 
vrouwelijke « vakbiblioteek ». Dat ik 
graag ga grasduinen in allerhande kook
boeken, liefst oude, hebbe'- -'" -'s de 
paar lezers van het kronic bet-
overgroottijd » v 
boeken alleen is u 
lope echter nog lang niet gevuld. Het 
eerste boek van het andere « vak » in 
mijn huis-, tuin- en keukenbiblioteek 
kreeg ik na een paar maand huwelijk 
ten geschenke van mijn echtgenoot : 
het onvolprezen « Voor moeder en zui
geling » waarmee prof. Daels destijds 
pionierswerk verrichte. Mijn weder
helft ging blijkbaar van de overtuiging 
uit dat hij, na te hebben gezorgd voor 
nakomelingschap, zijn vaderlijke bij
drage best kon afronden met te zorgen 
voor het wetenschappelijk fundament 
ervan. 

Sindsien is er nog andere vaTditera-
tuur bijgekomen. Maar eerlijk gezegd : 
ik benijd toch wel een beetje de tans 
pasgehuwden, omdat zij een zoveel rij
ker en verscheidener keuze hebben in
zake lektuur over het ouderschap, 
de kinderopvoeding en de vele dingen 
die daarbij van pas komen. Dat de 
markt zo goed voorzien is, wijst er 
overigens op hoe veel weg we al afge
legd hebben sinds Roothaert in zijn Dr. 
Vlimmen een boekje opendeed over de 
wijze, waarop- sexuele voorlichting in 
zijn tijd en zijn omgeving gepleegd 
werd. 

De westvlaamse uitgeverij Lannoo 
(Tielt) heeft een uitstekend initiatief 
genomen door een reeks fraai gepre-
zenteerde en uiterst goedkope boekjes 
over kinderopvoeding en kinderverzor
ging uit te geven. Er verschenen tot nu 
toe tien titels : « Ons kind : — O jaar » 
(over de periode van de zwangerschap), 
« Ons kind : O jaar » (over de geboor
te) en verder « Ons kind : 1 jaar » tot 
en met «Ons kind : 8 jaar »— één band
je per leeftijdsjaar. 

De leuk uitgegeven, vlot leesbare en 
fraai geïllustreerde mini-pocketjes van 
telkens 32 blz. kosten slechts 20 fr.; wie 
ze allemaal ineens neemt komt er zelfs 
met 180 fr. van af. 

Ze werden geschreven door M.Z. Tho
mas, pedagogisch bewerkt door Aimie 
Mattheeuws en uitgegeven oöder aus
piciën van « Gezinsschool v.z.w.d. », het 
pedagogisch vormingscentrum van de 
« Bond van grote en jonge gezinnen ». 

De tien deeltjes samen vormen een 
werkelijke encyklopedie van 320 blz., 
waarin op uiterst praktische en bevatte
lijke wijze werkelijk alle problemen be^ 
antwoord worden die zich stellen in 
verband met de verzorging, de voeding, 
de opvoeding enz... De boekjes gaan 
werkelijk geen enkel vraagstuk uit de 
weg. 

In « Ons kind : O jaar » bvb. vindt 
men o.a. antwoord op dingen als : hoe 
meer angst, hoe meer pijn; hoeveel 
hartslagen heeft het pasgeboren kind ?; 
de eerste twee uur; in het koude water 
dompelen ? ; ons kind — een van de 65 
miljoen ;wat is een vuurvlek ? ; kunst
matige bevruchtiging — kimstmatige 
mensen. 

Kinderen blijven geen acht jaar : hun 
St. Niklaas- en klokken-van-Rometijd 
is op die leeftijd overigens gewoonlijk 
al lang voorbij. En ook over de ooie
vaar willea zij hun weetje hebben. Er 
is de jongste tijd heel wat gepubliceerd 
over sexuele voorlichting van kinderen; 
in enkele landen kunnen de ouders 

zelfs grammofoonplaten over dit onder
werp beluisteren. Een bezwaar tegen 
veel van deze uitgaven is, dat zij méér 
gericht zijn op de voorlichting van de 
ouders <« hoe moet je het hen vertel
len ») dan op die van het kind zelf. Uit
eindelijk weten de ouders dan wel 

» en « wat », maar het laatste 
- d blijft aan hen. En wie werkt op 

het vlak van de gezinszorg zal je dade
lijk op een briefje geven, dat het laat
ste woord toch héél vaak niet uitge-
•sproken wordt, zelfs wanneer de ou
ders het hoe en wat kennen. 

De uitgeverij Lannoo zorgde voor de 
uitgave van een pocket « Waar komen 
de kleine kinderen vandaan ? » (111 blz. 
— 58 fr.). Het boekje is bestemd voor 
jongens en meisjes tot 14 jaar (we zou
den zeggen : daar mogen gerust nog een 
paar jaartjes bij). Het grote voordeel 
er van is dat het zich leent tot gebruik 
op drie manieren. De ouders kunnen er 
uit vernemen hoe ze het kind moeten 
voorlichten; ze kunnen het boekje ook 
gebruiken om er uit voor te lezen; uit
eindelijk kan de pocket direkt in han
den van de kinderen gegeven worden. 
Het werd geschreven door Kurt Seel-
mann onder de oorspronkelijke titel 
« Woher kommen die kleinen Buben 
und Madchen ? »; de vertaliijg is van 
C.A.G. Van den Broeck. Evenals de 
« Ons kind » -reeks staat het onder de 
auspiciën van « Gezinsschool ». 

De inhoud is werkelijk volledig af en 
daarmee bedoelen we b jn , dat ook de 
« uiteindelijke struikelblok » bij heel 
wat voorlichting van jonge mensen — 
de verwekking — wordt behandeld. We 
kunnen het werkje zeer sterk aanbeve
len. Het is uiterst kies geschreven, het 
behandelt de problemen voorzichtig en 
toch indringend. Het vermijdt de fout 
van heel wat andere boeken over dit on
derwerp, die uiteindelijk toch nog te 
veel aan de fantazie van de jonge lezers 
overlaten. De tekst wordt aangevuld 
met illustratie-materiaal dat aan duide
lijkheid niets te wensen overlaat. 

Deze Lannoo-uitgaven zijn een wezenr 
lijke verrijking van onze vrouwelijke 
« vak «-biblioteek ! 

DEBET 
We zijn in betovergrootmoeders receptenboek eens gaan grasduinen' 

met het oog op een recept dat in deze feestperiode van Kerstmis en 
Nieuwjaar nog bruikbaar zou kunnen zijn. Onze keuze is gevallen op een 
pretiig gebakje, waaraan vooral moeders met een stel landeren plezier 
zullen beleven. 

« Peperbollen » zijn een gentse kulinaire specialiteit ; in Scherpen-
heuvel wordt een gelijksoortig gebak aan de man gebracht onder de 
naam « boeretenen ». Betovergrootmoeder maakte reeds, vooral rond St. 
Niklaas en Kerstmis, deze « boeretenen » ofte « pepei bollen » ; ze bakte 
er doorgaans 'n flinke voorraad van die strekte voor enkele weken en die 
bewaard werd in een van de fraaie stolpflessen die het sierraad van de 
oude huiskamers vormden. 

« Neempt half Bloem en half Suycker, wat ghestooten Kaneel, Noot-
teninuskaat, Cardemoin, Anys- of Karweyzaat, en wat seer fyn gesnipper
de Suckadeschil ; kneetse met Eyeren tot een stevigh Deeg, maeckt er 
Stuckjes als kleyne Haezelnooten van en laetse backen ». 

« Cardamom » of « kardemom » is een tans nog verkrijgbare gemeng
de specerij. De overige ingr-edidnten scheppen, ook vandaag nog, wel seen 
moeilijkheden. 

Zalige Kerst ! 

Iets dat wij persoonlijk niét bij de kerstboom verwachten (gelet op de solvabi
liteit van onze echtgenoot) : eennertskreatie van Paco Chabanne. 

HEILIGE FAMILIE 
Het kerstfeest is, om een gemeen

plaats te gebruiken, een familiefeest 
bij uitstek. In een tijd echter dal de 
familie, bazis van elke gezonde sa
menleving, steeds zeldzamer bijeen is 
mag toch wel eens een gemeenplaats 
gebiuikt worden, die nog altijd op
gaat en zelfs naarmate de familie uit-
eengroeit meer dan'ooit. We beleven 
niet voor niets de tintvoogding van 
de jeugd die zelfs sneller voortschrijdt 
dan deze van de vrouw. Het is daar
bij de vraag in hoever beide ontvoog
dingen geen afbreuk doen aan het 
gezag van de pater familias, ook nog 
€ heer der schepping > genoemd. 

We zijn de feesttijd ingetreden, 
die we het feest van de familie noe
men. Meer dan anders zal de familie 
bijeen zijn, zich aan het samenzijn 
koesteren, zich van haar samenhorig

heid bewuster zijn dan op andere 
dagen. Dat dit gezK>el icen aangena
mer intensiteit zal verwerven door 
het feestelijk karakter van het kerst
feest zal slechts de samenhorigheid, 
de interfamiliale liefde (noem het 
genegenheid, als ge van dit wooid 
schrik hebt) veisteiken. Alle families 
zullen dezer dagen min of meer « hei
lige families » in de zin van goede 
families zijn, van bij elkaar hoiende 
mensen, die van elkaar houden, voor 
mekaar iets en zelfs meer dan «iets » 
over hebben en die mekaar meer dan 
anders het leven aangenamer willen 
maken, het levensgevoel wedeikerig 
zullen versterken en allen doen den
ken « het leven is goed, het leven is 
mild ». 

In een tijd van geweld en omwen
teling buiten Euiopa Ifjuirasteert de 

euiopese « viede > steik met wat 
zich buiten ons en veiweg afspeelt. 

Misschien zullen er weinigen aan 
denkeru En toch : mochten we in de
ze dagen van familiale vrede even 
denken aan onze broeders en zusters, 
aan onze kleine bwers en zusters die 
h^t niet zo goed hebben als wij, die 
samen geen feest kunnen vieren^ om
dat ze geen overspannende VT edeskoe
pel als wij hebben (alle betiekhehjk-
heden daarvan in overuegmg geno
men) of geen welvaait kennen (idem 
beperking als vcMrheen). 

Het zijn dagen van feest en van be
zinning, inwendig en met de hoop op 
een uiteindelijk i)cteie weield voor 
allen. Indien onze feestvreugde een 
weinig eneigie ovei houdt om voor de 
anderen ook iets te doen, dan zal dit 
kerstfeest waarlijk een h 
zijn, een volledig feest, in a 
dat de grote familievaders — zo wen
sen zich l^ch de wereldleiders te noe
men — er eens een alomvattend 
feest van maken, dat de naam Vrede 
draagt. 



rik wegge 

SUBTIEL EN DICHTERLIJK 
1IP]?1l̂ |p*'' ïïpHPHr'i^T'TF Mr 

Rik Wegge kreeg zijn kunstonderricht in de Vesperschool van Merksem, volgde 
akademie te Berchem en Antwerpen en was een tijdlang leerling van Irene Bai 
taille. Geboren in 1923, expozeerde hij voor de eerste maal in 1959 te Merksem, 
waar hij de prijs van de gemeente won. Wegge heeft het zich niet gemakkelijk ge
maakt, maar de lokroep van de kunst is hem sinds zijn jeugd blijven volgen en 
daardoor is hij, na zijn dagtaak, beginnen tekenen en schilderen. Steeds bleef hij 
denken aan de geniale Alfred Ost, die hem als onderwijzer eens zei dat hij veel 
talent had. 

Wegge heeft een bazis die in zijn 
W'erk voelbaar is. Hij heeft semi-akade-
mische elementen en invloeden laten sa-

• menvloeieii met een eigen opvatting, en 
aldus met een opmerkelijke zelfkritiek 
een persoonlijke stijl gedistilleerd. Men 
voelt tans duidelijk dat Wegge op het 
punt gekomen is waarop hij zich volle
dig durft te manifesteren. 

Het zou natuurlijk verkeerd zijn in
dien hij zich geen beperkingen meer 
zou opleggen. 

Het ligt immers voor de hand dat hij 
met de technische en artistieke kwalitei
ten waarover hij beschikt en door zich 
niet te laten beïnvloeden door kommer-
cialiteit, tot groot werk in staat moet 
kunnen zijn. 

Hetgeen we totnogtoe van hem Vagen 
heeft ons telkens die overtuiging opge
drongen. 

De meeste van zijn doeken doen sub
tiel en broos aan, in fijne, waterverfach
tige tonen. 

In sommige werken is de kleur krach
tiger maar ze heeft nooit een streng ka
rakter, steeds is ze zachtzinnig met een 
poëtische, mijmerende ondertoon. 

Ondanks de soepele vorm, versoepe
ling die in de hand wordt gewerkt door 
het koloriet valt op, hoe Wegge het ge
heel kontroleert, hoe het ritme van de 
kleur gedirigeerd wordt en de kompo-
zitie tot de laatste adem wordt gevolgd. 
Sommige figuren laat hij uitkomen te
gen een losser omlijnde, wazig-dromerige 
fond. Hij gebruikt geen kleuren die ons 
uit dat gedroom laten opschrikken. Wij 
verwachten integendeel die zachte, blau
wige sfeer. 

Nochtans ontbreekt het Wegge niet 
aan vitaliteit en impulsieve kracht, die 
de spanning waarmee hij voor een doek 
staat in een plotse overgave prononceert. 

Zelfs de nerveuze (rillingen van zijn 
gemoed weet hij in de ban te houden. 

Rik Wegge schildert meestal land
schappen doch houdt van de haven, van 
de stad. Hij wordt ook gevleid door de 
glinsterende, schoonheid van een mor
gen in een ongerepte natuur. Wegge's 
schoonheidsgevoel richt zich echter ook 
op een bouwvallige wijk, een fabrieks-
straat, een achterbuurt, die naar al te 
klassieke maatstaven niet schoon kunnen 
zijn.. 

Meer en meer zoekt hij naar de essen
tie van de vorm en tracht het overbo
dige uit te schakelen, zodat uiteindelijk 
de kleur voldoende kracht moet bezit
ten om zijn gevoeligheid te kunnen 
vastleggen. Daardoor werd Wegge licht 
beïnvloed door de abstrakten doch al
leen om sommige elementen te kunnen 
integreren in zijn werk, dat hij nochtans 
figuratief wil houden. 

Zijn jongste expozitie te Heist op den 
Berg heeft deze kunstenaar een hart on

der de riem gestoken. De belang^LelIiag 
was zo groot, dat hij met entoeziasme is 
gaan werken. Deze prikkel zal ongetwij
feld zijn oeuvre ten goede komen. 

Rik Wegge expozeert van 13 tot 31 
januari 1968 in de gemeentelijke feest
zaal van Borgefhout, Turnhoutsebaan. 

GUY VAN HOOF. 

jos ghysen }} ZIE JE WEL" 
Ghysen kent nu wel haast iedereen in Vlaanderen : zijn stukjes voor radio en 

krant hebben hem een bekendheid verschaft die alleen vergelijkbaar is met die 
van Carmiggelt of Bomans in het Noorden (en ook bij ons). Ghysens humoristis-
tisch werk beslaat nu reeds een zestal bundels. « Zie je wel », dat nu als paper
back verschijnt bij de Clauwaert, is de 7e. Wij gaan hier geen kritische « ana
lyse » brengen van wat tiperend is voor zijn stijl en humor, van wat hem bij voor
beeld onderscheidt van Bomans of Carmiggelt of Annie M.G. Schmidt. Al heeft 
zijn tekst wel iets met die van Carmiggelt gemeen, Ghysen glimlacht fijntjes met 
de interviewer die hem die naam als mogelijke invloed wil in de mond leggen. 

Terecht trouwens : Ghysen is volko
men zichzelf, heeft zijn eigen stijl en 
eigen wijze van humor. En deze « stijl » 
vindt zijn kracht niet in het luidruch
tige en evenmin in de — toch aanwezi
ge — pointe zelf maar in het feit dat de 
humoristische kern bijna in elke zin af

zonderlijk ligt en zo de globale indruk 
teweeggebracht wordt. Anders dus dan 
bij menig ander humoristisch auteur 
waarbij de luchthartige toon niet te 
ontkennen valt, maar waar de humor 
der situatie plots losspringt uit enkele 
regels op het einde van het stukje. Wij 

FONOPLATEN 
SCHUTZ : 

WEIHNA CHTSHISTORIE 

(Concert Hall M. 2426 stereo 168 
ir.) 

Wat kan men met kersttijd de le
zer beter voorstellen dan deze enig 
mooie « Weihnachtshistorie »? Of, 
om het met de rijkelijke woorden van 
de eerste uitgave in 1664 te zeggen : 
« Historia der Freuden- und Gna-
denreiche Geburth Gottes und Ma
rien Schnes Jesu Christi ». 

