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EUROPA EN VLAANDEREN 

Het vlaanis nationalisme is 
europees gericht, niet enl<el om
wille van het hesef dat flit voor 
ons kontinent een noodzaak is tot 
volwaardige ontnlooiiiig. De vas
te wil om Vlaanderen in heelne
derlands en europees perspektief 
zijn plaats te geven (welke grote 
socialist heeft dit ook nog ge
zegd ?) — en in de huidige evo
lutie is dit zeker geen utopie — 
komt er ook hij kijken en zelfs 
op de eerste plaats. 

Dat Vlaanderen op kultureel én 
ekonomisch én wetenschappelijk 
gebied tot heel wat in staat is 
hoeft niet meer bewezen te wor
den. Wiizen we enkel op de mo
gelijkheden die in potentie aan
wezig zijn, maar die nog steeds 
door de unitaire slaat worden ge-
dwarshoouid. Op nationaal plan 
moet Vlaanderen dus liefst zo 
spoedig mogelijk een ommekeer 
teweeg brengen. Maar internatio
naal moeten wij evenzeer op ons 
tellen passen en stelling kiezen ; 
zelfs een idioot beseft dat een 
franse hegemonie of supervizie 
in Europa voor Vlaanderen nood
lottig kan worden. Wij doen er 
dus best aan alles te steunen wat 
afbreuk doet aan het verstard 
negentiende eeiiwse staatsnatio-
nalisme van de Gaulle dat zowel 
voor lüiropa als voor Vlaanderen 
nefast is. Ik meen dat het in ons 
eigen belang is te streven naar 
een knlturele en ekonomische 
eenheid van de Nederlanden. 
Verder moeten wij evi^neens de 
hritse toetreding tot de europese 
gemeenschap steunen : van Enge
land hebhen wij dan toch nog 
meer te verwachten dan van 
Frankrijk. De Gaulle hoeft niet 
te zeuren over de « engelse ziek
te ». Bij hem is het op bepaalde 
gebieden ook niet zo rooskleu
rig ; nemen wij bv. de franse 
landbouw, om er slechts één te 
noemen. Dat is dé « zieke man » 
van Europa ! 

Ook om onze internationale 
pozitie te affirmeren moeten wij 
zo snel mogelijk naar een fede
raal staatsbestel, vóór het te laat 
is. 

O.V.P., Vossem. 

HET VOOR 

Als die zieke plek in Het Voor 
zo lang vernalatigd is geworden, 
dan is het waarschijnlijk omdat 
ze niet bekend was. Maar 'n paar 
maand geleden werd daar ergens 
iets over geschreven en dat was 
voldoende om de aandacht van 
een geschikte heelmeester erop te 
vestigen die niet lang getalmd 
heeft om in te grijpen. 

In elke gemeente zijn toch wel 
enkele bewuste Vlamingen voor
handen die met een beknopt 
briefje aan de redaktie van 
« Wl.I » zieke plekken kunnen be
kend maken. Het is geen verloren 
moeite. 

A.M., Dendermonde. 

BRUSSEL ZEEHAVEN 

Veel wordt hier de laatste tijd 
gesproken over het al of niet 
verbreden \an het zeekanaal 
Brussel-Wil lebroek. 

Het was de brussclsc burge
meester Jan de Locquengliien die 
in 1.')JO te Willebrock de eerste 
steek gaf om Brussel met Ant-
werjien langs de Biijiel om te 
\crbindcn. 

in Brussel /ouden nu ook zo'n 
finite sche|)en komen als te Ant
werpen en de Brusselaars waren 
tevreden. 

Nu staan we 47^0 jaar verder, 
Brussel is niet meer tevreden. De 
haven wui Antwerpen is groot 
en machtig geworden tot si)ijt 
van \ele Brusselaars. De hoofd

stad voelt zich in het niet ver
zinken. 

Dan maar een nieuwe oplos
sing, zij ligt er toch maar voor 
het grijpen. We maken de vaart 
zo breed dat zelfs de grootste 
zeeschepen Brussel zeehaven 
kunnen aandoen. 

Moeilijk is zulks niet, we ont
eigenen alles wat er aan of om
trent is en de zaak is opgelost. 

Is deze redenering wel verant
woord ? Hoeveel miljarden gaat 
dat kosten ? 

Mensen die jaren gezwoegd 
hebben zien alles reeds onder 
hun voeten verdwijnen, geen 
vierkante meter grond blijft hun 
eigendom. Komt maar eens de 
mensen van Tisselt, Kapellen op 
den Bos en elders vragen wat 
ze er over denken. 

Ik vraag me af : welk duivels-
plan steekt hier achter ? Brus
sel zeehaven tot aan de Ru))el, 
met het gevolg : langsheen het 
kanaal een industriezone van 
Brussel tot Boom. Niet slecht be
dacht ; als de olievlek Brussel 
wordt ingedijkt, dan maar pro
beren langs de waterkant, water 
is toch een goede geleider. 

C.L.V^ Tisselt. 

DENDERNONDE 

Het gebeurt wel eens dat «WI,I» 
hrieven laat verschijnen uit het 
dendermondse, waarvan de 
schrijvers ons onbekend zijn. Het 
ziet er ook wel eens naar uit dat 
wij voor hen onbekenden zijn. 
Wat ze schrijven altans is niet al
tijd geïnspireerd : zij gaan nogal 
eens voort op de indruk dat er 
bij ons niets gebeurt. Er gebeurt 
natuurlijk nooit te veel, maar 
misschien mogen we ook eens 
zeggen dat de V.V. in ons arron
dissement met de laatste parle
mentaire verkiezingen reeds een 
stuk sterker was dan het voor
oorlogse V.N.V. ooit is geweest 
en zich in de maanden sedert de 
verkiezingen gevoelig heeft uit
gebreid. .Natuurlijk treedt dit 
niet onmiddellijk naar buiten, 
maar de weerslag ervan vindt 
men in de werving van abonne
menten en leden. 

Oil beide terreinen beweegt 
Dendermonde zich in de voorste 
geledei'en. Misschien kan dat on
ze nieuwsgierigen overtuigen, 
niet alleen om zich bekend te 
maken maar ook om wat te doen: 
bv. om eens deel te nemen aan 
de kolportageploeg waaraan ge
timmerd wordt, of om huh pen 
eens te scherpen voor een artikel 
in ons ledenblad « Spits » of een
voudig om te tekenen voor een 
of andere karwei of ploeg. Hun 
naam zal met voldoening worden 
genoteerd op het arr. sekreta-
riaat. Ze mogen ervan verze
kerd zijn dat ze geen week meer 
loslopen. 

P.D.V., Dendermonde. 

OVERMAAS 

Wijl onder het verheugend im
puls van zuid- en westvlaamse 
vrienden de moeilijke aktie voor 
Frans-Vlaanderen op volle toe
ren draait en gesteund wordt 
door heel wat verenigingen, 
openbare besturen en private 
weldoeners, vloeit zo weinig 
hulp en opbeuring naar het land 
van Overmaas. Zelfs de Voer
streek, nu Limburg geworden, 
wordt zo weinig geholpen. Heel 
wat openbare besturen en vere
nigingen dur\en niet helpen om
dat zogezegd de grond er nog 
vulkanisch is. Het getal weldoe
ners van de Voerstreek is zeer 
beijerkt, mogelijk omdat de Voer-
bewoners zelf zich onbekwaam 
voelen Vlaanderen warm te ma
ken voor bun nood en het luikse 
\ erfransingsgevaar. 

En toch moet Vlaanderen de 
Voer en Overmaas meetrekken 
in zijn opgang naar « meer zich 
zelf zijn > en < baas worden in 

eigen huis ». Daarvoor moeten 
wij ons weren en gevaren trotse
ren. Wij zullen een laf volk ge
noemd worden als wij de Voer 
en Overmaas laten vallen. 

Xu is het ogenblik gekomen om 
de Overmaasaktie, die door het 
maandblad « Grenzen Open » ge
voerd wordt, te steunen. Dit tijd
schrift begint weldra zijn 4e 
jaargang. 

Neemt heden nog een abonne
ment op de 4e jaargang van het 
Overmaasblad « Grenzen Open .-» 
door storting van 12,) fr (steun-
abonnement 2.")0 fr) op postreke
ning 53,3<S.48 van Bond der Vla
mingen van Oost-België, Hasselt
sestraat 41, Tongeren. 

Proefnuimners van genoemd 
Overmaasblad kunnen bekomen 
worden door toezending van 
20 fr. Van de « Toeristische gids 
van de Voerstreek » zijn nog en
kele exemplaren voorradig. Lief
hebbers dienen zich dus te haas
ten en ,'J2 fr te storten op hoger-
genoemde postrekening. 

GRONDWETSHERZIENING 

De werkgroep voor de grond
wetsherziening is samengesteld 
en hoe ! Negen franstaligen - 4 
Vlamingen (op papier). 

Deze werkgroep moet dus de 

specifjek-politieke aspekten van 
de grondwetsherziening onder
zoeken en voorstellen doen aan 
de grondwetkommissie van Ka
mer en Senaat. 

Bij de vier Vlamingen staan de 
namen van Theo Lefèvre" en 
Pede : franskiljons. De kwaliteit 
op Vlaams gebied van deze heren 
is door iedereen gekend ; samen 
met de negen franstaligen staan 
zij bekend als tegenstanders van 
nieuwe formules inzake vlaams-
waalse verhoudingen. 

De twee andere Vlamingen 
Custers en Vranckx, zijn ruimer 
van gedachte in dit opzicht. 

Wat kunnen wij Vlamingen 
verwachten omtrent dit onder
zoek en (Ie voorstellen die zul
len gedaan worden aan de grond-
wetskomndssies ? Op wiens 
steun mogen wij rekenen en ver
trouwen ? 

, R.D.B., Schoten. 

« BEVEL IS BEVEL » 

Het is niet de eerste maal, dat 
in België de rijkswacht brutaal 
optreedt waar zij het kan halen. 
Dus bvb. niet tegen de opstan
dige Walen in 1950, toen zij haar 
eenzelvigheidskaarten gewillig 
liet kontroleren door Walen met 
een armband met waalse haan 
op. Dat gebeurde te Luik. 

Zelfs gewezen weerstanders 
verklaren, dat zij de duitse Feld-
gendarmen — en toen was het 
oorlog ! — nooit zo brutaal heb
ben zien te werk gaan. Bvb. op 
de belgische nationale feestdag, 
toen patriotten de Duitsers op de 
Meir uitdaagden door met een 
belgische driekleur te paraderen. 
De Feldgendarmen deden "niets 
en hielden maar aan, wanneer ze 
werkelijk getart werden. Ikzelf 
liep met zulk een driekleurig 
lint en u ziet : ik heb er geen 
hinder van ondervonden. 

Dat men me vooral niet zegge : 
« die rijkswachters voeren een 
bevel uit. Bevel is bevel ». Ja, 
dat zei Eichmann ook. ;Maar ik 

heb reeds herhaaldelijk vastge
steld dat, wanneer er relletjes 
zijn, er steeds enkele heethoof
den van rijkswachters afstormen 
op de mogelijke betogers en zich 
dan eens laten gaan. Hoe komt 
het dan dat hun kollega's kalm 
bhjven staan ? Er was toch geen 
bevel gekomen ! Er zijn dus 
rijkswachters, die wat graag zich 
bezondigen aan overdreven ijver 
en hun funktie dankbaar aan
wenden om op politieke tegea> 
standers te kunnen slaan. 

A.G., Antwerpen. 

WENSEN 

Gaarne zag ik in uw blad 'n ru
briek bijvoorbeeld getiteld : 
« Vlaanderen eisende partij »." 
Deze rubriek zou moeten bevat
ten cijfermateriaal zonder al t e ' 
veel literatuur, over de perso-"* 
neelsbezetting volgens taalgroep 
in de hogere bestuursfunkties, ' 
leger, brusselse administratie, op 
diplomatiek gebied, Sabena en te-1 
vens een overzicht van vooi»'j 
Vlaanderen ongunstige toestan-^ 
den op divers gebied met ver-' 
melding van de beschikbare cij
fers, i 

Als het ware hier bij aanslui
tend zie ik een tweede rubriek : ' 
« Volksunie-programma ». Een 
planmatig en bondig overzicht 
van de Volksunie-standpunten. 

Deze rubrieken zouden toela
ten aan uw lezers, een gemoti
veerde aanval te doen op de bel
gische toestanden en hen te \ens 
een beter inzicht geven in de 
doeleinden van hun partij. 

B.F., Berchem. 
i 
\ 

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 
vi^ordt geen briefwisseling ge
voerd, j 

van de redaktie 

Brassel, 28 december 1967. 
Betr« : einde jaargang» 

di t nummer zetten we een punt achter de~13e-
jaargang van ons weekblad. Dat het de 13e was, 
b l i jk t ons geen ongeluk te hebben gebracht. We 
begonnen 19é7 met een aanwas van abonnenten die 
a l onze verwachtingen vér overtrof. 
Hoe deze jaargang was, in hoeverre we er a l dan 
niet op vooruit gegaan zijn : het i s aan onze 
lezers om daarover te oordelen. Persoonlijk heb
ben we meest plezier gehad aan het f e i t dat in at 
loop van het jaar het aantal lezersbrieven steedf 
i s gestegen en dat tussen onze korrespondenten 
levendig werd gepolemizeerd of van ervaringen ge
wisseld. Een blad met een dergelijke lezersru
briek i s een blad dat lééft I 
Voor een aantal lezers i s ' d i t nummer meteen het 
laa t s te dat zij ontvangen. Een vluchtig nazicht 
van de (nog onvolledige) rez^oltaten der abonne
ment sh e rnieuwing heeft ons geleerd, dat het ein-
dejaarsverlies betrekkelijk gering i s en dat we 
du s (als de abonnementenslag in januari goed 
wordt aangepakt) aan 1968 beginnen onder een goed 
gesternte. 

£^^^ ®̂ echter hen die verz'oimden hun leesgeld te 
betalen toch nog eens dringemd herinneren aan het 
fe i t dat een storting van 300 fr (voor een jaar) -
°J.^3? ^^ *̂ <̂̂ r̂ een halfjaar) op prk. 1711.39 van 
wiJ-Vlaams nationaal, Brussel 1, het onze oropa-
gandisten heel wat gemakJcelijker maakt ? '. i^ 

file:///crbindcn


MAASKANT OM DE TUIN GfLEID 

klappen 
VOOP 
kolendiktators 

(e. laskiii) Einde oktober besliste de rege-
rin"- dat de kolenmijn van Eisden in de 
loop \an het volgend jaar een produktie-
beperking van 300 a 500.000 ton dient door 
te voeren. Dit « diktat » %erwekte grote 
ontevredenheid aan de Maaskant, waar en
kele dagen voordien 15 k 20.000 personen 
zich in een grootse betoging tegen de af
takeling van hun mijn hadden verzet. 

Het Aktiekomitee - Maaskant poogde 
hierop te redden wat nog te redden viel : 
het vroeg een onderhoud aan bij de eerste-
minister. 

Aanvankelijk was Van den Boeynanls 
niet bereid de Maaslanders te ontvangen, 
maar uiteindelijk deed hij het toch. 

Welk was nu het rezuliaat van dit on
derhoud ? Wij laten « Het Belang van Lim
burg » aan het woord : 

« Voor de kolenmijn van Eisden zou alles
zins reeds dit rezultaat bekomen zijn dat de 
produktievermindering — aanvankelijk 300 
k 350.000 ton — vverd teruggebracht tot 
270.000 ton. Daarbij zou de ondernemings
raad zich bereid verklaard hebben, volgend 
jaar 10 kollektieve verlofdagen in te leg
gen, waardoor de produktie met 60.000 ton 
kan gereduceerd worden, zodat de produk
tievermindering voor Eisden in feite slechts 
210.000 ton zou bedragen >, 

« In die omstandigheden hoopt men af
danking en zelfs overheseling van arbeids
krachten te kunnen voorkomen. Tijdens 
het eerste halfjaar van 1968 zal dit allesans 
niet gebeuren omdat onmiddellijk een ge
sprek zal ingezet worden tussen een Maas-
landse vertegenwoordiging enerzijds, het 
kolendirektorium en afgevaardigden \an de 
departementen van Middenstand, Ekonomi-

sche Zaken, Openbaar \S'erken en Slreek-
ekonomie anderzijds ». 

Dat praten met de regering evenwel wei
nig aarde aan de dijk brengt, bewees het 
antwoord dat minister Van Oftelen gaf aan 
senator W. Jorissen na diens Maaskant-in
terpellatie van 5 november. 

« In de organizatie \an sommige over
plaatsingen van personeel uit de mijn Lim-
burg-Maas, hoofdzakelijk van de zetels An
dre Dumont en Winterslag, moet onvermij
delijk ten sfKJcdigst't ïïorden voorzien ». 

Toen enkele dagea later de heer Evalen-
ko, de « big-boss » van het kolendirekto
rium, te Hasselt niet afvaardisiinaren van 
werkgevers en werknemers kwam onderhan
delen, bevestigde hij de uitspraak \an mi
nister Van Offelen. Het stond nu als een 
paal bo\en water dat Van den Bocynants 
het Aktiekomitee-MaaskaiiL om de tuin luid 
geleid. 

Uiteraard \erwekle dit alles grote onte
vredenheid bij de mijmverkers van Eisden 
en toen op vrijdag 22 december de heren 
Fraeters en Van Kerckhoven van het Kolen
direktorium naar de mijn kwamen om er 
de modaliteiten \an overplaatsing te bespre
ken, wachtte hen daar een grote groep de
monstranten op. 

Vrij vlug zat het er tegen. Fraeters en Van 
Keffcklioven moesten een aantal klappen in 
ontvangst nemen en hun (amerikaanse) wa
gens ^verden duchtig onder handen geno
men. Natuurlijk was de rijkswacht er als de 
kippen bij om te zorgen voor de « hand
having der orde ». Gelukkig verscheen ook 
burgemeester Hermans en kon aldus een 
handgemeen tussen rijkswacht en betogers 
worden voorkomen; het scheelde maar een 
haartje of het zat er tegen, precies zoals 
twee jaar geleden te Zwartberg. 

's Avonds bleek dat het kordaat optreden 
van de mijnwerkers niet zonder sukses was 
geweest. Immers, de af\aardiging \'an het 
kolendirektorium \erklaarde zich bereid — 
na telefonisch kontakt met Evalenko — be
gin januari opnieuw te komen onderhan
delen. 

De mijnwerkers, die nu weten wat offi
ciële beloften in België waard zijn, blijven 
evenwel op hun hoede. Zij zijn vast beslo
ten him broodwinning te behouden — al-
tans tot dat er andere werkgelegenheid is 

— en zullen dan ook niet aarzelen zicli in 
de eerstvolgende dagen en weken haidnck-
kig te verdedigen. 

N.M.B.S.-TOPWEDDEN TABOE 

bertrand 
zonder 
robert 

Dit aiiUvoord is toch nogal kras. In ccn 
dcmokratie mogen de parlementairen hun 
eerste taak, die zij uit te voeren hebben 
niet meer doen ; nl. de uitgaven van de 
openbare diensten kontroleren. Dat durft 
do minister van Verkeeiswezen in 1967 nog 
op papier zcKen. Men kan zich inbeelden 
welke misbruiken hier moeten verscholen 
blijven, want van een kleintje zijn de bel-
gische bewindvoerders niet vervaard. 

REAKTIONAIR « SOCIALISME » 

Senator Hougardy is een fransdolle libe
raal uit Brussel. De man schijnt sinds enige 
tijd de hogere ambtenaren van de spoor- , 
wegen te vizeren, want gedurende verschil
lende jaren reeds stelt hij voortdurend par
lementaire vragen over de misbruiken die 
er schijnen te bestaan in verband met de 
bezoldigingen van deze ambtenaren. 

Wij hebben alle simpalie voor ambtena
ren die him werk goed doen en zeker voor 
hogere ambtenaren indien ze ook nog een 
tikje vlaamsgezindheid opbrengen. Doch de
ze laatsten zijn in ieder geval een grote uit
zondering. Wij bedoelen hier niet zo zeer 
de gewone ingenieur of jurist.^doch vooral 
de topambtenaren waar de vlaamsgezinden 
(en de vlijtigen ?) werkelijk zeer zeldzaam 
zijn. 

Wij hebben voor senator Hougardy geen 
simpatie, doch het antwoord dat hij kreeg 
op een parlementaire vraag is in ieder ge
val veelbetekenend. 

Hij stelde onlangs de vraag aan de mi
nister van Verkeerswezen om hem nader te 
willen inlichten omtrent de pensioenen van 
de hogere junbtenaren van de spoorwegen. 

Welnu, het antwoord van de dappere 
heer Bertrand, de limburgse A.CV.-er die 
per ongeluk door de politieke kombinaties 
tot minister van Verkeerswezen is geraakt, 
luidde als volgt : < De Raad van Beheer 
van de Spoorwegen heeft beslist dat er om
trent heï geldelijk statuut vaa de hogere 
ambtenaren niets wordt gepubliceerd >. 

een 
schuine 
predikant 

(m.v.d.b.) Als een moderne Pietcr de Klui
zenaar loopt de anderlechtse burgemeester-
volksvertegenwoordiger de verschillende ge
meentelijke sekties van de B.S.P. te Brussel 
af, om « met afdoende verklaringen het goe
de woord te verkondigen » (dixit « Le 
Soir »). Het brusselse woord natuuilijk, 
maar niet het socialistische woord, dat het 
woord zou moeten zijn van de kleine man, 
die te Brussel hoofdzakelijk een vlaamsc 
kleine man is. De V.U.B.-professor staai daar 
echter huizenhoog boven en de taal die hij 
spreekt moet welluidend klinken in de oren 
van de gegoede villabewoncrs van de brus
selse randgemeenten. 

Zo verklaarde hij onlangs op een B.S.P.-
vergadering te Vorst : « Brussel breidt zich 
uit en wordt Frans. Men kan de ten itorialc 
ontwikkeling niet tegenhouden en de tot
standbrenging van een ruimere entiteit zal 
het proces van de jongste honderd jaar her
nieuwen, maar ditmaal zal het geen honderd 
jaar duren. De aktie die er naar streeft de 
Vlamingen, die zich in de hoofdstad komen 
vestigen, te beletten zich te verfransen, 

(Vervolg blz. 4) 

In deze milde kerst- en nieuw
jaarstijd is het tempo van het poli
tiek binnenlands bedrijf bijna op 
nul gevallen. Als kerstgeschenk 
kregen de Vlamingen Vivario aan 
de legertop, blijkbaar om de « laat
ste wens » uit de kerstboodschap 
van ons frans toneel minnend vor
stenpaar op de gebruikelijke ave
rechtse wijze te illustreren. Hoor
den we de vorst niet zeggen « Een 
laatste wens : moge 1968 ons samen 
laten leven in de schoot van een 
éénblijvend land, waar het begrip, 
het wederzijds respekt en de so
ciale welvaart zich elke dag zullen 
bevestigen ». De benoeming van ge
neraal Vivario tot stafchef van het 
leger is dan blijkbaar een van de 
talrijke blijken van « begrip, we
derzijds respekt » vanwege onze re
genten en vanwege de vorst, wiens 
persoonlijke voorkeur en invloed 
niet vreemd zijn aan deze benoe
ming. De rol van de grijze eminen
tie, de zo « geliefde » P.W. Segers 
in dit onverkwikkelijk « kerstver
haal » is ook niet van de schoonste. 
Zijn « geheime » perskonferentie, 
waarop hij poogde de vlaamse kato-
lieke pers monddicht te maken om 
zijn kandidaat te steunen, heeft in 
de pers zure kommentaar uitgelokt. 
Zelfs Le Soir was niet te spreken 
over wat Het Laatste Nieuws « het 
onkies optreden van een oud-minis-
ter » noemde. Waar moet het heen, 
zo vroeg het Rossel-orgaan zich af, 
wanneer iedere minister of oud-mi-
nister voor belangrijke posten zijn 
eigen kandidaat tracht op te drin
gen ? Voor Segers, die bij zoetwa
terflaminganten een « vlaamse re
putatie » tracht hoog te houden, is 
Vivario de klinkende logenstraffing 
van een dergelijke « overtuiging ». 
Deze officier radbraakt onze taal op 
een schabouwelijke manier. Toch 
heeft het establishment hem kun
nen opdringen en moeten de Volkse 
en andere hoofdredakteurs uit de 
vlaamse katolieke pers zich bij de 
benoeming neerleggen, met als laat
ste « opflakkering van moed » de 
bedenking, dat het de laatste keer 
zal zijn. Ga met zulke strijders de 
barrikade op... Wij noemen het een 
smerige streek, en tipisch voor het 
belgisch regime. Het heeft lich 
reeds in omgekeerde 11 juligeschen-

ken gespecializeerd, het zorgt ook 
met de regelmaat van een uurwerk 
voor uitdagende kerst- en nieuw
jaarsgeschenken, nu weer met een 
Vivario. 

Van enige amnestiërende maat
regel was natuurlijk geen sprake. 
De vlaamse ballingen en getroffe
nen van de repressie kunnen de 
TV-vedetten Boudewijn en Fabiola 
geen barst schelen, met als mede
plichtigen een C.V.P. die haar 

ming te bewegen. De C.V.P. weet 
zelf niet w«t ze met haar decentrs-
lizatieplannen moet aanvangen en 
dat verwondert ons niet. Een partij 
die slechts noodgedwongen gaat uit
zien naar middelen om het wassend 
federalistisch getij te keer te gaan, 
moet noodzakelijk zonder overtui
ging met zogenaamde wisseloplos-
singen uitpakken. Dat belet de 
C.VJP.-prominenten dan niet, aan 
voorstanders van de enige gezonde 

beroepsHALVE , 
bekeken 

eigen voorstellen voor herstel van 
het pensioen van getroffen ambte
naren inslikt of een Lex Degrelliana 
meestemt. Ook in de zaak Vivario 
stellen we vast, dat de vlaamse 
C.V.P. voor niets meetelt en zelfs 
uit haar eigen rangen de Jago's le
vert om de vlaamse bevolking in 
het gezicht te slaan. 

VAN UITSTEL KOMT AFSTEL 
Ook het enkele weken geleden 

met zoveel tamtam door sommige 
vlaamse katolieke kranten aange
kondigd wetsvoor.stel Houben in
zake decentralizatie dreigt op een 
sisser te zullen uitlopen. Vlak 
vóór het kerstreces is na de partij
raad ook het nationaal komitee van 
de C.V.P. bijeengekomen om het in 
deze partijraad niet tot een eensge
zinde stellingname gekomen voor
stel Houben te onderzoeken. Het 
kwam tot een hevig waals princi
pieel verzet en Houben moest zijn 
voorzitterschap in de weegschaal 
werpen om de Waaltjes tot min
stens een onthouding bij de stern-

oplossing telkens te vragen : welk 
federalisme ? Nu stellen we de he
ren de vraag : welke decentraliza
tie ? « Dat het voorstel zal neerge
legd worden is meer een blijk van 
vertrouwen in het nationaal komi
tee en in de persoon van Houben 
dan een vaste hervormingswi! ». Zo 
schrijft de vlaamse C.V.P.-pers zelf! 
Als dat het groene hout is, wat dan 
met het dorre ? In feite kunnen 
we er op aan, dat het voorstel Hou
ben en de wijze waarop het door 
de partij als een nukkig kind zal 
worden neergelegd op een vertra-
gings- en afleidingsmaneuver neer
komt, onbetrouwbaar als procedure 
tot en met. De C.V.P. kon ook dit 
vol bokken geschoten jaar niet 
zonder laatste bokkenschot beëindi
gen doch heeft zich in de kaarten 
laten kijken als een verzameling in
triganten en peuteraars, met de na
men Segers en Houben als simbolen. 

OPERETTE SCHRAMME 
Intussen duurde het touwtjestrek-

ken in de huurlingenkwestie voort. 
Brussel moest voor de zoveelste 

keer een logenstraffing publiceren : 
er zijn geen belgische para's te 
Kigali om eventueel tegen kongo-
lese troepen in te grijpen, wanneer 
deze de 121 huurlingen uit Rwanda 
zouden willen halen, om ze een 
kopje kleiner te maken. Naast het 
publiceren van logenstraffingen 
moet Brussel platte broodjes bak
ken en humanistische vertogen 
houden, welke vertogen het niet 
eens wil aanhoren wanneer deze 
pleiten voor de getroffenen van een 
eigen, belgische negerjustitie. 

DOEKJES VOOR HET BLOEDEN 
Een goed jaar voor de volgende 

verkiezingen deed ook de V.D.B.-
ploeg het de vele voorgangers 
na : hogere kinderbijslagen, ook 
voor zelfstandigen, en aanpassing 
van de werkloosheidsvergoeding. 
Dit laatste met dien verstande, dat 
wij werkenden het zelf moeten be
talen, werknemers en werkgevers 
elk 0.20 %. De roofridders van de 
'Wetstraat verstaan ook in de kerst
tijd de kunst zich als wolven in 
schapenvacht te hullen, niet om het 
Kind te aanbidden, doch om ons nog 
wat dieper in de zakken te tasten. 
Niet dat we het de werklozen 
misgunnen, doch de budgetaire ob
sessie verleidt V.D.B, en konsoor
ten nu eens tot de grootste smaak
loosheid. 

De korte betoging te Eisden waar 
men twee leden van het kolendi
rektorium een kwaad half uurtje 
bezorgde bewijst intussen hoezeer 
deze regering op het werkelijke so
ciale vlak in gebreke blijft. Het ge
mis aan een echte rekonversie zal 
de Maaskant waarschlijnlijk vol
gend jaar naar veel massaler pro
test- en verzetsmiddelen doen grij
pen. De fuzie der vijf mijnen in een 
N.V. wijzigt daaraan weinig of 
niets. Voor de bevolking is daaraan 
nog de hatelijkheid verbonden 
dat van de vijf mijnen er vier hun 
administratieve zetel te Brussel 
hebben en dat 'n opsomming der na
men volstaat om te begrijpen hoe 
volksvreemd dit kapitalistisch alle
gaartje is. Dekoncentratie, wat een 
grap ! 

P.D. 
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(Vervolg van biz. 3)' 
druist in tegen een evolutie die door niets 
kan tegengehouden worden ». 

De heer Simonet spant zich echter in om 
de schijn te hebben geen Vlamingenvreter 
te zijn en hij legt het veel diplomatieker 
aan boord dan de Umlautspecialisten van 
het F.D.F. Zalvend betoogt hij : « De 
Vlaamse taal en kuituur hebben recht op 
leven te Brussel; zij moeten er gunstig kun
nen evolueren. In de hoofdstad moet de 
Vlaamse taal geëerbiedigd worden en ook 
diegenen die ze wensen te spreken ». 

Maar onze geleerde professor \ergalop-
peert zich toch eventjes waar hij schrijft 
dat « de gunstige evolutie van de vlaamse 
taal te Brussel niet zal bewerkt worden met 
de dwangwetten van 1963 : zoiets moet be
reikt worden op demokraiische wijze ». En 
dan vragen wij : zijn de taalwetten van 
1963 dan niet in het belgisch parlement 
door een demokiatisch gekozen meerder
heid goedgekeurd ? 

En IS de heer Simonet er zo zeker van, 
dat in het verleden alles zo demokratisch is 
toegegaan als in 1963 ? Een paar voorbeel
den. De brusselse burgemeesierskonferemtie 
bestaat sedert 1874; toen vonnden de Vla
mingen te Brussel nog ruim de meerder
heid, maar zonder met die meerderheid re
kening te houden geschiedden op die kon-
fcrentievergaderingen de besprekingen in 
het Frans, de taal van de toenmalige min
derheid. Dat is demokratie... op zijn brus-
sels ! 

En te Anderlecht zelf? Nu nog is deze 
100.000 inwoners tellende gemeente een van 
de meest vlaams gebleven voorsteden van 
Brussel, en het Vlaams is er nog steeds de 
huistaal van de meerderheid der bevolking. 
Onmiddellijk na de eerste wereldoorlog ga
ven de officiële lellingscijfeis nog een 
meerderheid van nederlandssprekenden, 
maar toch werd het Frans tot taal van de 
inwendige administratie gekozen. Was dat 
soms demokratisch ? 

In de dertiger jaren luidde het « il faut 
que la Flandre se sente aimée »; nu zegt 
men « de Vlamingen moeten te Brussel ge
ëerbiedigd worden ». Maar ondertussen 
wordt het anti-vlaamse offensief in alle he
vigheid voortgezet, ook en zelfs \ooral via 
de konnnissie Meyers 1 

BIJ DE « PLAATSBEZORGERS » 

het 
kruiwagen-
sisteem 

(i.) Wanneer de liberalen aan het bewind 
zijn, zoigen zij steeds voor hun mannen en 
doen benoemingen van partijkreaturen. 

Onlangs heeft minister Grootjans op Na
tionale Opvoeding daarbij alle rekords ge
klopt : ongeveer ieder personeelslid dat aan 
zijn kabinet was verbonden kreeg een be
vordering. Dat het diploma of de bekwaam
heid hierbij van geen tel is, bleek wel uit 
het feit dat een chauffeur benoemd werd 
tot kondukteur aan de nieuwe universiteit 
te Antwerpen. Bekwaamheid is niet nodig, 
alleen een liberale kaart op zak hebben vol-
slaat. 

Wanneer de socialisten aan de macht zijn, 
slaan zij niet minder hun slag : zij benoe
men geen anderen dan rood of vuurrood, 
met uitzondering van een paar katolieken 
(of die voor katoliek moeten doorgaan), 
die in feite bij de socialisten gesindikeerd 
zijn. Wie aan de « partaai » verbonden is, 
komt er door. 

Normaal zou men gaan verwachten dat 
het bij de katolieken beter gaat en dat er 
een ernstige keuze \an de benoemingen ge
beurt op bazis van diploma's en andere 
bekwaamheden. Omwille van de elemen
taire rechtvaardigheid zou het inderdaad 
zo moeten zijn. 

Doch wie de toestanden goed kent, weet 
dat de kristelijke naastenliefde en recht
vaardigheid in de eerste plaats dienen om 
voor de anderen gepredikt te worden. Langs 
katolicke zijde wordt het kruiwagen-sisteem 
van bevorderingen en benoemingen in de 
openbare diensten met nog veel meer fi

nesse beoefend. Doch de keu/e wordt op an
dere kriteria gedaan. Hier telt niet de lid-
kaart van het sindikaat of de partij als zo
danig, doch hier is de persoonlijke bescher
ming van veel groter belang. Aldus is heï 
veel interessanter te kunnen vermelden 
wiens persoonlijke vriend men is, dan zelfs 
welke lidkaarten men op zak heeft. Van
zelfsprekend zijn het hier dan meermaals 
familierelaties die de doorslag geven. Men 
mag zeggen dat langs katolieke zijde de 
« fils k papa » nog veel meer gesteund wor
den dan in gelijk welke andere paitij. 

Wanneer men dan de zaak bekijkt van de 
gewone kleine man in de openbare dien
sten, dan stelt men vast dat hij in het sis
teem van de katolieken nog het meest ge
fopt is. Want iedereen kan zich op politiek 
gebied nog een beetje opwerken, indien hij 
daartoe lust heeft natuurlijk. Doch de be
scherming verwerven van een of andere gro
te tons is niet zo gemakkelijk. Vandaar dan 
ook dat men mag zeggen dat de gewone le
den van de kristelijke organizaties meer 
gefopt worden dan de gewone leden \an de 
linkse sindikaten en partijen. 

iHoe lang nog heel deze misselijke boel 
van kleurpolilieke en familiale benoeiTiin-
aen ? 

DE VERANTWOORDELIJKHEID 

DRAGEN 

v.n.s.u. 
aan de gentse 
universiteit 

(w.v.d.e.) Na de verkiezingsoverwinning 
aan de gentse universiteit in maart jl. vorm
de de Vlaams Nationale Studentenunie een 
koalitie met de Fakultaire Belangenlijst en 
stelde met deze partner hét Dagelijks Be-
stuin- van het Gents Studentenkorps samen. 

Dat de nieu-ive, door de linkse demagoog-
jes als reaktionnair tiitgescholden bewinds-
ploeg, wel degelijk iels kan presteren is de 
afgelopen weken bewezen. Niet door ideolo
gisch gezwam en holle slogans, maar door 
een realistische aanpak in een konkrete si-

g. vivario 
Het scenario ? Verleden week donderdag, 21 december, nodigde P.W. Segers 

een aantal vlaamse joernalisten uit om hen te vragen, in hun kranten niet al te 
hard van leer te trekken tegen de benoeming van Georges Vivario lot stafchef 
van het belgisch leger. Vivario xvas tijdens deze geheimzinnige en merkwaardige 
perskonferentie zélf aanwezig om, met enkele van buiten geleerde en abominabel 
gebroebelde loöcrden Nederlands, het « bewijs » te leveren dat hij de taal van 
de oeaarde vlaamse landkenoote niet helemaal onmachtig was! Dezelfde don
derdagavond vergaderde de kabinetsraad in aanivezigheid van een vertegenwoor
diger van ons aller regerende Saksen-Koburger. De dag daarop reeds zette de 
koning zijn handtekening onder de benoeming van Vivario, benoeming die in
gaat op datum van dezelfde 22 december, alhoewel de huidige titularis, luitenant-
generaal Dessart, slechts op 1 april 1968 met pensioen gaat. Het allereerste offi
ciële nieuws over de bevordering was meteen de bevestiging ervan : de publika-
tie van het Koninklijk Besluit in het Staatsblad. 

M^gen we het scenario even samenvatten ? Het hof (ivaar Vivario ooit vleu
geladjudant geweest is) schuift met hautain misprijzen voor de nederlands-
talige meerderheid in het land zijn gunsteling naar voor op een benoeming, 
waart\)or een even knappe én daarenboven perfekt tweetalige tegenkandidaat 
was. Een der grootste duisterlingen van de belgische politiek, P.W. Segers, speelt 
voor Grote Lakei door de vlaamse katolieke pers de kandidatuur van « deze 
goede katolieke generaal » aan te praten; deze dienst « aan tioon en altaar » ziet 
er « e7i passant » verdacht veel als een dienst aan zichzelf uit ! De regering jaagt 
de benoeming in zeven haasten er door, op een ogenblik dat het parlement vcfor 
bijna drie weken met keistreces is gegaan en er dus geen vlugge kei in de 
kikkerpoel te verxvachten valt. En een deel der vlaamse katolieke pers — onder 
de domper gezet door de antxuerpse eminence grise, reageert met zalverige slap-
titude. 

Twee grote vei an txii oor delijken ! Het hof — laten we het asjeblief niet ver
geten van zodra mevrouxu zich gexvaardigt om nog eens xuat x>k>orden Neder
lands tot een oudstrijder of een Ifonderdjaiige te richten — en de vlaamse C.V.P. 
Inderdaad : de vlaamse CVP! Zij is ditmaal geen lijdzaam objekt, geen groep 
« met de dood in het hart ». Bij monde van de vlaamse CVP-er P.W. Segers, 
bij monde en bij geschrifte van de vlaamse CVP-rninister die het Verrokens vleu-
gelvertrouwen nog altijd en volop genieten, is het Vixiario-maneuver mogelijk 
gexuorden, uitgevoerd, verdedigd en niet aangevallen. 

Een kerstgeschenk voor Vlaanderen, in de échte zin van het xvoord. Niet al
leen omdat de benoeming « toevallig » in de buurt van Kerstmis is gevallen, 
maar omdat het kerstreces en de absolute politieke windstilte tijdens de kerst- en 
oudejaarsfeesten nauxukeiirig meeberekend werden in \)pzet en uitvoering van 
het maneuver. Daarotn ook krijgen de fraaie koninklijke volzinnen over de een
dracht der Belgen, uitgesproken in de kerstboodschap, een méér dan scherp ak-
sent : wat blijft er, in het licht van het maneuver twee dagen tevoren, over van 
al die retorische wensen aan de waarde landgenoten die zopas nog eens konink
lijk voor schut werden gezet ? 

De tans 57-jarige Vivaik) xvas en blijft een absoluut onaanvaardbare aan de 
top van de legerleiding. Deze man voert sedert bijna een kxuarteeuxu het bevel 
over eenheden, waarin ook telkens Vlamingen dienden. Men geeft liong op \)ver 
zijn bekwaamheid, over zijn intellektuele kapaciteilen. We moeten dan ook be
sluiten dat, wanneer hij tans nog steeds praktisch geen woord Nederlands kent, 
het niet te wijten is aan gebrek aan tijd om het te leren of aan te geringe grijze 
celletjes om het baas te xt^Drden. Het feit dat de Luikenaar Vivario anno 1967 nog 
steeds onze taal niet machtig is, kan alleen het gevolg zijn van de onxvil om ze 
te leren. Wie een andere uitleg heeft, moge zijn vinger opsteken ! En moge reeds 
nu van ons vernemen dal alle feiten wijzen in de richting van onwil om het Ne
derlands behoorlijk machtig ie worden. Zoals het gezond verstand het voorschiijft. 
En zoals de taalwet het voorschrijft. 

Want de heer Vivario is niet zo maar een duivenmelker, xvien het volkomen • 
vrij staat zijn blauxvgeschelpten aan te spreken zoals het hem belieft : hij is een 
man die leeft in een land, waar de verhoudingen tussen mensen zoals een Viva
rio enerzijds en de bevolking anderzijds geregeld xvorden onder meer door taal
wetten. Degenen die Vivario naar omhoog gepept hebben, gaven meteen blijk van 
hun eerbied én voor de letter én voor de geest van de wetten die met hun {al dan 
niet koninklijke)handtekening bekleed zijn. 

~~ dio Genes. 

tualic is een flinke stap op de weg naar 
medebeheer gezet. Een Sociale Raad werd 
opgericht, die tot taak krijgt de verdeling, 
het beheer en de kontrole van de gelden 
voor de sociale sektor en voor de studen-
'tensekior, 't zij zowat 'n slordige 60 miljoen. 
De Raad wordt voorgezeten door de reklor 
en bestaat uit 5 professoren en 5 studenten 
(pluralistisch aangeduid, met 2 VNSU-
ers). Het is nog geen volledig medebeheer, 
maar alleszins beduidend meer dan wal on
ze voorgangers konden bereiken. 

Een eerste probleem waarmee de nieuwe 
Raad gekonfronteerd wordt is het schan
daal van het studentenrestaurant. Reed» 
lang eisten de studenten een onderzoek en 
ook de VNSU steunde de aktie om daar een 
klare kijk in hel beheer te krijgen. Ten
slotte werd -door regeringskommissaris Van 
Acker een rapport opgemaakt. De leden van 
de Sociale Raad kregen er inzage van en 
de konkluzies werden openbaar gemaakt. 

Hieruit blijkt dat tengevolge van wanbe
heer zowat alles mank loopt : personeels
beleid, aankooppolitiek, organizatie. Er kon 
zelfs niet berekend worden hoeveel er in 
feite uitgegeven wordt en hoeveel een maal
tijd eigenlijk kost! De Sociale Raad heeft 
op bazis van het onderzoek reeds de eerste 
maatregelen getroffen, maar zal zich zeker 
nog lang met de zaak moeten bezighouden. 

Reeds gedurende meerdere weken voert 
de VNSU in Gent een aktie tegen bepaal
de kinemas. Nog steeds worden er fransta-
lige aktualiteiten uitgezonden, zijn er pro
grammaboekjes tweetalig en brengt men 
franse reklame. De aktie had reeds gedeel
telijk sukses. 

• DE T.V.-BESCHAVING 

het medium, 
en niet 
de boodsohap 

De slogan « The medium is the massa
ge » kennen wij al enige tijd, maar nu 
heeft hij ook aktualileitswaarde gekregen. 
De kanadese hoogleraar in de engelse taal 
Herbert Marshall McLuhan is beroemd. 

Waar sommigen hem de grootste filosoof 
sedert Plato noemen, wil WIJ gematigder 
zijn en zich aansluiten bij McLuhans eigen 
woorden : ik ben geen filosoof, ik ben een 
onderzoeker. Hij onderzoekt de moderne tv-
maatschappij en verklaart : het is de bood
schap niet meer die ons overtuigt, het is 
het medium dat de boodschap brengt. 

Meer dan in de inhoud van de dingen 
gelooft hij in de manier waarop de dingen 
sezesd worden. Kortom, het is het medium 
dat de menselijke geest < masseert ». 
McLuhan heeft met zijn spitse uitspraken 
een kortsluiting veroorzaakt in het wereld
je van de amerikaanse reklame. 

WIJ is dan ook blij, als eerste blad in 
België enkele gillers uit McLuhans boeken 
te brengen (wedden dat de andere bladen 
volgen met week- of maandlengten achter
stand ?) : 
— Mensen leven graag in het verleden. De 
moderne Amerikaan leeft in Bonanza-land. 
Dat is veel veiliger. 
— Het onderwijs wordt nog steeds gegeven 
als in de negentiende eeuw. De school werkt 
zodoende als een onderbreking in het on
derricht. 
— In het tijdperk van informatie worden 
kuituur en onderwijs tot « big business ». 
— De togen van de rechters, de witte jas
sen van de dokters, de lange haren van de 
hippies : allemaal uniformen. 
— Kennedy was de eerste tv-prezident, zijn 
begrafenis bewees de macht van de televi-
zie om de hele wereld deel te doen hebben 
aan één enkele emotie. 
— Het nieuws op de televizie is slecht 
nieuws. Het enige goede nieuws op de kijk
kast is de reklame-televizie. 
— Picasso's Man in Stoel toont geen man 
en geen .stoel. Het schilderij loont de ei va
ring van het zitten. 
— Vietnam is een hete oorlog via het koele 
lelevizie-medium. De koude oorlog is de 
echte oorlog. De hete oorlog van nu is 
slechts een spelletje, een walgelijk spelletje 
want hij kent geen overwinnaars en geen 
verliezers. 
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nazlin 
SOpiALE 
PROGRAM M ATI E 

Het akkoord tussen het sin-
dikale front en de regering in
zake sociale programmatie 
voor het ambtenarenkorps 
komt neer op een loons- en va
kantiegeldaanpassing, een pen
sioenverbetering en een betere 
verlofregeling. Toevallig (?) 
kwam dit akkoord tot stand 
einde 1967, een goed jaar vóór 
de verkiezingen. We gunnen 
het de ambtenaren, maar ons 
slecht karakter kan niet nala
ten te wijzen op de periode, 
waarin de regering voor sinter
klaas begint te spelen. Zo is 
het om de vier jaar met onze 
kleurpartijen. Overigens be
kwam de regering van de sin-
dikaten dat deze programmatie 
over twee en niet over één jaar 
zal gespreid worden. Kwestie 
van met januari 1969 (vlak 
vóór de verkiezingen !) nog 
eens met een « geschenk » aan 
de ambtenaren te kunnen uit
pakken. 

STOP EEN JANKER 
IN UW HAVEN 

Minister De Saeger is boos. 
Die boosheid is tot uiting ge
komen in het antwoord op een 
parlementaire vraag van onze 

volksvert. Leys. De Saeger zegt 
dat de T.V.-enquête over de ha-
venproblemen niet objektief 
was, dat het probleem zich 
stelt vanuit andere perspektie-
ven dan die van de mamoettan-
kers, dat hij op voorhand had 
geweten dat Maurice De Wilde 
subjektief en onbetrouwbaar 
zou te werk gaan en dat hij 
daarom alle medewerking aan 
de enquête geweigerd heeft en 
ontzegd kan zijn ambtenaren. 

De Saeger heeft met deze on-
gewoon-heftige uitspraken al
léén maar bewezen, dat hij niet 
beseft dat het paard voor de 
kar moet worden gespannen in 
plaats van omgekeerd. 

Maurice De Wilde heeft im
mers, zo blijkt uit de ministe
riële oprispingen, een poging 
gedaan om de kerk in het mid
den van het dorp te houden 
door Openbare Werken te ver
zoeken om medewerking. De 
minister « die het op voorhand 
allemaal wist » heeft dat zélf 
onmogelijk gemaakt. 

MINACHTING... 
Uit deze handelwijze is op te 

maken, welke grenzeloze ver
achting De Saeger heeft voor 
de publieke opinie. Het is hem 
te min, publiek op het T.V.-
scherm gekonfronteerd te wor
den met opvattingen en menin-

De arbeiders van de A.B.R.-Leiiven kwamen verleden vrijdag op straat om te betogen voor het 
openhouden van hun bedrijf. Gebrek aan sindikale krachtdadiglieid en klem politieke belangstel' 

ling hebben het pleit echter reeds beslecht... 

gen die hij niet deelt. Slechts 
achteraf, als blijkt dat de pu
blieke opinie zijn onthouding 
niet waardeert, grijpt hij de 
kans om op grove en onheuse 
wijze dat te zeggen wat hij ei
genlijk beleefd tijdens de en
quête had moeten vertellen. 

Met De Saeger staan we ver
der dan ooit van een open de-
mokratie, die het debat over 
problemen van levensbelang in 
het openbaar niet schuwt, doch 

KULTUURSTAL 
Als een titel dan al hoofdzakelijk een 

blikvanger is, betekent dit niet dat hij 
niets méér is. « Kultuurstal » is nl. geen 
eigen schepping, maar komt uit een arti
kel van Arnold Geblen (Der Pluralismus 
in der Ethik) dat een aantal lezers van 
De Standaard sinds vorige zaterdag ook 
kennen. Hoe zelden dit ook gebeurt, ook 
de jagersblikken van Nemrod werden 
door een gelijkende titel in dit blad ge
troffen, niettegenstaande het een artikel 
•was van de oud-sekretaris-generaal van 
ekonomische zaken, de oud-voorzitter van 
het europees parlement en de medever
antwoordelijke voor de blijvende verban
ning van Wies Moens, de achtbare Herr 
Doktor Viktor Leemans. 

Nu, de lezing van het Standaard-artikel 
viel geweldig mee : vlot geschreven en 
overzichtelijk, met een paar bewuste 
scherpe zetten tegen mensen die het wel 
nodig hebben en een paar onbewuste 
woorden waardoor de schrijver zelf,een 
ironische glimlach verdient. Wie toeval
lig het artikel van Gehlen bij de hand had 
kon echter onmiddellijk nagaan, waarom 
er ergens een uitschuiven, een voorbij
gaan, een vlug overheenstappen was ge
beurd. Misschien heeft Gehlen hieraan 
zelf wel enige schuld omdat hij wel on
geveer midden in zijn artikel over twee 
etische stromingen spreekt maar pas op 
de voorlaatste bladzijde duidelijk maakt 
welke deze tweede stroming is die tot de 
« kern van zijn gedachtengang » behoort. 

Tegenover de alleenheerschappij van 
het allesomvattende streven en zoeken 
naar geluk voor de gehele mensheid bin
nen de grenzen van onze ruimte en onze 
tijd (geleerd gezegd : het eudaemonistisch 
humanitarisme) ziet Gehlen nog een an
dere weg die er niet mee kan samengaan. 
Wie niet aanneemt dat de gehele mens
heid in feite, in afzienbare tijd als het 
ware als een familie leven kan en wie 
welstand niet als het hoogste goed erkent, 
houdt rekening met eer en met zekerheid. 
Deze zekerheid is dan niet de kleine per
soonlijke zekerheid maar de grote, de po
litieke zekerheid : het recht van een volk 

om zowel een fizische als morele aanval 
op zijn bestaan onmogelijk te maken. 
Want de grootste prestatie voor een volk 
is er in te slagen zichzelf in stand te 
houden. 

Eer en zekerheid, in die zin, zijn de 
voornaamste uitingen van dit andere 
etos dat de alleenheerschappij van het 
welvaartsetos dat ook Leemans voldoen
de als bedreiging beschrijft, doorkruisen 
kan. Maar het is wel belangwekkend dat 
deze konkrete vormen zo maar weg val
len. Daardoor worden dan ook wel 
« deugden » als tegenpolen en korrektie-
ven van dit welvaartsetos genoemd, 
maar niet welke « deugden » het bewuste 
volk nodig heeft in zijn strijd om het be
staan tegen het humanitaire etos ! Het 
zijn deugden die afstand scheppen : tucht, 
waakzaamheid, nuchterheid, eergevoel en 
de moed tot zichzelf, de bekwaamheid tot 
koncentratie en om vol te houden, de zin 
voor het gevaar. 

Misschien dat ten minste een van de 
twee lezers die dit stukje tot hiertoe heb
ben gelezen meent dat dat toch helemaal 
ingaat tegen enkele fundamentele morele 
en kristelijke beginselen. Bv. tegen de 
kerstboodschap van de belgische kardi
naal die ook Nemrod als kerkganger 
hoorde voorlezen. Het tegendeel lijkt me 
juist ! Want de welvaartilluzie, het mis
leidende beeld van de mens « verbergen 
een helse mogelijkheid », en daaraan ver
andert de pen van een kardinaal niets. 
Die helse mogelijkheid is volgens Gehlen : 
« de verwarmde, grote kultuurstal, waar
in de roofdieren elkaar besluipen, ter
wijl zij etische formulen fluisteren ». 
Dit is eindeloos erger dan de botsing van 
de verschillende deugden van de verschil
lende mensen. Want daarin ligt ons kruis: 
dat wij de mensheid liefhebben, maar niet 
zo • dat wij ons eigen volk vermoorden. 
Terwijl zij die in de kultuurstal wonen, 
die rondsluipende moralizerende roofdie
ren, zich in deze « helse mogelijkheid » 
blijkbaar thuis voelen. 

NEMROD. 

integendeel aangrijpt, omdat 
alleen op dié wijze de belang
stelling van de burger voor de 
grote problemen kan gewekt 
worden. Een man van de cena-
keltjes ! 

...EN MONDSNOERING 
De heftige uitval is niet al

leen tegen De Wilde, maar in 
feite tegen de hele B.R.T. en 
haar onafhankelijkheid gericht. 

Deze uitval staat niet alleen. 
De huidige regering heeft, méér 
dan wie ook van haar voorgan
gers, geprobeerd beslag te leg
gen op radio en T.V. voor rege-
ringsmededelingen én voor «ge-
prefabriceerde interviews », 
die eigenlijk verkapte rege
ringsmededelingen zijn maar 
buiten de daarvoor beschikba
re zendtijd. De oppozitie (en 
dat is niet alleen de V.U.) 
krijgt zelden of nooit de kans 
om op deze ontelbare extra-
beurten in de radio en T.V. een 
antwoord te geven. 

Het klimaat voor de muil-
banding van radio- en T.V.-
mensen is overigens zéér gun
stig in een regering, waarvan 
een der partners — de P.V.V. — 
op haar kongres uitpakte met 
een voorstel om de B.R.T.-joer-
nalisten « mobiel » te maken 
door overplaatsingen naar ad
ministraties en om de bericht
geving te stroomlijnen in de 
richting van de sakrosante par

tij-opvattingen. Dat het kon
gres te Knokke deze voorstel
len niet weerhouden heeft, doet 
niets af aan het feit dat ze in
gediend werden door de opper
ste P.V.V.-Ieiding. De Saeger is 
in gepast gezelschap ! 

DE SOMER 
« De Standaard » heeft deze 

week een eerste pagina gewijd 
aan het probleem Leuven. Het 
artikel was één lange kreet 
« rien ne va plus ». De univer
siteit wordt lamgelegd door 
een immobilisme dat haar oor
sprong vindt in het feit dat de 
Walen — na aanvankelijk 
gevreesd te hebben dat de ver
huis onvermijdeHjk zou wor
den — zich terug aan het ingra
ven zijn op zeer sterke stellin
gen en dat ze in de fameuze 
« nieuwe sirukturen » over al
le middelen beschikken om de 
hele universitaire groei en wer
king lam te leggen. 
Wat « De Standaard » schrijft 

over Leuven, komt doorgaans 
rechtstreeks uit de telefoon 
van het vlaams pro-rektoraat 
— dat is zowat een publiek ge
heim. Het artikel in kwestieus 
dan ook — na een periode van 
bluf — de bekentenis dat De 
Somer totaal strop zit met zijn 
zelfverzekerde plannen. We zul
len in de komende weken vol
op gelegenheid hebben, daarop 
terug te komen ! 

NIEUWJAARSBOODSCHAP 
In het verlopen jaar heeft de wisselende kans van de strijd 

ons geen grote overwinningen gebracht. Nog altijd, en zwaarder 
dan ooit, weegt vanuit Brussel en Leuven de bedreiging op heel 
Vlaams-Brabant. De benoeming zopas van een praktisch neder-
landsonkundi^e stafchef in het leger geldt als sluitstuk en sim-
bool van de vele onrechtvaardigheden tegenover de vlaamse ge
meenschap die in de loop van gans het jaar daaraan zijn vooraf
gegaan. Het spook van de werkloosheid is weer opgedoken; tal
loze bedrijfssluitingen en -overhevelingen bewezen herhaaldelijk 
de leemten in en de broosheid van onze welvaart. Het is een jaar 
geweest zonder noemenswaardige vooruitgang op het stuk van 
de politieke verwezenlijkingen en van de sociaal-ekonomische 
uitbouw in Vlaanderen. 

Ten overstaan van de onmacht der traditionele partijen en 
.hun immobilisme dient de V.U. zich aan als een volwaardig al
ternatief, als de partij die werkelijk in staat is vooruitgang en 
vernieuwing te brengen. Als lichtpunt voor het voorbije jaar mag 
gelden de breder om zich grijpende vlaamse bewustwording. We 
hopen dat deze groeiende wil tot verzet zich in 1968 zal doorzet
ten en dat de vlaamse volkswil krachtig tot uiting zal komen, 
ook en vooral in en door de Volksunie. 

Aan alle partijleden en stmpatizanten, aan alle Vlamingen 
bieden wij onze beste wensen aan en we durven rekenen op hun 
medewerking en steun in het nieuwe jaar, Vlaanderen ten bate. 

Mr. F. Van der Eist 
Voorzitter V.U. 



nazijn 
FEDERALISME, 
UTOPIE OF 
WERKELIJKHEID ? 

Het interessante boek met 
die titel, dat in ons blad reeds 
werd besproken, kan bekomen 
worden tegen de prijs van 95 
fr. (genaaid) of 125 fr. (gebon
d e n ) . 

Voor de abonnees van «WIJ» 
geldt een gunstpri js van 80 fr., 
te s tor ten op postrekening nr. 
8742.74 van de Studiegroep Ka-
tolieke Hoogstudenten, Kro-
nens t raa t 55, AntVk^erpen. Men 
gelieve op de strook te vermel
den : Kort ing abonnement 
« WIJ ». 

DE JONGEREN 
IN DE C.V.P. 

J a m m e r dat de samenstel ler 
van het boek niet tijdig kennis 
kreeg van het recente manifest 
de r Vlaamse C.V.P.-jongeren, 
met als titel « Autonomie ». De
ze federalistische geloofsbelij
denis was de moeite waard ge
ci teerd te worden. 

Alleen krijgen we een zerpe 
smaak in de mond bij het lezen 
van de naam van de verant
woordeli jke uitgever : Wilfried 
Martens . En men maakt zijns 
ondanks de overweging ol al 
die stoere taal ten slotte niet 
enkel dienen moet om de pozi-
tie in de C.V.P. te vers terken 
van enkele ambitieuze jonge
ren. 

FEDERALIST IN DE 
WANDELGANGEN 

Deze bedenking -terzijde gela
ten, kan het niemand ontgaan 
die met C.V.P.-crs in kontakt 
komt, hoe vooral de jongere ge
nerat ie ( tot 40 j a a r ) openlijk 
zich federalist noemt. E n hoe 
veel anderen zich zeker niet te
gen het federalisme zouden 
verzetten. Natuurl i jk hoor t 
men zulke taal vooral van min
der belangrijke mandatar i ssen 

(in provinciale of gemeentelij
ke raden) of enkel in de wan
delgangen. Maar wie weet 
komt eens de tijd dat zelfs een 
Vlaams C.V.P.-er niet meer 
bang is ? 

EXIT 
FRANSE SERMOEs^EN 
TONGEREN 
De stille verwittigingsbeto

ging, door de Volksunie-afde
ling Tongeren, gepland voor 
zondag 24 december, ging niet 
door. Zaterdagavond beloofde 
moeder overste der eerwaarde 
zusters Picpussen dat er een 
Vlaams sermoen zou zijn en de 
zusters hielden woord. 

KUNSTMECENAS 
EN ARTIEST 

Na in de aktuali tei t te zijn 
gekomen door zijn (zwaar-fi
nanciële) twist met zijn gewe
zen vriend en r aadsman Olivier 
Allard slaat ex-regent Charles 
de Flandre het nu over een an
dere boeg. Bli jkbaar ook naij-
verig over de plotse bezoeken 
aan tentoonstell ingen van zijn 
neven en nichten te Brussel, 
begon Flandre een reeks bezoe
ken aan ateliers van kunste
naars , te beginnen met beeld
houwer Holmes te Oostende. 
De ex-regent is zinnens, ook an
dere ateliers met zijn bezoek 
te vereren. Misschien is dat als 
psichologisch tegengewicht be
doeld voor de slechte reputa t ie 
die hij met zijn andere bezighe
den heeft gekregen. Er word t 
zelfs gefluisterd dat hij zinnens 
zou zijn, te expozeren. 

NIEUWE 
STIJLSOLIDARITEIT... 

De a-sociale regering Vanden 
Boeynants heeft wisselende op
vattingen over solidariteit al 
naargelang de kategorie bur
gers. Gaat het om noodzakeli jk 
geachte of als zodanig voorge-

P.W. Segers, de « plaatsbezorger » voor nederlaiids-onkundige stafchefs. 

stelde belastingen, dan richt de 
blik zich automat isch naar de 
kleine man : in het j aa r dat 
achter de rug ligt werden ar
beiders, middens tanders , be
dienden en boeren bedolven 
onder een lawine van indircktc 
belastingen. Grote fortuinen en 
hoge verdiensten ontsnapten 
de skalpendans . Gaat het ech
ter om bepaalde sociale maat
regelen dan speelt de solidari
teit wel, m a a r dan in quasi-
enkele richting. De aanpassing 
der ouderdomspens ioenen 

word t aldus bekostigd door 
een beslaglegging op de rezer-
ves van de bediendenpensioe
nen. Met de aanpassing van de 
werkloosheidsvergoeding is het 
weer het zelfde : niet de staats
kas m a a r de werknemers en de 
werkgevers moeten bijpassen. 
Het is m a a r 20 fr. op 10.000 fr. 
zegt men en de werkgevers zijn 
er deze keer toch ook bi j . 

...IN ENIGE RICHTING 
Ogenblik ! Het aandeel van 

de werknemers is gelijk aan 

dat der kapi taalkracht iger 
werkgevers, elk voor 450 mil
joen. Waarom deze pari tei t , 
wanneer het winstaandeel in 
het bedrijfsleven nog steeds zo 
grondig verschilt en er van eni
ge « solidariteit » hier geen 
sprake is ? Deze regering wei
gert ook indeksering van de be-
lastingskategoriën, omda t ze 
omwille van haar begrotings-
kompleks de meeropbrengs t 
niet wil missen. In tussen gaat 
een deel van de loonspassingen 
naar de fiskus, terwijl door la
ge di rekte fiskale d r u k en door 
de grote fiskale ontduiking de 
happy few nog eens profite
ren. Solidari tei t voor de gerin
gen, privileges voor de r i jken 
en macht igen. En zo'n regering 
s teunt het A.C.V. ! 

DISKRIMINATIE 
De solidariteit speelt ook 

niet inzake kinderbijslag. De 
huidige regering schijnt wel be
hekst door de ziekte van het 
onderscheid. De kinderbijsla

gen voor zelfstandigen zullen 
per 1 j anuar i a.s. verhogen, 
doch de loontrekkenden moe
ten tot 1 apri l wachten, niet te
genstaande de rezerves een on
middelli jke verhoging toelaten 
en de aanpassing voor werklo
zen evenmin een financieel be
letsel kan genoemd worden . 