De schepper ervan is Heinrich 
Schillz (1585-1672), de grootste duit-
se musicus der 17de eeuw, in de tijd 
middenin Willaert (de vlaamse 
schepper der venitiaanse school) en 
Back. 

Het is uiterst interessant dit ora
torium te vergelijken met werken als 
bv. een Bachse Passie. Dan stelt men 
vast dat bij Schülz reeds alle elemen
ten aanwezig zijn die de zeer specia
le sfeer vormen van deze werken : de 
reciterende evangelist door een ui
terst sobere « faux bourdon » bege
leid, de verschillende taferelen ge
scheiden d(K)r meer stemmige kanta-
ten, het koor bij begin en einde, de 
diepe vroomheid die bij voorkeur bij
belse teksten gebruikt. 

Het koor en kamerorkest van de 
Wiener Staatsopera onder leiding 
van Hans Siuat oxvsky heeft een ui

terste zorg besteed aan de uitvoering 
door originele t>ude instrumenten 
aan te -wenden die de speciale klatik-
kleur ""gSlien : violetta's, blokfluiten, 
bazuinen, viola da gamba en een re
citatieforgel. 

Als solisten werken mee : Teresa 
Stick-Randall, de bekende operaso
praan, Kurt Equiluz, tenor, interna
tionaal befaamd voor zijn evangelis-
tenrollen, en de nog jonge bas Sim-
kowsky. " 

Zij kwijten zich voortreffelijk van 
hun taak, die niet te onderschatten 
valt wanneer men weet dat Schütz als 
innovatie in de duitse muziek o.m. de 
« vrije maat » heeft ingevoerd. 

De opname verzorgd door Conceit 
Hall (Lechdrlierlaan 85, Brussel 9 
en Gummarusstraat 44, Antwerpen) 
xs feilloos. We betreuren echter dat 
de platenhoes de tekst van het weik 
niet geeft. 

PALESTRINA 
MARCELLI 

MISSA PAPAE 

(Supraphon SUA 10578, 168 fr.) 
Giovanni Pierluigi da Palestrina 

(1525-1594) is een monument in de 
muziekgeschiedenis. Evenwel zou het 
verkeerd zijn, zoals men vroeger al
gemeen dacht, hem te zien als een 
tA, rloper of een geniaal uitvinder 
van nieuwe ideeën en vormen. Hij 
is integendeel het machtige sluitstuk 
van een periode : die der onbegeleide 
polyfonie. 

Palestrina heeft tijdens zijn leven 

steeds roem en eer genoten : op 26 
jaar was hij leeds leider van de be
roemde Juliaanse kapel in St. Pie-
ters te Rome; hi] ontsnapte gelukkig 
aan de pauselijke banbliksems tegen 
nieuwe stijlen in de kerkelijke mu
ziek : een hele prestatie voor een 
man die niet minder dan 13 pausen 
heeft gediend ! 

Van de meer dan duizend kompozi-
ties is de « Missa Papae Marcelli » 
zeker een der meest bekende. Ze werd 
opgedragen aan de nagedachtenis 
van de strenge paus Marcellus II en 
kreeg kerkelijke goedkeuring, omdat 
de teksten waardig en verstaanbaar 
werden gelXtonzel. Sommige polyfo-
nisten maakten het inderdaad nogal 
bont! 

De Madrigaalzangers van Piaag, 
tinder leiding van Josef Veselka, voe
ren dit prachtige werk der stralende 
polyfonie eerder sober en mal uit. 
Wel dient bedacht te worden dat het 
hier om een uitgangipunl gaat voor 
latere meei batokke weiken. 

Op dezelfde plnal van lange duur 
worden nog enkele motetten uitge
voerd : « Oratio feremiae », « Pau-
cilas Oierum » f?i « Alleluia, tulle-
Tutit lAjmttium ». 

De tsjechische uitgeven] Supia-
phon doet de gtole muziek-traditie 
van Plaag eer aan door goedkope 
platen te brengen, vooral in oude en 
zeer moderne muziek, die soms van 
verrassend goede kwaliteit zijn. 

STEP. 

willen niet beweren dat dit bij Ghysen 
ook niet voorkomt, maar wie hem be
luisterd heeft weet wat wij bedoelen. 
Dat maakt het « spannende » uit van 
zijn stukjes : elke zin, bijna elk woord 
telt er mee. En daarom winnen zij wel
licht nog wanneer ze gelezen kunnen 
worden naar eigen lees- en begripsrit
me —̂ want de ene mens is vlugger ont
vankelijk voor humoristische situatie 
en woord als de andere. 

Het « Humor ist, wenn man trotz-
dem lacht » betekent echter dat men 
ook mét iets of iemand lacht, zonder 
daarbij uitgesproken kritische of agres
sieve bedoelingen te hebben als in de 
satire. Iets of iemand is dus steeds het 
slachtoffer van de humorist en het eni
ge dat hij tot zijn verontschuldiging 
kan inbrengen is een zekere meewarig
heid. De humorist is de glimlachende 
tegenpool van Goethes « Der Menscheit 
ganzer Jammer fasst mich an ». 

Hoe moeilijk het is om met humoris
tisch werk tot de « hoge » literatuur 
gerekend te worden, werd al bewezen 
van Mark Twain tot Ernest Claes : hoe 
zou een boek als « De Witte » wereldli
teratuur kunnen zijn, orakelde een kul-
tuurpaus ! 

Hetzelfde geldt voor deze humor. Wij 
spraken hierboven van Ghysens eigen 
stijl en wij bedoelen daarmee méér dan 
een bepaalde manier van zinsbouw, 
woordschikking of gebruik, maar wel 
de hele vorm : zowel de taal zélf als de 
konstruktie van het hele stuk. Of Ghy
sen en alle humoristen in zijn genre tot 
de « grc^e » literatuur behoren of niet 
is een vraag die de meeste van hun vele 
lezers koud laat. Maar het is een ken
merk van elke waarachtige literatuur 
en elk waarachtig kunstenaar van for
maat, dat men hem aan zijn stijl kan 
herkennen : de kenmerken ervan zijn 
vaak zo evident dat ze tot persiflerende 
nabootsing aanleiding geven . 

In een fiktief interview antwoordt 
Ghysen op de vraag « ligt er een bood
schap in uw werk ? » met : « dat ligt 
aan de lezer ». 

En hij voegt er aan toe : « Het is een 
geschenk gelijk een paasei. Het geeft 
ze een eerlijke kans om een knap pozi-
tief slot voor hun kritiek te schrijven ». 

Wij willen die kans niet benutten. De 
lezer leze en oordele zelf... En glimlache 
met ons mee, mét of zonder boodschap. 

Jos Ghysen : « Zie je wet » — paper
back — De Clauwaert — 121 blz. —75 fr 



Lu do Van Wauwe: 

il 

FEDERALISME, UTOPIE OF MOGELIJKHEID 
III het geweldige sociale en politieke gebeuren rond en aan de leuvense universi-

siteit dreigden er ons wel eens een aantal namen te ontsnappen die méér dan be

langrijk zijn. Een van die namen is deze van Studiegroep der Katolieke Hoogstu-

denten. De hele draagwijdte toelichten van deze hoogstaktieve groep valt buiten 

de bedoeling van dit artikel dat het beschrijven van slechts een publikatie beoogt. 

Toch willen wij de WIJ-lezers niet een aantal namen van publikaties onthouden 

die om meer dan één reden thuishoren in de biblioteek van elke Vlaming : Ant-

werpens toekomst en de moderne ontwikkeling van een havengebied (68 blz- plus 

kaart), Pang-Pang (anti-militaristische kartoens), S.O.S.-Leuven (politieke kar-

toens). Een andere, regelmatige uitgave van de Studiegroep is het literaire tijd

schrift Mozaïek een tijdschrift waar «ve nu niet elke dag over naar huis schrij

ven, maar dat dan toch de verdienste heeft het debuutterrein voor vele jongeren 

te zijn, waaruit misschien ... wie weet ? 

« Federalisme — utopie of mogelijk
heid ? » van Ludo Van Wauwe ver
scheen als een kleine brochure en werd 
nu uitgebreid tot een levensecht boek 
dat twee uitgevers kent. (De Kentaur — 
Studiegroep Katolieke Hoogstudenten) . 
Volgens bladzijde zes van het boek dat 
ru im 200 bladzijden telt, hebben wij 
de zesde herwerk te d ruk voor ons lig
gen en al kunnen wij moeilijk geloven 
aan een Jan Cremer-konjunktuur voor 
een dergelijk werk, toch zou deze ver
an twoord zijn. 

Ludo Van Wauwe is een 23-jarige Ant
werpenaar die beurtelings in Vlaande
ren en Wallonië s tudeerde. In 1964 
word t hij voorzit ter van de politieke 
studiegroep (S.K.H.) en in 1965 voorzit-
te van 't Vlaams Jongerenforum (zowat 
de Kontaktklub der vlaams-geëngageer-
de jongeren) , uiteindelijk wordt hij al
gemeen voorzit ter van de S.K.H, en 
zorgt hij voor de uitgave van een veer
tigtal brochures o \ e r de meest uiteen
lopende problemen. 

Na zijn lagere studies te Antwerpen 
deed hij zijn middelbare aan het « In-
st i tut St. Berthuin » te Malonne, ter
wijl hij nu (onderbroken door zijn 
dienstplicht ) politieke en ekonomische 
wetenschappen studeert . 

Waarschijnlijk door zijn vlaams-fran-
se opleiding is Ludo Van Wauwe steeds 
een felle voorvechter geweest van een 
open dialoog en nauwe samenwerking 
tussen Vlamingen en Walen. Dat « Fe
deral isme — utopie of mogelijkheid » 
ook volledig rekening houdt met het 
Waalse s tandpunt is normaal , t rouwens 
dit komt in de besluitvorming de fede
ralistische gedachte alleen maar ten 
goede. 

Het boek « Federal isme — utopie of 

mogelijkheid ? » heeft alleszins da t 
voor op de meeste publ ikat ies die wij 
desbetreffende reeds kenden, dat he t 
een ui ters t leesbaar, tegelijk grondig en 
toch vulgarizerend werk geworden is 
dat door iedereen kan gelezen worden. 
Een ander groot voordeel van het boek 
is dat het de probleemstel l ing zeer ob-
jektief benader t en zowel de pro ' s als 
de kontra 's eerlijk afweegt. Deze werk
wijze vers terkt alleen m a a r de geloof
waardigheid van het besluit . Het pret
tigste aspekt van het boek is m.i. de vol
ledigheid. Alle mogelijke objektieve 
voordelen en tegenwerpingen worden 
zeer duidelijk ontwikkeld, zo zelfs dat 
dit werk beroep doet op de persoonlij
ke kri t ische zin van dezen die over het 
probleem naar grondige informatie 
streven. 

Over alle gegevens heeft Ludo Van 
Wauwe een voortreffelijke dokumenta-
tie samengesteld die zo verwerkt werd 
da t ook de niet-politiek geëngageerde 
lezer zich een volkomen duideli jk beeld 
kan vormen van he t probleem en AL de 
argumenten voorhanden heeft om zelf 
het voor en tegen af te wegen. En al 
heeft de au teur zich nergens op een po
litiek s t andpun t gesteld (wij bedoelen : 
nergens een Volksunie-standpunt inge
nomen) , doorheen het hele boek loopt 
de Volksunie-argumentat ie voor het fe
deral isme. Dit houdt zeker niet in dat 
de schrijver een goed gekamoefleerd 
Volksunie-man zou zijn. Het houdt wel 
in dat bij een werkeli jk gedokumen-
teerde en objektief behandelde benade
ring het Volksunie-standpunt inder
daad het ju is te is. Ik zou zeggen : pro
ficiat aan de au teur ! 

In zijn beslui tvorming is de au teur 
iets aarzelend. « Het probleem van he t 
politiek ui tvoerbare » behandel t hij 

met zoveel omzichtige takt dat hij he t 
begrip federalisme zelf in de schaduw 
stelt van de poli t ieke technieken (al 
verklaar t hij u i tdrukkel i jk : «Wel dient 
de erkenning van Brussel als derde en
titeit m e t alle k rach ten bes t reden te 
worden »). Zijn uiteindeli jk besluit ligt 
ons (zeker als jongere) nader aan he t 
ha r t : de drang tot verandering is on
on tkoombaa r en de jongeren staan een
dracht ig achter het federalisme dat in 
zijn belgisch perspektief noodzakeli jk 
is als aanvulling van het europese fede
ral isme. 

Graag laten wij in zijn besluitvop-
ming de schrijver even zelf aan he t 
woord : « In ieder geval is he t uni ta i re 
België niet langer levensvatbaar. Het is 
het t rouwens nooit geweest, tenzij door 
de toegevendheid van de Vlamingen. 
Deze toegevendheid is vaak gegaan tot 
de rand van het eigen fatsoen of erover. 
Daartoe zijn de Vlamingen niet meer 
bereid. Ze willen gewoon zichzelf zijn. 
Is dat veeleisend ? Is dat eks t remisme? 
Nog niet zo heel lang geleden was he t 
eks t remisme te spreken van twee volks
gemeenschappen. Nu doet de koning 
het . Nog niet zo heel lang geleden was 
het eks t remisme, ook m a a r te denken 
aan een min of meer grondige aanpas
sing van de staats- en pa r t i j s t ruk tu ren 
aan onze twee volksgemeenschappen; 
m a a r wie op dit ogenblik een beetje 
vooruit wil zien en niet langer aan 
struisvogelpolit iek wil doen, moet ern
stig gaan meewerken om die aanpas
sing te kunnen verwezenlijken. Voor de 
gematigde Vlamingen — en dan bedoel 
ik de gematigden zonder meer — is e r 
in de uni ta i re par t i j - en s t aa t s s t ruk tuu r 
geen u i tkomst meer . Zij zijn he t moe 
en z ichtbaar beschaamd, zoveel t i jd en 
energie te moe ten bes teden aan he t re-
alizeren van door en door normale 
rechten. Dat is echter h u n groots te ver
nedering, gro ter dan de nederlagen die 
zij voor tdurend lijden. Zij willen ein
delijk een land, een land w a a r ze zich 
thuisvoelen, een regering die hun taal 
spreekt en die hen verstaat , een vader
land da t van hen is ». 

Dit besluit is dan een boodschap aan 
de politici, misschien juis t om in de 
overdreven takt iek eens grondig van 
takt iek te veranderen. « Federal isme — 
utopie of mogeli jkheid ?» is een boek 
da t elk federalist moet bezit ten : als 
dokumenta t ie , als a rgumenta t ie . 

NIC VAN BRUGGEN 

il Een oud ambacht : glazen kerstversiering blazen. 

KAMERTONEEL 
Was het werkelijk nodig een stuk 

als « Jenseits > van de duitse schrij
ver Walter Hasenclever op te diepen^ 

Hasenclever was een der grondleg
gers van het ekspressAsnisme. Waar
om niet zijn « Antigone » gekozen 
— of < Der Sohn » waarin hij, zij het 
op letoiische manier, een lievelings-
ondeiwerp van de ekspressionisten be
handelt, nl. de veihouding vader
zoon ? 

In € Jenseits » is het de verhou
ding man-vroinc die aan bod komt, 
met talent bekeken en vht geschre
ven en met een kluwen van veriuik-
kelingen, zonder de jacht op effekt, 
liouzv kenmerk van de ekspressionis
ten, te velgeten. Het steunt i>cA)ial op 
een hoofdprincipe van de auteur : 
« Je hebt me gezegd dat je geloofde 
in de liefde en ik heb je gexuaar-
schuwd dat alles een kwelling is >, 
principe uitgexverkt met pumitief, 
ongebieideld gevoel, chaotisch en 

TONEEL TE 
BRUSSEL 

buitensporig, zonder streven naar vi-
zuéle, wel naar inneilt]ke luaarheid 
en zekere grootheid — maar dat fons 
uiteindelijk weinig heeft bijgebracht. 

De « oiganische spanning, het 
grillige, het abrupte, het verrassen
de > werden door Senne Rouffaer 
duchtig vooruitgeschoven; er werd 
de twee spelers (Annelies Vaes en 
Lou de Vel) een zware taak opgedra-
ger{, zowel voor zenuwen als vooi li
chaam (er wordt aardig wat rond 
gesprongen!), maar die beiden tot 
een bevredigend einde hebben ge-
biacht. 

K.V.S. 

Tiaditiegetrouw werd voor de 
eindejaarsjeesten een blijspel op het 
piogramma genomen : het ameri-
kaanse weik van Norman Krasna : 
« Een zondag in New-York ». 

Dit stuk is geen hoogvlieger en 
kan zelf niet tussen de beste in zijn 
s(>./rt geklasseerd worden. Als enige 
verdienste zou men er kunnen op 
uijzen dat de auteur een tamelijk 
juist beeld van de hedendaagse jeugd 
— de losbandige dan ! — heeft opge
hangen. Maar ook dit is met nieuw! 