DE ZELFSTANDIGEN 
De zelfstandigen zijn welis

waar een kategorie die lange 
tijd verwaarloosd werd en nog 
geen sociale gelijkheid be
kwam. Vermoedeli jk wil de re
gering met dit onderscheid de 
ind ruk wekken, dat ze de zelf
standigen niet vergeet (vooral 
de P.V.V. heeft de zelfstandi
gen schandeli jk bedrogen) . 
Maar is dat een voldoende re
den om zulk een volmaakt nut
teloos onderscheid te maken ? 
Eens te meer blonk de rege
ring uit door een onts te l lend 
gebrek aan psichologisch in
zicht door een schuldig gewe
ten en door de P.V.V .-schrik 
voor niet-gehouden beloften. 

HET KWB-MANIFEST 
UIT DE VERGETELHEID 

Toen vier jaar geleden het « rode boek
je » \an de K.W.B, verscheen, had het een 
effekt van een donderslag. De verregaan
de eisen van ekonomische deniokratie, de 
harde taal waarin het was opgesteld, 
schokten de « weldenkende burgers » on
der wie niet weinig kanunniken en mon
seigneurs. Na deze donderslag bleef het 
echter opvallend rustig : het deed denken 
aan een of andere slag van de kromstaf 
die een langdurig knock-out had Neroor-
zaakt. 

To^li bleef het probleem van het nieuwe 
statuut der grote onderneming aan de or
de \an de dag. Naast vele andere, lijkt 
ons een der meest belangrijke dokumen-
ten de brocluuir die in juni 1967 door het 
.\ntwerps Centrum voor Produktiviteits-
Itesorderhig werd uitgegeven. Hierin wor
den de standpunten samengebracht van 
vertegenwoordigers uit de ekonomische, 
sindikale en financiële wereld, zoals deze 
in 1!)(;5 en 1966 werden geformuleerd in 
het kader van een « samenspraak » geor-
ganizeerd door het A.C.P. 

Opvallend is wel de grote eensgezind
heid zowel vanwege werkgevers als bij 
de werknemers, om de toekomstige (gro
te) onderneming een nieuw statuut te 

gc\en. Het anoniem kapitaal mag niet 
langer zwaarder wegen dan zij die hun 
arbeid inbrengen. Afgezien van praktische 
moeilijkheden bij de gedetailleerde uit
voering, blijft dit een der grondbeginse
len. Daar 90 % der grote ondernemingen 
de vorm van een N.V. hebben aangeno
men, dringt zich dan ook de hervorming 
van het statuut der N.V. op. Herinneren 
we trouwens in dit verband aan tal van 
besluiten der Volksunie in die richting : 
zo op het jongste kongres van 1967, waar
bij deze hervorming werd geëist, samen 
met het doorvoeren van medezeggenschap 
voor de werknemers in de ondernemin
gen. 

Maar om terug te keren tot onze 
K.W.B. : op 4 november werd door de 
nationale middenraad van het A.C.W. 
(waarvan de K.W.B, en het A.C.V. de 
voornaamste leden zijn) een ontwerp 
goedgekeurd tot struktuurhervormingen 
in de grote ondernemingen. Het is dit 
projekt, een late uitloper van het K.W.B.-
manifest, dat we even van nabij willen 
bekijken. 

Het gaat hier om een plan op halflange 
termijn, beperkt tot de ondernemingen die 
meer dan 1.000 werknemers tellen ( l /3e 

van het totaal der werknemers in ons 
land). Volgende grondbeginselen worden 
vooropgezet : 
1) De onderneming moet een vennoot
schap worden van allen die persoonlijk 
en aktief medewerken : arbeiders, bedien
den, kaderpersoneel, kapitaalaanbrengers 
die zich persoonlijk verbinden (dus geen 
naamloze aandeelhouders). Al deze ven
noten hebben hetzelfde rechf'op informa
tie, toezicht en besluitvorming, op werk
zekerheid en deelname in de rezultaten 
der onderneming. 
2) Deze rechten moeten voor de arbeiders 
gewaarborgd worden op elke trap van de 
onderneming (werkplaats, sektie, geheel). 
3) De ondernemersfunktie (direktie) 
wordt erkend als een gespecializeèrde 
taak van dagelijkse leiding. Maar de di
rektie moet machtiging ontvangen van de 
vennoten (arbeids- en kapitaalsvennoten) 
en aan deze vennoten verantwoording af
leggen van het gevoerde beleid. 
4) De aanduiding, vertegenwoordiging en 
machtiging moet op demokratische wijze 
gebeuren door middel van verkiezingen. 
5) Het doel van de ondernendng moet in 
de eerste plaats het welzijn van de ge
meenschap zijn, en niet het winstbejag. 
Daarom moeten de belangen van de ge
meenschap in de struktuur van de onder
neming zélf vertegenwoordigd zijn. 

Het .spreekt vanzelf dat deze beginselen 
in de praktische uitwerking heel wat vra
gen en problemen doen rijzen. Wel be
paalt het projekt reeds enkele praktische 
schikkingen, maar toch zullen nog vele 
en harde noten gekraakt moeten worden 
om een begin van uitvoering te zien. 

Het A.C.W. zelf meent wel dat dit pro
jekt j'ealistisch is, en tegelijkertijd vat
baar voor aanpassing en evolutie, maar 
wijzelf zien onmiddellijk twee zeer grote 
struikelstenen : 
1) het gebrek aan internationale koördi-
natie : daar waar het grootkapitaal steeds 
internationaal georganizeerd was en in de 
E.E.G. de politici en de sociale organiza-
ties ver vooruit is, zien we een bedroe
vend gebrek aan eenheid bij allen die de 
ekonomische demokratie voorstaan. Het 
volstaat bv. een S.P.D. te vergelijken met 
een Labourpartij om te beseffen welke 
kloof daartussen ligt. 
2) de praktische uitwerking bij de deel
name aan de rezultaten ingeval de onder
neming verlies lijdt. Een aanwijzing in 
die richting wordt wel gegeven omdat 
men de uitgekeerde winstaandelen wil be
schouwd zien als onkostenfaktor, juist zo
als de wedden en lonen. Zo zouden deze 
aandelen bepaald worden vóór elke rezul-
taatsberekening, zoals nu met de lonen 
het geval is. 

Deze moeilijkheden, samen H?et vele an
dere, mogen niet onderschat worden. Zij 
mogen ons echter nooit doen twijfelen 
aan de te volgen richting, die deze is van 
de strijd tegen het liberale kapitalisme. 
Zij van de Volksunie die in Burcht en in 
Gent en in Leuven en overal waar be
drijven gesloten werden op bevel van 
naamloze (buitenlandse) holdings, tussen 
de getroffen arbeiders hebben gestaan, 
zullen hun nationalistische sociale bewo
genheid niet verloochenen. 

E. SLOSSE. 
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SABOTAGE 
Zoals het hoor t heeft de Vas

te Kommiss ie voor Taaitoe-
zicht haar jaarvers lag op 21 
mei j l . aan de regering voorge
legd. De wet schrijft voor, da t 
de regering dit jaarvers lag op 
haar beur t moet doorgeven aan 
he t par lement . 

De Taaikommissie heeft moe
ten vaststellen, dat zulks nog 
alti jd niet is gebeurd ! 

En de vlaamse kleurpolit ie-
kers , inbegrepen de eierleggers 
van de CV.P. , laten m a a r bet i j 
en... 

TOT SPIJT 
VAN WIE 'T BENIJDT 

Ondanks een verlate s ta r t en 
heel wa t improvizat ie bl i jkt 
he t piepjonge Neder lands Kon-
se rva tor ium te Brusse l een 
sukses te zijn : 170 leerlingen 
zijn tans ingeschreven, waar
mee meteen de leefbaarheid 
van neder landsta l ig muziek
onderwi js te Brussel-Hoofd-
Stad vas ts taa t . In he t begin 
was e r van frankofone zijde 
geen reakt ie tenzij deze : m e n 
kan met dergelijke toegevingen 
sommige ext remis ten wind u i t 
de zeilen nemen. Nu echter de 
ui tgroei van dit onderwi js vast
s taa t poogt men de zaak zo 
voor te stellen, alsof de direk-
teur van de he t franstalig kon-
se rva to r ium de algemene di-
r e k t e u r zou zijn en de heer 
D'Hooghe slechts mededirek-
teur . En indien de h. Schmi t t 
(echt-belgische n a a m !) geen 
superd i rek teu r kan worden , 
dan m a a r tota le én onmiddel
lijke splitsing. Een onmiddel
li jke splitsing (me t behoud 
van he t i n s t rumen ta r i um en 
a p p a r a t u u r voor het frantalig 
konse rva to r ium) zou echter de 
neder landse instelling lelijk in 
he t gedrang brengen. 

Het ligt voor de hand dat al
leen een geleidelijke spli tsing 
aanvaa rdbaa r is. He t w a r e 
goed da t zulks de brusse lse 
taa l rass is ten onmiddell i jk en 
ko rdaa t diets gemaakt worde . 

KERSTWENSEN... 
De koning en de koningin 

hebben h u n t radi t ionele kerst
wensen aan he t land overge
m a a k t via radio en T.V. 

In die wensen w e r d vanzelf
sprekend nogal de n a d r u k ge
legd op de noodzaak van een

dracht igheid onder de waa rde 
landgenoten. 

De koninkli jke woorden zou
den veel waaracht iger kl inken, 
indien ze in overeenstemming 
zouden zijn met de koninkli jke 
daden. Onze vors ten be tonen 
p rak t i sch week-in-week-uit be-
belangstell ing voor het fransta
lig kul tuur leven te Brussel . De 
neder landstal igen k o m e n 
slechts aan hun t rekken bij een 
zeldzame obligate vorstel i jke 
toernee langs een neder lands 
teater . 

Dat soort van « eendracht » 
kennen we al 137 jaar . We zou
den er n u wel eens een ande r 
willen zien. Ook vanwege La
ken ... 

...EN BENOEMINGEN 
De « eendracht onder de Bel

gen » zou heel wa t be te r ge
diend zijn , door rechtvaardig
heid dan door louter verbale 
eendracht ige kers twensen. 

He t is een publ iek geheim 
dat het Hof zich persoonl i jk 
heeft ingespannen om de be
noeming van de nederlandson-
kundige Vivario tot chef van 
de generale staf er door te 
kri jgen. 

De « eendracht » die de ko
ning vers taat , bl i jkt er dus op 
neer te komen dat alle Belgen 
eendracht ig verzocht w o r d e n 
zich neer te leggen bij benoe
mingen van opperofficieren die 
in hun jarenlange dienst nooi t 
de wil hebben gehad om de 
taal van de meerderhe id te le
ren . De koninkli jke « een
drach t » is een eendrach t r o n d 
benoemingen die niet ander s 
kunnen bet i te ld worden dan 
als incivieke — wan t de taal
wet ve rkrach tende —maatrege
len. 

We zouden graag van een an
der vaatje getapt zien, sire ! 

KULTUUR... 
Onze muzea — voor het over

grote deel in lamentabele toe
s tand en bi jna s tuk voor s tuk 
model len van « hoe he t niet 
hoor t » — hebben in de loop 
der j a ren zowat 1.588 schilde
ri jen, waa r ze geen blijf mee 
wisten, uitgeleend" aan een 
groot aanta l openbare diensten, 
aan ambassades en dies meer . 

De schilderi jen werden door 
de begunst igden vaak behan
deld als gold he t s tukken 
b randhou t . Doeken werden uit 
hun lijsten gehaald en « op 
m a a t gesneden » om verwerkt 
te worden in panelen; « restau

rat ies » werden toever t rouwd 
aan onkundigen ; schilderijen 
lagen langzaam te vergaan om
dat de ont leners er « niets aan 
vonden ». 

Het Beheer van Schone Kun
sten t racht tans sinds enkele 
maanden de uitgeleende doe
ken terug te krijgen. Het stuit 
graag in te gaan op het verzoek 
gen ! 

...EN DIEFSTAL ? 
De Raad van State liet weten 

graag in te gaan op het verzoek 
tot teruggave, voor zover de an
dere ont leners dat ook zouden 
doen. Sommige ambassades 
gebaarden van k rommenaas , 
anderen lieten weten dat ze de 
schilderijen zouden teruggeven 
als ze er rui lexemplaren voor 
in de plaats zouden krijgen. 
Enkele ont leners hadden nog 
beter gedaan : op hun beur t 
leenden ze de schilderijen uit , 
zodat een aanta l van de kunst
werken spoorloos verdwenen 
bli jkt te zijn. 

Voegen we er volledigheids
halve aan toe, dat deze kunst
werken eigendom zijn' van de 
staat , dus van de belastingbeta
lende gemeenschap die er h a a r 
centje voor heeft mogen neer
tellen ! 

A.B.R. 
Verleden week vrijdag be

toogden te Leuven zowat 1.000 
arbeiders en s tudenten tegen 
de sluiting van de A.B.R. te 
Kessel-Lo. 

We vrezen dat daarmee he t 
hele sindikalist ische program
m a van de str i jd voor he t be
houd van dit bedrijf achter de 
rug is en dat — zoals t rouwens 
reeds werd bevestigd — de be
slissing van de A.B.R.-bazen o m 
in m a a r t 1969 de deur te Kes
sel-Lo dicht te doen niet zal 
worden gewijzigd. 

Met andere woorden : er zijn 
te Leuven een aanta l fraaie 
kleurs indikale volzinnen ge
sproken, m a a r er is geen enke
le onverzettel i jke eis gesteld 
tot het bekomen van waarbor
gen. 

De vergelijking met de fa-
brieksbezett ing Anglo-Germain 
in Wallonië dr ingt zich op. De 
Waalse fabriek werd gered om
dat heel Wallonië in het geweer 
kwam. 

Te Leuven zal, na wat schijn
gevechten, het oorspronkel i jke 
plan volgens h e t " onwr ikbare 
scenario ui tgevoerd worden : 
sluiting zonder meer ! 

j.il,iLlllil!llI!::'i,riiliil'iillili!!llllilllll!ll ii;i«liiililiilillii lilllliilillibilijilllililililll:illll!lllliillllllli:illlllil!lii,ild^^ Il,aiiiilllïll!iilli;iliillliilllillllilllliii.',iïlli! 

Einde van het jaar vierde Rotterdam opnieuw een (bescheiden) triomf je over zijn konkurrenten: 
een noorse tweehonderdduizendtonner (een der grootste schepen ter wereld) deed de neder

landse haven aan. Het schip vervoerde echter slechts een gedeeltelijke lading. 

WAT DE WAALSE 

SOCIALISTEN 

WILLEN 
De Waalse socialisten hebben onlangs een Ivongres gehou

den te Verviers. Zij hebben daar ingewikkelde her\()rmingen 
uitgebroed, die in de lucht z\\e\en. üni voor de liongrcssisten 
liet geval enigszins op te klaren, heeft men er tekeningetjes 
moeten bij maken. 'Een organigram, zoals dat geleerd heet. 
De Waalse socialisten, in tegen.stelling met hun vlaamse pai tij
genoten, beschouwen Wallonië als een ekonomisch geheel, 
e\enals Vlaanderen en Brussel. Zij willen buiten de bestaande 
unitaire instellingen nog een nieuw stelletje organen in het 
ie\en roepen. Ken uitvoerend orgaan, een soort \\etge\end 
orgaan en een planbureau worden voor de drie ekononiische 
gewesten voorzien. Dan zouden er nog niet nader genoemde 
organen worden opgericht die allerlei taken zouden dienen 
op te knappen, zoals het bij mekaar harken van sjjaargelden, 
beleggingskredieten en dgl. die de waalse ekononuc terug op 
gang moeien trekken. 

Al deze wankele, losjes in mekaar geklikte instellingen 
hebben geen scherfje werkelijke macht en ook geen cent 
begrotingkrediet. De verklaring voor deze onmogelijke poespas 
is, dat het verlangen van de Walen naar grotere zelfstandigheid 
wordt gedwarsboomd door hun ekonomische machteloosheid. 
Zij willen grotere onafhankelijkheid om naar hun eigen in
zicht hun ekonomische noden op te lossen, maar weten dat 
zij daardoor de noodzakelijke middelen beperken. Fr is een 
pijnlijke tegensteUing tussen hun ge\oelens en hun belangen. 

Oud-minister Leburton waarschuwde voor de splitsing van 
de kredieten voor de ekonomische heropleving. Hij zei dat de 
Walen zich niet mochten beperken tot het spaarwezen en de 
belastingsheffing op hun eigen grondgebied. Hij zei verder dat 
de begroting van sociale zaken evenmin mocht worden 
gesplitst, omdat de waalse bevolking veroudert. Hij betoogde 
dat de Walen de middelen niet mochten afsnijden, die hen bij 
het bereiken van hun doel moeten dienen. Hij stelde dat de 
nationale solidariteit nu voor het zuiden moest spelen « zoals 
zij 20 jaar geleden voor het noorden heeft gespeeld ». In duide
lijke taal betekent zulks, dat de Walen geen federalisme mogen 
nastreven want dat zij de spaargelden en de belastingsop
brengst uit Vlaanderen nodig hebben. 

De houding van de Walen is bijzonder cinisch. Zij berust 
bovendien op een vervalsing van het nabije verleden. Volgens 
sommigen werden circa 100 miljard in de veroordeelde waalse 
mijnen weggesmeten, terwijl er in Vlaanderen steeds 
industriële onder-ontwikkeling is geweest. Vlaanderen heeft 
steeds het grootste aantal werklozen gekend en het grootste 
aantal pendelarbeiders die destijds, naar een woord van de 
A.B.V.V.-sekretaris Major, als koelies werden behandeld. Vol
gens de recentst beschikbare statistieken (1961-64) is de •wel-
vaartindeks in Vlaanderen 81, in Wallonië 102 en in Brussel 
157. De « rijkste » vlaamse provincie heeft een lagere levens
standaard dan de armste waalse provincie. De 5 arm.ste arron
dissementen zijn vlaamse arrondissementen ; zij-bereiken niet 
eens een indeks 60. 

In 1945, op het eerste waals nationaal kongres, was er een 
sterke meerderheid voor separatisme (eigen waalse staat of 
aanhechting bij Frankrijk). De-waalse dames en heren wilden 
de dierbare vlaamse broeder feestelijk in de drop laten. Nadien 
werd op hetzelfde kongres deze separatistische stemming ver
anderd in een grote meerderheid voor federalisme. Toen dach
ten de waalse medeburgers er niet aan, de nationale solidariteit 
aan het noorden te betonen die zij nu voor het zuiden opeisen. 

In deze eenheidsstaat heeft Vlaanderen de eerste ekono
mische om^venteling gemist, die werd ingezet met de uitvin
ding van de stoommachine. Deze omwenteling is vollechg ten 
goede gekomen aan Wallonië, omdat de vindplaats van de 
kolen de vestigingsplaats werd van de grootnijverheid. 

In de nieuwe ekonomische wetmatigheid komen de 
bedrijven, die aangewezen zijn op massale aanvoer van grond
stoffen, zich vestigen aan zee of aan de diepe wateren. Deze 
nieuwe stand van zaken is voor Vlaanderen met zijn ligging 
bij de zee een nieuwe ekonomische kans. 

De ekonomische politiek in het unitaire België bestaat 
erin, bedrijven die in Vlaanderen thuishoren naar Wallonië 
over te hevelen. De eerste-minister wil Wallonië « maritimi-
zeren », d.i. met een « boulevard » pijpleidingen Wallonië 
industrieën bezorgen die in Vlaanderen dienen ingeplant. 

Deze dwaze ekonomische politiek zal onze kansen bij de 
tweede omwenteling in het gedrang brengen. Wij zijn geen 
tegenstander van een selektieve regionale politiek die loons-
intensieve bedrijven naar Wallonië draineert. Men moet zich 
inspireren op Zwitersland, dat geen grondstoffen bezit en geen 
uitweg heeft op zee. Hier worden uit één kubieke meter staal 
door een loonsintensieve industrie voor vele miljoenen uur
werden gefabriceerd» 

Wij willen een eerlijk federalisme en we willen daarbij 
de Walen niet eens in de steek laten. Maar wij willen niet in 
een eenheidsstaat blijven samenhokken met diegenen die het 
alleen op onze centen gemunt hebben ep op de koop toe onze 
eigen ekonomische opgang belemmeren. En die bovendien, 
zoals bleek op het kongres van Verviers, met de franstalige 
Brusselaars pakteren om het oude vlaamse Brussel en vlaams-
Brabant te verfransen. 

R. Matlhejssens. 
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8 WIJ 

In het novembernummer van de « Revue Générale Beige » heeft de heer José 
Desmarets, oudhoofdredakteur van het met de bijdragen der vlaamse vakboniiers 
rechtgehouden anti-vlaamse dagblad « La Cité » en katoliek schepen van Ukkel, 
zijn mening omtrent het toekomstige statuut ven Brussel ve.konJIgd en vrijwel 
tegelijkertijd wijdde « Le Soir » een groot artikel aan het « gematigde en rea
listische » voorstel van de brusselse soc'alisten. 
De geringe plaatsruimte waarover wij beschikken laat ons niet toe de beide voor
stellen uitvoerig te ont!e;ien; gemakkelijkheidshaSve zui'en wij ze gelijktijdiq 
behandelen en nagaan wat ze met elkaa^ gemeen hebben en waarin zij van elkaar 
verschillen. 

\K <,eincciisth ippclijkp dochtelimi^ea 
\ ei dienen venneld te \\()iden de uit 
b i d d i n g van de aggloniciaue, dus het 
dooi bleken \ an » de goidel waann 
Biussel zich benepen gevoelt » de \ i i | 
Iitid \dn liet ge/inshoofd op hel gebitd 
\dn hel onden\i)s de iwtLialighcid \ a n 
de besuiuisdicnsien <>epaud giaudc nicf 
de centaligheid \ooi het peisoiieel naar 
\c rhoudnig \an de behoetten (.tnieen 
s<happcli)k IS ook nog de 7o\eelste \ e r 
k i l l ing dat Biussel als tiefpunt moet 
opensi 1 in \ooi de tuee gemeenschap 
pen die elkaai moeten begiijpen (en 
l ianea is , e \ idemment ' ) om samen \e i 
dei giootse dingen te \en \e /enhjken 

De meningen \ an on/e plannenmakeis 
lopen eihiei uueen op het gebied van 
het staiuui /elf tlai aan Biussel moet 
v\oiden "cseveii en \ an de d i iiiiii \ooi t 
\ loeiende besiuui^oiganeii 

ü e biusseUc soeiaiisten /ipi \ooi het 
belioiid \ in de geiiieeniehjke auiono 
niie n.idai de agglomeiaiie haai \ isie 
M)im / i\ hebben gekiegen dooi de toe 
\üegni^ \ in zoveel mogelijk i mdge 
nieenleii / i l wouleii oxeigegaaii lol de 
voiniin^ \an een aggle>iiieiaiieia,iel, 
M i i i \ i i i de buigemeesiei \ an elke ge 
meente leelUens deel zal uitmaken sa 
men mei de leden die naai lato \ iii een 
])ei 20 000 invvoneii /uilen geko/en woi-
eicn \ ia een geiiapie \eikie/ ing (dus 
dooi de beslaande genueiiiei.iden) 

Dt houding \aii de heei Dtsmaiets 
is mmdei lechtl niig Hij begini v^el 
Il et \ isi IC stellen dat de huidige ver 
sniup iiiig van hei hoo(eistedeli)k ge 
bied 111 19 gemeemen de/e laatste in 
de i) imogeli|kheid plaatst een leeks 
lunkues uit te oeteiitii die m le ie tot 
de bevoegdheid v iii een a^gloineialie 
orgaan /ouden beho'cn Hoewel de/e 
ziciii\vi|/c tol de alsehatlmg van de buis 
iel-je gemeenten /ou moeien leiden aeht 
hl) het ])t ikiisehei /e nog vooilo|)ig iii 
&l uu! Ie hoiidiii n u 11 /e ic ov(ikoe])e 
k i l elooi een supi i kommunaal o ig ian 
met een kollege (ovetcenslemmend met 
tie se>ti ilisiisehe agglomeratieraael) sa 
men te sullen vu een getiaple veikie 
/mg {)\\\L\ I)I | leihlstietkse veikiezing 
met dgemeen siemiceht 

Het elteibeek:>e gemeeniei i idslid 
S/oiidi hteli ons m tie <i Buissclse Post » 
leeds vooigerekend hoe teiiugathiig de 
vlaamse vertegenvvooidiging ei iii de 
soeiahsiisthe agglonieiaiieiaad /ou uit 
7ien er is 1 vlaamse buigcmeesiei (St 
\ , itlia Beuliem) naast Ib fianstalige 

I n het /ou al een giooi mii.ikel /i|ii 
nullen ei ondei hel bOlil dooi de hui 
digc geiiieeiiieiaden le veikie/en leden 
lu)^ een paai \ lainingen moehien voor 
k o m e n ' 

De doui Desmaiels vooigeslme leihl 
siieeksp verkiezingen /ouden wel enkele 
\ 1 imiiigen meei in de agglomeiatieiaael 
kunnen bieiigeii m a n lot een paii taiie 
vel ic gell^^ooullgltl4 /ou IKI evenwel 
i.ooii komen 

De liankofoiien zullen indeulaad 
mets onveilei laten om de vlaamse ge 
meens th ip le Bi ussel vooi aliijel in een 
mmoiaa i i e po/iiie teuig te dimgen 
V nul 111 dat /i] steeds uitpakken mei de 
oj) \ ilse gTonden beuisiende bevveimg 
d II (ie biiisselse bevolking vooi SO t h 
uil li.tnkoionen besi lat Hel is die vti 
houding die zij als een ma\imiiin be 
s(lu)uv\cn vooj de veilegenv\ooidiging 
\ 111 de ivvee gemeenschappen in een 
e \eiiii.ele agglonieiaiieiaad 

Het IS vveikehjk besthanund n u t 
v\tlke l-wide tioiivv veivvaandheid en 
gt l )uk u u lealiieits/in de fiankoloneii 
het piobleein Biussel benadeiiii \1 him 
d iognd tne i i beiusleii 0[) valse vooisltl 
linden u i \ u k e e i d e gevolgtiekkingen 
(lil weikeliik kens(*lieisend /ipi vooi de 
v\ lanweield u a a u n on/e Ugeiispeleis 
leven 

Zo sehnjft Desmarets « \llt ^loic 
steden bieiden /ich iiii \ \ iii 
om /OU Bi ussel /ich niet uiibiei 
d e n ' » I n h i | heeft hel dan nog ni iai 
eens — en /o doen ook de «oeialisten —-
ovei de goidel waai binnen Bi ussel op 
gesloten zit He t weze dan nog m u r 
eens ge/egd de Vlamingen vullen de 
Biiisselaais met opsluiten deze laalsleii 
mogen zieh vestigen ovei il w i ii /i] vul 
len, m lai /i] moeten zich schikken lua r 
de taalicgeling van hun nieuwe vesii 
gmgspl lats Dit is alles, maar dat )uist 
willen /i] m e t ' D i a r en neigens andcis 
ligt de OOI/uk van de huidigc niou 
lijkheden ' / o i l s de /aken /leh nu liLeii 
aan/ien betekent uitbieiding vooi hen 
enkel u i l g iu i op verovciing rn veili iii 
sing 

\'\ aiineer de frankotonen bcw^ien d ii 
ei geen niizonderingswetten mogLH /ijn 
VOOI BI ussel d.in spelen zi) vals \\ int 
tegeli|keitijd eisen zij wel ui t /ondeungs 
legelmgen voor de Brusselaars die /ich 
in vlaamse gemeenten gaan vestigen 

Wat de huidige taalveihoudingen te 
B I ussel betieft lopen de door de fianko 

foncn vooiopgezelte cijleis ,1111114 int 
een Dcsmaicts zegt d^t er te Bi ussel 
l'i t h fi inkolonen zipi en m sommige 
gemcenien zelfs <)j t h , iciwijl de so 
cialististhe buigemeester van Sint Gillis 
onlangs 111 de kamer veiklaaide d i t er 
111 zipi gemeente niet meei dan 2 t h 
Nedei landsspiekenden /i)n ' 

Waaiom echter vci/ellen zi) / i ih le 
gen de invoeiing van de subnaiionali 
lelt en het insehii)vcn \A^n de inwijke 
Imgen in een dubbel taaliegistei •' Dat 
de hankolonen d u nicl aanvaarden, be 
wi)st oveiduideli)k dal zij bezield zijn 
met oneeiliike bedoelingen en met wil 
len af/ien van de veidcie veifransmg 
\dn de |aaili)kse loevoei van \ l i m i i i 
gen le Bi ussel 

l e n \M\ de aaiisdomme aignmenten 
die de fiankofonen de )ongstc ii|d meer 
en meei aanvoelen om een parilaii be 
slum \,in de hooldstad te bekampen is 
het volgende veimils \ i i tweipen onze 

, i( n i i i o n d e » haven is, zouden de VVa 
len en li inkolonen hel icdii moeien heb 
ben ei een n uiona il disli ikl v 111 le m i 
ken en ci een paiilaii btheei op ie ti 
sen \ \ l u o m hel daa ib i | gelaten^ \ls 
men dan toch bezig is, kan men even 
goed Henegouwen als « nation.ile » 
v i n d p l u i s vin igii motions en stoil 
p l u i s v m 100 mil| lid m de koleiimi| 
neii en 1 iiik we-,eiis de ligging v 111 de 
(1 naiion ile » vvateival van C 00 en v 111 
de ' n uionale » sluw vin de Gileppe 
oiuki p i i i l i n beheei v m \\ ikn e 1 
\ 1 immgeii slellen ' 

Moeien wi] veiilet g u n ' 

In hel souihsUsdi vooisul /owel ils 
in dal V i'i Desmaiels woidi gepleit vooi 
de lv\eetalii,heid van de biussclsc lie 
sUiuiseliensleii en de teiilaligheul vm 
de beambleii nicl hel uilsluitende elocl 
li<inseenlaligen 111 de \eisehillende oili 
eiele dieiisien le kunnen benoemen u i 
dit_ op giondslag van de behoelien en 
van de v ei houding bv 80 t h (i mko 
loiun en 20 t li \ lamingen \e ioi idei 
slel even d n een handelaai ie Biiissd 
twee bedienden nodig heeft, van vue 
zal lii{ hel meest dienst kunnen vti 
wadi lu i vm I eeiilili>e II ankofooii en 

1 eeni iligc \ 1 iming of VTU 2 tvsccta 
ligen •' 

De Vlaag stellen is ze beaniwooiden ! 
Aangezien de openbaie iunktie er een 
is van menselijke betrekkingen tussen 
de buigers en het gemeentelijk gezag '> 
hel toch maai nouna i l , dat a l l ege 
meentcbedienden in staat zouden zi)n 
alle buigeis te wooid te staan De bc 
dienden /ijn er toch vooi de bevolking 
en niet omgekeerd ! 

I n vue v\eiist deel uil le maken van 
het el lil toch met slecht bezoldigd ge 
meentepeisonecl moet zich maai de no 
dige moeite geven om de daartoe ver 
eiste taalkennis le vcivserven Kan men 
zich ttouwens inbeelden dat ooit een 
enkele Nederlandseéntalige te Bi ussel in 
een duektiefunktie zou woiden be
r o e m d ' Kog nooit heeft lem.ind zidi 
de moeite gegeven uiteen te /ellen hoe 
zulke tweetalige diensten met dubbel 
eeiiialig beditndenkadei kunnen vver 
ken Hoe zal de eentalig fiaTise duèk 
teui zich veisiaanbaar kunnen 111 iken 
VOOI zi|n eentalig vLiamse ondeige 
sdiikie ' I n omgckeeid (maai dit is 
h I isl oiule iikh 1 11) 

In hel vuiii v m /i)n betoog laat Des 
maieis / u h een kostelijke bekentenis 
oniglippen « 1 ilii)ke geiiueiiteli|ke 
poliiieke Icideis zullen v\anneei zij lot 
i^vlonieiaiiefunkties /uilen getoepen 
/ifii de oogklepjjen laten vallen en Brus 
sel hesiuien met de bekommeiing ei de 
hooldsiad \ in icdcieeii v 111 le maken » 
Dus toch oogkleppen n u ' Dus lodi de 
bekommeiing nu v m Buissel de hoold 
si ui V 111 de 11 iiist lil en illeeii le 1111 

k e n ' Is dit, komende uit onveuladi le 
bion, geen zw.iie besehuldiging? 

De koiumcniator van « Le Soir »> 
biengt het ei nog beter af, waar hi j 
schrijft dat gehoopt vvoidt dat de vlaam
se meeideiheid van d u land de weield 
zal ve ib i /en door haai gematigdheid. 
Ge moet maar durven ' De gematigd
heid van de Vlamingen — lees . van 
de un i t ane leiding van de drie zoge
naamde n ilionale paitijen — is er mede 
de ooizaak van dat de huidige nioei-
li)khedcii te Biussel tot een goidiaanse 
knoop zijn uitgegioeid 

Fn m dit veiband zouden wij' een per
tinente viaag willen stellen : welke on-
ledelijke eisen stellen de \ lamingen 
te Bi usse l ' 

De \ ' lamingen zijn te Brussel de fians-
taligen steeds ter vuile gev\eest en heb
ben het, doot hun tweetaligheid, de 
fianseentaligen steeds mogelijk gemaakt 
ovei hun m g naar de hoogste bestuurs 
liinkiies op le klimmen Iets waarvoor 
ZIJ lensloiie zeer slecht beloond zijn ge 
wolden Eisen zij dat waalse kinderen 
te Bi ussel 111 nedeil mdstalige klassen 
zouelen ge/et w o l d e n ' Eisen zij da l 
fiansonkiindigen zouden benoemd wor
den in de biusselse gemeentediensten? 
Lisen ZIJ biiigemeestei of schepen te kun-
1 en wolden met ISedeilands a l l e en ' Ei
sen zi] dal op officiële plechtigheden de 
iiuluik zou gegeven vvoiden dat Brussel 
een uitsluitend vlaamse stad i s ' Eisen 
zi] dat 111 de brusselse ziekenhuizen de 
h mstaligcn zouden behandeld worder 
(a la vele un t i l e) dooi eentalige vlaam 
se II isen ' 

Tot besluit enkel dit: de Vlamingen zijn bedaarde en verdraagzame mensen; zij 
denken er niet aan Brussel of de Brusselaars te willen vervlaamsen ; zij willen 
enkel met rust gelaten worden, ook te Brussel en over alle middelen kunnen be
schikken om zich daar volledig te kunnen uitleven als gemeenschap, gelijkgerech
tigd met de franstaligen. Opgesloten in hun fransééntalig getto voelen de brus
selse taalrassisten dit aan als een daad van vijandschap, als een bedreiging van 
hun eigen bevoorrechte pozitie. Het is hjn mentaliteit die moet veranderen, niet 
de onze I Zoniet zal, alle wetten en statuten ten spijt, een harmonisch samen
wonen van Vlamingen en Walen in de belgische hoofdstad nooit mogelijk zijn. 

file:///crhoudnig
file:///eiiii.ele
file:///ukeeide
file:///limiii
file:///iitweipen
file:///eisehillende
file:///eioiidei


ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 

Een Italiaanse firma met een betgische vestiging vierde verleden week te Brussel Kerstmis met 
een plechtigheid, waarop wat eretekentjes aan personeelsleden uitgereikt werden. Paola én de 
pauselijke nuntius, mgr. Oddi, vereerden deze publicitaire aangelegenheid met hun hoog bezoek. 
Zo zaten de 3 grote K's (Kerk, Kapitaal en Koningdom) in levende lijve voor simbool te spelen. 

WELK PERSONEEL?... 

Volksvert. Anciaux had de 
minister van Binnenlandse Za
ken om inlichtingen gevraagd 
over het aantal bevorderde 
ambtenaren, waarvan hij de 
kategorieën opsomt en hoeveel 
er van taalrol veranderd zijn. 
De minister antwoordt met een 
wedervraag, nl. of het geachte 
lid het personeel van de ge
meenten Brussel-Hoofdstad be
doelt dan wel van zijn depar
tement ! We menen nochtans 
dat wanneer men zulk een 
vraag aan een minister stelt, 
die dan toch heel wat perso
neel beheert, het evident is dat 
de vragensteller dit personeel 
bedoelt en dat een nadere be
paling volmaakt overbodig is. 
Indien minister Van der Poor
ten met dergelijke wedervraag 
meent dat hij een humorist is, 
dan is hij er naast. Hij kan al
leen een grove moppentapper 
genoemd worden. 

NA DE INNOVATION-RAMP 

Volksvert. Mattheyssens stel
de de minister van Binnenland
se Zaken een uitvoerige vraag^ 
over de maatregelen die men 
zou getroffen hebben na de 
brandramp in de brusselse 
Nieuwstraat. Hij vroeg ten 
eerste of de brandweer in ver
band met de ondervonden be
lemmeringen in de Nieuw
straat een advies had uitge
bracht aan het stadsbestuur 
van Brussel. Hij vroeg vervol
gens of er maatregelen zouden 
getroffen worden om de volsla
gen ontoereikendheid van de 
eflektieven der eenheden van 
de provinciale kommando's 
van de burgerlijke bescher
ming op te voeren en sugge
reerde in dit verband of een ge
deelte van de jaarlijks opge
roepen dienstplichtigen geen 
dienst bij de civiele bescher
ming zou kunnen doen zoals 
dat in Italië het geval is. Hij 
wou ook weten welke opleiding 
door het Rijk is voorzien voor 
beroepsbrandweerofficieren. 

Ten slotte vroeg de h. Mat
theyssens welke maatregelen 
werden getroffen om een einde 
te maken aan het fungeren bij 
de vrijwillige brandweer van 
officieren, die nooit de daar
voor opgelegde kursussen voor 

officier hebben gevolgd. 
De minister zal wat het ver

slag betreft inlichtingen bij 
het stadsbestuur van Brussel 
inwinnen en een eventueel ant
woord rechtstreeks overma
ken. Inzake civiele bescher
ming betwist hij de « volslagen 
ontoereikendheid » met te ver
wijzen naar de herstrukture-
ring sinds 1956, waardoor uit 
65.000 verspreide vrijwilligers 
beter gestruktureerde groepen 
werden gevormd van in totaal 
10.000 man. De opleiding van 
adjunkt-peletonchefs is aan de 
gang, het aanvullen van de pro
vinciale kommando's geschiedt 
geleidelijk. De minister erkent 
evenwel dat voor oorlogstijd 
en zeer grote rampen (wat was 
de Inno-ramp dan wel ?) de 
eftektieven ontoereikend zijn 
wanneer men alleen een beroep 
op vrijwilligers doet. Er wordt 
dan ook overwogen miliciens 
in te lijven (de suggestie van 
ons kamerlid !). De mogelijk
heid en de omvang daarvan zal 
afhangen van de hervorming 
van het leger. Daarom heeft de 
minister kontakt met zijn kol-
lega van Landsverdediging ge
nomen. 

Op het volgende lid van de 
vraag antwoordt de minister 
dat er geen onderrichtingen in
zake de opleiding van beroeps
brandweerofficieren bestaan. 
De gemeentebesturen zorgen 
voor de teoretische en prak
tische opleiding van het brand
weerpersoneel in hun dienst. 
De diensten van het departe
ment houden zich echter mo
menteel bezig met het opstel
len van een minimum-program-
ma, dat zal gelden als leidraad 
voor de gemeentebesturen . 

Wat de brandweerofficieren 
betreft in de vrijwillige brand
weerkorpsen verwijst de minis
ter naar hel model-grondregle-
ment voor 'n gemeentelijk vrij-
willigersbrandweerkorps, dat 
onder meer bepaalt : « In de 
gemeenten van meer dan 5.000 
inwoners en deze die als cen
trum van een gewestelijke 
groep aangeduid worden mo
gen alleen tot officier benoemd 
worden de kandidaten, die met 
vrucht de vakkursussen voor 
brandweerofficier hebben ge
volgd of een proeftijd in een te 
dien einde erkend gemengd of 

beroepskorps hebben doorge
bracht». Bij gebrek aan kandi
daten die deze voorwaarden 
vervullen mogen onderofficie
ren benoemd worden, die zich 
dan onverwijld in regel met de 
voorwaarden voornoemd moe
ten stellen. De provinciegoe-
verneurs en de inspekteur-ge-
neraal van de brandweer hou
den daarop toezicht. Tot slot 
deelt de minister mede dat de 
reglementen voor gemeentelij
ke korpsen zullen herzien en 
aangepast worden in het kader 
van de uitvoeringsbesluiten 
van de wet van 31 december 
1963. 

RCA TWEETALIG... 

Volksvert. Coppieters stelt 
zich niet licht tevreden met 
ministeriële antwoorden op 
zijn vragen en terecht. Zo 
wenst hij van de minister van 
Buitenlandse Handelsbetrek
kingen aanvullend te weten hoe 
het nu eigenlijk zit met het 

Rijksuniversitair Centrum te 
Antwerpen, dat foutief onder 
het tweetalig stelsel werd ver
meld. De minister van Nationa
le Opvoeding had de h. Coppie
ters verzekerd dat geen enkele 
beschikking voorziet dat het 
R.C.A. tot het tweetalig stelsel 
behoort . 

In zijn antwoord erkent de 
minister dat het Nederlands 
de onderwijs- en bestuurstaal 
is van het R.C.A. volgens de 
wet van 9 april 1965. Met be
trekking tot het voordragen 
van kandidaten voor de Prijs 
van de Minister van Buiten
landse Handel houdt hij even
wel rekening met de franstali-
ge afdehng van de voormalige 
rijkshandelshogeschool die 
trapsgewijs van jaar tot jaar 
wordt afgeschaft. In afwach
ting van de totale likwidatie 
van deze afdeling wordt het 
R.C.A. uitgenodigd 5 kandida
ten per taalrol voor te dragen. 
Eens te meer wordt dus van 
Vlaanderen veel geduld ge
vraagd en wordt de wet via 
brusselse interpretaties netjes 
omzeild. 

CENTRAAL KOMITEE 
VAN VISSERIJFONDS 

Tot veler verbazing zal men 
via het antwoord van de minis
ter van Landbouw op vraag 
van senator Jorissen vernemen 
dat bovenvermeld komitee 
naar belgische geplogenheid sa
mengesteld is uit Vlamingen, 
Brusselaars en Walen, deze 
laatsten waarschijnlijk nauw 
betrokken bij de visserij. Men 
vindt er zelfs ambtenaren on
der, die van ver noch van bij 
iets met de visserij te maken 
hebben. Is het al zonderling 
dat de minister van Landbouw 
bevoegd is voor Zeevisserij — 
in casu sinds jaren een waalse 
hereboer — de samenstelling 
van dit fonds is al niet veel re
delijker. Doch wat vrilt ge : 
Ons Heer moet zijn getal heb
ben en het unitaire België ook.. 

GEEN RANGEN, 
WEL RANGEN 

Op een parlementaire vraag 
had de minister van Verkeers
wezen aan volksvertegenwoor

diger dr. R. Van Leemputten 
geantwoord dat « de klassifika-
tie per rang, die onlangs in het 
statuut van het staatspersoneel 
werd ingevoerd, bij , de 
N.M.B.S. niet bestaat ». 

Volgens art. 9 van hoofdstuk 
IV van het statuut van het per
soneel van de N.M.B.S., zijn er 
bij deze maatschappij perso
neelsleden van lagere rang III 
en met rangnummer IV. Er 
zijn ook personeelsleden bui
ten rang . 

Hierover opnieuw door dr. 
Van Leemputten ondervraagd, 
geeft de minister nu het be
staan toe van personeelsleden 
buiten rang, rang I, rang II, h » 
gere en lagere rang III 

Deze (onvolledige) indeling 
heeft betrekking op 1.2S0 per
soneelsleden. Met de taaiver
houding is het natuurlijk nog 
lang niet zoals het zou moeten 
zijn : 657 franse taalrol, 623 ne-
derlandse taalrol . 

TWEETALIGE REKENINGEN 

De « Interkommunale Distri
butie Dender-Geraardsbergen » 
die gelast is met het innen 
voor rekening van de Inter
kommunale Maatschappij 
« Denderlec », stuurt naar de 
eentalige nederlandse gemeen
ten van het exploitatiegebied 
van deze maatschappij tweeta
lige rekeningen. Dit is ontegen
sprekelijk in strijd met de be
palingen van de wet op het ge
bruik der talen in bestuursza
ken. 

In zijn antwoord op een par
lementaire vraag van volksver
tegenwoordiger dr. R. Van 
Leemputten, zegt de minister 
van Binnenlandse Zaken dat 
zulks te wijten is aan « het feit 
dat de n.v. Interkom zich van 
dezelfde mekanografische kaar
ten bediende voor de interkom
munale Idel ». 

Volgens de minister heeft de 
interkommunale « Denderlec » 
intussen reeds opdracht gege
ven eentalige nederlandse 
kaarten te laten drukken en 
daarvan uitsluitend gebruik te 
maken voor het verzenden van 
rekeningen aan de aangeslote
nen van baar exploitatie-ge
bied . 

De zoveelste keer ! Verleden week was ons aller koninklijk echtpaar eens te meer op kulttireU 
toer te Brussel. Natuurlijk m een jranstalig tea ter ! Bijna week aan week is het zo... 



MEER SG 
De kcisiboodstli.ijjpen en ecu ]);i<\r 

aiiniesUe-oebareii deden ook dii jaar 
ijdel aan. hr zijn "een Diiekoningen. die 
OU", de \ietie brengen, ook pre/ideni 
Johnson nier mei zijn he/oek aan I'au-
Ins \ ' 1 . 

In dit \ooi\eikie/ing^|a.ir is de \er-
denking sierk dat Johnsons be/oek aan ^ 
Rome xooial bedoeld is om indiuk ie 
ni.iken op de 46 miljoen nooidamevi-
kaansc k.ilolit ken. \ \ aa i \an een groot 
aaiual ook kie/ers /.ijn. Overigens stel
len we \ast dat Ameiika's duik op Sai
gon niei ^teik genoeg is. om Ziiid-\'iet-
D.nn IC bewegen én lot sociale leclit-
\a.iidiglieid in het eigen gebied én tot 
een ge-.piek mei de V'ietkong. Zolang de 
/iiid-\iein.imese maclitshebbeis een der
gelijk gesprek alleen zien als een gespiek 
\ a n <)\ei\\ innaars tot ovei wonnenen. kan 
f'U \niclubaai o \ e rkg met plaats \ in-
«len. Xoduans was /niks de gedioonule 
gelegenheid (^simiiliaan met een onder-
bieking \an de ameiikaanse Itichibom-
haulementen oj) Xoord-X'ielnam) om het 

I Mis /<) kol ie kc! slbesland lot een qu.isi-
»î i 11111 iel bestand te \ ei lengen. 

1'ekiiig, dat dubbel \ ieemd slaal le-
geno\er het westerse kei si mis, zorgde 
II OU wens \oor een « kerstpakket » onder 
\()ini N.iii / i |n 7de kei nonlploliing. en 
iiK i een laad \an .\Iao \ooi elke kom-
iiiiiiusi u die ei ZKII \aii bewust moet 
zi]n dat politieke mat hl zich in de loop 
\.\\i zijn geweer bevindt ». De cxplozie. 
oNereensteinniend met tieze \an 20.000 
'] XT . was dan het chinese ainwooul op 
de westeise \ redesilluzies. 

Pauliis \ ' I zelf had het o\er de in-
\\ciidige viede. zonder dewelke een uit
wendige niet mogelijk is en over de 
i^kiislelijke) vreugde, te \erkiezen boven 
het genot. ^Vijze woorden, die echter 
weinig induik schijnen te maken, tenzij 
hier en daar lippendienst. Andere opge
merkte kerstboodschappen waren deze 
\ a n koningin Elisabeth van Engeland, 
tlie zei dat Engeland zijn moeilijkheden 

DAN WEZEN 
zcni te boven komen, zonder verder te 
siipuleien <jp welke wijze, en de realis
tische boodschappen \ a n bondskanselier 
kiesinger. Het westduitse regerino's-
hoold zei tot de Westdiiitsers dat er zon
der de N A T O in Europa geen veiligheid 
kan beslaan en dat West-Duitsland de 
bandeen met Erankrijk niet kan verbre
ken noch op lange termijn Engelands 
plaais in een verenigd Europa kan wei
geren, zonder Europa's pozitie tussen de 
twee (kroten in het gedrang te brengen. 
]n een boodschap tot Oost-Duitsland zei 
de kanselier dat men een volk wel kunst
matige grenzen kan opleggen doch een 
natie niei zo maar kan weg\'egen. Ook 
zei hij dat zijn regering zich niet liet 
onimoedigen door de vertraging in de di-
plonialiek-ekonomische oixming naar het 
Oosten. 

Deze dubbele kerstboodschap onder 
lijnt eens te meer de centraal-europese 
pozitie van Duitsland. Eensdeels moest 
ze een weinig zalf leggen op de wonden 
van de Vijf en van Engeland na de te
leurstellende Zes-konferentie te Brussel, 
anderdeels was ze ook bedoeld als steun 
voor Roemenië, dat zich van de War-
schanpakt-voogdij wil cjntdoen, afgezien 
van de moeilijke besprekingen met Bel-
gi.ido (dat herstel-betalingen eist) tot 
hei valling der diplomatieke betrekkin
gen. Meteen poogde Kiesinger met de 
boodschap aan Oost-Duitsland een na
tionalistisch verwijt te weerleggen. Maar 
is één boodschap daarvoor voldoende ? 

In het Klein-Europa likt men zijn 
wonden. De Benelux-oprisping \ a n 
kwaad humeur gaf te Parijs aanleiding 
lot een oppozitie-maneuver dat jammer
lijk ineenstortte. In zijn repliek ging mi
nister Couve de Murville op de koop toe 
nog verwijten maken aan de Vijf ! Een 
tv])isth gaullisti,sche taktiek. 

De I^akt van Warschaiilanden werden 
gekonfronteerd met Roemenië's wens, de 
Duitslandklauzule in de verdragstekst af 
te zwakken en met de arabische klacht 

over te geiingc diplomatieke en mate
riele steun. Andermaal vertolkte Roe
menië hier een onafhankelijk s tandpunt 
door zijn verdragspartners een gebrek 
aan realiteitszin te verwijten. He t ver
breken der diplomatieke betrekkingen 
met Te l Aviv beroofde Moskou en sa
tellieten van de mogelijkheid, druk op 
Lsraël uit te oefenen. Daarom verbrak 
Boekarest de diplomatieke betrekkingen 
met Te l Aviv niet. De diplomatieke 
breuk versterkte de pozitie der radikalen 
in Israel, waardoor een redelijk kompro-
mis onmogelijk dient te worden. 

In Israël zelf verliep het eerste kerst
feest onder joodse kontrole te Betlehein 
onder bovkoL van de arabische katolie-
ken, terwijl op partijpolitiek vlak de 
geboorte van een Verenigde Socialisti
sche Partij nakend is, echter zonder Ben 
Goerion. Deze partijpolitieke hergroepe-
ling gal reeds aanleiding tot scherpe akn-
\ allen van Dajan op ministers Esjkol en 
Eban. Deze meningsverschillen werden 
voorlopig bijgelegd, doch het is duide
lijk dat het gevecht tussen Israëlische 
duiven en havikken lang niet einde is. 
Zowel 111 het joodse als in het aiabistlie 

kamp is de strijd tussen de ladikalen en 
de gematigden nog volop bezig. De ver
vanging van Ahmed Sjoekeiry, leider 
van de Palestijnse Bevrijdingsorganiza-
tie door Jehia Haminoeda, wijst er op 
dat men in palestijnse en arabische mid
dens een realistischer leiding wenst dan 
deze van Sjoekeiry, berucht geworden 
door zijn allures van sterke man, met 
sterke uitspraken doch zonder sterke 
politiek en leiding. 

De griekse kwestie, waarvan de ont
wikkeling onrechtstreekse invloed op de 
Midden-Oosten-krizis uitoefent of er een 
invloed van ondergaat, scheen zo te evo
lueren da t Konstantijn, mits een mini
amnestie (vooral ten voordele van zijn 
getrouwen doch ook van enkele links-
centrum-politici o.w. Papandreoe jr) en 
een vage belofte nopens een referendum 
over de grondwetsherziening, naar Ate-
ne zou terugkeren, terwijl Makarios er 
zou aan denken als staatshoofd van Cy
prus ontslag te nemen. Hoezeer ook ba
kermat van de westerse beschaving, Ate-
ne blijft ons verbazen met tipisch oos

ters aandoende kionkelinseu. 
K.V.B. 

Terwijl in Israël zelf de strijd tussen duiven en havikken voortwoedt, is de her
bewapening in het Midden-Oosten volop aan de gang. In afwachting van ameri-
kaanse supersonische bommenwerpers zal Israël 48 Skyhawk-jachttoestellen 

krijgen. 

POZITIEVE EUROPESE BALANS 
De iiiilnik van de iongste partij euro-

])ese pokiM- te Hriis.sel ten spijt zijn er 
bij nuchter loekliken voldoende elemen
ten in het ciiroi)ees dossier 19()7 om tot 
een pozitiev e balans te besluiten. Is er 
geen snelle opgang geweest en is er in
tegendeel stagnatie — voor grote zaken 
jiast een « langzaam aan » — er is ook 
geen europees verval na te gaan en het 
is vooral niet tot een versplintering van 
(ie gemeenschap der Zes gekomen. De 
vrees was nochtans niet denkbeeldig dat 
het in de Zes naar aanleiding 'van de 
nuMiingsverschillen over I-"ngelancl.s kan-
didatmir tussen Frankrijk een.sdeels ^n 
de overige vijf ))artners anderdeels tot 
een breuk zon komen. De gemeenschaps-
bolangcn der Zes gingen echter ook in 
december 1!)()7 VCMM' alle andere belan
gen en dat is ten slotte van kapitaal be-
l.ing. .\lleen daardoor reeds sluit de 
europese balans H)ü7 pozitief. 

liet is natuurliik spijtig dat Wcst-
r.uropa nog steeds in twee ekonomische 
blokken verdeeld is, van de ene kant de 
Zes van bel Verdrag van Rome en van 
(Ie andere kant l'ngeland en de ex-leden 
v.in (ie Zeven. De nu reeds met geringe 
i 11V bied van de H.IvtJ, zou bij een ver-
snit'lling niet wat van de Zeven is over
gebleven in aanzienlijke mate stijgen, 
(les te meer daar laigeland een ekono-
iiiiscb zwaargewicht is. De huidige moei
lijkheden van de britse ekonoinie wijzi
gen niets aan het feit dat Groot-l?rittan-
nié nog steeds op monetair en ekono-
niisch vlak een der belangrijkste mo
gendheden ter wereld is. Dat is trou
wens gebleken uit zijn rol tijdens de 

voorbereiding van de Kcnnedv-ronde, 
waarvan de verwezenlijking eerder op 
.\nierika dan op Europa moet wachten. 
In li)()7 is immers toch een begin ge
maakt met de afbraak der tolmuren bin
nen het kader van de E.E.G.-gemeen-
schap, wat in 1968 zal merkbaar worden. 

Een tweede voorname europese ge
beurtenis was de versmelting der E.E.G.-
kommissies tot één kommissie. Normaal 
zou aan het hoofd van deze eengemaakte 
europese kommissie de \Vest(Uiitser Wal
ter llallstein moeten gestaan hebben, 
voorzitter van de lüironiarktkommissie. 
Hij was echter geen persona grata in de 
ogen van de man van het l^^lysée, die 
tegen Hallsteins kandidatuur zijn nauwe
lijks verzwegen veto stelde, t'iteindelijk 
is dan de waals-luikse protestant en ex-
belgische minister van Ekonomische 
Zaken ,Iean 1-ley de eerste voorzitter van 
de eengemaakte kommissies geworden 
en heeft deze kommi.ssie in de tweede 
helft van het jaar haar invloed doen gel
den zonder evenwel enig supranatio
naal gezag te kunnen doen gelden. We 
hebben kunnen vaststellen dat de kom
missie geijoogd heeft een bemiddelende 
rol tussen P'rankrijk en de Vijf te spe
len, met een soms niet al te duidelijk 
standpunt in de nieuwe « slag om Enge
land ». Dat zou de GauUe niet geduld 
hebben. 

De britse kandidatuur heeft overigens 
gans het jaar ]9ti7 op europees vlak be-
lieerst én door de hardnekkigheid waar
mee de vroeger zo europees-schuwe 
1'ngelsen hun kandidatuur blijven stel
len (,de ekononii.sche nood is in Albion 

ook zeer hoog en er is geen ander alter
natief voor Engeland dan het europese) 
én door het wringen en wroeten in de 
schoot van de Zes zelf. Het werd de 
Britten ook duidelijk gemaakt dat ze na 
hun zo lang gekoesterd doch tans deer
lijk afgetakeld Gemenebest nog een an
dere erfenis moeten afzweren, nl, hun 
« special relationship » tot Amerika 
(dat meer en meer onder verdenking 
staat van ekonomische ondermijning 
van Europa). Het franse argument « we 
wensen geen amerikaans agent in onze 
europese gemeenschap » blijkt wel in
druk te hebben gemaakt. 

In deze veelheid van voor en tegen 
is het niet te verwonderen dat 1967 ons 
druk intereiiropees overleg bracht : te 
Den Haag (waar toen reeds de Britse 
poiiddevaluatie aan de kim verscheen, 
na en vóc'ir diverse monetaire inspuitin
gen door de westeuropese landen), te 
Checpiiers, in de westeuropese hoofd
steden, te Bonn naar aanleiding van de 

^jegrafenis van .\denauer. die als groot 
Europecer de geschiedenis is ingegaan 
en zo verder. 

De politieke evolutie in de landen van 
de Gemeenschap zelf verliep hier en 
daar met schokken. De franse prezi-
dentsveikiezingen brachten de Gaulle 
met de hakken over de sloot en de par
lementsverkiezingen leverden een gaul-
listiscli verlies van de meerderheid op, 
echter gekonipenseerd door de steun van 
de centrumpartij van (üscard d'Estaing, 
die nochtans op het einde van 1907 een 
distanciëring van de gaullisten beraamt. 

In West-Duitsland doorstond de grote 
koalitie tamelijk goed de vuurproef, al 
komt er op het einde van het jaar wel 
wat sleet op. Vooral de ouverture naar 
Oost-Europa stagneert, terwijl de op
komst van de N.F*.D. licht-verontrusten-

de vormen aanneemt. In europees ver
band schippert Bonn tussen Londen en 
Parijs, met de nadruk op de voorrang 
voor de E.E.G. vóór alle andere beden
kingen. In Nederland doorworstelden de 
gevestigde partijen een zware krizis, 
wat tot uiting kwam bij het sukses van 
de piepjonge D' 66. Italië ten slotte was 
van de Zes nog het rustigst. 

Buiten de Zes ging de aandacht ook 
naar de britse binnenlandse evolutie, die 
onvermijdelijk de weerslag van de stag
natie van de europese kandidatuur on
dergaat en vanzelfsprekend van de 
soberheidspolitiek van Wilson : heel het 
jaar 1967 vertoonde voor Labour bij 
tussentijdse verkiezingen een voortdu
rende achteruitgang. De griekse krizis 
valt builen het opzet van dit artikel. 

Een schaduwzijde was het quasi-fail-
lissement van Euratom, gevolg van een 
gemis aan een europees politiek gezag 
en van de krenteriglieid waarmee de 
leden-landen het centrum te Ispra 
(Italië) bedenken. Dit gemis aan poli
tiek gezag werd eveneens te Rome be
treurd, waar men de 10e verjaring van 
de ondertekening van het verdrag van 
die naam herdacht. Van sindikale zijde 
werd trouwens het verwijt van een te 
kapitalistische ontwikkeling geformu
leerd, van nationalistische zijde het ge
mis aan aandacht voor de etnische fa
cetten der europese eenmaking, noch
tans van zeer groot belang. 

Ondanks alles mag men de wens for
muleren dat de europese gemeenschap 
in 1968 van een zelfde dinamisme als 
in 1967 zou getuigen, ten slotte toch 
merkwaardig na de krizis van 1965, die 
een inzinking betekende die zich in 1967 
niet heeft herhaald. En dat is uiteinde
lijk zeer veel. 

K.V.B. 
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, BLACK POWER ? 
Op het oefenplein Estrel la 

bij Santiago op Kuba worden 
200 noordamer ikaanse negeis 
gedri ld in straat- en guerillage-
vechts takt iek. In amer ikaanse 
kr ingen vreest men dat de /e 
manschappen vroeg of laat in 
de Verenigde Sta ten zullen in
gezet worden in het kader van 
de naar geweld overhellende 
s t r i jd der amer ikaanse negers 
voor rassengeli jkheid, resp . 
apar the id . Volgens andere ver
moedens zouden deze guerille-
ros kunnen ingezet worden in 
de nog te verwachten anti-V.S, 
gueril la in Lati jns Amerika. 
Zouden ze het dan beter doen 
dan wijlen Che GuQvaia ? 

INDUSTRIËLE 
INPALMING 

Braun A.G. (Aktien Ge-
sellschaft, wa t met onze Naam
loze Venootschap overeen
s t e m t ) die ongeveer de helft 
beheers t van de wes tdui t se 
m a r k t in elektr ische scheertoe-
stel len (zakencijfer voor 1966 : 
3 mi l ja rd bfr.) s taa t op het 
pun t opgeslorpt te worden 
d o o r de amer ikaanse konkur-
ren t Gilette (zakencijfer 1966 : 

"%.lii ^^ ""Nn i*^ 
In de chinese provincie Szecnan is, onder veel vlagvertoon 

oogst bezig. 
en gezwaai met Mao-leuzen, de rijst-

MANLIO BROSIO 
Een tans te Biussel meer nog dan moe-

ger vaak geziene biiiteidandse gast is Man-
lio Brosio, sehetaris genei aal van de 
N.A.T.O. en als dusdanig opvolger van 
Stikker, die op zijn beuit destijds het se-
k)etaiiaat-gene>aal van Spaak had oveige
nomen. 

Niets veiiaadt in deze giotc, slanke man 
met het ascetische gelaat de zuideise af
komst. De zeer koele, geiezetveeide Biosio 
ziet er veeleer een flegmatieke But uit dan 
de Italiaan die hij is. Hij stamt weliszvaar 
uit K\30i d-Italië, int Tuiijn, en hij zou dan 
wellicht toch kunnen dooigaan voor een 
levend bewijs van de tecnie volgens dewel
ke ('« chaque pays europeen ayant ses nor-
diques >) de Italianen uit het Noorden 
dichter bij de Duit<iers, de Nedei landers of 
de Biitten staan dan bij de Zuid-Fiansen 
die vlak in de buurt u\>nen. 

De tans 68-jarige Brosio heeft een schit-
ïerende diplomatieke loopbaan achter de 
rug, alhoewel hij slechts zeer laat in de 
canière is be^nnen. 

Hij maakte de eerste weieldooilog mee 
aan het italiaans-oostenrijks front, weikte 
nadien zijn rechtsstudiei af en vestigde zich 
als advokaat in zijn gebooHestad. Geduren
de een korte periode was hij aktief in de 
politiek als lid van de libeiale pat lij. De 
machtsovername door de fascisten na de 
Mars op Rome in 1922 stelde daar een eind 
aan en tot aan het einde van de fascistische 
era was Bi\>sio een doodgewone privé-man 
met een bloeiende advokatenpraklijk en 
zonder enige rol in het openbaar leven. Hij 
zal wel altijd een tegenstander van het fas
cisme geweest zijn, alhoewel in zijn curri
culum vitae geen feiten staan die daar op 
wijzen. Volgens de officiële biografen zou 
hij in het anti-fascistische veizet gestaan 
hebben, maar ook om dit te staven ont
breekt alle feitenmatei iaal. We houden hel 
er dus maar bij dat hij gedaan heeft wat 
miljoenen deden : gewc\)n hun wegje gaan, 
hun boterham veidienen en zorgen dat ze 
noch pi o noch conti a al te zeei in de kij
ker liepen. 