In de K.VS. werd dit werkje aan 
de jongeie generatie toevertrouwd — 
en door haar verknoeid. Chris Lom-
me vei tolkt een 20-jarig meisje, zon
der zwier, medeleven of talent; we 
zouden bijna zeggen op de juiste 
manier waai op deze rol met moet 
gespeeld warden. Was er dan teerke-
lijk niemand anders, iemand met tem
perament en met een zekere dozis 
receptiviteit voor deze figuur? 

Waar ze zowat als middelpunt van 
liet spel fungeeit, oefent ze een ver
lammende aktie uit op haar drie 
mannelijke partners, die krampach
tige pogingen aanwenden om er iets 
van te maken, maar mislukken in de 
goede bedoelingen bij gebrek aan in
spiratie, routine. Schwung. 

De voorstelling werd zeker niet ge
diend door de futloze regie van Nand 
Buyl. 

Te strenge btMoi deling ? Geens
zins : Door speciale omstandigheden 
hebben we de première niet kunnen 
bijwonen, maar wel de voorstelling 
van zaterdagavond, met meestal voor 
deigelijk amuzementswerk een zeer 
gunstig publiek. Welnu, er kwam 
geen reaktie uit de nochtans volle 
zaal, waar deze met een goede verto
ning herhaaldelijk had moeten los-
hulderen, en dit omdat de spelers, 
die voor het kontakl met het publiek 
moeien zorgen, te koit schoten. 
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HET CIRKUS STERFT, 

LEVE DE CIRKUS 
111 d t / e ippoi lagc u i l E \ a 

Muii ie l a th te iha len hoe het mo-
gehjk is dat, niet tegenstaande de 
rocmlo /e ondergang van vele cir-
kds^cn na de t\ \ecde wercldooilo-;;, 
n 1104 ^ (^ lotli allijd mensen 
VOKICU gevonden die aan de kost 
k o m e n met di t bij uitstek rei
zende beroep. De meeste h ie i \ a r i 
hebben echter ingezien dat de 
SHia ik \ lil het publ iek gc\Vij/igd 
^sas en liebben er alles op ge/ct 
om zich aan te passen. W a a r en
kele g ioten in geslaagd zijn F n 
de kleintjes dan ? Die bestaan 
ook nog. Maar dat / ipi dan ge
woonli jk famiUebad»i | \en, dic het 
re i /en en het cirkus met de moe-
de imclk meekii jgen Misschien 
^e ld lenen ze ei geen for tmncn 
mee, maal als je \ a u dat be ioep 
houd t . 

(Maandag 25 dcccmbei - 15 
u u r ü j - Biiissel N e d ) . 

KERSTMIS 1967 
Mensen \aii wie men dat n u 

n ie t bepaald zo direkt zou ver
wachten, zingen ieder twee keist-
liedjes : VVannes Van de Velde, 
Cees Van O ) e n , H u g o Raspoet, 
G e r a r d Cox, Elly Nieman, ^VlIl 
Ferdy en Rikkei t Zuiderveld. T h e 
Shepherds zijn er ook bij en zin
gen veel meer dan t uee liedjes. 
\Vant zij zijn de stam van de mu
zikale kerstboom die dit p rog iam-
m a wil zijn. Een produkt ie van 
de B .R .T . 

(Zondag 24 december - 20 uur 
30 - Brwisel Ned . ) . 

KERSTSPEL : 

CONCSLAC 
MIDDERNACHT 

Zo begint di t spel van de fran
se au teur A n d i é Obey : het toneel 
stelt voor de koienbeurs van een 
klein frans stadje in de Middel
eeuws en, een grote zaal van mooi, 
vervseeid hout . Een dak van spits-

« Silent song » — een spel zonder woorden door Hugh Leonard 
met de Italiaprijs 1967. Bnissel Ned., dins 

bogen woid l ondeis te imd dooi een 
woud sjiW zuilen. 

He t is avond, tegen negen uur. 
Een zeer koude winteravond. 

,Ms het spel begint, is de zaal 
cajnker. De enige l i ch tpunten 
v\oiden gevormd door d i ie rood
gloeiende gioie kachels die nau
welijks te zien zijn. 

De nachtwaker, Noiret , komt op 
met een lantaarn in zijn hand. H i j 
blijft d i iek t na zijn opkomst stil-
siaaii en kii jgt een gieiende hoest
bui. 

iS'oiret : Daai lieb je t wcci. Ik 
zei het wel. 

Hoebt. 
T o e maai ! 
Hoest . 
H e t zit al j a i en vast... en 't zal 

m e meevallen als het deze keer 
r i k s eigens is... O.. . wat een le-
v e n _ wat een hondenleven. . . ! 

De vveield is lOt en dnt is ie. 
Door en d o o r lo t . 

I n die wereld projekteert de 
au t eu r een jonge vrouw van eei-
de i lichte zeden die in een keist-

^pel van een toneelgezelschap de 
lo l van Mai ia moet spelen. Zij 
wordt geviaagd de speelster v\elke 
noiniaal die rol vervult en ziek 
gevallen is, te veivangen. Begnj-
pelijkervsijze is er nogal wat te
genkant ing tegen het op t ieden van 
deze v iouw met betwistbare le-
V enswandel. 

Maa r ze zet door. Het witte 
kleed van Mai ia is voor haar im
mers het simbool van een beter, 
zuiveider leven. 

De auteur , A n d i é Obey, is spe
cialist in het vertalen van tema's 
u i t de giiekse tragedies en het Ou
de Tes tament . Misschien heeft 
zulks een rol gespeeld bi j zijn in-
.spiralie voor d i t kerstspel. W a n t 
ook hier woidt een aloud tema 
cent iaal gesteld : schuld en zui-

; B.B.C.-programma, bekroond 
26 december. 

veiing — de la tha is is van de Ou 
de Grieken. 

(Zondag 24 december - 21 uu r 
10 - Biussel Xed . ) . 

KERSTCALA 
Wannee r Marlon Brando cere

moniemeester speelt op een gala, 
dan moet er iets heel bijzondeis 
aan de h a n d zijn. Dat is dan ook 
het geval met d i t Keistgala, een 
Euiovizie-uilzcnding, gepiodu-
ceerd door de franse televizie, 
waarvan de opbrengst geheel ten 
goede komt aan het kinderfonds 
van de Verenigde Naties. Mar lon 
Brando zal het overigens d i u k ge
noeg hebben om het allemaal in 
de juis te banen te houden , al v '̂as 
het enkel maar vanwege de mede-

weiking van de komiek Victor 
Borge, de man van wie gezegd 
wordt dat hij alleen de amerikaan-
se prezidcnt Johnson aan het la
chen brengt. 

Wanneer Brando dan Ravi 
Shankar aankondigt als de beste 
citerspeler ter weield, dan over
drijft hij nauwelijks. Wa t Bran
d o waarschijnlijk niet zal veitel-
Icn, maar wat wij aan de weet ge
komen zijn, is dat de Indiër Shan
kar altijd 's morgens repeteert om-
d<it zijn namiddagen geheel aan 
medi ta t ie gevM)d zijn. Gedanst 
v\ordl er ook : met een turks bal
k t on — klap op de vuurpijl — 
het optreden van de wijd en /i)d 
befaamde sambaschool van Rio de 
Jane i io , waarvan de 25 leerlingen 
èen daverende voorpremière 
b iengen van het braziliaanse kar
naval. Misschien werken ook Fer-
nandel , Johnny Halliday en het 
koor van het Rode Leger mee aan 
dit gala. Dat staat nog niet vast. 
Men weet evenmin wat Liz Tay 
lor en Richard Burton in h u n 
mars hebben. Het kan best een 
stukje ui t Shakespeare worden, 
hoewel boze longen fluisteien dat 
het beroemde echtpaar gewoon 
een alledaagse huishoudelijke scè
ne zal brengen. 

(Maandag 25 december 14 uur 
- Brussel Ned . ) . 

HET WINKELTJE 

OM DE HOEK 
Een origineel gegeven : twee 

mensen die elkaar- niet k u n n e n 
luchten en van wie de ene op de 
andere verliefd wordt... per brief-
v.isseling. Happy end tenslotte, 
maar voor het zover is hebt u 
dank zij het talent van kineast 
Erns t Lubitsch een pret t ige, grap
pige komedie meegemaakt. Een 
goede ontspanningsfilm met 1940 
als geboortejaar. 

(Maandag 25 december om 20 
u u r 45 - Brussel Ned . ) . 

« Hand in liand » — een japans vanétcpiogramma, ingezonden 
voor de Gouden Roos van Monteiix, Brussel Ned., maandag 25 

december. 

Op de Vlaamse IV 
ZATERDAG 23 DEC. 
15 25 : Tiny. 3e o f l . : Tiny op de ker

mis — 1 5 30 : Rode handschoenen Jeugd
f i lm — 16 00 : Volksuniversi tei t — 
18 55 : Zandmonnet ie — 19 00 : Luceat 
Kathol iek-godsdienst ige u i tzending — 
19 30 : Een camera bi j de insekten — 
19 52 : Mededelingen. - Hier spreekt 

men Nederlands — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 25 : Het heeft geen naam — 
21 45 : Echo — 22 1 5 : De onkreukbaren 
51e o f l : De bende van St -Louis — 
23 05 : TV-nieuws 

ZONDAG 24 DECEMBER 
14 30 ; Tiny. 4e a f l : Tiny op school 
— 14 35 : Midas. Herhal ing van de vier
de episode — 1 5 05 : Met de « Godetic i 
naar IJsland — 15 45 : Binnen en bu i 
ten — 17.10 : De Filosoof van Hagem 
Herhal ing van de 7e episode — 17 50 ; 
T ienerk ianken presenteert : Hudatxi loo 
•— 18 25 : Klein, k le in k leuter t je — 
18 45 : De kr istal len bol u i t Istonboel 
Avonturen f i lm voor de jeugd — 19 25 . 
Jemina en Johnny — 19 55 : Medede
l ingen — 20 00 : TV-n 'euws Sport — 
20 30 : Kerstmis 1967 — 21 10 : Gong-
slag middernacht Kerstspel door Andre 
Obey — 22 50 • Klavecimbelconcert — 
23 40 : Pauze — 23 55 : Plechtige M id 
dernachtmis 

MAANDAG 25 DECEMBER 
1 0 0 0 t Protestantse kerkdienst vorxi i t 
Gent — 10 45 : Eucharistieviering — 
n 55 . PoMsetiike kerstzegen n Urb i e t 
Orbi 11 u i t Rome — 14 00 : Kerstgala 
voor het k i n d Ten voordele von het k i n 
derfonds der \/erenigde Naties Verlenen 
hun medewerking : Liz Taylor, Richaro 
Bur ton, Mar lon Brando, Serge Reggioni, 
f i lmacteurs, Lena Home, zangeres, Vic
tor Borge, komiek, Ravi Sbonkar, c i ter
speler, een Turks bal let , de dansers von 
de Sambaschool u i t Rio de Janeiro — 
15 00 : Tiny. 5de a f l : Tiny k r i j g t een 
kalender — 15 05 : Het circus s ter f t , 
leve het ctrcus ! — 15 50 : Joegoslavië 
danst en z ingt in 1967 — 16 35 : De 
kerstboom — 18 55 : Zandmannet je — 
19 00 Hobo, de kleine zwerver 26e en 
laatste a f l : Een vriend koop je niet — 
19 25 . Vergrootg'as op de postzegel — 
19 40 : Openbaor kunstbezi t <t Biijde 
Boodschop B van Hendrik Ter Brugghen 
— 19 52 • Mededelingen - De Weermon 
— 20 00 . TV-nieuws — 20 15 : Hond 
in hand Var iétéprogromma — 20 45 : 
Speelfilm : Het winkel t je om de hoek 
Komedie von Ernst Lubitsch met James 
Stewart en Margaret Sullovan — 22 20 : 
Het Edith Stephen Donce Theatre — 
23 00 : TV-nieuw5 

DINSDAG 26 DECEMBER 
1500 : Tiny 6de a f : Tiny in het cir

cus — 15 05 ; Een bezoek bij de Sikhs 
— 15 25 : De winterkoning — 16 45 : 
Von het Aardmannet je da t wou hieletten 
dat het Kerstmis werd — 18 45 : Z a n d 
monnet ie — 18 50 : Tienerklanken — 
19 25 : Kwart-Eefje — 19 40 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19 45 : TV-
nieuws — 20 00 : Kerstconcert u i t Wies-
baden « Von uns fur Sie » — 21 30 : 
Silent Song Een spel zonder woorden 
door Hugh Leonard en Frank O'Connor 
— 22 30 : Poëzie in 625 lijnen — 
23 05 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 27 DEC. 
16 30 : Tiny 7de a f l : Tiny gaat k a m 
peren — 16 35 : Televisum — 18 55 : 
Zandmannet je — 19 00 : Koerdein, men
sen zonder land — 19 30 : Jeugd («on
der grenzen — 19.52 : Mededelingen. 
— De Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 . Verover de Aarde : W a t weten 
we nu meer ? — 21.20 : Fi lmtnbune 
— Het gelukk ige leven van Leopold Z . 
— Het Kerstmannetje heeft blouwe ogen 
— 23 10 : TV-nieuws 

DONDERDAG 28 DEC. 
16 30 : Tiny S-ite o f l : Tiny op de boot 
— 16 35 : Tienerklanken — 17 00 f Een 
gelukkige fami l ie Japanse speelf i lm voor 
de jeugd — 18 55 : Zandmannet je — 
19-00 : Zorro 16de a f l — 19 25 : T ic-
nerk lanken — 19.52 : Mededelingen 

Hier spreekt men Nederlands — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 . Sherlock 
Holmes Zevende af levering • De gespik
kelde — 21 15 : Het joar in beeld — 
22.15 : Première — 22 45 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 29 DECEMBER 
i 6 30 : Tiny 9de o f l : Tiny speelt t o 
neel — 16 35 San Remo groet Zur ich. 
X le I ta l iaans l iedjesfestivol — 18 55 : 
Zandmannet je — 19 0 0 : Filmmuseum 
von de schaferlocb. < Een ui tstopje » 
met Winnie — 19 10 ; Verantwoord 
speelgoed, documentaire — 19 35 : Zoek
l icht — 19 52 : Mededelingen. - De 
Weerman — 20 00 . TV-nieuws — 20 25 : 
De Heer en Mevrouw Koster — 21 05 : 
De gesloten deur, ver f i lmd tv-spel — 
22 25 : TV-nieuws — 2 Z 3 0 : Eisenstein 
1967 (Tweede deel) 

Onze selektie 
ZATERDAG 23 DEC. 
21 4.: BKLSbLL M.D. 

Echo 
20 20 NEDERLAND 1 

Oi iUpanuingiprogramma 

ZONDAG 24 DECEMBER 
20.30 BRUSSEL MED. 

Kerstmis 19C7 
14 40 DUITSLAND 1 

Elefanlenboy 
Engelse speeljilm mie Sabu. 

MAANDAG 25 DECEMBER 
20.4.3 BRUSSEL NED. 

Het winkeltje om de hoek 
Speelfilm. Komedie van 
Ernst Lubitsch. 

22 10 NEDERLAND 1 
Drie Wijzen. 
Film. 

I^NSDAG 26 DECEMBER 
21.30 BRUSSEL NED. 

Silent Song. 
Een spel zonder woorden 
floor Hugh Leonard and 
Frank O'Connor. Progiam-
ma van de BBC, behioond 
met de Italinpiijs 1367. 

20 20 NEDERLAND 1 
De Joidaan 
TV-speL 

WOENSDAG 27 DEC. 
20 35 BRUSSEL FRANS 

Images d u n e aiiiiée, re \ue 
TV-journaal 1907. 

20 3-5 NEDERLAND 1 
Soldier in the Rain. 
F dm 

DONDERDAG 28 DEC. 
21.15 BRUSSEL NED. 

Het jaar in beeld 
Een overzicht van de voor
naamste feiten en gebeiirte. 
nissen in binnen- en bui
tenland tijdens het afgelo
pen jaar. 

VRIJDAG 29 DECEMBER 
20.25 BRUSSEL NLD. 

De heer en mevrouw Koeler 
Kleinkanstprogramma met 
Frans en Piel Koster. 

21.20 NEDERLAND 1 
Farce majeure 
Saltrisch prog' 
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SPORT EN T.V. 
Sedert enkele tijd brengt de 

Vlaamse televizie ons iedere 
zondagnamiddag een program
ma onder de titel Binnen en 
Buiten, met sport en ontspan
ning. Ons interesseert hier al
leen het sportgedeelte en daar
over mogen we gerust zeggen 
dat het dik in orde is. Er 
wordt gezorgd voor afwisse
ling en ook minder populaire 
en vaak heel mooie sporten ko
men aan de beurt. Daarbij ko
men interviews, uitslagen en 
dies meer. 

Wal men nu echter zou moe
ten herzien, is de sportuitzen-
ding van 's avonds, Sport-
Weekend. 