In 1943, toen de tvind in Italië reeds he
lemaal gediaaid was, zetelde hij in de mili-
tail e junta van het Nationaal Bevrijdings-
komitee, een wipplank van waaruit hij het 
sekretariaat-generaal van de liberale partij 
wist te bereiken. Hij werd minister zonder 
poitefeuille en nadien minister van Lands
verdediging in het kabinet de Gasperi. 

Een en ander dankte hij aan het feit dat 
in het posl-fascistische Italië er heel wat 
kansen waren voor mensen met een poli
tiek smetteloos verleden. De behoefte aan 
« zuiveren » was zo groot dat, toen in 19-11 

een ambassadem te Moskou moest rooiden 
benoemd, men lieel de caiiièie veigecfs af
zocht naai een geschikt kandidaat. Uitein
delijk dacht men aan Biosio, die een outsi
der was. Hij aanvaaidde en leerde in de 
weinige weken die hem restten voor zijn 
veitiek Vlij behooihjk Russisch. Hij was 
dus piaklisch vijf lis j<i^>, l*oen hij in de 
diplomatie teiecht kwam. 

De keuze van Brosio vooi de post te Mos
kou bleek een meevaller te zij?i. Het was 
geen gemakkelijke periode. Ei waren tussen 
Italië en de Sovjet-Unie in die tijd van de 
volle « Ixinde oorlos » een aantal ernstise 
wi ijvingsvlakken : heistelbetalingen, repa-
tiiëiing van krijgsgevangenen, de kwestie 
Triest enz. Biosio bleek een uiterst voor
zichtig ondel handelaar te zijn, een man die 
de kunst veistond om veel peisoonlijke re
laties te maken en die relaties stilletjes — 
achter de schermen van het eigenlijk poli
tiek bedlijf — te laten bewegen. 

De Italianen bleken in ieder gevat ge
lukkig met deze late diplomatieke roeping, 
want na Moskou kreeg Brosio Londen t^oe-
gcwezen. Ook daar vestigde hij zijn repu la-
tie van koele, geiezeiveerde en stellig niet 
van 01 iginaliteit en geest baistende diplo
maat die echter uitstekend de kunst ver
stond om in goede persoonlijke termen met 
zeer veel belangrijke mensen te komen. 
Ovei hem gaat het veihaal dat hij de 
krachttoer klaarspeelde om te lunchen met 
ieder der 647 leden van het Lagerhuis en 
ihet de lords van het H<ogeihins; zulks laat 
verondeistellen dat hij alvast één der eigen-
schafjfjen van iedei goed diplomaat in Iiogf 
mate bezat : een uiterst steike maag. 

Vooialeer hij in 1964 sekrelaris-generaal 
van de Na to werd, « deed > hij eerst nog 
de ambassades te Washington en te Parijs. 
In zijn ruashingtonse jaren kreeg hij een 
steike binding met de amciikaanse politiek 
en werd hij meer dan ooit voorstander van 
een atlantische koers vOor Italië. Naar ver
luidt zou hij te Parijs ook met de Gaulle 
in uitstekende lei men hebben geleefd, al-
Jioewel daaivan vandaag niet zo Jieel veel 
te merken is. 

Het zwakke punt van Biosio is hei ge
brek aan vizie, aan een biede kijk op de 
problemen. Dit gcbiek valt des te erger op. 
nu de Nalo in volle omioenteling is en een 
steike persoonlijkheid zijn stempel op de 
K\}mende evolutie zou hunnen di ukken. De 
soepele, koele en gerezerveerde Biosio is te 
veel charmante, gekultiveeide gesprekspait-
ner en te Tveinig man van ideeën om tans 
de lol te spelen die normaal van hein zon 
mogen veiwacht worden. 

A.N. loriyo. 

20 mil jard bfr .) . Een nieuw 
voorbeeld van geleidelijke in
palming door Amerika van de 
europese industr ie , zoals uit
eengezet in he t boek van 
Schreiber «Le défi américain», 
dat tans in gans V/est-Europa 
een verbluffend sukses boekt . 

OP DE VINGERS TIKKEN 
Kapitein-ter-zee Philippe de 

Gaulle, zoon van zijn vader en 
officier in de franse oorlogs
vloot, hield in Brazilië een 
perskonferent ie , die een parle
mentai re vraag van de franse 
hnks-demokrat ische senator 
André Cornu heeft uitgelokt. 
De senator vroeg t i jdens een 
senaatsdebat de minis ter van 
het Leger welke sankties hij te
gen een hoger officier van de 
franse vloot meende te treffen, 
« die in weerwil van het mili
taire reglement, polit ieke ver
klaringen tegenover de buiten
landse pers heeft afgelegd ». 
De minis ter bleef het an twoord 
schuldig. Hij had immers va
der de Gaulle nog niet ge
vraagd, wat hij mocht doen of 

moest laten ten opzichte van 
de « zoon van Cesar »... 

WEGGEGOOID GELD 
De jongste tegenslag met de 

raket « Europa 1 » bracht het 
europees ruimtevaartprogram
m a lelijk in gedrang. Deze mis
lukking is niet alleen een ge
volg van technische onvol
maaktheden doch ook van he t 
ontbreken van een europees 
politiek gezag, waardoor er van 
samenwerking en koordinat ie 
weinig in huis komt. Boven
dien \e roorzaakt dit gemis aan 
leiding niet alleen tegenslagen 
van technische aard doch even
eens een aanzienlijke st i jging 
van de kosten. Naar schat t ing 
70U « Europa 1 » bij een bete
re koordinatie en minder « a-
narcliie » een derde minder ge
kost hebben dan tans, met veel 
g io tc r kansen op sukses. 

> 

MEiHJSENHANDEL \ 
In de vijftiger jaren poogde 

Hongari je zijn gebrek aan bui
tenlandse deviezen te vermin
deren door het uitleveren van 
aangehouden bui tenlanders , 
vooral Amerikanen, tegen vet
te betaling in dollars. Een de r 
ijverigste leerlingen in di t 
« vak » is nog steeds de Oost-
duitse Republiek. Men schat 
het aantal politieke gevangenen 
da t sinds j a ren door Pankov 
aan Bonn tegen betaling van 
gemiddeld 40.000 mark per kop 
(een goede half miljoen bfr .) 
werd « geleverd » op 9.000 per
sonen ! In anti-kommunisti-
sche kringen beweert men zelfs 
dat er te allen tijde in de oost-
duitse gevangenissen een zeer 
groot aantal aangehouden per
sonen « in voorraad voor uitle
vering tegen betaling » word t 
gehouden. Ook Polen, Roeme
nië en de Sovjets gebruiken dit 
s is teem doch op een eleganter 
wijze : voor uitwijkingsvergun
ningen vraagt men tans hoge 
bedragen onder voorwendsel 
dat de kandidaat-uitwijkeling 
of zijn familie voor de gemaak
te opvoedings- en opleidings-
kosten van de be t rokkenen 
moet instaan. In Roemenië 
deed zich evenwel het tegeno
vergestelde voor : volksduit
sers die willen uitwijken hoe
ven tans nog « slechts » 10.000 
mark te betalen in plaats van 
25.000. 

In Beieren hiandt de tiiestigste feestverlichting van deze kerst
en nieuwjaarsdagen : op de grens tussen Oost- en West-Dnitsland 
werden 54 « feest »-lanipen aangestoken. Spijtig genoeg hebben 
ze hoofdzakelijk cds rezultaat dat de grens wat zichtbaarder 

woidt. 
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De T.V. en uw krant zorgen dezer dagen voor een overzicht van de nationale en de 

internationale politiek, het kultuurleven en het sportgebeuren in 1967. Wat U echter 

in de grote nieuwsmedia niet zult vinden : een overzicht van de Volksunie-aktivl-

teiten in en buiten het parlement gedurende het voorbije |aar. Deze leemte vullen 

wii aan door onderstaand overzicht van ds belangrijkste Jala en gebeurtenissen in 

het Volksunie-leven van het voorbije jaar. 

JANUARI 

De eeiste helft \an de eerste maand \an 
het jaai stond nog goeddeels in het teken 
\an een der ste\igste propaganda offensie
ven uit de geschiedenis van de X'olksunie : 
de abonnementenslag. 

Deze slag was twee maand \rocger be
gonnen met als objektief : 2 500 nienne ' 
abonnementen. Toen midden januaii de in-
\entaris opgemaakt werd, bleek de/e stieef-
norm meei dan tweemaal verwezenlijkt te 
zijn; in het totaal boekten onze piopagan-
disten 5 833 nieuwe abonnentcn. De \ijf 
bestgcklasseeide anondissemenien waien • 
Hasselt, Oostende-Veume-Diksmuide, Ton
geren-Maaseik, Tuinhout en Dendeimon-
de. 

Een jaar \ooidien — in ).inuaii 196o — 
had de Volksunie in het parlement en m 
de publieke opinie een zware dobber te 
\ei-weik,en gekregen De toenmalige rege
ring bcvfhuldigdc de paitij en an, aan de 
bazis te liggen \an de incidenten te Zwart-
beig. De %eipletteiende dokumentatie die 
de V.U. aan de pers o\eihandigde, samen 
met het dinamisch tegenoffensief in het pai-
lement. zoigden er \ooi dat de publieke 
opinie in een minimum van lijd \olledig 
geinfoimecid weid : het ti] sloeg om en 
uiteindelijk betekende de kwestie Zwart
berg — via een kort politiek inteimezto — 
het veidwijnen van de legeiing. 

Deze lei ten doken bij de eeiste v ei jaar-
dag vanzelf in de heiinneiing op; de V.U. 
stelde het piobleem Zwaitbeig in de Ka
mer oveiigens terug aktueel dooi de be
handeling te eisen van het dooi onze Ka-
meifiakue ingediende uetsvooistel voor am
nestie nizake v ei ooi delingen i.v.m. stakings-
feiten. Bedrijfsssluitingen zouden overigens 
later in het jaar heihaaldelijk V.U.-akties 
in en buiten het pailement uitlokken : 1967 
werd voor de Volksunie een « sociaal jaai Ï 
bij uitstek. 

In het pailement diaaide de molen der 
begrotingsdebatten, af en toe ondeibioken 
door een paar inteipellaties. Bij de intei-
pellaties kwam de V.U. aan haar tiekken 
met Coppicteis in de Kamer, die het over 
de kommercializering van de apoteken en 
het stellen der ristoino's had, een vooi mi
nister van Offelen gevaailijk terrein, om
dat deze P.V.V.-excellenlie in opspiaak was 
gekomen als geïnteresseerde in een « diug-
store »-ketting. 

In de Senaat interpelleeide Ballet minis

ter Haimel over diens leis. samen meï 
V d B , naar de Gaulle. 

De V.U.-senaatsfraktie diende een wets
voorstel in waaibij een kiedictveidcling in 
het Nationaal Fonds voor Wetenschappe
lijk Ondeizoek geëist weid op 60-40 l. h -
bazis voor Vlaanderen en VVallonié, de eni
ge bazis die de werkelijke bevolkingsv er-
houding uitdiukt. Later op het jaar — 
maar ook dat hing toen nog niet in de 
lucht — zou lond dit N F.W.O. met zijn 
voorzitter Willems een leusachtig schan
daal losbaisten, waaibij de vlaamse C.V.P. 
vreselijk te keer ging. De door de V U. 
voorgestelde icgcling ha l dit schandaal 
kunnen vooikomen. 

Partijvoorzitter Van der Eist maakte be
kend dat de V.U. niet voor de zgn. kom
missie Me^eis zal verschijnen, daar de sa
menstelling eivan voor de Vlamingen uit-
eist onaunstip; is. De V.U.-senaatsfiaktie 
rondde dit standpunt af door een wets-
vooistel de afschaffing van deze kommissie 
voor te stellen. 

FEBRUARI 

O p 18 febiuari zette een nieuwe faze in 
het paitijleven in : op die dag opende het 
vormingsinstituut Lodewijk Dosfel, onder 
voorzitterschap van Coppieteis, zijn eeiste 
Icssencyklus met een plechtigheid in een 
zaal van de biusselse middenstad. 

In de Kamer interpelleerde Mam its Cop-
pieters over de ontmanteling van de lucht
haven te St Denijs-Westrcm; Van der Eist 
hield een inteipellatie ovei de beschamen
de rezultaien van de nieuwe taahegeling in 
het biussels onderwijs. 

MAART 

Volksvertegenwoordiger Leys interpel
leerde over de voor de V.U. hoogst beledi
gende veiklaringen die de brugse proku-
reur Vossen had afgelegd na de (tot op 
heden nog niet opgeheldeide) bomaanslag 
op het Burchiplein. Mauiits Coppieters 
diende in de Kamer een wetsvoorstel in, 
waaibij het aandeel van de adel in de di
plomatie tot 10 t. h. werd beperkt; zelden 
is een vlaams-nationaal initiatief zo druk 
(« c'est horiible, ma chèie » )in de bius-
selse salons besproken. Volksvertegenwoor
diger Lootens diende een wetsvoorstel in 
ter aanvulling van de wet op de livieivis-

seiij. Tijdens het Kamerdebat over de koe-
pelwet v\aien de V.U.-tussenkomsten nief 
lilt de lucht. De V.U. had overigens inzake 
die kocpch\et nog een goeed beurt bij de 
publieke opinie toen Schiltz tijdens een 
T.V-debat netjes biandhout maakte van 
Fayat, Pede en Tindemans. 

De sensatie van de maand kwam van de 
jongeren Op 1 maart had de gentse \ NSU 
de (toen nog onwettige, maar sindsdien 
door Giootjans aanvaaide) fianskiljonse 
kasteschool te Wemmei bezet : pielude tot 
een veikiezingsstrijd die van 10 tot 20 maait 
aan de gentse univeisiteit zou woeden. De 
vlaams nationale studenten kwamen als de 
giote oveiwinnaais uit deze eciste studen-
tenverkiezingen in het land : met piaklisch 
1/3 der stemmen en 7 zetels op twintig. 
Alle andere ideologische lijsten samen haal
den nauwelijks de helft van dit V.N.S.U.-
rezultaat; Mieke Van dei Poorten, tweede 
op een liberale lijst en dochter ?an vader 
Herman, moest thuis te Lier gaan vertellen 
dat ze het geschopt had tot 3,19 t. h. en 
géén verkozene. 

APRIL 
Heel wat vooibeieidcnd organizatoiisch 

weik van de vooibije maanden kreeg in 
april zijn bekroning. Om te beginnen weid 
er een giote ledenslag afgekondigd, met als 
stieefnoim 5.000 nieuwe aansluitingen. Ver
volgens weid er op 13 apiil te Leuven een 
giote V.U.-meeting gehouden waarop 
Schiltz, Anciaux en Coppieteis het V.U.-
standpunt inzake de oveiheveling nog eens 
uit de doeken deden. 

Vic Anciaux hing een parlementair 
staartje aan de V.N'.S.U.-bezetting van de 
wemmelse fianskiljonse school, door over 
deze kwestie een interpellatie te houden. 

MEI 

Eenmaal is een begin, tweemaal is al tra
ditie. Mei zette in met de tweede 1 mei
viering van de V.U. Het jaar voordien was 
het Hasselt geweest en stond de meivieiing 
in het teken van Zwartberg en de limburg-
se problemen. Nu was het Turnhout, als 
hoofdstad van een eveneens schromelijk ver
waarloosd gewest. Bij een niet al te lekker 
weeitje werd begin tot tiaditie. 

Na het harde parlementaiie werk van na-
winter en vooijaar hadden een stel van on
ze volksv ertegenvs'oordigers trek in een fiis 
hapje lucht en wat buitenwerk. Anciaux, 
Mattheyssens, Babyion en Schiltz begaven 
zich op 17 mei naar Wemmei, waar ze met 
forse hamerslagen dikke kepemagels dreven 

DE VOLK 
Inmiddels was op 8 en 9 april te Brussel 

het tiende partijkongres gehouden : een 
maikante mijlpaal in de oiganizatoiische en 
ideologische ontwikkeling van de partij, 
c m . door de nadruk waaimee opgekomen 
weid voor doorbreking der verzuiling en 
dekonfessionalizering van de politiek. 

De dag nadien stapten de vlaams-nationa-
listen iftoluut de weield van een (voor hen 
nieuw) massamedium in : voor het eerst 
kwam het gastpiogiamma « De vlaamsna-
lionale gedachte en aktie » op het T.V.-
scheim Onze hoofdredakteur, die ook de 
latere filmen zou realizeren, stelde in de
ze uitzending het Dosfelinstituut en de 
V.N S.U.-overwinning te Gent voor. 

De V.U. zélf kwam trouwens nog even 
op het sclieim in de peisoon van Wim Jo-
rissen die met veel sukses een kijkkastdebat 
aanging met Leynen, Waltniel en Vanthilt 
over de limburgse pioblemen. 

.; ..^ timmerkarwei te Wemmel. De ^iiijd \oor Brussel stond in 1967 op het voorplan. 

door een tekstbord en de namaak-rennais-
sance eiken deur van het gemeentehuis. Zij 
hamerden nog maar eens op de kwestie van 
de franskiljonse kasteschool in deze rand
gemeente, tot grote woede van een in zij a 
middagdutje en machtsdioompjes opge
schrikte burgemeester die heel zijn levens
grote gewapende macht ter plaatse stuurde. 

Dezelfde avond deed Schiltz overwerk 
door in een T.V.-debat over de universi
taire problemen de vloer aan te vegen met 
zijn debatpartners. 

De wemmelse expeditie was een prelude 
tot de interpellatie die Vic Anciaux hield 
tot minister Grootjans, die uiteindelijk toch 
maar het onwettig schooltje had aangeno
men en voor vol verklaard : varken, ik doop 
u karper... 

De V.U.-kamergroep diende een wets
voorstel in tot opriching van een onthaal-
en informatiedienst in de brusselse agglo
meratie. 

Op 28 mei had de traditionele voormid
dagmeeting in « Majestic » te Antwerpen 
plaats. Er was gezorgd voor een innovatie : 
een expreiiment met een klank- en lichtspel 
dat nogal donker uitviel en vooral gewaar-
deeid werd door de aanwezige vrijers. Nou, 
aangezien de V.U. de partij van de jeugd 
én van de toekomst is... 

JUNI 

Een « biusselse » maand voor de V U. 
Het begon met het van de pers komen van 
de biochuie « Brussel, stad zonder gezicht », 
die op pozitief kommentaar werd onthaald 
ook in de andersdenkende pers. 

O p 17 juni werd, na een voorbereidende 
kampanje met strooibiljetten en affiches, in 
de Magdalenazaal door 3.000 aanwezigen 
het antwoord gegeven op de F.D.F.-provo-
katie : een zinclerende meeting waarop An
ciaux en Van der Eist het woord voerden. 

Ook in het parlement speelde de V.U. 
op de brusselse snaar. Senator Elaut inter
pelleerde over de taaitoestanden in de leu-
vense en vooial de brusselse akademische / 
ziekenhuizen, terwijl in de Kamer Mattheys
sens ihterpelleeide over een veiklaring van 
de oudeigemse P V.V.-burgemeester Del-
foige die zijn gemeentenat en had aangezet 
tot openlijke wetsovertreding. 

Met het veilof in het veisthiet hield de 
V U. een scherpe pailemcntaire eindspurï. 

Senator Ballet inteipelleeide over toeiis-
tische aangelegenheden en de senaatsgroep 
diende, tw ee wetsvoorstellen in : een ter wij-
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yanderen 

ziaing ^an het o\eile\ingspensioen der zelf
standigen en een ten bate van de gebrek-
Icigen en veiminktcn In de senaat kwam 
het tot een ongemeen schei p incident tus
sen Ballus (uit de platdietse gemeente Au-
bel) en Jorissen, naar aanlcidmg \an de 
Voerstieek. Baltus maakte het zo bont, dat 
een aantal \laamse kleurpolitiekeis Joris
sen bij\ielen : spektakel dat zo zeldzaam is, 
dat het hier niet on\eimeld mocht blij
ven. 

Vooits \sas juni een « sociale maand » bij 
uitstek. Dezelfde week dat het nieuws kwam 
over de de[mitie\e redding van de waalse 
fabriek Anglo-Gennain, maakte een metaal-
fabriek te Burcht haar voornemen te ken
nen om te sluiten. De V.U. ging ter plaatse 
de stakers steunen en zorgde, bij monde v an 
een interpellatie Schiltz, ook \oor parlemen
taire steun. Even later maisjeerde de V U. 
mee op in de grote gentse tekstielbetoging. 
De tornado die Oostmalle en de Westhoek 
Irof, joeg Anciaux in de question time met 

'f 

een mondelinge vraag naar de tribune t 
eerste van een hele reeks parlementaire 
y.U.-initiatieven terzake. 

En tenslotte werd op 26 juni de toestand 
in Limburg en de Westhoek behandeld in 
de tweede film van het gastprogramma « De 
vlaams-nationale gedachte en aktie » ; een 
sobere, sluitende dokumentaire die met één 
slag het peil der gastpiogiamma's naar om
hoog pepte. 

ZOMER 

Juli, augustus, september en zelfs nog ok-
ïober zijn de maanden van de politieke va
kantie. We hebben dit kapitteltje « zomer » 
genoemd, want alhoewel ook de V.U. het 
— in overeenstemming met het algemeen 
politieke tempo — wat kalmer deed gedu
rende deze maanden : vakantie was het ei
genlijk nooit. 

Het klassiek negatief 11 juli-geschenk aan 
Vlaanderen kwam dit jaar van Houben, die 
kort \oor onze nationale feestdag zijn plan 
ontvouwde om heel Brabant open te stel
len voor Leuven-Fians : nieuw lema voor 
de talloze II julivleringen waarop onze spre-
keis het woord vociden. 

In het parlement zette de V.U. haar 
schei pe eindrush vooit; zo ondeimeer re
gende het wetsvoorstellen. Oiaze kameile-
den dienden een vooistel in tot wijziging 
van art. 80 van het wetboek van koophan
del. De senatoren dienden liefst drie voor
stellen in : een tot bevordering van het sa-
neien of aanpassen van woningen, een in
zake de afschaffing van de dubbele aanslag 
inzake sociale wetgeving en een inzake de 
keuring van vleeswaren, gevogelte enz. 

De sociale kwesties bleven ook in juli de 
aandacht opeisen. Senator De Paep inter-
pellccrde over de sluiting te Burcht. Te 
Aalst tekende zich de dreiging van de slui
ting van een tekstielfabiiek af en de V.U. 
liet zich niet onbetuigd bij het inlichten 
van de publieke opinie. 

Even later — in augustus — richtte de 
V.U. te Gentbrugge Ledcbeig een solidaii-
teitsbetoging in met de arbeiders van de 
met sluiting bedieigde « Cotonnièie Gan-
toise ». 

De Ifzerbedevaait zoigde voor het ttadi-
tioneel vlaams hoogtepunt in de komkom-
meimaanden. 

Het hernemen van de politieke aktivitcit 
kondigde zich in september aan met een 
lecks nieuwe belastingen on tarief\eiliogin-
gen van de bij volmachten rcgeiende 

Een V.U.-delegatie bij de stakers te Burcht. De strijd tegen bedrijfssluitingen ging in 1967 het hele jaar door. 

N 
C.V.P.-P.V.V.-ploeg; zo werd o.m. het « au
tostradevignet » in het vooruitzicht gesteld. 
Dit nieuwtje viel samen met een reeks par
lementaire vragen van senator Ballet over 
de gebreken aan ons nationaal wegennet, 
die door minister De Saeger veklaard wer
den door de schuld te geven aan de te < he
te nachten ». 

Een ander tema dat in het nieuws op
dook was de ruzie tussen prins Karel en 
zijn gewezen vertrouweling Olivier AUard. 
Senator Elaut zette met gentse vierkantig
heid zijn voeten in de prinselijke teljoor, 
door een scherpe parlementaire vraag naar 
de eerste-minister te mikken. 

Sociale beroering ook nog in september. 
In Limburg steeg de onrust over de toe
komst van de eisdense mijn en de V.U. 
nam onmiddellijk haar plaats in bij het 
verdedigingswerk. De tolbeambten van het 
Eenheidssindikaat hielden een staking en 
werden daarbij heihaaldelijk gesteund door 
de V.U. 

OKTOBER 

Te Antwerpen zijpelde het bericht door 
dat Petrochim gedeeltelijk met verhuis 
naar Wallonië werd bedreigd. Dit nieuws, 
samen met de hele reeks bedrijfssluitingen 
in Vlaanderen en overhevelingen naar Wal
lonië, werd enkele weken later door Schiltz 
samengebald tot een forse interpellatie die 
hij een woedende Van den Boeynants tus
sen de benen gooide. 

Het P.V.V.-kongres te Knokke, voorafge
gaan door het Houben-plan voor provin
ciale decentializatie, maakte definitief een 
einde aan de vakantiestemming. De strijd 
tegen de « Pest voor Vlaanderen », leeds 
ingezet met een kampanje van een half 
miljoen V.U -kranten, werd vanaf nu ook 
veider gevoerd tegen alle schuttingen in 
Vlaanderen met een sprekende affiche. 

De vlaamse socialisten kongresseerden te 
klemskeike en v\at daar uit de bus kwam. 
was — blijkens de mening van «Standaaid» 
en « Libre » — goeddeels geinspireeid door 
elektoiale vices vooi de V U. 

Terwijl onze liaklies in de velschillende 
jjiOMiKieKiden van leer tiokken, v\erden 
op het V U.-sekietaiiaat te Biu<iscl de le-
ziill.ilen van de Icden^lag geteld • 5 138 
nieuwe aansluitingen, hetzij een nkkeltjc 
boven de streefnoim Biussel, Antv\eipen, 
Fongeren-Ha'-selt, St Niklaas en \rechelen 
hadden bij deze vooiuilgang de toon aan-
gegcv en. 

967 
O p 15 oktober te Heist op-den-Beig en 

op 22 oktober te Deurle-aan de-Leie wer
den de (ook reeds tiaditie geworden) V.U.-
kaderdagen gehouden : een gtote herfste-
lijke troepenschouw aan het begin van het 
najaarsoffensief. Hoogtepunt op deze ka-
derdagen was de rede van voorzitter Van 
der Eist, waarin de partijlijn bepaald werd 
zoals die enkele weken voordien was vast
gelegd op een verlengde weekend-veigade-
ring van het partijbestuur te Zutendaal in 
Limbuig. 

De vlaamse C.V.P. begon aan een weken
lang touwtrekken over de al of niet deel
neming aan de 5 nov^mberbetoging te Ant
werpen. Deze Echternach-spiingprocessie 
vond haar literaire neerslag in een anti-
V.U.-artikel van Jan Verroken, waarbij de 
man uit de vlaamse heuvelen het begiip 
« kakelen > in de nationale politiek mond-
gemeen maakte. 

De limburgse Maaskant balde zijn vrees 
en ongenoegen samen in een formidabele 
betoging van 20.000 mensen, waaronder 
heel veel V.U.-ers. 

Volksvertegenwoordiger Schiltz richtfe 
een uitdaging aan de P.V.V. om, in het ka
der van de uitzending « De vlaams-natio
nale gedachte en aktie >, over te gaan tot 
een debat met de V.U. over « het nieuwe 
Belgiè », dit naar aanleiding van het kon-i 
gres te Knokke. De P.V.V. verkoos ver van 
het strijdtoneel te blijven... 

De Kamer werd vervroegd bijeengeroe
pen om het volmachtenbeleid van V.d.B. 
aan een debat te onderwerpen. Topfiguur 
bij de oppozitie was Frans Van der Eist, 
die de socialisten gewoonweg in de scha-» 
duw stelde en die achteraf in de pers ver
heugd mocht lezen dat het er naar uitzag 
dat zijn paitij de enige échte en kombat-
tieve oppozitie in het pailcment voimt. 

De biusselse kwestie v^eid behandeld in 
de derde film van de « Vlaams nationale 
gedachte en aktie » : Vic Anciaux prezen-
teerde deze levendige dokumentaiie met 
veel stijl en ovenedingskiacht. 

NOVEMBER 

Hoogtepunt van de iiaj.iaiswcikino \\as 
oiigetv\ijteld de giote 5 novembci beloning 
te Antweipeii waaivooi onze kadcileden 
en piopagandi»>ten zich wekenlang hadden 
ingespannen en die ook C]ua saraensielUng 
van de betoging goeddeels een \ U -aange
legenheid was. Dit werd tioiiv\eiis in een 
aantal bladen grif erkend. 

Het N.F.W.O.-incident vulde de l oiom-
men van de katolieke vlaamse peis weken
lang, waarbij onveimeld bleol dat de op
lossing voor de hele zaak begin van dii jaar 
aan de hand werd gedaan dooi een v\ets-
voorstel van de V.U.-senaatsgroep. 

Onze senatoren bleven veidei wetsvoor
stellen indienen. In novembei waien her er 
twee : een voor verhoging van de kinder
bijslagen der zelfstandigen en een voor af
schaffing van de overdrachttaks ten bate 
van de getiotfenen te Oostmalle en in de 
Westhoek. Over de toinado-kv\estie inler-
pelleerden in de Kamer Mattheyssens en 
Lootens. 

Het Dosfelinstituut zette zijn tv\eede les-
jaar in, weer met een aantal kuisisten dat 
een einde boven de 200 Lig Op 27 novem
ber kwam instituut-vooizitter Coppielers 
overigens in het gastprogramma « De 
Vlaams-nationale gedachte en aktie » /ijn 
mening over de univeisitaiie expansie eens 
zeggen. Deze uitzending leidde tol een peis-
polemiekje over Leuven en tot een parle
mentaire Vlaag van de P V.V ei Delfoige, 
die koudweg het veibod van de F.V-uit
zendingen eiste « omdat er hulde aan Boims 
in gebracht werd ». 

November eindigde tiagisch te Oudenaar
de, waar tijdens een brutale rijkswachtchar-
ge op manifesterende boeren een betoger 
aan zijn einfle kwam. 

DECEMBER 

Het jaar eindigde, zoals het begon — 
altans wat ons blad betiett : met een abon
nementenslag, die wel even v ei naging 
heeft opgelopen omwille van de moedwil
lige weeisomstandigheden. 

Oj3 12 december vcischeen er in het 
Staatsblad een koninklijk besluit, dat door 
ons aller Saksen-Koburger met zijn vlaam
se voornaam ondertekend was : einde van 
een lange schermutseling die door Wim Jo
rissen in de senaat en in de paileineniaire 
Vragen en Antwoorden gevoerd was. Joiis-
sen interpelleeide overigens nog over de 
sociaal-ekonomische toestand m Limbuig, 
lenMJl zijn senaatsgioep een wetsvoorstel 
indiende ter legeling van de vooiiang der 
gebiuikte talen in officiële teksten 

De staking van het peisoneel van de met 
sluiting bedreigde A B R. te Leuven lokte 
een solidarileilsaktie van onze leuvense 
\ U. uit teivMjl ook nationaal weid stelling 
genomen. 

In de Kamei kwam het tot een botsing 
tussen V U en vlaamse C.V.P , toen Van 
der Eist een oorspionkelijke C V P -tekst 
— tans verloochend door zijn auteurs — ten 
vooidele van het pensioenslelsel der wegen» 
« incivisme » uit staatsdieni' oiilslaotn arab
le naai s oveinam en indiende 

Vlak tegen het keislreces .laii iiiicipcl-
kciden \'an I.eemputten en Babylon de mi-
nislei van Binnenlandse Zaken ovci de lia-
gische incidenten te Oudenaarde. 
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VROUWELIJK DOMEIN 

BIJ UITSTEK 
Voor de meeste vrouwen is en bhjft 

— alle progressisme ten spijt en niet 
noodzakeJijk tegen vooruitstrevendheid 
in — de keuken het meest eigen do
mein in haar leven. Er zijn er niet zo
veel die beseffen, hoeveel tijd ze van 
hun leven buitenhuis doorbrengen, het
zij op kantoor, atelier, werf, op de weg 
of in de lucht of op zee, hetzij nog op 
café of in bioskoop of in andere ont-
spanningsgelegenheden. Voor de mees
te mannen en werkende vrouwen is een 
dag nagenoeg verdeeld als volgt : een 
derde thuis (nachtrust inbegrepen), een 
derde op 't werk en een derde in of bui
tenhuis bij het beoefenen van hobbies, 
bij het nemen van ontspanning, vakan
tie of het nakomen van de zogenaamde 
sociale verplichtingen (vooral eigen aan 
mensen uit de zakenwereld, de indu
strie, de politiek, enz.). 

Deze verdeling, die niet van de ide
aalste is maar die zal veranderen naar
mate de werktijd zal verkorten en de 
vrije tijd zal toenemen (wat nog niet 
betekent dat deze vrijetijdsbesteding 
noodzakelijk thuis zal gebeuren) geldt 
niet voor de huisvrouwen, die alleen 
dat zijn (en dat is al meer dan voldoen
de). Van alle aktieve mensen zijn de 
huisvrouwen het meest thuis. Van die 
tijd verslijten ze vele uren in de keu
ken. Maar ook de buitenhuiswerkende 
vrouw verslijt nog al wat uren in de 
keuken, na haar werkuren. Het feit dat 
het aantal buitenhuis werkende vrou
wen niet zo klein is heeft trouwens een 
zekere invloed uitgeoefend op de struk-
tuur en de indeling van de keuken. Het 
heeft meegebracht dat deze strviktuur 
vooral afgestemd werd op efficiency en 
snelheid, meegaande met de ontwikke
ling van de tipische keukenuitrusting. 
Een andere faktor, die van grote in
vloed is op de keukenstruktuur en ui
teraard op de kcukenuitrusting is de 
koncentratie van de bevolking in de ste
den met de daaruit voortvloeiende 
vvoonruimtebeperking, al zien we nu 
een tegengestelde evolutie aan de gang, 
de vlucht uit de grootstad naar de rand-
steden, die meer opgevat worden als 
tuinsteden, doch waar niettemin ook 
grote flatgebouwen de ontwerpers 
dwingen rekening te houden met min

der grote plaatsruimte voor de keuken, 
zij het dat deze ruimte dan toch gro
ter is dan in de benepen woonomstan
digheden in de nu snel verouderende 
stadskernen. 

Ondanks deze beperkingen is de keu
ken ujt noodzaak des gebods een zeer 
belangrijke plaats in de woning geble
ven en zal ze dat nog zeer lange tijd 
zijn, indien niet altijd. We moeten het 
namelijk eerst nog zien gebeuren dat de 
mensen van de toekomst hun voeding 
zullen koncentreren zodanig dat een 
keuken overbodig zou zijn. Er is im
mers de smaakzin, die ook het zijne 
vraagt en het is een van de niet gering
ste der vijf zinnen. Is de keuken trou
wens niet de plaats waar zeer veel vrou
wen zich volop m hun element gevoe
len, hoe klein het keukentje soms ook 
is, waar ze zich via de kookkunst als 
een ander individu laat gelden dan 
maar een gewone huisvrouw, waar ze 
inderdaad in het toebereiden van de 
spijzen iets van zich zelf mengt ? Het is 
toch al velen opgevallen hoezeer een 
maaltijd van huis tot huis kan verschil
len, ook al is hij uit de zelfde" grond
stoffen samengesteld. Dat is niet alleen 
een kwestie van kookkunst (die in onze 
tijd een herwaardering beleeft ondanks 
de vele ingeblikte klaar-om-eten-maal
tijden en dank zij de ontwikkeling van 
de huishoudelijke scholen en de inten
se belangstelling voor kookboeken en 
tijdschriften-met-recepten). In iedere 
vrouw steekt een kok en hoe beter de 
kok hoe beter de kansen op een geluk
kig gezinsleven, om het met een tikje 
overdrijving te zeggen. In alle beroem
de uitspraken steekt een zekere dozis 
overdrijving, maar het blijft een (hal-
\e ) waarheid dat de liefde van een man 
door zijn maag gaat. Dat is dan de ver
binding tussen een gevoel en bepaalde 
zintuigen, die wel degelijk bestaat, 
doch op welk verband men niet altijd 
konsekwent doordenkt. 

De huiskeuken is dus een zeer belang
rijke plaats en dat heeft de industrie 
trouwens best begrepen. Na de eerste 
rage van de zakelijkheid in de keuken 
door de verschijning van steeds meer 
elektrische keukenmachines, waardoor 
deze plaats aan gezelligheid inboette, is 

Nee, op deze foto gaat het nu eens niet om het mooie meisje, altans toch niet in 
hoofdzaak. Een amerikaanse ftrma heeft bedi tikte weggooi-serviezen op de may kt 
gebracht. Wie op nieuwjaarsdag niet graag de oudejaarsavond-vaat omspoelt, 

schaffe zich best deze amerilcaanse dingetjes aan. 

er stilaan een nieuw evenwicht ontstaan 
tussen efficiency en sfeer. Van het vele 
nikkel en chroom is men overgestapt 
naar de kleuren, blijde, frisse en ook 
wel warme kleuren, die een sfeer schep
pen van behaaglijkheid zonder dat het 
werk er onder lijdt, integendeel. Dan is 
er de schikking, want een keuken is 
niet alleen een kookplaats, er moet ook 
een en ander opgeborgen worden. Door 
middel van de moderne techniek en om
dat zoveel ingenieuze — we moeten het 
wel bekennen : mannelijke — breinen 
er zich intens mee hebben bezig gehou
den, heeft men ook voor de kleinste 
ruimte een zeer goede verdeling en 
schikking gevonden. Het vergt een hele 
opsomming : draaibaar ingebouwde 
kasten, uittrekbare tafels en strijkplan
ken, deuren waarvan de binnenzijde 

VROUW VAN HET JAAR 
MiSiciiien woidt het menselijk we-

zertj dat een y>fftcieel zoveel als on
bestaand maar het belangrijkste be-
roep ter loereld tdtoefent, eent tot 
figuw van het jaar idtgeioepcn. We 
denken ntct dat het voor 1967 zal zijn 
en ook nog niet voor 1968. We be
doelen de huisvrouw, de huismoeder, 
in zeer veel gevallen ook nog « huis-
slcAjf > genoemd, maar dan meestal 
dooi de huismoeders zelf. 

Het is een der steeds zeldzamer 
uonlende beroepen die nog hoofdza
kelijk wortelen in een roeping. We 
uillen hier niet bezceien, dat de 
vrouw pas volledig vrouw is wanneer 
ze moeder lüordt. Dat schijnt een aan
vechtbare stelling te zijn geworden. 
Maar zelfs wanneer men in onze rk)g 
te mannelijk beheerste samenleving 
gaat aanvaarden dat een vrouxu, die 

geen moeder iiwrdt, evenwaardig is 
als een vrouw, die dat wel is, dan nog 
zal niemand de belangrijkheid van 
de huisvrouw en van de huismoeder 
kunnen ontkennen. Een belangrijk
heid die omgekeerd evenredig is aan 
de waar der ing die men er voor op-
br engt. 

Men beschouwt het als vanzelfspre
kend dat een huismoeder een zeven-
dagenweek heeft en 14 of 16 uren 
per dag in het geweer is. Men be
schouwt het als een argument, dal 
eeri huismoeder vrij 'Jou zijn (en niet 
zoals de werkende man of vrouw aan 
een discipline zou onderworpen zijn). 
Dat ze tijdens de dag tijd heeft om te 
dromen, te lezen, een praatje te slaan 
en bij het boodschappen doen de li
chaamsbeweging heeft, die vele bui
tenhuis werkenden niet hebben. Zijn 
dat wel argumenten'^ Hoe s.iool is 

die « losse tijd » van de huismoeder^ ' 
Voor de grote meerderheid is dat 
maar krap gemeten. En zelfs u<anneer 
er tijdens de dag een uurtje zou af-
mogen, wat dan nog? Hoeveel avond
uren komen daar niet bij door de 
centrale pozitte van de liuismorder 
in het gezin, die overdag gelegenheid 
en tijd vindt om het werk te doen 
dat ze 's avonds niet kan doen door 
de aanwezigheid van man en kinde
ren. 

De huismKyedef is voor ons jaar in 
jaar uit de vrouiu van het jaar. Bij 
deze jaaru'isseling wensen we haar 
echter een beetje meer waai der ing 
dan in het verleden toe. Geen icie-
rook, geen trofee, geen openbaie hul
de, maar wat meer respekt, tvat meer 
-wederliefde en nu stilaan een begin 
van een politiek, waarin de werkende 
vrouw thuis ook financieel gaat mee
tellen in onze sociale welvaartstaat. 
Al zal het wel altijd zo zijn, dat moe
der de vrouw veel dingen zal blijven 
doen, die met geen geld ter wereld te 
betalen zijn ! 

als etagère of kastje kan dienen, kasten 
met deuren die ook als tafel of werkta-
feltje kunnen dienen, het vermijden 
van opschriften door plastieken door
zichtige deksels, toename van de be
weeglijkheid, wegbergings- en gebruiks
mogelijkheden met soms verrassend-
eenvoudige kombinaties, (vooral Duits
land, Denemarken en Zweden zijn hier 
toonaangevend om ons tot Europa te 
beperken), en dan zoals gezegd de vele 
mekanische toepassingen op de keuken
werktuigen, een industrie op zich zelf. 

In dergelijke keukens werken moet 
een genoegen zijn. Hun aantal neemt 
vlug toe en bevrijdt de huisvrouw van 
ongemakkelijk werk, ongezond werk, 
slameur enz. Niet dat er werk te kort 
is want naarmate het welvaarts- en kul-
turecl peil stijgt stijgen ook de eisen. 
Maar we zijn er van overtuigd dat vele 
vrouwen zulk een moderne, efficiënte 
en gezellige keuken wensen, naast het 
stijgend aantal dat er reeds gebruik 
kan van maken. De droomkeuken van 
gisteren is vandaag goddank reeds in 
vele woningen werkelijkheid. In af
wachting dat alle vrouwen in Vlaande
ren zo'n keuken hebben wensen we de 
droomkeukenvrouwen prettige nieuw
jaars-keuken vreugde ! H. 

BELONING 
Alvin Beek uit Illinois (U.S.A.) werd 

ingevolge een vergissing door het ge
recht van Cleveland (Tennessee) opge
vorderd als gezworene. De man legde 
1000 km. af en verscheen stipt op tijd 
in de gerechtszaal, wat hem warme lof 
van de voorzitter opleverde. Zei de 
rechter : « Er zouden meer lui van uw 
soort moeten zijn, anderen zouden 30 
km. al te ver gevonden hebben », 

Toen de eerste zitting ten einde liep 
en Beek op zijn wagen nabij het ge
rechtshof toestapte trof hij op de voor
ruit een bekeuring wegens verkeerd 
parkeren aan. Wees dan een modelbur
ger ! 



AANKOPEN DOOR DE STAAT 

Aan groots opgevatte tentoonstellingen is er de laatste maanden geen gebiek in 
het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel noch m de muzea. Portugese kunst 
(een onbekende ten onzent), het Kubisme te Praag, 100 jaar portret- en figuur
kunst in het muzeum van het Koningsplein, een weinig verder kan nien 50 jaar 
mecenaat in het Muzeum voor Beeldende Kunsten gaan bekijken (eigenlijk maar 
25 jaar mecenaat, want sinds 1945 is er niet zoveel meer geschonken aan de Staat, 
die tans de verzamelaars opnieuw tot schenkingen wil prikkelen door — nog te 
geringe — fiskale faciliteiten en verminderingen), en in de koninklijke biblioteek 
eveneens ettelijke interessante tentoonstellingen, zonder de letro'^pektieve Del-
vaux te vergeten. 

Er is dus geen gebrek aan tentoonstellingen (we vernoemen nog de belang
rijke « Europese Figuratie 1967 — Prijs Marzotto) en blijkbaar is de Belgische 
Staat ietwat jaloers geworden van het sukses, dat « 50 jaar Mecenaat » te beurt 
valt. Daarom is tans in het Paleis voor Schone komsten een grote tentoonstelling 
te bezichtigen van de kunstwerken, in de loop van 1961 aangekocht door de staat. 
Het gaat hierbij zowel om het bestuur van de kunst en letteren nederhindse en 
•franse kuituur als om de koninklijke muzea van het land, alles samen bijna 700 
schilderijen, tekeningen, grafische werken, beeldhouw- en keramiekwerken, sier
voorwerpen enz. 

Een eerste rondgang in de tentoon
stelling volstaat reeds om zich af te 
vragen, op welk een manier de staat 
aankopen doet. Er steekt in deze aan
kooppolitiek geen lijn. In deze rubriek 
werd er vroeger al op gewezen dat de 
officiële kulturele instanties na de eers
te wereldoorlog in België de « trein 
hebben gemist ». De aankoopkommis
sies en de officiële jurys waren zo aarts-
konservatief ingesteld dat ze weigerden 
de nieuwe kunstuitingen een plaats te 
gunnen in de muzea en de officiële ver
zamelingen. Hoe lang heeft het niet ge
duurd vooraleer een Permeke genade 
vond in de ogen van deze grijze, achter
lijke « staalmeesters » ? Het zijn trou
wens niet de leidende politici die in de 
kulturele sektoren van ons land door 
kulturele kennis en dito inzicht uitblin
ken. Zelfs de huidige regering is een 
schoolvoorbeeld van kulturele onkunde, 
waardoor ze haar naam van kruide
niersregering dubbel en dik verdient. 
Onder het huidig bewind gaat de kultu
rele sektor al even kreupel als de we
tenschappelijke. We zouden uit de ka-
talogus van « 50 jaar mecenaat » zinnen 
en aanhalingen (o.a. van Jules Destrée) 
kunnen citeren, die een halve eeuw ge
leden geschreven of uitgesproken wer
den, doch die even toepasselijk zijn op 
de regenten van vandaag. 

Het besef dat men de trein miste — 
waardoor in de dertiger en veertiger ja
ren zeer verdienstelijke expressionisten 
niet in onze staatskollekties terecht 
kwamen en tevens als kunstenaar te 
kort werden gedaan in hun ontwikke
lingsmogelijkheden — drong toch gelei
delijk tot de hogere regionen door. Zo
als het zo vaak gebeurt is men op een 
zeker ogenblik van het ene uiterste in 
het andere gevallen. Onze kulturele pau
zen begonnen geleidelijk en dan steeds 
vlugger de figuratieve kunst uit de 
staatstempel te verbannen en wierpen 
zich als uitgehongerde leeuwen op al
les wat zich in de beeldende kunsten 
als nieuw aandiende. Het is de laatste 
jaren zo geweest, dat rijp en groen als 
reprezentatief worden aanvaard en 
voorgesteld als het neusje van de zalm. 
Een ander belgische hebbelijkheid is 
dat zowat iedereen aan de beurt moet 
komen om een of mcerdei-e werken 
door de staat te zien aangekocht. Een 
aankoop door de staat is echter al lang 
geen kriterium meer, hij blinkt werke
lijk niet uit door goede smaak en juist 
inzicht. We geven grif toe : het is in de 
huidige geestelijke verwarring, die zich 
uiteraard op spektakulaire wijze in het 
domein der beeldende kunsten manife
steert, niet gemakkelijk de gulden mid
denweg te vinden. Doch zoals de kunst
kritiek de jongste decennia een voor
beeld van verval is in ons land is ook 
het bent der topambtenaren, die voor 
de kulturele sektor moeten instaan en 
in feite almachtig beslissen over de 
richting van de officiële kulturele poli
tiek, met al wat daarbij om de hoek 
komt kijken, lang niet te beschouwen 
als een groepje mensen, die naast hun 
wetenschappelijke vorming en kennis 
ook uitblinken door de goede smaak en 
door het openstaan voor de goede 
kunst zonder meer. 

Op ca. 500 doeken en tekeningen heb
ben we zegge en schrijve één oud «chil-

derij gexien. Hét betreft het kleine drie
luik van de abt Antonius Tsgrooten 
(1507) van Goswijn (of Goossen) Van 
der Weyden (ca. 1465- na 1538) drie 
mooie paneeltjes, die verloren hangen 
tussen de grote lappen hypermoderne 
dingen en maaksels in deze zaal van het 
P.V.S.K. Het betreft een aankoop van 
het Muzeum voor'Schone Kunsten te 
Antwerpen. Op het eerste gezicht zou 

men zeggen, dat dit muzeum dus de eer 
heeft gered. We weten echter dat ook 
andere provinciale muzea oude mee-
sicis hebben aangekocht in 1967, doch 
dc/:e aankopen zijn in de tentoonstel
ling te Brussel niet vertegenwoordigd. 

Ook de kunst vóór 1920 komt in de 
huidige aankooppolitiek bijna niet 
meer aan bod. We hebben er een por
tret van Oleffe zien hangen, een Pasque 
Aubin en nog een paar namen en daar
mee is de kous af. Is er van onze grote 
expressionisten niets meer te koop ? 
Dal zou toch meci dan verwonderlijk 
zijn. 

Een derde vaststelling is de meest 
beschamende : hoe is het in godsnaam 
mogelijk dat men « werken » durft ten 
toon stellen die men namens de staat 
heeft aangekocht en die bestaan uit bij 
vb. een blad papier met drie lijnen op, 
of schabouwelijke koUages, of 'n uilstal
ling van infantilisme of van onkunde. 
We noemen in dit verband niet graag 
namen doch vragen ons af welke idioot 
bij vb. de « Petite cafétière sur fond 
gris » heeft doen aankopen ? Ook de 
pop art ontbreekt niet en zo kunnen we 
een « Hommage a Permeke » « bewon
deren » : een soort ledikant met een 

ruw-houten pop erop, bestaand uit on
derdelen van oude meubels, dit alles in 
't bruin geverfd. Met wat goede wil kan 
men in deze kleur en de ruw-plompe 
vormen wel een herinnering aan Perme-
ke's stijl en sfeer ontdekken, maar is 
dat « kunstwerk » werkelijk een staats
aankoop en een expozitie waard ? Men 
moet zich daarbij toch afvragen, waar 
het zo geroemd « gezond verstand der 
Belgen » is gebleven, nota bene van su
per-Belgen ? 

Is het dan allemaal slecht ? Gelukkig 
niet, dat zou wel het toppunt zijn. We 
hebben een « klassieke » Landuyt ge
zien, een Marcel Boon, een goede Felix 
De Boeck, drie mooie lino's van J.J. De 
Grave, een mooi marmer van J. Hol
mens, een knap brons^van Nat Neujean, 
mooie etsbladen van Ilse Van den Bo-
gaert, een zeer mooie burijnets van 
Maurice Van den Dries, drie knappe 
gravures van J. Van Ruyssevelt, teken-
bladen van Antoine Marguerite, gravu
res van René Carcan, 2 mooie plastie
ken van Charles Leplae en Christian 
Leroy, een jonge Tytgat, « Le café ro-
main » van Roger Somville, een minder 
goede Roel D'Haese, enz. De koUekties 
kant, glasramen, tapijten, oosterse sier
en gebruikvoorwerpen, opgegraven 
voorwerpen, enz. vallen uiteraard bui
ten onze kritiek kvermits het meestal 
om algemeen erkende oudheidkundige 
voorwerpen gaat (met de zeer mooie 
aanwinsten van het muzeum van Ma-
riemont). 

R. CORTY 

hello s. hoQsse 

PERSOONSBEWIJS 
zuidnederlandse auteurs, uitgegeven 
X Persoonsbewijs » van de noordne-

In de reeks autobiografieën van nooid- tn 
door Desclée-De Brouwer, verscheen zopas 
derlandse schrijfster Hella S. Haasse. Geboren in 1918 in Batavia (het huidige 
Djakarta) studeerde zij skandinaafse letterkunde aan de gemeentelijke universi
teit te Amsterdam, debuteerde in 1939 met verzen, huwde in 1914 en publiceerde 
bewerkingen uit middeleeuwse en vertalingen uit vreemde liriek en balladenpoë-
zie. In 1948 schreef zij de novelle « Oeroeg ». In 1949 verscheen « Het Woud der 
Verwachting », een roman over het leven van Charles d'Orléans. In 1950 volgde 
« De verborgen bron », in 1952 « De Scharlaken stad » (weer een historische ro
man), in 1957 « De Ingewijden », literair gezien haar beste werk. Daarna volgden 
nog de romans « Cider voor arme mensen », « De Meermin » en « Een nieuwer 
testament ». Buiten romans en gedichten schreef ze ook nog beschouwingen en 
essays, benevens een toneelstuk. 

De in de reeks « Open kaart » nu ver
schijnende autobiografie is niet de eer
ste poging tot een levensverhaal : in 
« Zelfportret als legkaart » bracht zij 
reeds autobiografische notities. Het 
« persoonsbewijs » van Hella S. Haasse 
lijkt zeer goed, wat bouw betreft, op 
onze vroegere belgische identiteitskaar
ten : een kaart bestaande uit drie pa
nelen. Het ene gedeelte voor persoons
beschrijving, het tweede voor portret 
en handtekening, het derde voor de ver
blijfplaatsen. 

Persoonsbeschrijving eerst. Schrijf
ster betitelt het hoofdstuk « Omkijken» 

en het is inderdaad een terugblik in het 
verleden. De grootouders, de vader le
zend in « Die Kritik der reinen Ver-
nunft» van Kant, self-made intellektueel 
en vrijdenker die zich door zelfstudie 
Latijn en Grieks eigen maakte ; de moe
der, een vitale, zeer « vrouwelijke » 
vrouw; de broer tenslotte. En dan de 
gebeurtenissen : de jeugd in Indonezië, 
de puberteitsjaren, de oorlog, studies, 
de eerste verzen... 

Bij dit eerste luik van het persoons
bewijs sluit het tweede dan aanvullend 
en chronologisch aan. Tegelijk voltooit 
het het psichologisch portret van de 

auteur, zijn handtekening, zijn werk als 
zelfportret. Opvattingen over het enga
gement van de kunstenaar, beschouwin
gen over de kritiek, een terugblik op 
het eigen werk en de figuren die de au
teur schiep als zovele simbolen van de 
eigen innerlijkheid. 

Een derde is dan « Opruimen ». 
Het geeft een relaas over de geeste

lijke en fizische « verblijfplaats » van 
schrijfster. Het hoofdstuk begint met 
een beschrijving van de flat waarin zij 
gedurende vijftien jaar gewoond heeft. 
In het afscheid is er de weemoed aan
wezig om het heengaan uit een ver
trouwde sfeer; iets dat men door de ve
le jaren verblijf als vanzelfsprekend is 
gaan beschouwen. Maar de beschrijving 
van dit afscheid, dit opruimen van vijf
tien voorbije jaren wordt afgewisseld 
met teksten uit die periode die haar 
mening en haar pozitie tegenover be
paalde problemen formuleren. Er is een 
zeer revelerend stuk over het proces 
Eichmann waarin schrijfster o.m. zegt: 
« I k voel grote weerzin tegen twee ui 
tersten van propaganda waartoe dit 
proces aanleiding zou geven. En een de
zer uitersten is dan : de groots opgezet
te kampagne tegen kontakt en samen
werking met het hedendaagse Duits
land ». 

Er is een voor haar geestelijke pozi
tie verhelderend stuk over « menswor
den zonder God ». Er zijn vraaggesprek
ken o.m. met scholieren over het lite
rair werk en de literaire roem. Het zelf
portret dat Hella S. Haasse in dit boek 
tekent is veel meer een schets, maar 
dan een schets waarin de voornaamste 
trekken weergegeven zijn. In elke auto
biografie worden dingen verzwegen, an
dere sterker beklemtoond. « Het is niet 
mogelijk volledig eerlijk te zijn in au
tobiografisch werk », zegt ze ergens in 
dit boek over haar vroegere « zelfpor
tret ». Wat ons in dit «Persoonsbewijs» 
echter treft is een grote eerlijkheid, die 
zich ook openbaart in een gemis aan 
dat wat sommige autobiografiën onsim-
patiek maakt : het steeds vooraf alles 
geweten te hebben ! Voor een per
soonlijk kontakt met een der belang
rijkste hedendaagse schrijfsters uit on
ze literatuur is dit « Persoonsbewijs » 
zeker aangewezen... 

Hella S. Haasse : « Persoonsbewijs » 
— 125 blz. geb. 150 fr. Desclée-De 
Brouwer. Brugge. 



WALSCHAP 

IN HERUITGAVEN 
De uitgeverij Heideland zet de heruitgaf'^ van werk van Gerard Walschap 

^oort : zopas verschenen « Ons Geluk » en « bylle » opnieuw in een mooie ge
bonden uitgave. Walschap voorstellen moeten wij wel niet. Toekomend jaar 
wordt hij zeventig. Zijn werk dat jaar na jaar nog aangroeit en dat van een niet 
aflatende vitaliteit getuigt, behoort tot het belangrijkste der moderne nederland-
se letterkunde. En wanneer wij van zijn werk spreken, bedoelen wij in hoofdzaak 
Zijn romans. De romanschrijver Walschap blijft steeds, ook in zijn zwakkere wer
ken (en die zijn er vanzelfsprekend in zo'n uitgebreid oeuvre), belangwekkend, 
al was het maar om het feit dat hij steeds verrast, boeit, intrigeert, tegenspraak 
uitlokt. 

Wij hebben het begin meegemaakt van zijn doorbraak als romancier : wij 
hennneren ons nog zeer levendig de kantroversen die het opriep in katolieke mi
lieus en de niet steeds ongegronde maar vaak te bitse kritiek op dit werk, die met 
het kini het badwater wegwierp : het schokkende van Walschaps aanval en het 
erkennet in ons binnenste van de gegrondheid en de juistheid van menige vast
stelling, van menige aanval op « heilige huisjes » van toen. 

Walschap drukte — in het eerste deel 
^an de Roothooft-trilogie vooral — de 
gewetensonrubt uit bij een intelligente 
jonge vrouw. Hij kloeg de schijnheilig
heid aan, de verborgen zinnelijkheid in 
de zeer katolieke vlaamse dorpsgemeen
schap. Hij schilderde de bedreiging die 
ook voor de edelsten verborgen ligt in 
erfelijkheid en natuur. 

Het teit dat hij dit deed was niet he
lemaal nieuw in onze literatuur : de — 
niet voldoende gewaardeerde — Buys-
se deed het, met sterker sociaal aksent. 
Walschaps psichologisch realisme, in 
een nieuw-zakelijke stijl, is niet zozeer 
sociaal in de zin van Buysse. Zijn aan
val gaat tegen wat hij als de oorzaak 
van het kwaad erkent in de vlaamse 
dorpsgemeenschap, die hij bij voorkeur 
tot toneel van zijn romanhandeling 
kiest : de schijnheiligheid van een dub
bele moraal, de klerikale enggeestig-
heid die het leven verzuurt en het ge
luk bedreigt. Later zal hij niet alleen 
het klerikalisme, maar het geloof zélf, 
de door hem niet meer aanvaarde reli
gieuze opvattingen waarop de gemeen
schap is gebouwd, als reden van de 
kwaal voorstellen. 

De mens die naar geluk streeft en 
naar vrijheid als een noodzaak daartoe, 
zal zich uit deze religieuze banden be
vrijden : dat is het steeds weet her
haald motief in menig roman van Wal
schap. Naast dit religieuze motief is er 
een, dat zeer dikwijls eruit voortvloeit : 
dat van het huwelijk, van de daarin en 
daardoor opgeworpen moraal. 

Walschaps romans kunnen dan ook — 
zeer algemeen — in die twee kategori-
èn ingedeeld worden, hoewel de motie
ven elkaar vaak overdekken en in el
kaar vervlochten zijn : een aantal ro- -
mans waarin hij zijn filozofische in
zichten geromanceerd weergeeft en een 
aantal romans waarin het individuele 
le\en en de \erhoudingen van mensen 
onderling, dikwijls in een kleine ge
meenschap, vaak in het gezin, worden 
uitgebeeld. 

De twee romans die zopas bij Heide
land terug uitgegeven werden zijn een 
illustratie voor dit dubbele walschapsa-
motief. 

« Sibvlle » is wellicht Walschaps 
sterkste anti-klerikale (beter nog : an
ti-religieuze) roman. In 1938 versche
nen, bevat 't de neerslag van zijn toen 
nog recente geloofskrizis. Het is 't dra
matische verhaal van 'n jonge vrouw 
die haar geloof verliest en met haar ver
loochening eveneens een priester ten 
val brengt. Zij komt ten slotte tra
gisch om, op het ogenblik dat het geluk 
haar schijnt toe te wenken. « Ik heb 
haar leven beschreven zonder passie of 
polemiek, naar waarheid, uit deernis » 
schrijft de auteur op het einde van het 
boek. Maar in feite is er in « Sibylle » 
wél een gepassioneerde en polemische 
ondertoon, die wij weer\inden in « De
mise ». In deze romans is een wijsgerige 
en religieuze problematiek geroman
ceerd weergegeven : het denkschema en 
de argumentatie zijn in de grond de-
zeltde, en zij vormen een primitief stra
mien waarop het verhaal geweven is. Er 
is tussen het vitalistische en psicholo-
gische verhaal van Walschap enerzijds, 
en het meer fUozofisch getinte verhaal 
zeltb een stilistisch onderscheid. In de 

eerste kategorie is de Walschap uit de 
eerste periode aan het woord met zijn 
nerveuze volkse verhaaltrant, zijn kon-
struktie-slordigheden die de leraars Ne
derlands soms wanhopig maakten. In 
de tweede kategorie is er zeker nog de 
dinamische meeslepende schrijftrant, 
evenwichtiger echter en minder slor
dig : een stilistisch gekuiste Walschap 
die altijd de grote verteller blijft. 

« Ons geluk » is een roman van de 
eerste soort : het verhaal van individu
ele mensen, in een kleine gemeenschap, 
met hun onderlinge verhoudingen en de 
botsingen tussen afkomst, opvoeding, 
erfelijkheid, karakter. « Ons geluk » is 
het verhaal van een jongen van geringe 
afkomst die door zijn verstand en de 
protektie van een rijke brouwer een po-
zitie in de maatschappij verovert en 
huwt met een soort blauwkous uit een 
gegoede familie. Het samenleven en het 
samen beleven van vreugde en leed ver
bindt hen, meer dan de liefde in haar 
romantische, sentimentele of erotische 
betekenis — al blijkt het erotische zo
als in elk huwelijk een sterk bindend 
element. 

Koningin Tiy, echtgenoot van Farao Anemofis UI : een yekstenen, groen geêmail' 
leerd beeldje dat onlangs tn het bezit kwam van het Louvre. 

Walschaps pijlen richten zich weer 
tegen de onoprechtheid en de schijn
heiligheid. En de hipokrizie wordt als 
't ware gepersonifeerd in de charleta-
neske kunstschilder. Dat Walschap zijn 
tipen al eens te fel vertekent zodat ze 
tot karikaturen worden, schaadt dan 
wel aan de waarachtigheid, en dan 
wordt de aanval te geforceerd. « Ons 
Geluk » is zeker niet zijn grootste 
werk, naar omvang noch naar literaire 
waarde, maar het is in ieder geval een 
vlot leesbaar en tipisch-walschaps boek 

dat het talent van de auteur verraadt, 
samen met wat hij op het einde van Si
bille als reden voor zijn verhaal op
geeft : de deernis met de beproefde en 
naar geluk strevende mens, met al zija 
fouten en tekorten en onvolmaakthe
den. 

Gerard Walschap : « Sibylle » — geb. 
— 172 blz. 165 fr. « Ons Geluk » — geb. 
— 230 blz. — 175 fr. 

Uitgeverij Heideland, Grote Markt, 
Hasselt. 