We krijgen daarin hoofdza
kelijk een herhaling van wat 
we in de namiddag reeds za
gen. Voor een uitzending die 
een 40-tal minuten duurt, is 
dat niet zo bijster interessant. 
Daarbij, sport in de namiddag, 
sport om zeven uur, sport na 
het nieuws; het wordt dan toch 
van het goede wat te veel. 

VIVAN DEN TROEP 
Het is niet omdat we verle

den week het pittoreske en 
(gelukkig) naar de folklore 
verhuisde type van onze korps
overste uit de goeie ouwe tijd 
nogal dik in de verf zetten — 
zonder boze bedoelingen overi
gens — dat we blind zouden 
zijn voor wat bij het leger en 
door de officieren tegenwoor
dig voor de sport gedaan 
wordt. Veel jongens komen 
daar immers voor het eerst 
tot de sportbeoefening, zelfs 
latere vedetten. En nog meer 
jongens, spijtig genoeg, doen 
bij het leger voor de laatste 

keer in hun leven aktief 
aan sport. 

Dat heel wat militairen zich 
verdienstelijk maken voor de 
sport, zowel in als buiten de 
kazerne, hoeft geen betoog. 

Een man voor wie we in dat 
opzicht graag ons petje lichten, 
is R. Mollet, de voorzitter van 
het belgisch olimpisch komi-
tee. Sedert hij voorzitter is 
wordt er in dat komitee ge
werkt dat de stukken er af vlie
gen. Zeker, alle initiatieven 
zijn niet even gelukkig en hier 
en daar is er nog wat op aan 
te merken (o.m. op taalgebied) 
Maar er wordt iets gedaan en 
dat is in het verleden niet al
tijd het geval geweest. 

De heer Mollet spreekt moei
lijk Nederlands, maar doet het. 
En dat is nog veel minder al
tijd het geval geweest in het 
verleden. 

Dit alles wil nu niet zeggen 
dat wij vurige supporters van 
« das Militar » geworden zijn. 

ANDER SPUL ? 
We hebben ergens gelezen 

dat tijdens een of andere zes
daagse een onderzoek zou inge
steld zijn naar het gebruik van 
stimulerende middelen. 

Er zou gebleken zijn dat ver
schillende renners « gepakt » 
hadden, niet de klassieke am
fetamine evenwel, maar ander 
spul. 

Het verwondert ons hele
maal niet. 

Men heeft, na de « naturel
le » suksessen van een stel gro
te renners misschien wat hard 
geschreeuwd dat de dopings-
plaag al overwonnen was. 

Wij hebben altijd gedacht, 
en we denken nog, dat alle 
reglementen en straffen niet 

bij machte zullen zijn de do-
pingspraktijken uit te roeien. 
Hoe meer pi'odukten men op 
de « zwarte lijst » zal zetten en 
hoe dichter het net zal worden 
toegehaald, hoe talrijker de do-
pingsprodukten zullen worden 
en hoe moeilijker de opspo
ring ervan. 
We verwachten het einde van 

de doping pas wanneer de 
sportlui zelf overtuigd zullen 
zijn van de immoraliteit ervan. 
Dat is een kwestie van opvoe
ding en beschaving en tijd. 

Dit neemt echter niet weg 
dat de bestaande reglementen 
en sankties in die richting kun
nen meewerken. 

DODENDE SENSATIE 
Het « Nieuwsblad » brengt 

een grote — en goede — repor
tage over Rik van Looy. In het 
kader daarvan schreef ook dr. 
Claes, de beroemde sportdok-
ter, die Van Looy onder zijn 
hoede heeft, een bijdrage. 

Hij spreekt daarin wel over 
de sterke spieren en het groot 
rekuperatievermogen van zijn 
kampioen, maar veel meer over 
zijn grote morele eigenschap
pen, zoals zijn « ongebreidelde 
wilskracht ten dienste van een 
in de sport hooggeroemd ide
aal ». 

En aan het einde van zijn bij
drage schrijft de dokter : « Ik 
betwijfel echter of Rik van 
Looy zulk een wereldrenner 
zou geworden zijn indien hij 
de sport niet had gepland als 
een goed voor zijn pasgestich
te familie. In deze familiecel 
vond hij begrijpen en steun en 
kreeg hij de noodzakelijke rust 
voor hart en geest. In het su
per jachtige sportleven is dit 
wel het beste tegengift voor de 
dodende sensatie ». 

We dachten dat het niet 
slecht was deze wijze woor
den van de man, die het wel 
weten zal, even te herhalen. Ze 
zijn trouwens niet alleen op 
wielrenners toepasselijk. 

POLYGLOT 
De belgische atletickbond 

heeft verleden week zijn ver
dienstelijkste leden onderschei
den. Fcestvarkens waren De 
Hertoghe, Lespagnard (boe
zemvriend van onze T.V.-Fred) 
en R. Emonts-Gast. Een werke
lijk belgisch gtzeischap, want 
een Vlaming, een Waal en een 
duits-beïgische uit Eupen. 
Bondsprezident' Mingels heeft 

zoals gebruikelijk, een speech 

afgestoken en hij heeft dat zo 
maar liefst in drie talen ge
daan. De « Sports «-verslagge
ver vermeldde het bewonde
rend. We zouden zeggen : niet 
doen, meneer. Want wij, Vla
mingen, verwachten niets an
ders van een nationaal voorzit
ter. 

In ieder geval, het is simpa-
tiek vanwege de heer Mingels 
dat hij R. Emonts-Gast in haar 
eigen taal toespreekt. Zij zal 
deze attentie zeker üp prijs ge
steld hebben, want wij veron
derstellen dat de mensen uit de 
Oostkantons, nog minder dan 
Vlamingen, gewoon zijn dat zij 
bij plechtigheden en toespra
ken hun taal horen weerklin
ken. 

Ferdinand Bracke (de in Wallonië wonende Vlaming die zich on
langs een echte « Hamse Wuiten » noemde) zegende de nieuwe 
piste te Charleroi op zijn manier in : door een val die gelukkig 

niet erg was. 

WEG ERMEE 
In 1968 u\)iden in Mexiko de ohm-

pische spelen ingericht. Tegelijk daar
mee xvoidt de « ivereldjeugd-verzame-
hng 1968 » georganizeerd, een ont-
moetiyig van de spo> lieve jeugd tiit 
alle landen. , „ 

^^'ij vinden dat een schitterend ini-
Jiatief. Ziet men de spelen nogal eens 
als een stieven naar viede en ver
standhouding onder de volkeren, dan 
mag men deze iceieldjeugdveizame-
Itng naar onze bescheiden mening 
minstens daaimee gelijkstellen. 
, Er mogen volgend jaar ook belgi
sche jongens en meisjes naar Mexiko. 
Het belgisch olimpisch komt tee zorgt 
damJjor, en ook dat is een piima 
tnitialtef. 

Er mogen 16 jongens gaan en 16 
meisjes, hetzij 16 Vlamingen en 16 
jian^sprekenden. 32 in totaal dus. 

Hter zouden we al kxinnen gaan 
mopperen. Txcee sportbeoefenaais op 
drie in ons land zijn Vlamingen. Het 
aantal jongeren in het vlaamse lands
gedeelte IS veel, veel groter dan in 
het jianse. Koimaal zouden er dus 
meer Vlamingen naar Mexiko moe
ten. De )ifty-fifly-vei houding is ei
genlijk niet nechtvaardig. Maar we 
willen er overheen stappen en genoe
gen nemen met de echt-belgische re
kensom. 

Wie mag gaan ? 
Alle jK^ngeren onder de 22 jaar, die 

regelmatig de lessen volgen aan één 
van de belgische universiteiten of 
daatmee gelijkgestelde instituten. 

Ook hierin zullen sommigen gra
ten vinden. H aarom alleen de uni-
versitairen f 

Zijn zij al niet genoeg bevoorrecht 
op velerlei gebied? Hebben jonge 
aibeiders, boeren, sportbeoefenaars, 
opvoeders — om er maar een paar 
te noemen — niet evenveel recht om 
de spoitieve jeugd van lons land te 
gaan ve> tegenwoordigen ? 

Och kom, er is veel te zeggen voor 
het sturen van universitairen — in-
tellekluele elite, toekomstige kul-
tumdragers en zo — en men moest 
zich eigens beperken. Men heeft de 
spoitieve, jonge intelligentsia gekozen 
en men had veel slechter kunnen kie
zen. 

Voor de 32 reisbiljetten veiicacht 
men ongeveer 3000 aanvragen. Er 
moet dus geschift worden. En dit ge-
beint vanaf jatntaii met tivee scVr-
ten piotven. 

Eerst de sportieve proegen. ledere 
deelnemer moet kunnen lopen en zo, 
en zwemmen en toxnukhrnmen. De 
eisen zijn niet hoog gesteld en deze 
proeven fiomen maar in aanmerking 
voor lj3 van de punten. 

De intellektuele proeven handelen 
over geschiedenis, aardrijkskunde, 
kunst en dies meer en zijn — terecht 
— veel belangi ijker. 

De finalisten, die na deze proeven 
ovei blijven, zullen het tegen elkaar 
moeten opnemen voor de kamera's 
van de televizie. Dat heeft natuurlijk 
voor- en nadelen. Wij, kijkers, krij
gen weer « sjouw > en we kunnen 
allemaal zien dat het c serieus > gaat 
met die proeven, en langs de andere 
kant dreigt het gevaar dat het alle
maal uitloopt op een Ayoit kwis, wat 
doorgaans een heel slecht beeld geeft 
van iemands bekwaamheid of, in dit 
geval, geschiktheid om « de ambassa
deur van de sportieve jeugd van zijn 
land > te zijn. 

Weeral : de selektie moet op een 
of andeie manier gebeuren. Geen be
zwaren. Wel bezwaat — en groot — 
tegen het volgende. 

Ergens in het reglement van de 
schiftingsproeven — in aitikel 5 vol
gens Het Nieuwsblad dat, voor zover 
we weten, de verdienste heeft de Rat 
de bel te hebben aangebonden — 
staat te lezen dat de kandidaten 
Spaans, Engels of Fians moeten ken
nen — de <i officiële » talen van de 
climpische spelen — en dat zij aan 
een test zullen onderworpen worden 
om uit te maken of zij dat inderdaad 
ook doen. Uiteiaaid geldt die test al
leen voor de Vlamingen. 

Wij hebben nergens kunnen ont
dekken dat die talenkennis een eis is 
van de inrichters van de wereldjeugd-
veizamelin^ en we hebben dus het 

sliuis vermK>eden — als we mis zijn 
moeten ze het maar zeggen — dat 
het zo maar een fantazietje is van het 
belgisch olimpisch komitee. We kun
nen ons trouwens niet voorstellen dat 
men van Japannets of Russen zou ei
sen dat ze Spaans, Engels of Frans 
zouden kennen om naar Mexiko te 
komen. 

Van de Vlamingen dus wel. 
Waar haalt het olimpisch komitee 

(het belgische) het recht om van K>n-
ze vlaamse jongeren te eisen dat zij 
twee talen zouden kennen om onder 
de vorm van een reis even te profi
teren van de gemeenschap, als het 
hetzelfde niet viaagt i'an de frans-
sprekenden f 

Waarom nog een taaiexamen voor 
univeisilairen, die de volledige hu-
manfora achter de rug hebben en 
het diploma op zak, en die derhalve 
bewezen hebben dat zij (meer dan) 
de « vereiste gebruikelijke kennis » 
(zoals ailikel 5 het foi muteert) van 
minstens het Frans bezitten ? 

Waai om, kort en goed, dat taai
examen voor de Vlamingen en niet 
voor de fiarissprekenden? Dat is ge-
ivoon beledigend voor onze vlaamse 
vniveisitaiien, die omzeggens alle
maal goed hun plan trekken in twee 
of drie talen, wat nog lang niet van 
de fransspi ekenden kan gezegd wor
den. 

Wij verzoeken dus beleefd de heren 
van het olimpisch hXimitee : weg met 
dat taaiexamen. Of anders ook een 
voor de anderen. Spaans bij voor
beeld. 



DE HELDEN ZIJN MOE 
Een sportjoernalist schreef 

onlangs dat de zesdagen-ren-
ners moe zijn, overspannen, 
ziek zelfs. Wij geloven dat 
graag. 

Die mannen rennen van de 
ene zesdaagse naar de andere. 
In België, Nederland, Zwitser
land, Duitsland. De eae volgt 
onmiddellijk op de andere. 
Tussen twee wedstrijden heb
ben de renners nauwelijks tijd 
om op een rustige manier hun 
verplaatsing te doen. 

Dan leven ze weer zes dagen 
lang in die afschuwelijke kar-
navalsfeer midden rook, stof, 
lawaai, drukte, opgezweept 
door het gebrul van het pu
bliek, opgejaagd door de eisen 
van hun beroep, achtervolgd 
door joerrtalisten, fotografen, 
managers, supporters en tegen
strevers. Afschuwelijk zenuw
slopend moet het zijn het daar
in zes dagen vol te houden. 
Laat staan tien, vijftien keer na 
elkaar zes dagen. 

We vragen ons echter af hoe 
de inrichters hun « affiche » 
gaan blijven volkrijgen, als er 
altijd maar andere renners het 
laten afweten. Het aantal ren
ners dat als deelnemer in aan
merking komt is tenslotte niet 
zo groot. En wat het publiek 
gaat zeggen van het spektakel 
gebracht door de vermoeide 
helden ? 

DARING GERED ? 

Daring Brussel zit ook een 
beetje in de penarie, in ver
band met het terrein. Er be
staat namelijk een zekere kans 
dat ze het gaan kwijtraken. 

Het terrein is eigendom van 
een koöperatieve, zopas een 
naamloze vennootschap gewor
den, waarvan tot dusver één 
man de meerderheid van de 
aandelen in handen had. Hij 
verkocht er een aantal en an
dere aandeelhouders zouden 
nu hetzelfde overwegen. Er be
staat aldus een kans dat ze in 
handen zouden komen van een 
maatschappij, die op de terrei
nen gebouwen zou optrekken. 

Zelfs het feit dat de voetbal-
klub nog een huurkontrakt 
heeft dat loopt tot het jaar 
2002, zou geen werkelijke waar
borgen meer bieden. 

De klub heeft echter hulp ge
kregen. Burgemeester Mach-
tens is gekomen en hij heeft 
gezegd : « Waaile zaain va Meu-
lebeek » en « Daring moet in 
Molenbeek blijven ». 

HIPNOSE 

Er schijnt in de sport weer 
voor een andere groep mensen 
een boterham klaar te liggen. 
Voor de psichologen ditmaal. 

In Engeland heeft men een 
groep psichologen aan het 
werk gesteld om eens te onder
zoeken wat eigenlijk de oor
zaak is van de groeiende bal
dadigheid op en rond de sport
velden en wat eraan te doen is. 
Op het eerste verwachten wij 
een antwoord. Op het tweede 
niet. * " 

Belangrijker is dat de psicho-
logie ook haar intrede heeft ge
daan in de training van de 
sportlui en zelfs in de kompe
titie. 

Wij denken hier niet aan de 
eerder onschuldige « mental 
training », maar aan het onder 
hipnose brengen van de sport
beoefenaars. 

Het is niet nieuw. Jaren reeds 
werden australische zwemmers 
en zwemsters onder hipnose 
het water « ingegooid ». 

Onmiddellijk rijst natuurlijk 
de vraag naar het nut van deze 
metoden en naar het al of niet 

geoorloofd zijn ervan. 

Van het eerste weten we bit
ter weinig af. 

Op het tweede kunnen wij, 
van ons standpunt uit, gemak
kelijk « neen » antwoorden. 
Zelfs als het zijn gezondheid 
niet schaadt — wat het geval 
schijnt te zijn — en zelfs als 
hij daardoor beter « werkt » — 
wat nog niet zo heel zeker 
schijnt — mag de sportbeoefe
naar niet onderworpen worden 
aan dergelijke praktijken, die 
afbreuk doen aan zijn mense
lijke waardigheid. 

HERfJIES 
SOIf®©L 54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33. 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKUETARIAAT. 
KUHSUS IN 2 JAAR 

Sléno- 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. 
LB 106 

VLAAMS GEMEENTEBELEID 
gaat zijn 3e jaargang in ! 

Onmisbaar voor leden van provincieraad, gemeenteraad en 
K.O.O., alsook voor hun plaatsvervangers en toekomstige 
mandatarissen. 