Bij de bekende Zwitserse uitgeverij Artemis-Verlag te Zurich verscheen een bun
del verhalen « Die erbeuteten Frauen » van de nu in Amerika levende auteur van 
duitse afkomst, Johannes Urzidil. Urzidil werd geboren te Praag in 1896. Deze 
stad was tot na de eerste wereldoorlog een belangrijk centrum in de duitse kul-

JOHANNES URZIDIL 
tuiirwereld en was naast Berlijn en Wenen de derde duitse kultiirele hoofdstad. 
Praag : dat was de jonge Rilke, dat was later Kafka, dat was ook een der incu-
batie-centra van het duitse expressionisme. Urzidil, zoon van een K.u.K.-spoorweg-
beambte, deed zijn studies in zijn heimatstad, kwam in de joernalistiek en de 
literatuur terecht na filozofie gestudeerd te hebben en werd o.m. redakteur van 
het tijdschrift « Das Silberboot », uitgegeven door Ernst Schönwiese en dat de 
meest verscheiden auteurs als medewerkers kende : van Niekisch tot Kafke, van 
Eliot tot Musil. y 

Urzidil schilderde zijn jeugd in de 
gouden stad in « Die verlorene Gelieb-
te » waarvoor hij in 1957 de Charles-
Vcillonprijs kreeg. Hij kreeg ook o.m. 
de literatuurprijs der stad Keulen en 
de grote Oostenrijkse staatsprijs. Praag 
is een der belangrijkste tema's en 
steeds weerkerende motieven in zijn 
werk : het « Prager Triptychon » geeft 
een innerlijk beeld dezer stad, op de 
grens van de germaanse en de Slavische 
wereld. In « Der Trauermantel » bracht 
Urzidil een novelle over Adalbert Sttif-
ter, tot wiens geestelijke wereld hij be
hoort. Een ander verbindingsteken tus
sen Urzidils boheemse heimat en de 
duitse kultuurwereld vinden wij in het 
lijvige werk over « Goethe in Bóhmen», 
waarin de auteur verhaalt over de ver
scheidene bezoeken van Goethe aan Bo-
hemen en over zijn ontmoetingen al
daar : met Beethoven, met keizerin Ma
ria Ludovica, met Ulrike von Levetzow. 
Men zou het boek als een tegenhanger 
kunnen beschouwen van het — meer 
geromanceerde — « Lotte in Weimar » 
van Thomas Mann. 

In de verhalenbundel « Die erbeute
ten Frauen » die de ondertitel « dra
matisch Geschichten » draagt, zijn ze
ven verhalen samengebracht die een 
schitterend getuigenis afleggen voor 

Urzidils verhaalkunst. Klassiek, in een 
taal die nog vaste wortel vindt in een 
tijd dat een schrijver ook « dichter » 
was in de bredere zin en riiet slechts 
een konstrukteur van vernuftig-uitge-
kiende labirintische schijnwerkelijkhe-
den, is Urzidil nochtans modem. Hij zei 
over het schrijverschap o.m. « wil een 
schrijver modern zijn, dan moet hij de 
problematiek van de levende mens in 
het oog houden, zo zegt men. Een 
schrijver die iets waard is, kan echter 
niets anders doen » ... 

In de zeven verhalen uit deze bundel 
voert Urzidil ons door landen en tijden: 
van het Troje der oudheid tot het Ame
rika van nu. Toch is Urzidil in elk ver
haal tegelijk modern en tijdloos. Is zijn 
invidualiteit niet te ontkennen, dan 
geeft zijn klassieke objektiviteit toch 
telkens weer een universele klank en 
dimensie eraan. Het titelverhaal brengt 
ons in het griekse legerkamp voor Tro
je, met als centrale figuren Briseis, Aga-
memnoon en Achilleus. Het verhaal is 't 
uitgewerkte tema van de aan de Ilias-
lezer zeker bekende geschiedenis van 
« Brises rozige dochter », door Aga-
memnoon aan Achilleus ontroofd, re
den waarom deze laatste zich uit de 
strijd heeft teruggetrokken tot Patro-
kles sneuvelt : 'n geschiedenis die in de 

eerste zang van de Ilias wordt verhaald. 
Andere verhalen in deze bundel gaan 

over een paardemolenbezitter die niet 
modernizeren wil, over de verdwijning 
en de dood van 'n knaap op het ogen
blik dat zijn vader uit de gevangenis 
ontsnapt, over een praags bankbedien
de die een schilderij steelt en het terug
brengt. Er is het verhaal van het gestor
ven zoontje van een vriend-schilder, en 
dat van iemand die de rib van zijn 
grootmoeder als talisman op zich 
draagt en tenslotte 'n verhaal rond het 
verblijf van Maxim Gorki in Napels. De
ze verhalen hebben 'n tweevoudig uit
zicht : realisme en fantazie raken ef-
kaar en scheppen 'n nieuwe werkelijk
heid waarin tijd en ruimte betrekkelijk 
zijn. De aantrekkelijkheid ervan en de 
spanning vloeit voort uit hun tegelijk 
zeer modern en zeer klassiek-zijn. Urzi
dil leeft erin : de wereld van zijn vader
stad Praag, de wereld der klassieken die 
hij bewondert, de « nieuwe » wereld 
Amerika tenslotte die hem tot tweede 
heimat werd. 

Wie het duitse expressionisme wil 
ontmoeten in een van zijn beste proz% 
schrijvers, kan niet voorbijgaan aan Ur* 
zidil en zijn werk dat nog steeds in de 
traditie ervan wortelt, maar tevens aart 
knoopt bij het klassieke proza der gro
te duitse vertelkunst tot welke stro
ming zij ook behoort : van Stifter, Kei
ler en Raabe tot Hauptmann, Hesse ea 
Thomas Mann. 

Johannes Urzidil : « Die erbeuteten 
Frauen > - - 312 blz. — geb. ZwFr. 19,50 
Artemis-Verlag, Zurich. 
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« VergiVuis », een dokumeniair programma gefilmd door Pons 
Van Acker, met Semie Rouffaer in de rol van de dichter. Woens

dag 3 januari, Brussel Nederlands. 

VAN HET OUDE 
IN HET NIEUWE 

Met een feestelijk, non-stop 
muzikaal ontspanningprogram
ma zal de Vlaamse televizie het 
oude '67 met het nieuwe jaar 
verwisselen. Niet minder dan 
acht zangers en zeven zange
ressen luisteren de late avond
uren op; zij brengen elk twee 
liedjes uit hun repertorium. 
Hier komen hun namen : Hugo 
Delias, Jimmy Frey, Louis 
Neefs, Ronny Temmer, Johnny 
White, Jo de Vos, Danyel Dirk, 
Roberto, Rita Deneve, Kalinka, 
Marva, Ann Soetaert, Chris 
Wijnen, Adrienne Mandla, Jany 
Day. Met het versterkt orkest 
van Francis Bay en prezen ta-
tor Jan Theys wordt het vast 
een stemmige oudejaarsavond. 

Realizatie : Eddie Verbrug
gen, programmatie Lies Huyle-
broeck. 

(Zondag 31 december 1967 -
22u50 - Brussel Ned.). 

GILBERT BECAUD-
SHOW 

De vlaamse televizie heeft 
niet minder dan zes shows — 
ieder van ongeveer een uur — 
met Meneer Honderd Duizend 
Volt als daverend middelpunt 
aangekocht. Maandag krijgt u 
de eerste. Men kan vóór of te
gen Becaud zijn, maar één ding 
moet men dit stuk voortdurend 
exploderend show-dinamiet 
toegeven : hij weet hoe het 
moet, hij weet zijn publiek te 
bespelen — gevoelig, met zin 
voor humor, presence, vakken
nis. 

Becaud is in deze reeks 
shows omringd door een plei-
ade internationale vedetten. 

(Maandag 1 januari 1968 — 
21u05 — Brussel Ned.). 

MARKTKRAMERS 
Deze B.B.C.-dokumentaire 

hangt ons een levendig beeld 
op over het bestaan van de en
gelse marktkramers. Sinds 
eeuwen houdt dit zonderling 
volkje er zijn eigen tradities op 
na, in zover dat ze er zelfs een 
eigen woordenschat op na hou
den, die voor oningewijden 
inoeilijk te begrijpen is. Zij lo
pen al de markten van het land 
af om hun waar aan de man te 
brengen. Zij verkopen al wat 
men zich maar kan indenken 
van medische kruiden tot vlie-
genvangers toe. Zij weten meer 
af over handeldrijven dan de 
meest moderne « sales mana
ger » en zijn de fijnste psicho-
logen die men zich kan inden
ken, een psichologie die ze zich 
in de loop der tijden hebben ei
gen gemaakt. In deze film ge
draaid door CHarles Spuires 
vertellen ze in een vaak pittig 
omgangstaaltje hun kleurvol 
verhaal. 

(Maandag 1 januari 1968 — 
22u25 — Brussel Ned.). 

DE INGEBEELDE ZIEKTE 
Orgelpunt van de jaarwisse

lingsprogramma's in de Vlaam
se televizie wordt dit meester
werk van de grote franse au
teur. De Ingebeelde Ziekte was 
't laatste toneelstuk van Moliè
re, die hierin wellicht 't meest 
van zichzelf heeft weten te leg
gen. Dit werk is inderdaad dui
delijk de schepping van een 
kunstenaar die op het toppunt 
van zijn kunnen is gekomen — 
in zekere zin een testament. 
Ward De.Ravet speelt de rol 
van Argan, de hoofdfiguui- met 
de ingebeelde kwalen die ten
slotte in een burleske ceremo
nie zelf geneesheer wordt uit
geroepen. Dit programma werd 

opgenomen in de K.N.S.-Ant-
werpen en wordt vertolkt in 
een vertaling van H.C. Pernath 
en W. Tillemans. 

(Dinsdag 2 januari 1968 — 
20u20 — Brussel Ned.). 

THE BLACK 
AND WHITE 
MINSTREL-SHOW 

Britse televiziekritici noe
men deze beroemde show de 
snelste die ooit op de beeldbuis 
kwam : in een ongeëvenaard 
tempo brengt elke minuut een. 
ander liedje, gezongen door de 
zwarte Mitchell Minstrels en 
gedanst door de meisjes die 
luisteren naar de naam Tclevi-
sion-Toppers. Deze produktie 
heeft op het televiziefcstival 
te Montreux de prijzen van de 
gouden en de zilveren roos 
weggekaapt. Er werd eveneens 
een bewerking van gemaakt 
voor teater die met evenveel 
geestdrift werd onthaald. Aan 
elke show uit de reeks verle
nen niet minder dan honderd
vijftig personen hun medewer
king : orkestmensen, dansers, 
solo-artiesten en een hele gam
ma technici en assistenten. In
dien u van show houdt, bur
lesk en clownachtig, met zin
gende en dansende harlekij
nen in schitterende dekors, 
mag u deze uitzending die 
werd gerealizeerd door de brit
se televizie en een voortreffe
lijk eindejaarsprogramma 
vormt, niet laten voorbijgaan. 

(Zondag 31 december 21ul5 
BruselNed.). 

HET LAND 
DATVERGILIUSZAG 

De filmische evokatie die on
der deze titel woensdag op het 
scherm komt werd verwezen
lijkt door de dienst van de edu-
katieve en artistieke uitzendin
gen van de vlaamse televizie. 
Het gaat hier om een ko-pro-
duktie van de Oostenrijkse, 
Zwitserse, zuid-duitse en vlaam
se televizie die in twee versies, 
een nederlandstalige en een 
duitse, wordt uitgebracht. Ver
trekpunt van de vlaamse rea
lizatie vormde Anton Van Wil
derode's bewerking van een 

bloemlezing uit twee beroemde 
leerdichten van Vergilius : de 
Bucolica en de Georgica. De op
namen van beide versies wer
den, telkens in de twee talen, 
gemaakt in Italië, in de geboor
testreek van de grote romeinse 
dichter : het land rond het hui
dige Mantova, bij de Minsiori-
vier, dat tot op heden de haast 
ongerepte aanblik heeft be
waard die ook Vergilius heeft 
gekend. 

(Woensdag 3 januari — 20u55 
— Brussel Ned.). 

gilius zag — 21 30 : Het gelukkige ge
zin — 22.15 : Het vrije woord ; Hef 
humonistisch verbond — 22.45 : TV-
nieuws. 

DONDERDAG 4 JANUARI 
18.55 : Zandmonnet ie — 19.00 ; Zorro. 
17de a t l . : Het geheim won de voder — 
19.25 : Tienerklanken — 19.52 : Mede
delingen - Hier spreekt men Nederlands 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Sher
lock Holmes. 8ste a f l . : De roodhorigen-
bond — 21.15 : Op de mon at — 22.05: 
Première — 22.35 : TV-nieuws. 

VRUDAG 5 JANUARI 
18.25 : Schooltelevisie — 18.55 : Zond-
mannetje — 19.00 : Filmmuseum van 
de schaterlach « Een zonderl inge vis
vangst », met Winnie — 19.10 : Zi«f 
u er wat in .' — 19.35 : Zoekl icht — 
l9.52 : Mededelingen, - De Weerman •— 

20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Lodewijk 
X I V neemt de macht in honden. Histo
rische t v - f i lm — 21.55 : TV-nieuws —. 
22.05 to t 23.10 Stri jd om een kroon. 
Twaalfde at levenng. 

Op de Vlaamse TV Onzeselektie 

; Avonturen on-
19.30 : Liefde 
De chocoioden 

ZATERDAG 30 DEC. 
16.30 : Tiny. 10de a t l . : Tiny in de die
rentuin — 15 35 : Het geheim von het 
leven. Geboren wofden, opgroeien, het 
leven verder geven .. — 18 55 : Zand -
mannetje — 19.00 : Flipper. 69e en 
lootste a f l : De ongewenste gast — 
19.30 : Au to ramo — 19.52 : Medede
lingen. - Hier spreekt men Nederlands 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : De 
Filosoof van Hagem, 8e a f l . — 21.05 : 
Canzonissima — 22.05 ; Echo — 22.05 : 
Echo — 22.35 : Geheime opdracht. 7e 
a f l . — 23 25 : TV-nieuws. 

ZONDAG 31 DECEMBER 
11.00 ; Eucharistieviering — 14.30 : Voor 
boer en tuinder — ! 5.00 : Sport 1967 
— 15.45 : Binnen en buiten — 17 05 : 
Tiny. 11de a f l . : Tiny in het v l iegtuig 
— 17.10 : Vriendschap — 17.25 : De 
nacht van de duiveltjes — 18.25 : K:ein, 
k lein k leutert je — 18.45 
der zee. 1 1de a f l . — 
onder het dak 6de a f l . 
kip — 16.55 : Mededelingen — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 : Nieuwjaarstoespraak 
door de heer Pau! Vandenbussche, Direc
teur-Generaal van de B.R.T. — 20 30 : 
In ternat ionaal Circus — 21.15 : The 
Black and V^hite Minstrel-show — 22 00 : 
Rudi-Correll-show — 22.50 : '^OV' het 
oude in het nieuwe. 

MAANDAG 1 JANUARI 
12.15 : Nieuwjaarsconcert u i t Wenen — 
13.30 : Skiën. Rechtstreekse reportage 
van het schansspringen te Garmisch-Por-
tenkirchen — 15.30 : Tiny. 12de a f l . : 
Tiny aan zee — i5-35 : Giuseppe Verdi. 
Biografische f i lm — 17.15 : Studio Uno. 
Var iétéprogramma — 18.55 : Zandman-
net je — 19.00 : Stringray. 1ste a t l van 
het nieuw tv - teu l l le ton voor de jeugd — 
19.25 : Jonger don je denkt — 19.52 : 
Mededelingen. - De Weerman — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.15 : De vluchtel ing. 
22ste a f l . : Quarantaine — 21.05 : Mon
sieur 100.000 Volts. Gilbert Bécaud-show 
— 22.05 : Marktkramers. Een documen
taire — 22.40 ; TV-nieuws. 

DINSDAG 2 JANUARI 
16.00 : Tiny. 13de en loatste o t l . : Tiny 
doet boodschappen — 16.05 ; De vl ie
gende professor — 18.25 : Schooltelevi
sie — 18.55 : Zondmannet je — 19.00 : 
Tienerklanken — 19.35 : Kwart-Eef je — 
19.52 : Mededelingen. - Hier spreekt 
men Nederlonds — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.20 : De ingebeelde zieke. Blijspel 
van Molière — 22.25 . Medium — 
23.00 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 3 JANUARI 
17.00 ; Televisum — 18.00 : Schooltele
visie — 18.55 : Zondmannet je — 19.00 : 
Wie weet, wint ! — 19.25 ; Areno — 
19.52 : Mededelingen. - De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Als er geen 
muziekkorpsen bestonden... Humoristische 
tilmschefs — 21.00 : Het land dat Ver-

ZATERDAG 30 DEC. 
22.0.5 BliLSSKl. M : D 

Kclio. 

ZONDAG 31 DECEMBER 
20.5ö , M ; I ) I : I ; I . \ . M ) i 

l-.en mens is maar ceu mens 
Ondcrlwud. 

20.20 DMTSL.AM) l 
Schimpr \(ir /«ijlf. 
Sitie<lcr'kab:ireL 

MAANDAG 1 JANUARI 
21.03 n iussKi . M ; I ) . 

Mdiisieiir lOU.OtK) vuils. 
Gllh.rl Hccaiid iliuw. 

22.05 lilU SSKI, M-:Ü. 
.Nhirklkiamers. 
(The (:rafh'r^\ Een dolni-
mciüinrc, can Lliarlcs Squi
res. 

21..50 M-:i)i:ii!..\.ND 1 
Film .Mlied HKchcork. 

DINSDAG 2 JANUARI 
20.20 I!IU .-̂ SKl. \\\). 

De iiiffoheclric zieke. 
(Le m linde iniaginaiie) van 
Molière door het K.i\.S.-ge
zelschap-A nt werpen. 

WOENSDAG 3 JANUARI 
20..-30 BRI.iSSKL FIV/VNS 

Neuf millions 
Internationaal aklualileiien-
magazine. 

DONDERDAG 4 JANUARI 
21.15 BMUSSEL NKD. 

Op de man af. 
20.45 NKDKRL.AND 1 

Oiflor voor een siiper-tan
ker. 
TV-spel. 

VRIJDAG 5 JANUARI 
20.25 BRl SSKL ÏVED. 

La prise du pouvoir 
Loiii.s XIV, 
TV-jilm van Philippe Erlnn 
ger en Roberto Rossellini. 

20.20 M:>)[.!-.i \^.D 1 
Cabaret. 

par 

* De ingebeelde ziekte , het bekende Molièrestuk op het scherm gebracht door de antwerpse 
K.N.S, Dinsdag 2 januari, Brussel Ned. 



1967 
Alwcrr K OOM jonr hcongpglo-

deii, om hc[ oen? originVel to 
T.oggon. fii dus zon eigenlijk het 
ogenblik gekomen zijn om hier 
e\en Ie herinneren aan de grole 
sporlpreslalies van het voorbije 
jaar. Het uurrekord van Bracke, 
en hel wereldkampioenschap en 
zo. \Vo gaan u daarvoor echter 
vci«ij/( 'u naar de kranten , die 
\eol ineer plaats en veel betere sta-
ti>lii'kin hebben dan wij . Wij 
denken lrüiiv\ens rtal de meeste, 
ook grole, sportevcnemcnlen zo 
weinig belang hebl)en dat ze, e.'iis 
vooibij, ook gerust mogen verge
ten worden. Grote invloed op he l 
wereldgebeuren, hebben ze, zullen 
v o maar zeggen, doorgaans niet. 

Eén enkel feit willen we toch 
e\en in her inner ing brengen, en 
dat is de rampzalige dood \ a n 
' lom Simpson tijdens de rondo 
\ in Frankrijk, oindat dit. veel Ie 
laat al. de start is geweest van 
de strijfl legen de dopingspraktij-
kcn in de wielersport. Strijd die 
op dit ogenblik nog vfer van ge
wonnen is, maar die moet gewon
nen worden, omdat het gaat i»\\ 
niOMSenle\ens. Bijkomende aspek-
Icn als sporlivileil en zo kan men 
voor ons part gev\oon larie noe
men. Hel le\en van de vele jon
gens, de laatsie jaren, langs de 
weg gekrepeerd met h u n lijl vol 
st innileiende middelen, is ecbler 
gvcn larie. 

Alle.'n al OMKI.II \elen in 'C7 hel 
vast xoorjiemen hebben gemaakt 
daaraan een einde te stellen, is 
hel pen belangrijk sporljaa.r. Pres
taties zijn daarnaast vsm bijko
mend belang. 

1958 
Er slaat, voor w ie bet nog niet 

n o e h t weten, ook een nieuw- jaar 
^oor de deur, en men kan zich 
ah ragen wat het, op sportgebied, 
biengcn zal. 

Een evolutie die wij verwach
ten, zonder aspiraties als m a d a m 
l'.l.incbc Ie willen fokken, is de 

scherpere scheiding tussen be-
roep>sport en liefhebbers-port, 
nicl alle daarmee gepaard gaande 
« k\\ eddelen ». 

De beroopssport zal meer en 
meer het terrein worden van een 
beperkte groep s l ie lmannen, en 
men mag logisch \crw'achten dat 
de sportwaarden zullen worden 
opgeofferd aan de showwaarden. 
Daartegen is niet zo heel veel in 
Ie brengen, zolang het beroep van 
siporlbeoefenaar geen eisen stelt 
die onverenigbaar zijn met de 
menselijke waardigheid, en zolang 
die s t ielmanncn ook allemaal h u n 
brood verdienen, zonder het 
sltichloffer^le worden \ an allerlei 
sociale onrechUaardighcdcn, zoals 
die nu nog be-^laan. 

Van de lielhebberssporl Kunnen 
we alleen hopen dal ze verder uit
breiding zal nemen, nicl , zoals tot 
nu toe hel geval was, als voorbe
reiding tot een al dan niet ver
kapt professionalisme, maar als 
doel op zichzelf, als een belang
rijke bijdrage bij voorbeeld lot de 
oplossing van het \rijelijd^pro-
bleem. 

'I'en.vlotte kunnen we hopen dat 
hel publiek begrip krijgt voor de 
zeer relatieve waarde van de (be-
roeps"lsport. Dat Anderlecht klop 
krijgt, om het mei een voorbeeld 
te zeggen, is misscliien erg. Dat 
eerzame burgers klop krijgen op 
bijna willekeurige manier , is veel 
erger. 

EN WIJ 
r)c dichter zegl dal hel goed is, 

vóór hel slapen gaan, in 't eigen 
hert Ie kijken. Wij hebben dat 
in \ e iband mét de/e sporlrubriek 
e\en gedaan. 

Moei/aam, want wij krijgen 
weinig reak t i i^ van"4ezers te Ko
ren. Begrijpelijk t rouwens, w a n t 
WLI-lezers hebben h u n aandacht 
wel nodig voor belangrijker za
ken dan sport. Wij kregen een 
paar gunst ige re.iklies, en een to
taal vernietigend oordeel, waarbij 
vooral onze « stamineepraatjes « 
het moesten ontgelden. 

^^'e zullen dus trachten die te 
\erbeleren en te beperken, en ze 
waarschijnlijk b innen afzienbare 
tijd Ic vervangen door wat beters. 

Voor de rest denken wij er goed 
aan te doen verder Ic gaan met 
he l opzoeken \ a n die facetten van 
he l sportgebeuren, die ook het 
meer algeniecn-monselijkc laken, 
en in die zin belangrijk zijn. Wij 
denken dat onze lezers weinig 
hebben aan uilslagen, rangschik
kingen of technisch-taklische be
sprekingen van sportprestaties. 
Die zouden zo t rouwens veel be
ter en uitgebreider vinden in de 
kran ten , die qua Informalic en 
akiuall tci t mogelijkheden hebben, 
waar wij nog niet kuujien aan 
denken. 

A\'anneer wij hier nog aan toe
voegen dal wij hel aanzien als een 
voorname plicht te trachten deze 
sporlrubriek in de toekomst to 
verbeteren, en dat wij al onze le
zers en lezeressen (misschien zijn 
er zo ook een paar) een gelukkig 
nieuw jaar toewensen, dan is 
meleen deze nieuwjaarsbrief af. 

KWAKKELS 
Kurieus hoeveel berichten — of 

kwakkels." — er de laatste tijd 
verspreid worden over voetballcia 
die van k lub zouden willen ver
anderen. 

Jur ion « i l weg In Anderlecht, 
naar Ruisbroek, of naar Amerika, 
of gewoon naar huis . 

Claessen zou geïnteresseerd zijn 
in München. 

Van Moer zou ook wel naar 
Duitsland willen. 

Puls wil naar Brugge, en. me t 
hem willen -Wuldet" f-n Beegliolz' 
weg uit Anderlecht. 

Dergelijke niquw.sjes. .—,, waar 
doorgaans de betrokkenen zcH 
niets over afweten, en dal Echijnt 
n u ook weer het geval te zijn — 
verschijnen gewoonlijk maar rond 
het einde van het voetbalseizoen 
in de k ran ten . Men is er dit jaar 
wel vroeg bij . 

Wie er al lerminst mee gediend 
is, zijn de klubs natuur l i jk . 

Sleppé, de sekrelaris-goneraal van 
Anderlecht, heeft zich t rouwens 
op een |)( r-kon leren lie al eens 
boos gemaakt over al die berich
ten. Men zou het voor minder . 
VMj dLMikcn echter dat de klublei-
der--, naarmate zo de r icht ing van 
het professionalisme ingaan, zich 
hoe langer hoc vaker boos zullen 
moeien maken. 

CONGÉ PAYE 
In on/e lijd, toen we nog jong 

en voel^ialler waren — in de lieel 
lage regionen overigens —, heb
ben We herhaaldelijk een v\ed-
strijd moeien spelen op ker^l- of 
nieuwjaarsdag. Telkens gingen er 
dan slenimen op om te vragen op 
die dagen geen wedstrijden in te 
r i c h t e n , ' o m de spelers toe te la
ten die dagen in f.uniliekiing 
door Ie brengen, en onulal er loch 

niet veel volk naar die ma tchen 
kwam kijken, en wellicht ook 
omdat verschillende spelers wel 
een» mei een serieus slukske in 
h u n kraag op hel veld stonden 

Dit jaar is het dan — gedeelte-
lijk — zo. In de hoogste twee af-
delingen ligt de kompeti t ie voor 
twee zondagen stil. En dal is 
maar goed. Zo kunnen de spelers 
ook eens thuis blijven bij vrouw 
en kinderen, eens u i t rus ten , en 
de klubs krijgen de gelegenheid 
hier en daar wal op te kalefate
ren , zoals dal heel, de wonden te 
likken. 

V\ e begrijpen echicr niel goed 
waarom de mindere goden, da 
spelers vanai derde aldeling, wel 
in de strijd gegooid worden. Heb
ben die geen recht op « congé 
pa \é» .^ Of zilten de pronosliek-
inaal-chap])ijen er ergens voor 
iels lussen i" 

Dit is de Jielling te Autfians-Isère nabij Grenoble, waar de ski
spring-wedstrijden van de Olympische spelen 1968 worden ge

houden. 

HET FEESTKOMITEE 
Gij denkt misscliieti, beste lezer, 

(Int rcij niets ntide's doen dan de he
le dng zo mnni op een oud portatiefje 
likkelen in de liooji af en toe iels 
leesbaars te p)*jduceren. In dat geval 
dicuali gij. Soms worden xvij geroepen 
tot het stellen van gtotere daden. Zo 
liebben Ji'ij onlangs zelfs < gezeteld > 
in een komitee. Het speciaal feest-
komitec ingericht ter gelegenheid van 
de vieiing x-an het vijftig jaar beslaan 
van onze geliefde voelbalklub met 
bal en gezellig samenzijn ua. (Dit tot 
grote woede van onze halve irouiv-
boek en tot grote schade van vnze 
portemonnee en lever). 

Maandag dan waren we bij de Cha-
rel nog zo'n beetje aan het nastocfen 
over het stikses van het feest. Kwam 
vonkel Georges binnen. 

« Geeft die mannen een pint >, zei 
hij, maar 't it'as niet nodig, ivant de 
Chaiel was al aan het tappen. 

« Hetcel », zei nonkel Georges, « ge 
hebt gijlie een schoon feest gehad. 
Niks op Ie zeggen ». 

De Cliarel kieam met de munitie 
af en we deden voor de Mveelste keer 
« santé ». -

Steeds met minder gevolg, want er 
begonnen er al verscltiUcnden onge
zond uit te zien. 

« Mant 'k moest u toch iets komen 

zeggen >, ging nonkel Georges ver
der. 

Daarvoor had die lepe stinkerd die 
pint betaald, natuurlijk. Nu waren 
xce wel verplicht naar hem te luiste
ren. En aan zijn voorzichtige inlei
ding merkten ive wel dat hij ivecr icat 
te vitten had. 

« Ik moest u komen zeggen >, ging 
hij bedachtzaam verder, « dat gijlie 
een kxceddclbeslmir zijt. Schol ». 

« •( Zou i,vtfer weer niet willen luk
ken ^, schoot de Gust itit, « dat de 
ene of andere destereir xueer te rekla-
tneren heeft. Hewel, wat scheelt er 
tiu xveer aan ? >. 

« Ik ben naar uxv matchen komen 
kijken >, zei nonkel Georges. « Alles 
in orde. Ik ben naar nw feestverga-
dering gekomen. Ook alles in orde. 
Er is genoeg gepraat en niet te veel 
gezegd, gelijk dat moet zijn. En ik 
ben naar uw bal gekomen. Goed or
kest. Goed bier. Goed gezelschap. 
Maai hier valt toch iets te zeggen. Ik 
heb zv eens nagedacht, en ge moet 
mij nu maar zeggen waar ik scheef 
gedaclil heb >. 

« Gij hebt zoxcat veertig seniors in 
Kre klub. Ja? Ik heb gehoord dat er 
daaivan één geholpen heeft bij de 
vootbereiding van uxv feest. Juist? Ik 
heb gezien dat er één geholpen heeft 

op het bal. En ik heb gehoord dat gij 
die heren gevraagd hebt, allemaal, 
om een handje toe te steken. Klopt 
dat ? En dat de ene naar zijn lief 
moest, en de andere bij de kindei en 
blijven, en een derde op bezoek bij 
zijn schoonih\)eder, nog een andere 
naar zee en zo verder. Nog altijd 
juist ? -ir. 

« Ik hoor daarbij dat gij uw spe
lers alle zondagen drie-vierhotiderd 
frank betaalt voor hun match en dat 
ze gisteren, de dag van het bal, vijf
honderd frank gekregen hebben. 
Klopt het nog? >. 

« Ik neem dan verder aan dat gij 
het geld van dat bal hard nodig hebt 
om dat allemaal te kunnen belalen. 
Of niel ? Op het bal zelf heb ik dan 
nog drie spelers van de eerste ploeg 
gezien. Ze hebben achter aan de toog 
één waterke gedivnken. Van één van 
dè\drie zat de madame buiten, xioor 
de zaal, in de wagen te ivachten. Die 
reden dus ergens anders naartoe? Is 
dat nu allemaal juist, of niet juist ? >. 

Het tras juist. Helaas. 
« Hexuel >, zei nonkel Georges, 

daaiom zijde gijlie een kxceddelbe-
sitnir. 

Gijlie hebt met uxu bestuur alles 
zelf gedaan. Gijlie hebt lijk zotten 
van hier naar daar gediaafd, ik weet 
dat, dat kan niet anders. Gijlie hebt 
overal gezeten, behalve waar ge 
moest zijn, thuis, xvant gijlie zijt alle
maal getrouwde venten met kinderen. 
Gijlie hebt thuis uzv werk laten staan, 
en uren en dagen besteed aan het 
feest, xraar'gijlie niks van hebt, want 

gijlie speelt geen voetbal meer en gij
lie hebt voor niks de voetbal nodig >. 

« Op het feest zelf hebt gijlie de 
grote jan uitgehangen, getrakteerd en 
het geld laten bollen alsof ge er alle
maal teveel hebt, en ge mk)et er iper-
tang» allemaal hard genoeg voor wer
ken. Gij hebt aan de supporteis ge
vraagd dat ook te doen, en die men
sen hebben dat gedaan, en goed 
ook >. 

« Maar de heren, voor wie al dat 
geld is, onder de vorm van premies 
of uitrusting of installaties, of hoe 
dan ook, die kunnen niks helpen en 
vertikken het zelfs te komen >. 