Jaarabonnement : 100 fr (op postrekening nr 51.40.69 

Melkouwen-
van J. Torfs - Berlaar) 

Kosteloze proefnummers op aanvraag : sekretariaat 
steenweg 29, BERLAAR 

Voor de eerste maal te Brussel 

DIVO-CASH AND CARRY 
Etn. I . VERVAECKE 

Specialist van de Verkoop aan partikulieren van 
Diepvriesprodukten 

( + dan 300 artikels) - Voedingswaren, Textiel, Onderhoudsprodukten ( + dan 250 arti
kels) aan CROOTHANDELSPRIJS. U verdient minsten 20 a 40 % op de totaliteit van de 
produkten die U rechtstreeks koopt in onze stapelhuizen CASH AND CARRY. 
Ziehier enkele voorbeelden : 

VOOR UW EINDE)AARSFEESTEN (van 15 tot 31 december 1967) 

Bij aankoop van 
4 pakken groenten 

FRIMA 

2 0 % 
vermindering 
+ GRATIS 

1 pak fishsticks 
FRIMA 

Runds-, Kalfs-, 
Varkens-, Paarden- en 

Schapenvlees tot 

20% 
goedkoper dan de 

normale winkelprijzen. 

STERNBRAU 
Duits luxe-bier 

40 flessen 270 fr 

- 2 0 % = 216 f r 
+ 20 flessen GRATIS 
60 flessen voor 216 fr 

+ 2 glazen gratis 
Sternbrau 

D I V O - C A S H A N D C A R R Y (begin autostrade Brussel-Oostende) 
Noordkustlaan 10, Groot-Bijgaarden - Tel (02)27 43.47 (5 lijnen) 

Grote Parking - Gezien het groot succes is de CASH AND CARRY open iedere dag van 
9 tot 18 u., 's woensdags van 9 tot 21 u. en 's zaterdags van 9 tot 19 u. 

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

Vraag ons een dokumentatie zonder verbintenis. 

WENTELPOORT 

type ALU GA 

Standaarduitvoering _ nrz \ i c T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R C V C T 
in gephosfateerde staalplaat. O "^ H Q O 
Zeer lichte bediening. ^ o U 5» O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

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

CB ]08 

BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

Gevraagd : 
TIJDELIJKE HULP 
OP HET V.U.-SEKRETARIAAT 

i.v.m. de abonnementenslag. 

• 
Z ICH WENDEN : 
V.U.-SEKRETARIAAT 
Lemonnierlaan 82, Brussel 1 - Tel. (02)11.82.16 

• 
Billijke vergoeding. 
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MAlWmS BlODENBeVRUF 
r Ü R N H O U T S E I A A N 1 0 2 , • O U G E RH OUT - T£L. 35.17.83 

• IJHUIZEH: Di«p.srr»al •«-«*, Anrw. Tel. 31>01.1t , , , „ 
aeaiintnstraM M.4»; Aniw. Tel. 33.47.24 - SalUierllei «O, Deu»«e.-Tel. 3».25.2Ï 



VAN DE V.U.-LEIDING 
PROPAGANDi-OFFENSIEF 

In het kader van het V.U.-propaganda-offensief komen de eerstvolgende dagen 
\()lgende uitgaven van de pers : 
— een nieii«e oplage van de « pest «-affiche, te bestellen aan 0,25 Ir. stuk. 
— een vierbladig pamflet in krantenformaat, op honderdduizenden exemplaren. 

Arrondissementen die de/.e pamfletten willen bijbestellen, nemen best kontakt 
op met het sekretariaat. 

— een algemene propaganda-foldcr, waarvan model en prijs aan de arrondissemen
ten zal worden meegedeeld. 

ABONNENENTENSLAG 

Het weer — \ooral de gladde wegen — blijven de abonnementenslag parten spe
len. Nochtans begonnen deze week de rezultaten binnen te stromen. Daar hoofdza
kelijk de limburgse arrondissementen zich omwille van de weersomstandigheden 
nog niet behoorlijk konden verdedigen, zien we deze week af van pubhkatie van 
een rangschikkingslijst; ze zou een onjuist beeld van de toestand brengen. 

Stippen we nochtans aan dat momenteel het arrondissement Brussel aan de 
leiding ligt met méér dan een' hele lengte. 

Wie volgt het brussels voorbeeld ? 

De euforie van « In Vlaanderen gaat het 
ekonomisch goed » loopt naar het einde : 
ABR-Leuven, rottende situatie in Limbu.g 
enz. Over de nieuwe afwezjgheidsgolf gingen 
de komnïentaren over het parlementaire virerk 
opnieuw hun gang, met de loffelijke uitionde-
ring volgens de Standaard. 

Aan de einder doemt het spook op van de 
noodzakelijke verandering. De CVP zocht er 
naar met feodaal plovincialisme. 

H E T LAATSTE N I E U W S 

Zelfs het PVV-blad moest rond het schan
daal van de ABR-kapitalistische trukjes de rol 
van de geldheren aanklagen. Wat gebeurt er 
met het geld van de gemeenschap. 

• i Volgens een memorandum ^an het perso
neel heeft de Nationale Investeiingsniaat-
schappij voor 75 miljoen aandelen in de ABR 
en is deze openbare instelling in de raad van 
beheer door een ambtenaar vertegenwoor
digd. 

Is het dan verantwoord, dat een onderne
ming, die aldus een beroep gedaan heeft op 
de middelen van de gemeenschap, steeds ge
weigerd heeft irdichtingen te verstrekken aan 
de Algemene Ekonomische Inspectie, toen de
ze dienst daarom vroeg naar aanleiding v a i 
vroegere geruchten over een mogelijivc slui
ting ? 

Is het te verantwoorden, dat het departe
ment van Ekonomische Zaken niet op de 
hoogte werd gehouden van de gang van za
ken in de onderneming en van de voorgeno
men sluiting niet werd ingelicht? 

Wat gaat er schuil achter deze geheim-
doenerij ? Hier het vrije ondernemerschap in
roepen, wanneer men 75 miljoen openbaar 
kapitaal in zijn bezit heeft, gaat niet op. 

Nu heeft men sterk de indruk voor een 
verdoezelde operatie te staan — met grond-
spekulalie inbegrepen — die de gemeenschap 
duur zal kosten. 

Tenslotte rijst meteen de vraag of de staat 
nu reeds gewapend is om de rechten van de 
gemeenschap te doen gelden bij dergelijke 
sluitingen ? » 

H E T V O L K 

Over (Limburg, de provincie der toekomst» 
geeft Het Volk volgende duizelingwekkende 
cijfers. 

<t Sinds 30 juni 1965 is de totale tewerkstel
ling, ondanks de nieuwe bedrij\en die de 
laatste jaren tot stand kwamen, met enkele 
honderdtallen gedaald. Het aantal pendelar
beiders naar Nederland nam van juni 1964 
tot november 1966 toe van 8.837 tot 12.160. 
Opvallend is daarbij het feit dat de volledige 
werkloosheid vooral groot is onder de jonge
ren. Alleen voor het Gewestelijk Arbeidsbu
reau Hasselt nam het aantal volledig werk
lozen toe met 3.081 in de periode van okto
ber 1966 tot oktober 1967. Van deze groep, 
nieuwe werklozen hadden er 2.339 een nor
male geschiktheid, waren er 800 minder dan 
20 jaar en waren er 309 schoolverlatenden. 
Hoewel er in het programma der produktie-
vermindering van de mijnen nu reeds een 
geleidelijkheid werd vastgelegd, blijft het een 
feit dat een produktiedaling van 1,8 miljoen 
ton in drie jaar, overeenkomt met de t^apa-
citeit van een grote mijn en met 4.000 tot 
5.000 arbeidsplaatsen. Voeg daarbij nagenoeg 
3.000 schoolverlatenden per jaar en het pro
bleem rijst huizenhoog op. » 

D E S T A N D A A R D 

Waar Manu Ruys zaterdag met woede 
losstormde tegen de schaamteloze absenteïs-
ten in het parlement gaf het blad onder de 
titel «I de vlijtigste senator D maandag een 
pluim aan onze senaatsfraktieleider Wim Jo-
rissen. Het haalt bij die gelegenheid ruim 
stukken aan van een vraaggesprek met onze 
senator in < Het Pennoen i , 

«c Er is de laatste dagen weer een en ander 
te doen geweest over ontoelaatbaar absen
teïsme in ons parlement, maa r er moet één 
uitzondering bestaan die de regel dan (he
laas) bevestigt : vijftig wetsvoorstellen, meer 
dan achthonderd parlementaire vragen, twee 
jaar provinciaal senator en nog in geen en
kele senaatsvergadering afwezig geweest... dat 

is het ongewoon rekord \ an Wim .lorlssen, 
die in het jongste nummer van Het Pennoen 
door Jan Olsen wordt ondervraagd in diens 
bekend politiek gastenboek. 

Ken interessante \ r aag is wel : — ^^'at 
vindt u typisch voor de N'laamse strijd \:\n-
daag ? 

« Ik vind dat hij doordringt in alle volks
lagen, en dat hii radikalizeert. Grotere groe
pen worden radikaal. Ik denk aan allerlei 
kringen, ook hier te Brussel. Ze aanvaarden 
de kolonizatie niet meer ». 

Indien ge mij zoudt vra.gen wat het meest 
kemnerkende is \oor de afgelopen vijf jaar, 
dan zou ik zeggen de uitbreiding van de 
\ i a a m s e beweging in alle volkslagen. Er was 
het Vlaams kongres van de BSP te Klems
kerke. Hr zijn de C\'P-jongeren. Het is alsof 
men aanvoelt dat men de jongeren niet mee-
kiijgt indien men niet N'laams is. Dit doft 
mij denken aan een uitspraak van Michiel 
Vandekerckhove, nu vijftien jaar geleden : 
dat de flamingant beschouwd werd als een 
zonderling door zijn eigen volk. Dit is nu niet 
meei' het geval. 

Senator .Jorissen kan ook vinnig zijn. 
Op een debatvergadering met de P \ 'V te 

Willebroek, waar een PVV-spreker de lof 
van de grote N'laamse liberalen roemde en 
in de eerste plaats .lan Frans \\ 'illems, repli
keerde Jorissen dat de toenmalige regering, 
d'e voornamelijk uit liberalen bestond, deze 
Willems naar Eeklo overplaatste aan een 
\ ierde van zijn wedde : « Het was het eerste 
lepressieslachtolfer van een regering met li
beralen ! » 

Wie we verder leerden kennen deze week 
in zijn « baanbrekerij naar het eerste-minïs-
terschap » was Joseph De Saeger. Hij legde 
daartoe de vereiste unltaristische geloofsbelij
denis af. 

« Het belangrijkste iiolitieke feit van de week 
\iel niet in tie Wetstraat voor, maa r te Me-
clielen. Daar zei minister De Saeger op een 
publieke vergadering, dat de CVP scherp te
gen het federalisme gekant blijft. Reeds vroe
ger heeft dezelfde politicus harde woorden 
o\ergehad voor het federalisme en het toen 
« een vluchtmisdrijf » genoemd. Niet zo heel 
lang geleden scheen zijn standpunt wat ver
soepeld te zijn, maar de jongste veroordeling 
wijst erop dat het met die soepelheid toch 
niets geworden is. 

De betekenis van de Mechelse verklaring 
mag niet worden onderschat. Jos De Saeger 
blijft er wel voor zorgen dat de openbare 
werken niet zijn hele horizont benemen. Zijn 
grijze ogen kijken nog wel naar wat anders. 

Dat de minister het thans opportuun acht 
om vierkantig het federalisme te verwerpen, 
zou wel eens kunnen betekenen, dat hij pu
bliek voor de voortzetting van de huidige 
regeringsformule heeft gekozen. Heeft hij het 
kongres van de Waalse socialisten aldus ge
ïnterpreteerd, dat- de B S P opnieuw voor \ ier 
jaar in de oppositie vastgespijkerd is ? » 

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

De CVP-partijraad begon zijn provincialis
tische plannen te bestuderen. Wat al tegen
strijdigheden kwamen daaraan te pas. 

Dat zijn dan de mannen die voortdurend 
zeggen tegen de federalisten : a Welk fede
ralisme ? I. 

« Wat er van de onderscheidene door de 
partijen bestudeerde plannen zal geworden ? 
Geen enkel sluit als onverzoenbaar het an
dere uit. 

Wil men vertrekken van het bestaande, 
dan doet men best rekening te houden met 
de provincies, die zoals sommigen dat zeg
gen, « het voordeel hebben te bestaan ». Wil 
men meer rekening houden met de soclaal-
ekonomische realiteit, dan zou men kunnen 
denken aan publiek-rechtelijke gewesten. 
Maar hier staat men voor een veel moeilij
ker operatie, zowel wat de afbakening als 
wat de gans nieuw op te richten administra
tieve organisatie betreft. 

Zoals men ziet, is het gesprek nauwelijks 
ingezet. 

Een van de hoofdbrokken, de strukture-
ring van de grote agglomeraties met het 
vraagstuk-Brabant, is nauwelijks aangeraakt. 
Men moet wensen dat het gesprek in de par
tijen en onder de partijen wordt voortgezet, 
met de bedoeling tot een gemeenschappelijke 
oplossing te komen en erover wakend dat 
het niet als een passioneel probleem op de 
verkiezingstafel wordt geworpen. » 

D E S P E C T A T O R 

Het weekeindeblad van hogergenoemde 
Nieuwe Gids bracht ruim verslag uit over 
een colloquium waar verstokte unitaristen 
als Prof. Jan De Meyer en Europa-unitarist 
Ludo Dirickx hun mening stelden tegen die 
van Prof. Buchmann, bekend federahst. Diens 
vizie wordt geformuleerd als volgt. 

a In het federalisme ziet hij, mits soms 
een zwak voorbehoud, de oplossing zowel voor 
de vraagstukken die rijzen door het op zich
zelf terugtrekken van sommige gebieden als 
voor degene die gesteld worden door de evo
lutie naar grotere eenheden die als gevolg 
vooral van de technische ontwikkeling onaf
wendbaar is geworden. 

Onder invloed blijkbaar van de reeds in 
Frankrijk doorgevoerde regionalistische plan-
ekonomie acht hij het regionalistisch renou-
veau een gelukkig verschijnsel wegens zijn 
sociaal-ekonomische inhoud die tevens zijn 
grondslag vindt in de ethische, kulturele, his
torische, linguïstische waarden die de streek 
kenmerken. Sprekend over de streken die tot 
groter besef komen van hun eigenheid ge
bruikt hij zelf het woord a dekolonisatie ». 

Dit streekbewustziju en die streekorganisa-
tie acht professor Buchmann niet tegenstrij
dig met, maa r komplementair van de bewe
ging tot supernationale integratie die even 
onafwendbaar is. De beide stromingen vloei
en voort uit een zelfde geestesgesteltenis, uit 
hetzelfde bewustzijn dat de soevereine staten 
uit de pré-technische periode de vraagstuk
ken van het ogenblik niet meer aankunnen. 

Het herlevend Vlaams bewustzijn moest 
naast een Vlaamse gemeenschapszin ook een 
Waalse gemeenschapszin (en wellicht, on
langs een Brusselse gemeenschapszin) maken. 

Dat leidde geleidelijk en onvermijdelijk 
naar een dualisering van onze politieke struk-
turen die echter wegens haar gebrek aan pas
sende instituties aan geen van beide zijden 
noch het gevoelen van frustratie noch dit van 
minorlsatie kon v\'egnemen. 

Alle formules die men nu ter vervanging 
van werkelijk federale vooruitstelt, door over
heveling van machten naar provincies of ar
rondissementen beantwoorden noch aan d e 
sociaal-ekonomische noodwendigheden noch 
aan de psycho-sociologische aspiraties van da 
gemeenschappen. » 

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

Wij geven graag met de Gazet van Ant
werpen de prijs van de joviaalste juryman 
van cansonissima aan Louis Neefs en niet 
alleen om zijn kordate verdediging van het 
nederlands gezongen lied. 

« Hij liet zich zaterdagavond inderdaad 
niet temmen, onze dierbare Louis Neefs ! En 
we mogen wel zeggen dat we genoten hebben 
van de manier waarop hij de «interloktuelea» 
in de jury van antwoord diende. 

Het was pijnlijk om vaststellen dat men
sen die in vorige uitzendingen niet over «c een 
been » gevallen zijn, nu opeens een aanstoot-
been gingen zien in het o-zo-zoete-woord 
t( Maams ». Wel, wel, toch. En dan die arro
gante, pretentieuze meneer Stuyck met zijn 
povere pseudo-filozofletjes. Net een puber die 
zichzelf graag hoort praten. Geef ons dan 
maa r Louis : die verkoopt niet te pas en te 
onpas onzin «n zijn argumenten ZIJN argu
menten. Bovendien is hij ook nog de mildste 
met de punten. Als hij een vier geeft moet 
het liedje al héél erg beneden peil zijn. 

En dan is Jan Theys ons nog speciaal op
gevallen tijdens deze uitzending. Om zijn spi
rituele manier van « ergens bij aan te kno
pen ». Zijn oc Meneer de hamer » tot Hernia'.i 
Vereist, bezorgde ons een kronische lachbui. 
Zo zien we Jan gaarne op ons scherm ! » 

D E S C H E L D E 

En kerstmis zal omwille van de heersende 
krachten en traagheden in dit land vreer 
eens het zoveelste « Feest van de haat » zijn, 
zolang de in < De JSchelde » beschreven kate-
gorieën nog steeds geen stukje amnestie kun
nen bekomen na bijna 25 jaar. 

« De ekonomische kollaborateurs, die mil
jarden in dienst van de bezetter wonnen, wer
den buiten zaak gesteld Van de zeventig dui
zend gevallen werden slechts 3.00() vervolgd. 
Zij hebben geen amnestie nodig; zij genieten 
\ an hun oneerlijk verdiend geld en spijzen he
den de kas van de PVV. 

De kleine man, de lainpist, die om den 
brode zich in dienst stelde, werd tot jaren 
gevangenis veroordeeld; hij wacht riu nog 
steeds op amnestie om van een volledig pen
sioen te kunnen genieten. 

De intellektueel, de kunstenaar, zoals een 
Wies Moens, een de Vleeschauwer en nog 
honderden andere Vlamingen wachten nog 
steeds in vreemde landen om terug in het 
land te kunnen komen. Voor hen, meer dan 
22 jaar na de oorlog, is er nog geen amnes
tie. Zullen zij, zoals een Cyriel Verschaeve of 
een Servaes, als bannelingen moeten sterven 
alvorens'in hun land terug te mogen komen? 

De oorlogsinvaliden van 1914-1918 kunnen 
geen pensioen ontvangen omdat zij van hun 
burgerrechten beroofd werden door de 
krijgsraden na de oorlog. 

Nog honderden Vlamingen, die niets met 
de ekonomische kollaboratie te zien hadden, 
zijn nog steeds onder sekwester. Zij hebbe,i 
ook amnestie nodig. 

Al deze sukkelaars zijn kleine mensen. Moe
ten zij nog boeten nadat de oorlog reeds 22 
jaar geëindigd is ? Amnestie is geen goed
keuring van de feiten die zij zouden bedre
ven hebben, zij is een genademaatregel om 
een einde te stellen aan de gevolgen van de 
ellende van deze jongste oorlog. 

Vermits de woekeraars en andere kapita
listen buiten zaak gesteld werden, alhoewel 
zij fortuinen op de ellende van hun evenmen
sen opbouwden, waarom zouden wij geen 
amnestie aan al deze sukkelaars verlenen, 
die reeds zoveel na deze oorlog geleden heb
b e n ? 

Amnestie is een daad van kristelijke Öefde 
en van hoogstaand humanisme. » 

W. LUYTE.N. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
In de afdeling wordt eerstdaags 

in duizende bussen een speciaal am
nestiepamflet gebust. In januari 6S 
komt er een algemeen pamflet. 

NIEUWJAARSKAARTEN 
Onze afdeling wenst elk lid en 

elk slmpatizant langs deze weg een 
zalig kerstfeest en een gelukkig 
nieuwjaar. 

Betreffende de verstuurde nieuw
jaarskaarten willen we meteen de 
leden en simpatizanten heiinneren 
aan de afrekening indien dit tot op 
heden niet mocht geschied zijn. 

ABONNEMENTEN 
Het is nu tijd om een abonne

ment te maken bij uw vrienden of 
familieleden. Alle nieuwe abonne
menten uit onze afdeling kunnen 
gestort worden op postrekening 
Bergers St. Jansvliet 19, Antwer
pen 1, postrek. 617511. 

Prijs 300 fr. voor 1 jaar, 170 fr. 
voor 6 maand en 95 fr. voor 3 
maand. 

LINKER OEVER 

Deze energieke sektie uit onze af
deling Antwerpen Stad organizeert 
een kinderfeest onder de naam van 
Vlaamse Kring Linker Oever, op 
2() december om 15 uur in de zaal 
ï i j l , Halewijnlaan 64, L.O. Pro
g ramma poppenteater voor groot en 
klein, tombola, gratis uitreiking van 
versnaperingen aan de kinderen be
neden de 12 jaar. 

Dit alles in een heerlijke Kerst
stemming. Deelneming in de kosten 
5 fr. Iedereen van harte welkom. In-
lichtingen bij de heren L. Van der 
Vloedt, Waterhoenlaan 7, L.O. en 
F. Snoecken, Galgenweellaan 49, 
L.O. 

Borgerhout 
IEDEREEN DANST HET 
NIEUWE JAAR 
TEGEMOET 

Ook het Jongeren Steun Komitee 
van het Vlaams Nationaal Jeugd-
verbond (VNJ) nodigt uit voor zijn 
2de oudejaarsavondbal. 

Deze inrichting ten bate van het 
kinderfeest van de Vlaams Natio
nale Jeugdbeweging heeft plaats in 
de Reuzenpoort, Turnhoutsebaan 
110, Borgerhout op zondag 31 de
cember 1967. 

Orkest « The Mocking Birds ». 
Deuren te 20 uur, eerste dans

paar start te 21 uur voor een 
vlaamse (b)ruisende balnacht ! 

Deelname in de onkosten : 30 fr. 

K O L P O R T A G E 
Onze ijverige propagandaploeg 

liet zich niet door het felle vries-
weer afschrikken en was op post, 
aangevuld door een paar nieuwe 
krachten. 

De tocht verliep moeizaam op de 
spiegelgladde wegen en onze verko
pers hadden werk tê over om zich 
in exenwicht te houden. 

In zulke omstandigheden 100 
nummers aan de man brengen ver
dient een pluimpje. 

Volgende kolportage op 14 ja
nuari . 

DE PROPAGANDA 
De kerngroep kwam opnieuw bij

een met het oog op de abonnemen
ten- en ledenslag. Een gedeelte van 
de te bezoeken simpatizanten werd 
onder de loep genomen. Wij 
verwachten nog vele opgaxen van 
namen en adressen. 

LEDENHERNIEUWING 
Gelieve uw huisgenoten te ver

wittigen dat onze mensen langs ko
men. Vele bezoeken moeten afge
legd worden. Men kan ook de bij
drage overmaken op de reeds eer
der vernoemde adressen. Dank. Leg 
ook tijdig het bedrag voor de her
nieuwing van uw abonnement op 
Wij klaar. 

MEDEDELING VAN HET 
AFDELINGSBESTUUR 

Het bestuur wenst de leden een 
zalig en vrolijk kerstmis. Deze da
gen moeten ons toelaten ons even 
te bezinnen over de waArde van 
« vrede op aarde » en « amnestie ». 
Het laatste komt er slechts door 
de zweep van de Volksunie en de 
steikte van onze beweging. 

Deurne 
VNJ DEURNE 

De afdeling Deurne verzekert 
volledige medewerking aan het Ou-
dejaarsavondbal dat ingericht 
wordt door het Vlaams Nationaal 
Jeugdverbond, gewest Antwerpen. 

Alle simpatizanten en leden zijn 
hartelijk welkom op dit bal in de 
zaal « Reuzenpoort », Turnhoutse
baan 110, Borgerhout, om 21 uur. 
Algemene inkom : 30 fr. Normale 
verbruiksprijzen. Orkest « The 
Mocking Birds », reuzetombola, 
verrassingen, gezelschapsspelen. 

BRIEF NAAR 2.000 NIEUWE 
KIEZERS 

Kortelings zal het afdelingsbe
stuur een brief richten tot de 2.000 
jonge kiezers die volgende maal 
voor de eerste maal hun stem zul
len uitbrengen bij de verkiezingen. 
O p het sekretariaat is men reeds 
druk bezig met de voorbereiding 
hiervan. 

Merksem 
KERSTFEEST 1967 

Iedereen weet dat dit gebeurt, za
terdag 23 december in Tijl. De 
N'rouwenafdeling, die dit feest or
ganizeert, deelt nrede dat de zaal 
vanaf 14 uur 30 toegankelijk is. Het 
feest begint stipt te 15 uur. Er zijn 
zeer veel kinderen ingeschreven en 
gevraagd wordt dat eenieder zich 
wil schikken naar de onderrichtin
gen van de dames die met de or-
ganizatie belast zijn. De eregasten 
zijn ditmaal de kinderen en de gro
ten moeten zich tevreden stellen 
met de plaatsen die aangewezen 
wolden. 

Rupelstreek 
AKTIE 1968 

De laatste werkvergadering van 
Volksunie-Rupelstreek zag een wak
kere « manschap » die entoeziast de 
door de voorzitter geplande aktivi-
teiten bijtrad. 

Als eerste grote manifestatie wordt 
gestart op 6 januari 1968 met een 
prachtige jeugdnamiddag, die nu 
reeds een grote belangstelling tege
moet gaat. Een reuze-ballonwed
strijd met vele prijzen is ook aan 
dit feest verbonden. De jeugdige 
werkgroep die dit initiatief uit
werkt laat het beste verhopen. On
ze ledenslag boekte ook aanwinst 
en de lidkaarten werden opnieuw 
met gunstig gevolg aangeboden. 
Door enkele van onze leden werd 
ook « Wij » aan simpatizanten be
zorgd zodat wij mogen verwachten 
dat ook uit die richting onze aktie 
haar doel zal bereiken. 

1968 staat voor de deur. Volks
unie-Rupelstreek zal dit jaar haar 
man staan, voor de verdere uit

bouw van haar kaders en ook tot 
een daadwerkelijke regionale aan-
wezigheidspolitiek haar houding be
palen. 

Westmalle 
STICHTINGSVERGADERING 

't Lokaal « 't Pleintje » te West
malle liep zaterdagavond 16 decem
ber boordevol met nieuwe leden en 
simpatizanten van de Volksunie. De 
meer dan aktieve promotor, de h. 
M'illemsen, betrok welverdiend in 
zijn dankwoord ook de simpatieke 
uitbaters. Verder stelde hij met 
charmante zwier en onder groot 
applaus volksvertegenwoordiger R. 
Mattheyssens en senator Dr. Roo-
sens voor. 

Met een overtuigende, begeeste
rende toespraak bracht onze volks
vertegenwoordiger de verwachte 
stemming.ssfeer 

Spontaan gaven zich 9 kandida
ten op voor de 5 statutair te ver
kiezen plaatsen. 

Werden verkozen : voorzitter : 
Willemsen, Antwerpsesteenweg 41, 
Westmalle; sekretaris : Dams, 
Hallebaan 40; penningmeester : 
Claes; propaganda : Quireynen; 
organizatie : Philipsen en raadslid : 
Vandebril. 

Ongetwijfeld een sterk team van 
Vlaamsbewuste intelligente West-
mallers, waarmee de tegenstrevers 
in de gemeente terdege zullen heb
ben af te rekenen. 

In de slotrede verraste senator 
Dl . Roosens alle aanwezigen door 
zijn kennis van het Westmalle van 
vroeger en nu. 

De nieuwe voorzitter dankte over
gelukkig allen en prees de kanton
nale afgevaardigde, de h. Van 
Dijck uit St. Job, wegens diens 
verdiensten tijdens de moeilijkere 
periode die de stichting vooraf
ging-

Wondeigem 
BESTUURSVERKIEZING 

Op 20 januari 1968 heeft de ver
kiezing plaats voor het nieuwe af
delingsbestuur, om 19 uur 30 in de 
zaal Berten Rodenbach, Gentse 
steenweg 133, Wondeigem, Kandi
daturen binnen voor 10 januari a.s. 
op het sekretariaat Zandstraat 67, 
Wondeigem. 

BRABANT 

Asse 
KANTONNALE 
VERGADERING 

Zaterdag 13 januari 1968 te 20 urn-
heeft te Hekelgem de dr iemaande
lijkse kantonnale vergadering plaats 
in de zaal « Oud Zandtapijt ». De
ze vergadering, gepland als een 
grote VU-meeting, wordt door de 
verschillende afdelingen van het 
kanton druk voorbereid. Zo wordt 
o.m. door de leden van het bestuur 
van Hekelgem, bijgestaan door de 
arrondissementsploeg, op zondag 7 
januari 1968 over de ganse gemeen
te Hekelgem een kosteloze versprei
ding van 1.000 « Wij » nummers en 
van het jongste VU-pamflet gehou
den. 

Nadere inlichtingen bij de arron-
dissementssekretaris Guido Van-
derstraeten. Toekomststraat te 
Weerde (tel. 015-62157) of bij de 
heer Jan Van Goethem, Bellestraat 
87 te Hekelgem. 

^ HYPOTEKEN 
rOTIOOX DID MiMOe VAN S JOTÓOJMg 
BIROEPSKREDIETEH yonr.ZHFSTANDieEH. 
UITBHZAAK-AANKOOP MAT. • STOCK enz 

MEVEKAN 
Ter Rivierenlaan.57 Deurne-C. 
• w'j KOMcn THUIS • reir-yss 79 7i- '^•/sn ss 

Uw kind is beter speelgoed waard ! 
Een onuitputtelijke voorraad merkspeelgood 
en hobby, ruim en overzichtelijk aangeboden 

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

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

Diepesfraat 29. 
Antwerpen 
Telefoon : 32.44.30 

Geen gelegenheidsverkoop, maar stan
d ing, voor l icht ing en service 360 dagen 
per jaar. 

Brussel - Halle - Vilvoorde 
AGENDA VAN DE 
WINTERWERKING 

(K. = kolportage.) 
(K.V. = kantonnale vergadering.) 
7-1 : K. te Hekelgem. Kosteloze 

verspreiding. 
13-1 : K.V. Asse te Hekelgem. 

N'olksvergadering. 
18-1 : K.V. Schaarbeek. Biiint-n-

stad. 

Brussel 
PETER BENOIT-HARMONIE 

De enige vlaamse harmonie ie 
Brus.sel heeft haar intrek genomen 
in een nieuw oefenlokaal « Lebul-
ly «, St. Katelijneplein 33 (hoek Pla
teaustraat) in het hart van on/e 
hoofdstad, bij onze simpatieke 
vriend Roger N'an Caudenberghe. 

De herhalingen vinden e r 'p laa t s 
om de veertien dagen, telkens op 
donderdagavond te 20 uur. 

Al onze leden, in regel met hun 
bijdrage voor 1967-1968, en alle 
trouwe muzikanten worden harte
lijk uitgenodigd op de algemene 
vergadering in het oefenlokaal op 
donderdag, 11 januari 19()8 te 20 
uur 30. 

Inlichtingen bij sekretaris Hugo 
Schobben, 175 R. Nevberghlaan te 
Brussel 2. Tel. 284478." 

P ROPAGANDAPAMFLET 
Het arrondissementsbestuur be

schikt over 18.000 eksemplaren van 
een propagandapamflet (speciale 
uitgave van « Wij »). 

Schriftelijk verzoek om giatis le
vering bij de heer Theo Beenders, 
Leuvenbaan 39. Na 1-1-1968 worden 
geen bestellingen meer aangeno
men. 

OUDEJAARSAVOND 
DER VLAMINGEN 
VAN BRUSSEL 

Zondag 31 december van 21 tot (i 
uur zorgt het Brussels Amuze-
mentsorkest van Peter Philips voor 
een ruisende balnacht op de Sylves-
terfeesten van de Unie van Vlaam
se Verenigingen. 

Toegang 70 fr. Plaatsbespreken 
door bedrag te storten op p.c.r. 
618789 van Onder Ons Brussel of 
te bezorgen bij de lokaalhouder 
van het lokaal « Graaf van Eg-
mont ». Inl. 217894. 

(Vervolg blz. 22) 

ZOEKERTJES 

LUC DEPOORTER : 
Alle verzekeringen. 

Tot uw dienst. 
Huisbezoeken op aanvraag. 

123, Gistelsteenweg, St-Andries 
T.210 

VU-bestuurslid Antwerpen 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 
gelukkig te maken. Schr. bur bhid 
T 207. 

GELDIENINGEN war elk doel 
doörpMikuliep-M^'/}5.19J1- 9--20u i 

Als bijverdienste gevraagd : 
plaatselijke agenten, telefoon nood
zakelijk, hoge kommissieionen, geen 
verzekeringen. Gesteund door grote 
publiciteit. Schrijven Et. Vervaecke, 
Noordkustlaan 10, Groot-Bijgaar
den. T 212. 

Twee VI. Nat. arbeiders zoeken 
dringend werk te Gent of omgeving. 
Leeftijd .54 en 47 jaar. Aanvaarden 
alle werk. Inlichtingen : O. Van 
Ooteghem - provincieraadslid Ro
de Kruisstraat 7. Gentbrugge - tel. 
09-527287 - T :M4. 

Bediende 50 jaar in moeilijke om
standigheden zoekt passend werk, 
desnoods part. time. Kennis 
Duits - Frans - dactylo Schrijven 
kantoor blad T 213. 

Wij zoeken voor gans Vlaande
ren en Brus.sel agenten vr. verhur. 
van vak. appart. in Spanje; ge
steund d. brochuren. Winstgev. bij-
\erd. Schr. Immo Spain, H. Marck-
str 19, Berchem-.^ntw. T 216. 

Verhuring 2 appartementen in 
Spanje. Te bevr. Claeykens. tel. 02-
483701 - T 217. 

loofdredak tea r . 
T. v«n ü v e r s t r i e t e n . 

Alle br iefwissel ing voor re-
dak t ie naa r : 
R o t a t y p , Sy l v . Dupuislaan. 
HO, B r u i . 7. • Te l , 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonn ie r l aan 82, 
Brussel 1. Tel . : 11.82.16. 
Alle k lachten voor niet ont
vangen van blad op dit 
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. 

Vlle s tor t ingen voor het blacl 
)p pos t reken ing : 17 1139 
< WIJ > - Vlaams-nat ionaal 
weekblad 

Verantw. uitg. Mr F. Van der 
Eist, Beizegemstr . 20, Bru». 12. 

Aanbevoien 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS • CLASAL 

E n g e r s t r a a t 161, E r p s - K w e r p s 
Tel . • 02/59.77.83. 

DE ENIGE K E L K E N 
IN EUROPA 

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

c P I E T P O T » 
Antwerpen '* gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Pots t rakt t 

(bij Su ike r ru i ) 
Open van af 8 uur 's avonds . 
Maandag en d insdag gesloten. 

R E I S B U R E A U 
Vlaams Reisbureau D.^. 

.Maattch. zetel : An twerpen 2 
Tel. : 03/49.30.46 49.16.94. 

Besoek « Dt Teerman » 
te St-Amands «.d. Schelde 

Mosselen • Paling 
Uitbater : Jan Brugman». 

. LB l i e 

De specialist der 
standaarddeuren 

J LEEMANS, Deunte B. 
Van HaTrelei 7» 1 : S5.6S.17 
Agent : De Coene Kortrijk 

— ^ — — ^ — — — — LC l i l 

K U R C Ü O M l 
tfoderne wooninrichtlnf 

Kruidtuintaan t 
(tussen A. Maxlaan en 

S. Jacqmainlaan) BRl SSKL 
¥el, ; 02/18.17,17 

• . . U 114 

BLANKENBERGE 
« Rub*a>hof > 

Weetstr. 79 T (050)41871 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pensioD. 

te US 

c V l a a m s H n l t > K a o k k e 
R a m e r i vol pension 

gezellige sfeer 
Verminder ing Toor eroepen. 
Elisabethl . 105. Tel. 632.7». 

LB 116 

Breydelbor BRUGGE 
Jozef Suveestraai 

Celagzaal 120 plaatsen 
T e l . 050/350.67 

. LB I IT 

f r P A R Q Ü I N P ? . b . a 
Lg. Lobroekstraat 44 

ANTWERPEN. 
felefoon : 03/36.16.47. 

Kuipen en i t ape lbakken voor 
pekel, d iepvries , verpakking. 
s tocker ing . 
Polyethyleen • lakken. Tel
len en folie op rol. 

RAADPLEEG ONS 
L* )20 

http://S5.6S.17


beweg ingsLjüÜJzei 
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BRABANT 
(Vervolg \an 1)1/ i l ) 

KOLPORTAGES 
De sanienw erking tussen de ai-

rondissenientele kolportageplotx 
niet de kantonnale ploejj St looaJ:, 
heeft een flink re/ultaat opst^leverd 
ni de Iwdreiijde gemeente Sterre-
l>eek 17^ nummers \ an « V\ ij » 
\\ ei den aan de man ijebrac ht 

Op 7 innuari kostelo/e \ersprei 
dins; \.in « Wij » te Hekelgeni 

Op 21 januaii kolpoi t ige te 
Gi()ot-Bi)i4aaiden en 7elliU 

Jette 
ABONNEMENTENSLAG 

Alle leden woiden \iiendelijk 
\ e i / o t h t aan de abonnementenslag 
mee te werken Bel nr 254-148 

Kessel-Lo - Leuven • He/erlee 
SOCIAAL 
AKflEPHOGRAMMA 

Naar a.inleittiiig \<m de slcch e 
t i e ' t and in de ABR laWiieLen te 
I euxen werden 

1' Pamlletten \ei/<>ndtn naai IP 
deit weikiieniei \an ile ABR la 
blieken 

2) Op Mijdav' 15 12 ()7 giatis (lOO 
0 \ \ i i » uKgedceld .u>n de labiiek 

^) Koftelings /uilen ei 15 (MK) 
pa m Heitel) in het Leinense gebu->t 
wolden aangaande het piobleeni 
ABR 

ledeieen die hieraan een handje 
\M1 toesteken kan /ich wenden tot 
1 l)c iMe\er, Pater Perqu\ laan 7, 
I leMilee, P Vlei))inck\, fuinber 
t,eiiiaan 11, t ie\erlee, (1 Belt , Ivort-
iilksliaat 84 kessel-Lo en R \ .m 
tlcnl)()sth Guldtnspoienlaan 15, 
KtsstI l,ü 

\N ie een Imanciele steun wil bij 
diaven kan /ich tot bo\en\ei melde 
\(.i sollen wtntlen 

Kraainem 
SintS:evens-Woluwe 
Sterrebeek • 
Wezembeek-Oppem 

(jetlurende de laatste weken leg
de de aldeling een rustelo/e akti-
Mteit aan de dag Getuige hiervan 
\oUcnde initiatiexen 

VOLKSVERGADERING 
On/e \olksvergadering \ an 15 de

cember jl te \Ve/embeek Oppein 
kende een uitstekend \ ei loop Hiei 
\ OOI /oi gden W lorissen en W 
l i n t e n die, beiden in topkonditie, 
een taliijk publiek wisten te boeien 
en waim te maken voor verdere 
.iktie Dat het met bij woorden 
bleel bewees de flinke omhaling 
ten N oordele \ an het propaganel i-
Icnds 

INFORMATIETIJDSCHRIFT 
Tegen 15 december kwam het 

eerste nummer klaai van het afde-
lingstijdsthnft « Onze Kijk » dat om 
ele twee maand gratis /al v ei spreid 
«lilden in de stieek 

KOLPORTAGE 
Op 17 december, werd door on/e 

piopagandaploeg in samenwerking 
met het arrondissement, een kolpor-
l.ige gehouden te Steriebeek. Met 
12 man werden /o maar eventjes 
17^ nummeis vei kocht hetgeen uit-
/ondeilijk is voor deze uithoek 
V 111 liet arrondisseinent 

ABONNEMENTENSLAG 
\ orige week werd in VN ij leeds 

eluehlig met het wierookvat ge-
/w.iaid naar on/e afdeling die als 
eeisle in Nlaandeien de oi)gelegde 
stieelnoim wist te overschriiden 
Ondel tusse'i znn we leeds llink oj) 
wei; dit stieefcijfer te veidubbelen, 
vcoi il ondel impuls van de sekie-
taiis Wat gaat dat echtei worden 
nu ook de andere bestuuisleden 
uit hun sloffen schieten ^ Doe /o 
vider jongens ' 

Laken 
HERNIEUWING 
ABONNEMENTEN 

Heeft U vergeten uw leesgel 1 
vooi 1%8 te legelen met de post
bode '' 

Geen nood ' Bel h t t afdehngsse 
kietariaat op n.x 17 uui 2<)()451. 

Wij komen het leesgeld dan bii 
u thuis oi)halen 

Leuven 
KOLPORTAGE 

Op 7-1 vvoidt Leuven en omge 
ving l)ewerkt n)et « VVij » 

WIJ rekenen oj) minstens 20 man 
El moeten 5(K) nummeis verkocht 
wolden en dit ligt in ons hereik 
Bijeenkomst om 9 uur ^0 m de 
Ol)era, Bondgenotenl i in f̂l, Leii 
ven 

VUJO - ARR LEUVEN 
I Helens de koli)Oi t.iije te Ha is 

lod^ wertlen 55 minimers vei-
koeht 

\ andaaj, /a te idag 23 decembei 
solidan met ele aibeideis van ABR 
happening in de winkelstiaten van 
Tienen \ ei trek te 13 uur aan de 
0 |)eia te Leuven 

Molenbeek 
Op 14 decembei jl had de ge 

phinele kanton\eigadering plaats 
\ i een uileen/etting dooi de kan 

Ion gevolmachtigde ovei de vveiking 
m de aldehngen deden volksverte-
genwooidigei Vic Anciaux en ai 
lond voor/itter Kbraeit een ojiioep 
voor de abonnementenslag en de 
financiële mobili/atie 

In vei band liieimede woiden 
d<M)r de aldehngen lette en Gans 
hoi en - Koekelberg, kolpoi t iges ',,e 
organizedt Inlichtingen vooi Iet 
te. J Verloov Karel, VVoestelaan 38. 
veK)r Ganshoren Koekelberg, G 
Knabben, iNoimandiestraat 74, Koe-
kelbei g. VOOI Molenbeek G Kn.i 
IX'ii, \ an den Bogaei destraat 78, 
Molenbeek Men kon /leh ook wen
den tot de kanton gevolmachtigde 
De Berlangei J , Leopoldstiaat 451, 
lette leelereen aan de slag ! 

Oud-Heverlee 
SUKSESVOLLE WERFTOCHT 

In rekoidtijd weiden alle iium 
mers verkocht. Vooral de jeugd 
/!ch aangetrokken tot de Volksunie 

St Joris-Weert 
SUKSESVOLLE KOLPORTAGE 

Met zes man werden meer dan 
100 nummers van « Wij » aan de 
man gebracht Anderhall jaar gele
den geraakten wij slechts aan de 
helft 

Dus dubbel winst. Twee nieuwe 
abonnementen en ruime steun weid 
genoteerd 

Weerde 
BAL VAN DE VMO 

Zaterdag 10 februau 1968 houdt 
de VMO Mechelen te Weerde haar 
piopagandabal in de zaal t Flora D, 
Dori)straat. 

OOST-VLAANDEREN 

Erembodegem - Terjoden 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 
Zondagvpormiddag 7 januari e 'v 

te 10 uur houdt piovincieraadshd 
Urbain De Graeve in de parochie
zaal zitdag voor het nakijken van 
uw aanslagbiljet voor de onroeren
de voorheflmg 

Gent 
OUDEJAARSBAL 

Kaïel en Lieve nodigen u allen 
uit op het groot tiaditioneel oude-
j.iaisbal zondag 31 december Or
kest Stan Nico iS tan Philips) Deu 
len : 20 uur, eerste dans 21 uur, in
kom 40 fi. Zaal Roeland, Korte 
Kruisstiaat 3, Gent 

KOLPORTAGENIEUWS 
Vorige /ondag 17 december hield 

de gentse kolportageploeg haar laat
ste kolportage met het weekblad 
• W IJ » te Ledeberg 

Zodoende sloten ze met 40 kolpo"-
tages hun werkjaar 1%7 af Tien 
y.iteidagkolportages werden gehou
den in de gentse Winkelstraat bij 

uitstek de Veldstraat O p die v^ijze 
werden duizenden mensen met de 
\ olksunie gekonfronteerd. In 30 ge
meenten waren ze de zondag aan 
het werk, en werden ettelijke bel
letjes gedrukt Vijf ma<d was de mi-
kio-wagen mee van de partij. Al bij 
«d een redelijk rezultaat. O n / e 
dank ga.it dan ook na,ir de regel 
matige deelneineis \ a n Gent, 
Merelbeke, St Ainandsberg en d<' 
\ MO, die hun weken koljxirtages-
si)ijl nu kunnen gebruiken voor de 
•ibonneinentensl.ig 

KAMERAADSCHAPSAVOND 
\ oor de 4de m.ial nodigt de gent

se V.MO int tot deeln.ime aan hun 
k.imera.idsch.ipsavond op /aterdag 
27 i.inuari 1%S om 20 uur m het 
s|)ijsluiis « St Arnold », Koitrijkse 
pooi tstra.)t Ibl, Gent Deelname in 
de onkosten, koude schotel mbegie-
pen : 30 fr Inschrijven bij M \ an 
Hemelrijek. Rendiachlsstraat 128, 
Gent, tel 09-234138 

Kalken 
KERSTFEEST 

Kerstfeest voor leden (en simi)a 
t l / an ten ' ) op vrijdag 29 december 
10(̂ 7. in /aal De Pluim 

1') luii 30 stipt ge/elhg en lekkei 
.ivondmaal Inschnjvingsiecht 40 
Il pei pel soon Leilen mogen ook 
V1 lenden meebrengen 

2) uui in de /aal De Elegasten 
met si)iiituals en volksliedeien 

De /aal staat open vooi iedereen 
Niet leden : 20 fr 

Slot V in de avond Kerstboom 
p'iik en üc/cUig samen/ijn 

WEST-VLAANDEREN 

ten is reeds binnen, verdienstelijke 
afd ten-ake : Blankenberge, Brug
ge, St K i u i s ! Waar blijven de an 
deren ? 

Alveringem 
GESLAAGD AVONDFEEST 

Het piivaat avondfeest op 9 de-
ceml)er te Alveringem was een 
waar sukses : 110 tafelgenoten, een 
20 tal verontschuldigd Echt een ge 
/ellige avond m familiale sfeer De 
afdelingsbesturen Veurne, Atlin-
kerke, De Panne en Koksijde, dan
ken allen voor hun deelname Een 
specia.il dankvvoordje vooi de vrien 
den die het feest opluisteiden niet 
pi ij/en en geschenken 

ZITDAG 
VOLKSVERTEGENWOOR
DIGER E. LOOTENS 

Vooi taan zal on/e volksvertegen-
wooidiger zitdag houden voor so
ciaal dienstbetoon te Alveringem 
iedere eerste zaterdag van de 
maand te 11 uur 45 in « 't VLcr-
hof » bij E Deschepi)ere, Dorp. 

Brugge - Torhout 
ABONNEMENTEN. EN 
LEDENSLAG 

Volksveit. Pier Lejs is voor het 
arr . Brugge - Torhout aangeduid 
voor het stimuleren en koordineren 
van onze leden- en abonnementen-
slag. De afd -voorzitters krijgen de
zer dagen niet alleen kerst- en 
nieuwjaarswensen maar ook prak
tische richtlijnen voor onze wer
king 

Proefnis. liggen ter beschikking 
in <r Breydelhof », Brugge, elke za
terdagvoormiddag van 11 uur 30 af. 
Hoopgevend nieuws : het eerste an-
deihall dozijn nieuwe abonnemen-

Brugge 
WERKING WEER INTENS 

All jiiopagandaleidei Ltieien 
Bols, dd voor/itter van de afd 
Biugge, leidde oj) 8 december jl 
een voltallige bestuursvergadering 
De Bruggelingen zullen inmiddels 
<il gemerkt hebben dat Zeebrugge 
met wordt losgelaten Het afd be
stuur beieidde de bestuursverkie-
/ingen voor en noteerde met genoe
gen de eeiste rezultaten van Ie 
aboiinementenslag 

Kno!(ke 
PUIK AVONDFEEST 

Het avondfeest van 16 december 
Il slond ook in het teken van de 
abonnementenslag • een feestehik 
<i,ingeboden « Wij » op ieder ta-
leltie De sfeer was weer opperbest 
te Knokke ' 

Kortrijk 
BOEKENNAWECK 
\ riidag 11 december (vanaf 19 

uur), /a te idag 2^ december en /on-
dag 24 decembei gaat in lokaal 
« 1302 », A Revnaertstiaat 9, Koi-
tii|k de vlaams-nationale boeken 
p1w(ek door 

Boeken, tijdschriften, biosjui.?s, 
volks nationale binnen en binten 
laiulse lektuiii Toegang vrij 

In het la.im van de boekenm-
week en de Were Di-vormingsci-
klus komt Waid Hermans spieken 
ovei « Frontbeweging en Aktivis
me i> en « De los - van Fiank-
nik beweging tussen 1919 en 
1940 » 

De/e gespreksnamiddag gaat dooi 
in dezelfde zaal om Ifi luii 

Inrichters : Wei e Di en v/vv 
Vlaamse Klub 

DRIEKONINGENFEEST 

Op 13 imnar i vvoidt dooi de VI'-
afdeling Koitrijk een driekoningen
feest georgani/eerd, toegankelijk 
voor alle leden 

Echtgenoten en kinders boven de 
1^ jaai betalen 10 fi , kindeien be
neden de 13 jaai glatis Persoonlijk 
belicht volgt 

ARRONDISSEMENTSRAAD 
Vei leden week zaterdag kvv.im de 

ar r laad bijeen Belangnike voor
stellen in verband met de piopa-
ganda en voorbereiding der verkie
zingen werden gedaan Enkele 
nieuwe mensen mochten opnieuw 
begroet woi den Ons ai rondisse-
ment groeit ' 

KIJK NIEUW 

Bij het opmaken van de jaai ba
lans van onze maandelijkse « Kijk 
Nieuw » werd vastgesteld dat nog 
heel wat financiële « tussenkom
sten » ontbreken Houdt « Kijk 
ISieuw » leefbaar door een milde 
storting op P C 113700 van ASLK 
Kortiijk met vei melding « Kijk 
Nieuw ». 

Menen 
FLINK INITIATIEF 

Deze flinke afdeling stuurde een 
brief naar alle landbouwers waarin 
lieiinnerd wordt aan de tragische 
feiten van Oudenaarde. 

Klaar en duidelijk wordt hierin 

aangetoond dat de landbouwer» 
alleen hun bel.ingen kunnen verde
digd zien doot de \ olksiinie Een 
piachtinitiatiet ' De kandids-VU-
voor/itter afd. Menen, di W Van-
holme, weet vaart in zijn afdeling 
te brengen 

LIDMAATSCHAP SKAARTEN 68 
In de looj) der kfimende weken 

worden U de kaarten aangeboden. 
Degenen die hun abonnement op 
« W I J y> met konden vernieuwen, 
kiijgen aldus de gelegenheid dit 
meteen te doen 

VRAGENLIJST 
Honderden infoimatieve vragen

lijsten werden verzonden naa r 
pbonnees, leden, simpati/anten Het 
le/ul taat is prima. Dank aan allen 
elie bereidwillig hebben geantwoord 
en hun diensten aanbieden alsmede 
VOOI de financiële «teun Andere 
afdelingen vioegen een specimen 
dat nog te vei krijgen is op het se-
kietariaat , Wahissti lat 70 TeL 
52444 

WIND IN DE ZEILEN 
' O p 18-10, 811 en 20-12 vergader, 

de het afdelingsbestuur Na een eer
der moeilijke start twee jaai gele
den, bouwen wij nu een dinamische 
ploeg op, hopen we geiuggestennd 
dooi de werkkracht van dr W 
\ .inholme, kandidaat voor/itter, 
mogen de kandidaat bestuuisleden 
en andere medewerkers vertrouwen 
op een volwaardige afdelingswer-
king \N ie nog wil heljien, kome 
naai het sekretariaat, Wahisstraat 
70 Wie met daadwerkelijk kan hel-
I)en storte een stevige bijdi ige op 
PR 875688 van André Leenknecht, 
Menen 

Dank bij voorbaa t ! 

Roeselare - TIelt 
HUWELIJK 

Aan onze arrondissementele se-
kretaiis Willy Gevaert, die woens
dag laatstleden in het huwelijk trad 
met mej. Vvette De Mever, onze 
haitehjksle gelukwensen ' Ook be
stuur en leden van de afdeling 
Zweve/ele wensen hem van har te 
piohciat 

ADRESWIJZIGING 

Vanaf 20 12 67 is het nieuw adres 
van de ai rondissementele sekreta-
ris • Willv Gevaert, Bruggestraat 
13(), Zweve/ele Het telefoonnum
mer blijft ongewij/igd 051 61490 

St. Andries 
GEVULDE KALENDER 

Het afd bestuur veigadeide vo l 
tallig en plande samen met volks-
v-buigemeester Leys leden- en 
abonnementenslag in St Andries 
en omliggende gemeenten De da
tum van het jaarlijks gezellig sa
men/ijn, tevens bestuursherkiezing, 
weid vastgelegd (6 april 1968). 

St. MIchiels 
FAMILIAAL KERSTFEEST 

Vandaag, zaterdag 23 december, 
gaat namens de Vlaamse Klub-St. 
Michiels in de zaal Kerkstraat 23a, 
te St. Michiels te 15 uur het tradi
tioneel geworden familiefeest door. 

Ditmaal een wel zeer bizondere 
voorstelling van het moderne Mi-
niatuurteater met marionetten. Vol
wassenen 30 fr., voor de kleinen t 
15 fr. 

Spoedopga^e bij Frans Verlinde, 
Ten Hove 21, St. Michiels, tel. 13512. 

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 ! 

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

Welaan dan, schrijf in op een steunabonnement en stuur onderstaande 
inschrijving onder gesloten omslag aan : 

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

Naam: ... 

Adres: ... 

•• ••• ••• ••• ••• . « • ••• ••• 

••• **< ••• ••< 
750 fr ( I) 

Wensf een steunabonnement fe betalen van t \ 1.000 fr (I) 

fr (I) 

Tweemaal van nu tot de verkiezingen (!) — Ook na de verkiezingen (I) 

Te storten pr. 1711.39, M. Lemonnierlaan 82, Brussel 1.(1) Doorhalen wat niet past. 
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IN IEDERE PROVINCIE.,. 1 5 % 
1. vooraf juiste informat ie en budgeter ing 

2. gratis f inancieringsdienst die U tot 90 % aan geld kan l ie lpen 

3. een ontwerp zoals U 'f nooit had durven dromen 

4. I<unstenaars voor u w interieur en sierhaard 

5. ' n staf van specialisten met jarenlange ervar ing 

6. massale aankoop der grondstof fen 

7. 'n bestudeerde technische u i ivoer ing - steeds konstrukt ief 

8. 600 t rouwe arbeiders en medewerkers. 

Geen bluf... onze k l iënfen bewi jzen het 

lEDKOPER EN 1 0 0 % BETER, DANK ZIJ: 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.«. 

4r«m«r«nMW«t«t. 
«•«TBtf IH « « H B * * * . » * * 

« « L . %é.i9-.Km » . • . a M.**.^ 

D o s s i e r 6fi/2'i 

Ged c h t e Kc e r . 

.(*«•!», 10 November 1967 , 

K»n rte Heer W.A. Kunnen 

Mgemoen Bouwbedr ,"Kunnrn 

>Ielr I« -Anwerpen . 

NAAR UW BUDGET... 
VOORAL DEGELIJK 

1. ui tzonderl i jke vochtisolatie : de spouwmuren en rooding die overal uitsteekt. 
2. thermische isolatie : bu i tenmuren in DIKKF GEVElsteen, b innenmuren in gebakken 

steen . NOOIT snelbouwblokUen in assebeton. > 
3. verstevigde ramen : door gebruik van de beste afrikaanse houtsoort van eerste kv/a-

ïiteit. 
4. vol le deuren 4,5 cm dik : in sapeli met enveloppe, prachtig hang- en s lu i twerk, yale-

sloten, enz,.. 
5. marmeren raam- en deurtabletfen, in de kleur die U kiest. 
6. sanitaire toestellen van eerste kwal i te i t , a lumin ium watersteen Franke, bad in giet

ijzer, enz.. . 
7. v loeren naar ieders smaak, marmer parket, granito, tapisplein, plast i feutre, enz. . . enz.. . 

IK stel met voldoening vast Hat de laatste werkon en 
herstellinaen **an mijn bouw,waarvan sprake m Uw aangetekend schrijven 
•an 5 september LL.,korrekt en met (coed resultaat werden uitgevoerd. 

Ik kan dan ook van U en Uw Firma niet scheiden /onder U 
Jial-telijk te danken voor het begrip en d« bereidwilligheid die U ten 
wijnen opzichte betuigd liebt, 

Alvorens dit dossier te sluiten wens ik U nog te fcllciter^-n 
voor de prima kwaliteit Uwer bouwworken en materialen,a laook voor de 
perfckte service en de ho«e bckwaawhcid v^n Uw wcrkleider,de Heer 
Ncv«ianff« 

Met zijn enorm door?ettln«svcrmortn en met ?ijn onfeilhdre 
orc^nlsatiexln dwingt hi ] ontecensprokeII ik eenicHers'eerbied «f. 

ste hooK-ichtlnc, 

ÉI JU -IJ J l 

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, l iving 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 m grond, visvij
vers, bungalows, vanaf enkele 
franken per vierkante meter. 

Uitzonderlijke gelegenheden. 

Tel. (011)544.42 

Winterslagstraat 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 

DagelTjks 

Tönissteiner 
Nieuw ! 

drinken ! 
Nieuw ! 

• 
Speciaal 

voor de 
ademtest 
2 Tonja's 

TONIC WATER 
en alles is Oké 

Wat is TONJA? 
Een produkt van 

Tönissteiner 
Sprudel 

Bruisend bronwater mef toevoe
g ing van extracten van 

Cinchona-bast en 
bit tere oranieschll len. 

Sinds meer dan Z.000 iaai 

• 

Import ABTS 
Tiensesfeenweg 1 28 

Korbeek-Lo 
TeL 016/463.11 

VERSE ZEEVIS 
risverdelers en diepvries-
honders, vraagt inlichtin
gen en prijslijst 

FIRMA DEPREZ 

Vismiln 104 

O O S T E N D E 

Te l . : (059) 717.15 
LB 109 

Hebt U al gedacht aan een geschenkabonnement voor een 

familielid, een vriend, iemand In het buitenland ? 

Stort 300 of 450 fr (buitenland) op PRK 1711.39 van " W i j " , 

Brussel 1, met vermelding : geschenkabonnemént voor 

W I M M A E S 

vraagt ü zijn militanten in Tioei-
lijke ogenblikken (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 het 
V.M ü. Antwerpen ot 

— rek or 1100/35.971 van üel 
Vlaams Solidariteitsfonds. 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe
zicht 

Hebt u ze allemaal ? 
— Sociaai-ekonomisch ontwikkeUngsptan voor 

Vlaanderen 1966-^1976 . . , i . é 25 F 

— Brussel, stad zonder gezicht c « . • • • • • * • 30 F 

— Het Tweede Aktivisme . . . • • • » . • • t » 4 0 F 

-.- 40 jaar Vlaams Nationalisme . * . • . . • * ! » 5 F 

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

-— Kongresrede Mechelen 1963 . . . . . . . . i . l S F 

— Volksunie, fundament en taak (december 1967) • . . 15 F 

— Witboek Zwartberg . . . . 1 0 F 

Bestelling door storting 
op pr. 1476.97 van Volksunie v.z.w., M. Lemonnierlaan 82, Brussel 1. 

Voor een bedrag van 125 F ontvangt U het ganse pakket 
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BRASSER ZIET DE KERSTVREDE 

i-JlUil/i nln 
iUuiLJ. 

o 

r c m^^ 

(S) 

KERSTMAN PROOST! 
De sneeuw zat in dikke korsten aan het 

wegdek gevroren en de Kerstman vloekte 
binnensmonds. Zijn lange, witgele baard 
hinderde hem danig bij het bedienen van 
de versnellingsknuppel. Het was een gek 
gezicht : een Kerstman in een oude Volks
wagen, een slechtgehumeurde Kerstman 
nog wel. 

Werner had er genoeg van, van het 
Kerstman spelen in dat stomme grootwa
renhuis. Hij, Werner Vereist, nu een 
Kerstman ! « Is het kindje braaf geweest ? 
Hier een klikklakknijpertje voor het kind
je ». Hij kokhalsde. 

Jarenlang had zijn naam de affiches 
gesierd. Hij was een gevierd jeune pre
mier geweest, een weergaloze Hamlet, een 
ontroerende Gijsbrecht van Aemstel, een 
grootse Faust. De kranten hadden over 
hem geschreven, hij had alle toneelprij-
zen gewonnen die er te winnen waren, 
de kostschoolmeisjes liepen met zijn foto 
in hun literatuurgeschiedenis. Dat was 
vijftien jaar geleden. Toen was hij ouder 

.•geworden. Ze gaven de hoofdrollen aan 
jongere akteurs en hij weigerde bijrollen 
te aanvaarden. Ze zouden zien, het publiek 
«OU hem terugvragen. Niemand vroeg hem 
terug en Werner werd een werkloos ak-
teur, een verbitterd man. Enkele dekor-
rolletjes bij de televisie hielden hem in 
leven, als je dat leven noemen kun t Hij 

had het zelf gevraagd aan de direkteur 
van het warenhuis, een relatie uit zijn 
glorietijd. Hij had het zelf gevraagd... om 
Kerstman te mogen spelen, tegen 500 
frank per dag. 

Drie weken lang had hij op de troon 
gezeten, een troon van bordpapier. Hij had 
een statistiek gemaakt : drie kinderen op 
tien hebben een snotneus. Het was Kerst
avond, zeven uur. Het was voorbij. Hij 
had zijn ornaat maar aangehouden, mis
schien zouden zijn kinderen er even ple
zier aan beleven. Nijdig reed hij door de 
straten naar de wijk bij de gasketel waar 
hij woonde. 

« Verdomme », zei hij. Hij ontweek de 
Volvo net, duwde op zijn rem, slipte. De 
Volkswagen raakte met het spatbord een 
verlichtingspaal. Een schrammetje, niets 
meer. Hij stond ernaar te kijken en zei 
weer verdomme. 

€ Wel Sancta Claus », zei de agent, « te
veel gedronken, nu al ? ». Er stonden 
twee agenten naast hem, glimlachend on
der hun snorretje. « Je kunt alletwee de 
pest krijgen ». « Blaas maar eens ». De 
grootste hield hem een buisje voor, daar
aan het zakje. Onze Kerstman zuchtte in 
het buisje, de ehemikalieën veranderden 
niet Tan kleur, c Ik heb gezegd blazen, 
niet je adem lozen... blezen vent >. fi Naar 
het bureau >, zeiden ze in koor. 

De adjnnktkommissaris keek hem aan 
en schaterde het uit : « Wel, wel. De 
Kerstman op bezoek. Allemaal braaf ge
weest jongens ? ». De agenten lachten 
mee. Werner keek recht in de ogen van 
koning Boudewijn, de foto was vergeeld 
maar ze glimlachte ook. Op de schrijfta
fels stonden lege en halfvolle jenevergla
zen, het is maar eenmaal per jaar Kerst
mis, ook voor de politie van dienst. De 
twee snorren deden hun uitleg, de Kerst
man was dronken en had moedwillig het 
zakje vernield. « Erge zaak », zei de ad
jnnktkommissaris, « erge zaak, hierachter 
kun je de roes uitmaffen. Kerstman, het 
zal een heilige en vooral stille nacht voor 
je worden ». Hij goot de borrels vol. « Ik 
vraag een bloedproef », zei de Kerstman, 
« ik ben niet dronken, ik heb geen glas 
aangeraakt ». 

De officier wipte de jenever in zijn 
gulle mond : « Oh, onze Kerstman wordt 
moedwillig. Denk je nu werkelijk, oude 
karnavalzot, dat op Kerstavond een ge
neesheer naar hier komt om een dronken, 
verklede paljas een bloedproef af te ne
men ? ». De hulsttakjes aan de TL-lam-
pen waren al verdroogd. « Ik wil, nee ik 
eis een bloedproef, het is wettelijk ». Een 
van de agenten vulde de glazen weer. 
« Ouwe », zei de officier, « moet je goed 
luisteren. Ik ben de baas hier. Maar kom, 
alleloeja en vrede aan de mensen die van 
goede wille zijn, ik geef je een kans. Kijk, 
deze jeneverfles is al leeg... jij gaat erin 
wateren, we doen de waterproef. Als ze 
negatief is ben je een vrij man ». Hij hield 
Werner de fles voor. 

Werner aarzelde. Zo'n proef bestaat 
niet, dacht hij. « Pissen », zei de officier, 
« anders pis ik ». De Kerstman waterde. 
De officier hield de fles naar het licht, hij 
riep zijn broeders in het vak : « Zie je 

wel, zie je wel, zuivere Saint Emilion... 
onze Kerstman heeft smaak ». De agenten 
brulden van het lachen en, ondanks de 
situatie : Werner vond het ook wel een 
klein beetje geestig. Hij glimlachte moei
zaam. 

« Oh, de Kerstman lacht mee », zei de 
adjunktkommlssaris plots goedaardig, 
« kijk man, wij zijn geen beesten. Maar 
het is toch ook Kerstmis voor ons, zoals 
het voor jou Kerstmis is. We mogen toch 
al eens een pretje in dat beroep van ons. 
Heel het jaar door ellende. We mogen 
toch ook al eens lachen. Niet soms ? ». 
Werner zag zijn kans en knikte. « Wel 
dan », zei de officier, « drink een glaasje 
mee, broeder ». Ze schonken hem jenever 
in en Werner was hen intens dankbaar. 
Tenslotte was het zo, die jongens hadden 
een beroerde job en ze waren toch van 
de slechtsten niet. 

« Kerstman proost », zei de adjnnkt
kommissaris. « Proost », zei de Kerstman. 
In één teug waren de glazen leeg, in één 
beweging weer vol. En weer leeg en weer 
vol. Werner kreeg een andere kijk op die 
jongens. Hij moest erom lachen : « Kom-
missaris, ik heb even schrik gehad... ik 
dacht, nu ja, ik wilde Kerstmis vieren 
thuis met m'n vrouw en de kinderen en 
ik dacht... ». De agenten klopten hem ge
ruststellend op de schouder. 

« De Kerstman komt niet elk jaar voor 
ons, kom drink er nog een ». Ze dronken 
er nog drie. « Nu het laatste », zei de 
Kerstman, « ze wachten met kalkoen op 
me... ». Ze dronken het laatste. 

« Hop. naar de kalkoen... », zei Werner 
vrolijk. « Een ogenblik », zei de adjunkt
kommlssaris, « eerst de bloedproef ». Hij 
draaide het nummer van de dokter. « U 
hebt ze zelf gevraagd >. 

NIC. 