« Gijlie zijt een kweddelbestuur en 
zult dat voor mijn part blijven, zo
lang gij voor die lamme heren niet 
alle 'premies afschaft en al wie 
« moeft » er getvoon uitstampt. Zo
lang ge van supporters vraagt wat de 
spelers zelf niet ivillen doen. En zo
lang gij niet werkelijk doet wal u 
altijd ten onrechte verweten wordt ; 
een dikke sigaar smoren en een ferme 
pint pakken op Ifosten van de kas, 
die ge toch zelf vult met uw werk 
en uxv geld. 

Gijlie zit hier met een dikke nek 
omdat uw feest goed gelukt is. Voor 
de kas misschien. Maar voor de klub-
geest en de klubliefde — of telt dat 
niet meer ? — is het een ramp. 

Drinkt nog een pint van mij en 
peinst er eens over. « Stoppel >. 

Nonkel Georges weg. Daar zaten 
zi'ij, de mannen van het « komitee >. 
Maar xcij gaan er toch eens over 
peinzen. 
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BIJVERDIENSTE 

Verleden week werd Ic T.iiik een 
soort kongrcs Sfeliouden van vocl-
t a l l r a inc r s . Het woord te voeren 
pn^lc er Paviek, trainer van Stan-
daid , llöflliiig van Klub Brugge 
en Paiinaye \ an Tilleur. 

Uil de perskoinmenlarcn meen . 
den we te mogen opmaken, dat do 
aanwezige t rainers er eigenlijk 
n ie t zo heel veel geleerd hebben, 
w a n t dat er hoofdzakelijk gepraat . 
is over de slaliis van de trainer, 
en veel n)inder over zijn werk. 

Een van de besproken punten 
Avas de vraag of de voorkeur dient 
Ic gaan naar een b innenlands of 
ecn bui tenlands ocfenmeester. 

De norm bleek n.iet zozeer de 
bekwaamheid te zijn, en inder

daad, waarom zouden ecn Chave?, 
Cculcers of Theys minder van 
voetbal afweten dan een Beres, 
Pavick of Höfflii Is er in de 
grond zo heel veol te weten, of is 
het eerder een kwestie van gezag 
en persoonlijkheid ? 

Een nadeel van de belgisehe 
trainers bleek te zijn dat zij h u n 
trainerschap wol willen opvatten 
als een (zeer dikkie) bijverdienste, 
maa r niet als een fuU-timc-job. 
Maar de reden daarvan zou dan 
weer zijn dat ze ook miiwler be
taald worden dan de buitenlan
ders. 

Als ge liet ons zoudt vragen — 
maar n iemand do<;t dat — : wij 
s temmen voor « den bels », en nog 
wel « na zijn uren ». A'oetbal lijkt 
ons wat arm om er een leven mee 
te vullen. 

Pas verschenen ! 
FEDERALISME 
UTOPIE OF MOGELIJKHEID 
door Ludo Van Wauwe 

-....een boek dat elk federal ist 
moet bezitten .- als dokumentat ie, 
als argumentat ie. 

(Nic van Bruggen in WIJ) 
Genaaid 95 fr - Gebonden 125 fr 
Te bestellen door onderstaande 
bon terug te sturen naar : Ultg. 
De Kentaur, Paatstr. 52, Schoten 
BESTELBON 
FEDERALISME, Ludo Van Wauwe 

Naam : 

Adres : 

Aantal ex; genaa id /gebonden 

• Wenst U een prachtige 
bontmantel ? 

• Verlangt L) afzonderlij
ke bontstukkert aan te 
kopen of uw mantel te 
veranderen ? 

Wendt U in vol le ver t rouwen tot 
ons l id 

W.CLAYKENS 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek - Tel . : 48.37.01 

Inl ict i t ingen kunnen 
steeds 
gratis bekomen worden 

VOOR "DEN BOKS" 

Jean de Keersmaecker is wel
licht (Je enige bokser in ons land, 
wiens naaan bij het grote publiek 
nog enige weerklank vindt. Hij 
gaat nu de handschoenen aan de 
haak hangen, en zijn loopbaan als 
bokser afsluiten. Niet wegens zijn 
ouderdom of zo, maar , naar het 
schijnt, bij gebrek aan werkgele
genheid en dus de mogelijkheid 
om zijn boterham te verdienen 
me t de bokssport. 

Het feit toont wel duidelijk aan 
hoe belabberd hel er voor de boks
sport in ons land uitziet. Er zal 
heus geen wettelijk verbod nodig 
zijn om ze te doen verdwijnen. 
De tijd van Roth, Seys, Delannoit 
en Sncyers is v\el definitief voor-

Als spek lakei hebben we vonr 
« den boks » nooit veel gevoeld. 
Er kwam teveel bij kijken dat met 
sport niets te maken had, en dat 
noch min noch meer dan een 
ernstige aanslag was op de men
selijke waardigheid. 

Als sport vinden wij de « noble 
art » niet zo kwaad. Het zou, 
denken wij , onze jongens geen 
schade berokkenen af en toe eens 
de handschoenen aan te binden 
om een paar rondjes te konkkelcn. 
Al was het maar , voor de ene om 
wat meer haa r op de tanden te 
krijgen, en voor de andere om 
zijn teveel aan energie af te reage
ren. W e hopen dus maar dat het 
verdwijnen van de beroepsboks-
sjwrt de ontwikkeling van de lief-
hebborsbükssport niet zal belet
ten. 

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

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

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

Diepestraat 29, 
Antwerpen 
Telefoon : 32.44.30 

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

Voor de eerste maal te Brussel 

DIVO-CASH AND CARRY 
Etn. I . VERVAECKE 

Specialist van de Verkoop aan partikulieren yan 
Diepvriesprodukten 

( + dan 300 artikels) - Voedingswaren, Textiel, Onderhoudsprodukten ( + dan 250 ar t i 
kels) aan GROOTHANDELSPRI|S. U verdient minstpn 20 a 40 % op de total i te i t van de 
produktcn die U rechtstreeks koopt in onze stapelhuizen CASH A N D CARRY. 
Ziehier enkele voorbeelden : 

VOORUWEINDEJAARSFEESTEN (van 15tot31 december 1967) 

Bij aankoop van 
4 pakken groenfen 

FRIMA 

20% 
vermindering 
+ GRATIS 

1 pak fishsticks 
FRIMA 

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

Schapenvlees tot 

20 o 
goedkoper dan de 

normale winkelprijzen. 

STERNBRAU 
Duits luxe-bier 

40 flessen 270 fr 

- 2 0 % = 216fr 
+ 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 (begitn autostrade Brussel-Oostende) 
Noordkustlaan 10, Groot-Bijgaarden - Tel, (02)27,43.47 (5 lijnen) 

Grote Parking - Gezien het groot succes is de CASH A N D 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 bi j ons aan 15 % van zi jn waarde en het saldo af te 
korten door afname van produkten. W i j bedienen reeds meer dan 20.000 kliënten ten 
huize met onze reeds bestaande distributiedienst. 

Vraag ons een dokumentatie zonder verbintenis. 

"JEUF" 

Ja wat te, is er de laatste lijd al 
oen strikske gelammceid over 
« J c u f » Jur ion. We hebben zo 
0,111. gelezen dat hij he l aftrapt 
l)ij « den Anderlecht », dal hij te
r u g naar Ruisbroek gaat spelen en 
daar meteen burgemeester gaat 
worden, dat voetbal hem, de rijk-
gewordcn business-man, niet meer 
interesseert, maar anderzijds ook 
dat hij zijn « affeires » voorlopig 
in de steek zou laten om in, Ame
rika te gaan shotten, dat hij dikke 
« komplimcnten » heeft met het 
Andcrlecht-bCbtiiur en dat hij ge
schorst is. 

Wat is er allemaal waar.'' Wat 
zegt .lef? 

.Tef zelf zegt niet veel. Misschien 
is hij zelf wat de kluts kjvijt cjoor 
do veelheid en tegenstrijdigheid 
van de berichten die hij over zijn 
eigen zichzelve overal leest. 

Misschien ook is hi j , als straffe 
« konimercant », zelfs een beetje 
blij met al die perskommentaar 
rond zijn naam, w a n t ergens 
moet er toch wat publiciteit in
zitten voor zijn zaken. Van har te 
gegund trouwens. 

Voor de rest denken wij dat het 
best zou zijn dat de « kweddelen » 
tussen Jcf en zijn k lub rap opge
lost worden. De klub kan .lurion 
nog héél goed gebruiken, en hij
zelf is in Anderlecht ook niet 
slecht gevaren tot dusver. 

HERMES 
54 Zuidlaan 

211 M. Lemonn ie r l aan 
Tel . 11.00.33. 
Brussel . 

• 
VOLLEDIGE 
SEKKETAIUAAT-
KUHSUS IN 2 JAAn 

Steno- en 
dak ty logra f ie 
in vier ta len. 
Boekhouden . 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handels-
co r r e sponden t i e . 

Dag- en avondlessen . 
De school waa r Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordel iger . 

LB )06 

KOOP 

BIJ ONZE 

ADVERTEERDERS 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering DotzMC 
Poort gans in aluminium. Omlijsting BREVET 
in gephosfateerde staalplaat. O f } n o o 
Zeer lichte bediening. Z OUiJO 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

ZONHOVEN-
V\/eierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 . 

CB ]08 

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

i.v.m. de abonnementensiag. 

• 
Z i C H WENDEN : 

V.U.-SEKRETARIAAT 
Lemonnierlaan 82, Brussel 1 - Tel. (02)11.82.16 

• 
Billijke vergoeding. 



PERS 

' Amper was de rijkswacht uit het nieuws 
na de interpellatie van Van Leempiitten-
Verroken-Babylon over het rijkswachtop
treden te Oudenaarde of rond het leger 
werd de stilte verbroken. Het werd geen 
« Hosannah Vivario » in de vlaamse pers 
over de nieuwe heer der heirscharen. 
Hoewel de onvoldoende afkeuring van dit 
twijfelachtig Kerstgeschenk volgens Jos 
Van Eynde andere oorzaken heeft dan de 
kerstvredestemming. Wie ook nog nabe-
praat wordt over zijn franse komplimen-
ten bij zijn huweCjk is Eddy Merckx. hij 
krijgt echter een mooie vorm \an peni
tentie voorgesteld. 

D E S T A N D A A R D 

Volgens M. Ruys liet Verroken zich door 
Vïnderpoorten met een windei naar huis 
sturen. J)r. Van Leemputten zette zijn ge
zond doktersverstand tegen de ingewik
kelde, verdraaide en aanvankelijk ver
minkte officiële verslagen. Terwijl Baby-
ion als « kuise Parsifal » zijn maagdelijk
heid ook niet door de smoesjes van Van-
derpoorten liet bezoedelen. Zegt de vlaam
se volkswijsheid « Parsi-valen is niets, als 
ge maar opstaat ». Waar onze hoofdre-
dakteur grinnikend aan toevoegt « W îe 
een Parsi-val opzet voor een ander loopt 
er zelf in ». 

« De Kamer hoorde ook drie interpel
laties over de b(ierenbetoging van Oude
naarde en de dood van Leon de Poortere. 
Als vriend van de overledene vertolkte 
Jan Verroken de twüfels en de boze vra
gen van het arrondissement. Dokter Yan 
Leemi)utten betwistte hartstochtelijk de 
officiële versie en bleef staande houden, 
dat De Poortere door een matrak neerge-
slatrcn werd. 

Mik Babyion die ondanks twee jaren 
parlementaire bezoedeling, nog steeds op 
een kuise Parsival gelijkt en zich blijk
baar persoonlijke lijf-aan-lijf-gevechten 
met de brusselse ordediensten herinnerde, 
had harde woorden over voor de « blauwe 
SS ». Hij is ons achteraf komen vertellen, 
dat met dit krasse epiteton niet de hele 
rijkswacht bedoeld werd, maar enkel de 
brusselse politieagenten die onlangs bru
taal tegen leuvense studenten optraden. 
Wij geven hem graag akte van die recht
zetting. Babyion wordt wel eens meege
sleept door zijn edel gemoed (bezwoer hij 
verleden week minister Piers niet een 
« fiere Westvlaming » te zijn ?). maar hij 
doet altijd zijn best om een stevig dossier 
aan te leggen. 

Minister Vanderpoorten maakte zich 
niet met een lolletje van de kwestie af. 
Hij plaatste tegenover het getuigenis van 
huisarts Van I>eemputten het verslag van 
de twee wetsdokters-specialisten, die zich 
uitspraken voor een natuurlijke dood. 
Daarmee was het debat beslecht. De 
woordvoerder van de Volksunie gaf zich 
niet gewonnen, maar Verroken drong niet 

. meer aan ». 

D E W E E K B O D E 

Ook dit vooraanstaande westvTaamse 
blad vindt dat Babyion er nog op los-
stormt als een graalridder en zich niet 
stoort aan de parlementaire taal. Trou
wens de Westvlamingen hebben daar al
tijd wel wat last mee gehad. Leuridan in 
zijn tijd met het geval 1830-1930-yiering 
en Dries Claeys is vandaag ook niet be
vreesd om los te stormen als een haai op 
haar prooi. 

Maar in alle ernst. Het is bedroe~\end 
dat dergelijke interpellaties over een op
treden waar doden vielen, moesten door
gaan voor een tiental C.V.P.-ers (op 77) 
vijf socialisten (op 61) twee liberalen (op 
48) — de Volksuniefraktie was omzeggens 
volledig — maar dat bijeengeteld — zelfs 
al rekent men er de noodzakelijke ver
talers bij — was het maar een magere be
zetting. 

« De heer Van Leemputten betreurde de 
« politieke drukking » die zou zijn uitge
oefend op de familie van de overledene en 
eiste een tegenexpertise over de oorzaken 
van De Poorters dood. 

De ijverige en simpatieke volksvertegen-
v.-oordiger IJabylon had het meer over het 
brutaal optreden van de rijkswacht in het 
algemeen. Hij zei dat de rijkswacht niet 
het recht heeft brutaal op te treden en de 
betogers als vijanden te aanzien. En hij 
voegde eraan toe : « Men moet er zich niet 
over verwonderen dat men te Leuven de 
rijkswacht als « Gestapo » en « SS » be
titelt ». 

Deze laatste woorden waren er te veel, 
want zij lokten vanwege minister Vander

poorten heftig protest uit, evenals op de 
banken van de ("..V.P. 

« Waar het hart van vol is, loopt de 
mond van over », zegt het spreekwoord. 
Maar in het parlement moet men op zijn 
woorden letten. Men kan daar erge, zeer 
erge dingen zeggen, maar dan in meer di
plomatieke termen. Deze diplomatie heeft 
;\lik Babyion nog niet onder de knie en dit 
zal hem nog parten spelen ». 

H E T V O L K 

Stelde, als de meeste bladen de kwestie 
^ an de benoeming van de nieuwe « opper-
\ader voor onze jongens ». Ondanks de 
mooie argumentatie werd het dan toch 
« Ie general Vi\ ario ». 

« Indien de benoeming van generaal 
Vivario moest bevestigd worden, zal zij, 
vooral in vlaamse kringen, ongetwijfeld 
stof opjagen. 

Sedert onheuglijke jaren leverden de 
Vlamingen het gros van de soldaten. Xog 
nooit is een Vlaming er in geslaagd tot 
stafchef benoemd te worden. Er zou geen 
bezwaar zijn tegen de aanstelling van een 
Waal, op grond van zijn grote bekwaam
heid, OD voorwaarde dat de man perfekt 
tweetalig is. Dat is voor generaal Vivario 
niét het geval en bijgevolg is er geen en
kele overtuigende reden om ditmaal niet 
de vlaamse kandidaat te benoemen. Na 
meer dan een eeuw militaire geschiedenis 
is dat, naar onze mening voor de vlaamse 
soldaten een kwestie van waardigheid 
waarop zij niet toegeeflijk kunnen zijn. 
Het is hier niet om de persoon van gene
raal Vivario te doen, noch om zijn mili
taire bekwaandieid, doch om een hegin-
selkwestie ». 

H E T L A A T S T E N I E U W S 

Zelfs met de verdediging \an Ceuppens 
door de blauwe P.V.V.-broeders uit deze 
krant heeft Poswick (en zijn medeplichti
gen) zich niet laten overtuigen. Het was 
wel naief van als argument te zeggen 
« Hij is een Vlaming ». In die kringen 
geldt toch nog « Vlaming zijn is geen zon
de, maar een ongeluk ». 

(ieneraal Ouppcns is geboren op 1 juli 
191() en is aldus 51 jaar. Hij gaat met rust 
in 1974 omdat een luchtmachtgeneraal ge
pensioneerd wordt 01) 58-jarige leeftijd. 

Hij zou dus zeven jaar lang de leiding 
van de legerstaf kunnen waarnemen. Pre
cies de tijd, die nodig geacht wordt om 
de hervormingen te voltooien, vermits het 
plan loopt tot 1972. 

Geen enkel argument van militaire aard 
speelt derhalve in het nadeel van gene
raal Ceuppens. Wel is er een dat in zijn 
voordcel is, ten minste indien men het 
ernstig meent met de Vlaamse ontvoog
ding in het leger. Hij is een Vlaming ». 

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

Er wordt als prote.st tegen de benoe
ming van Vivario een aantal principes 
neergeschreven. Maar al bij al klinkt het 
nogal zoeterig. Vooral het slotzinnetje is 
toch zo aardig en fraai. 

« In de praktijk zullen zijn onderge
schikten, alle « passieve » kennis ten spijt, 
met hem Frans moeten praten. Wij wil
len niet dramatizeren. Het « kompromis 
der gemeenschappen » is gebazeerd op 
wederzijdse eentaligheid en in de toe
komst zal dit unilinguisme (ook aan 
vlaamse kant) nog toenemen. Dit weten 
wij. Maar zoals de zaken vandaag de dag 
staan is het een redelijke eis dat aan de 

VAN DE V.U.-LEIDING 
ABONNEMENTEHSUG 

De periode van de kerst- en nieuwjaarsfeesten is stellig nie 1 hel allerbeste oge-n-
blik voor het voeren \an een abonnenienlenslag. Nochtans bereikten ons vau ver
st billende arrondissementen uiterst bemoedigende berichten. Onmiddellijk na 
nieuwjaar zal de slag opnieuw overal in alle hexigheid woeden en zullen \\e in ons 
l-lad de rezultaten ervan op de voet \olgen. 

Slechts één pluimpje deze weck en wél aan de afdeling Menen die het. in een 
uiterst lastige streek, ix'slist niet onder de markt heeft en er desondanks reeds in 
slaagde, haar streefnorni vér te overschrijden. Menen schreef ons, niet achter te 
willen blijven bij Kraainem ! 

N'anaf volgende week komt er méér goed nieuws, \an op tal \an jilaatsen. 

VIVARIO 
Het 1'artijbeslinir van de X'olksnnie protesteert met klem tegen de benoeming 

\an de Nederlands-onkundige waalse generaal Vivario tot chef van de generale staf; 
wijst er op dat er een perfekt nederlandstalige \laainse kandidaat was; 
herinnert aan het feit dat vlaamse officieren reeds vroeger openlijk in verzet 

kwamen en zich van hun eed van trouw ontslagen achtten, als genoemde generaal 
zelfs op een lagere fuiiktie zou benoemd worden: 

geeft opdracht aan volksvertegenwoordiger Mattheyssens om de regering te i'i-
tcrpclleien over de/e onaanvaardbare Ijenoeming. 

tweetaligheid die als voorwaarde gesteld 
is in de hogere echelons, ook werkelijk de 
hand gehouden wordt. Er is hi^r een ach-
teruitstelling van het Nederlands die zich 
onvermijdelijk uitwerkt op de nederlands-
sprekenden bij de strijdmachten. 

Het hele ge\al mocht dan ook niet zon
der protest voorbijgaan. De zaak zit zo dat 
het niet denkbaar is dat een Vlaming staf
chef zou kunnen worden zonder goed 
Frans te kennen zelfs al zou hij perfekt 
Engelssprekend zijn. 

En wat er bij ons niet goed in wil : is 
het dan zo vreselijk moeilijk voor een of
ficier, die tot de hoogste posten geroepen 
is, om zich in de loop van zijn carrière het 
Nederlands eigen te maken ? Als men ziet 
hoe aardig koningin F"abiola zich uit de 
slag weet te trekken... ». 

V O L K S G A Z E T 

Jos Van Eynde weet er blijkbaar meer 
over. Hij valt « De Standaard » aan, veegt 
zwaar door in de richting van P.W. Se-
gers en eindigt met een zware insinuatie. 

« Het is allemaal erg bedenkelijk. 
Zoals het bedenkelijk is dat precies de 

heraut van het fanatiekste katoliek fla
mingantisme, « De Standaard », zich reeds 
bij voorbaat bij de benoeming van gene
raal Vivar;io neerlegde en er zich toe be
perkte dreigend de vinger op te steken 
en te vermanen : « Vanaf 1969 gelden 
geen e.xcuses meer ». 

Maar, iedereen weet het : een van de 
meesters van « De Standaard » is minis
ter Piers, die dit blad voorlopig via zijn 
echtgenote en zijn schoonbroer laat mede-
beheren. Dus : wel voor Vlaanderen beto
gen zolang er geen last kan van komen, 
maar de voortzetting van de franstalige 
overmacht op hoge posten aanvaarden, 
wanneer de regering waarin de baas zetelt 
zulks goed acht ! 

Tot slot nog een paar woorden over een 
zéér opgemerkt artikel in « Le Soir », dat 
echter slechts in een paar edities ver
scheen en dan spoorloos verdween. 

Er wordt in medegedeeld dat C.V.P.-
oud-minister Segers zeer sterk zou aange
drongen hebhen op de benoeming van ge
neraal Vivario, die zijn gewezen kabinefs-
overste is, M. Segers zou er dus fel hebben 

I f l ip i l i r pili!iPlll lPlWi!|Pli' '1I"^^ 

toe bijgedragen dat de Antwerpenaar 
Ceuppens werd afgewimpeld. Het Brussel
se blad meesinuilt omdat M.P.W. Segers 
aldus « gebroken heeft met zijn taaleisen». 
Het beticht er hem zelfs van de vlaamse 
katolieke joernalisten te hebben bijeenge
roepen om hen te bezweren niet al te hard 
tegen zijn beschermeling te keer te gaan. 

Is dit waar, dan is het beslist niet fraai. 
Nog minder fraai is echter dat de h. 

Segers beschuldigd wordt zijn houding te 
hebhen laten bepalen « door bekommer-
uissen die noch van militaire, noch van 
taalkundige aard zijn, doch van een geheel 
andere... ». 

Hier mag dan wel de vraag worden ge
steld : van welke ? ». 

B U R G E R W E L Z I J N 

In de vloed banbliksems die over het 
half-verfranste hoofd van Eddy Merckx 
(uit Meensel-Kiezegem geboortig) zijn 
neergekomen is er dit humoristische 
woord dat als vergevende penitentie kan 
doorgaan. Onder de reeks initialen van de 
ondertekenaar vermoeden wij een domi-
nikaner biechtvader. 

« Denk nu niet, Eddy, die Vlamingen 
zijn onmenselijke fanatiekers, zij zijn hu
mane en sportieve mensen en daarljij ge
duldig, dat bewijzen zij al 130 jaar lang. 
Wij verwachten nu van u een daad die in 
uw macht ligt... met een voor u groot of 
klein riziko en dat is : als gij meerijdt in 
de Ronde van Frankrijk, zorg er dan voor 
dat gij op 11 juli de rit wint. Dat zal een 
machtige overwinning zijn, ook op u zelf 
en wij zullen u al het voorgaande en dat 
is voor ons « veel », vergeven omdat wij 
van u houden en gij ons dan zult tonen 
dat gij uw en ons Vlaanderen niet ver
geet. Én de bloemen zullen wij dan neer
leggen aan het standbeeld van Breydel en 
De Coninck te Brugge. 

M.S. D. L. o.p. *. 
WALTER LUYTEN. 

« De tna)i van de week » : generaal Vivario, ondanUs de taalwet en dank zij aller
hoogste protektie benoemd tot stafchef. 

MODELBOUW 

Kammenstraat 46 

Antwerpen 

elektrische treinen, 

vliegtuigen, auto's, 

renbanen, schepen, enz. 

MODELBOUW 
Eikenstraat 22 (Meir) 

Antwerpen 

Eigen hersteldienst, 

dubbele waarborg. 

MODELBOUW 
Turnhoutsebaan 54 

Borgerhout 

Al le merken ui t 

voorraad leverbaar 

MODELBOUW 
Karel De Preterlei 38 

Borgerhout 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
ABONNEMENTEN . W I J » 

Het is nu lijd oin uw vrienden 
een gepast nieuwjaarsgeschenk in 
do vorm van een abonnement op 
het blad « Wij » van de Volskunie 
te bezorgen. 

Werf met uw afdeling mee en
kele nieuwe abonnementen. We 
willen in ]%8 weer mee aan kop 
staan. 

Was u lliuis toen de postbode 
iiw abonnement kwam hernieuwen 
voor 1968? 

Nee ? Wel herstel die kleine fout 
dan onmiddellijk ! 

Nieuwe abonnementen of niet be
taalde hernieuwingen door omstan
digheden buiten uw wil kunnen ge
stort worden op postrekening van 
onze penningmeester Bergers G., 
St. -lansvliet 19, Antwerpen 1, post-
chetkrekening 617511. Prijs voor 1 
jaar 300 fr., voor 6 maand 170 fr., 
voor 3 maand 95 fr. 

Abonnementen % De Schelde », 
het aiTondissementeel blad voor 
Antwerpen, kunnen gestort worden 
op postrek. 597548 van Coddé M. 
öe Poppelaerstraat 6, Brecht. Prijs 
voor één jaar 80 fr. 

DIENSTBETOON 

O p het vast sekretariaat \ an uw 
afdeling Oude Koornmarkt 28, Ant
werpen (aparte ingang Pelgrimstr. 
2, Antwerpen. Alle werkdagen van 
12 uur 30 tot 16 uur 30, donder
dags tot 19 uur, zaterdag en zon
dag gesloten (tel. 328101). 

BROCHURES 
Verkrijgbaar op het sekretariaat: 

« Universitaire Ekspansie » door 
drs. M. Coppieters 30 fr. — « So
ciaal Ekonomisch Ontwikkelings
plan voor Vlaanderen » door de 
soc. ekon. werkgroep van de Volks
unie 25 fr. « Witboek over Zwart
berg » 10 fr. « Kalender N'erschae-
ve 1968 » 25 fr. 

LEEUWENSPELDJES EN 
V.U.-SPELDJES 

Eveneens \erkrijgbaar op het se
kretariaat 10 fr. Voor brochures en 
speldjes kan ook gestort worden op 
postrekening van onze penning
meester Bergers G., St. Jansvliet 
19, Antwerpen 1, postcheckrekening 
617511. 

MAANDELIJKSE 
VRIJWILLIGE 
BIJDRAGE 

Voor de propaganda allerlei : on
ze propagandisten werken voor u. 
Helpt hen aan materialen .' Stort 
op vermeld postchecknr. maande
lijks uw kleine bijdrage. 

V.U. SEKTIE O O S T 
VORMINGSCYKLUS 

De Were-Di vormingscylkus in 
het raam van onze jongerenwerking 
gaat verder. Op vrijdagavond 12 ja
nuari heeft de volgende les plaats. 
Aanvang 20 uur 15. Lokaal : Schel-
dehof. Oude Koornmarkt 28, Ant
werpen. Tema : « De vlaamse be
weging tijdens de 1ste wereldoor
log ». 

Deze les wordt gegeven door 
M'ard Hermans. 

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)rui.sende balnacht I 

Deelname in de onkosten : 30 fr. 

ADRESVERANDERING 
Bij het innen der bijdrage voor 

het nieuwe jaar, stelden wij \as t 
dat sommige leden verzuimden 
hun 'gebeurlijke adresverandering 
tijdig .lan het sekretariaat mee te 
delen. 

Dit is voor onze mensen dan een 
nutteloze verplaatsing waaraan kan 

verholpen worden. Mogen wij onze 
leden daarom dringend verzoeken 
bij verandering van woonst dit tij
dig aan het plaatselijk sekretariaat 
over te maken. 

Mocht U bij het ontvangen van 
uitnodigingen e.a. vaststellen dat in 
de naam of adres onjuistheden 
voorkomen, dan ontvingen wij 
hierover graag bericht. 

Alle briefwisseHng dienaangaan
de aan het sekretariaat : Buurt
spoorweglei 87 te Borgerhout. 

Van deze gelegenheid maakt bet 
afdelingsbestuur gebruik om aan 
al zijn leden (en hun huisgenoten) 
alsmede aan alle simpatizanten het 
beste toe te wensen voor het iaar 
1968. 

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. Nonnale 
verbruiksprijzen. Orkest « The 
Mocking Birds », reuzetombola, 
verrassingen, gezelschapsspelen. 

Hofstade bij Mecheien 
VOLKSUNIEBAL 

Zaterdag 3 februari 1968 houdt 
deze afdeling haar jaarlijks Volks
uniebal, vanaf 20 uur in de zaal 
« Pallieter », Tervurensteenweg te 
Hofstade. Amuzementsensemble 
Camps. 

Mecheien 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

In de reeks arrondissementen die 
door een delegatie van het partij
bestuur worden bezocht was het 
dezer dagen de beurt aan het a i r . 
Mecheien. Na een organizatorisch 
overzicht samen met het arr. be
stuur verwelkomde algemene voor
zitter Van der Eist de kaderleden 
die waren opgekomen voor deze 
konfrontatie. In een zeer open ge
sprek werd al wat op het hart lag 
gevraagd, voorgesteld, geïnterpre
teerd, met als gezamenlijke konklu-
zie « onze hoofdopdracht blijft 
steeds nieuwe lagen van ons volk 
te bewerken en bewust te maken». 

In een hartige oproep spoorde 
kamerlid Schiltz ons aan zoals vo
rig jaar het arr. Mecheien niet te 
doen blozen in de abonnentenslag. 
Noor de slag van de hernieuwin
gen zal beginnen beloofden de af
delingen reeds volgende minimum-
cijfers als nieuwe abonnenten aan 
te brengen : Mecheien 55, Lier 35, 
Berlaar 10, Kessel 10, Nijlen 25, 
Beerzel-Putte 10, Heist 6, Hooikt 
15, Katelijne Waver 5, Duffel 15, 
Willebroek 15, Klein Brabant 35, 
Bonheiden 10, Hombeek 3 en Ite-
gem 3. 

Veel sukses bij de huisbezoeken. 

Wondelgem 
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, Wondelgem. Kandi
daturen binnen voor 10 januari a.s. 
op het sekretariaat Zandstraal 67, 
Wondelgem. 

BRABANT 

Anderlecht 
WERKKALENDER 

De bestuursleden en de aktieve 
propagandisten van alle afdelingen 
uit het gewest worden gevraagd 
mee te werken aan volgende VU-
akties in het kanton : 

7-1 : kinderfeest ingericht door 
de afdeling Dilbeek. 

21-1 : grote gewestelijke kolpor-
tage in de gemeenten (iroot-Bij-
gaarden en Zellik met het week
blad « Wij ». 

Tot 21-1 abonneineiitenslag. Ie
der van ons kan minstens enkele 
abonnementen werven. 

8-2 : openbare kantonnale ver-
.tjadering in « Ravenstein », Ander
lecht. 

Asse 
KANTONNALE 
VERGADERING 

Zaterdag 13 januari 1968 te 20 uur 
heeft te Hekelgem de driemaande
lijkse kantonnale vergadering plaats 
in de zaal <t Oud Zandtapijt ». De
ze vergadering, gepland als een 
giote yU-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. 

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. 

Volksvergadering. 
18-1 : K.V. Schaarbeek. Binnen

stad. 
21-1 : K. te Groot-Bijgaarden en 

Zellik. 
26-1 : K.V. Halle. 
31-1 : einde van de 1ste faze van 

de abonnementenslag. 
1-2 : begindatum van de verkie

zingen der nieuwe afdelingsbestu
ren. 

K.V. St. Kwintens-Lennik. 
4-2 : K. te Eppegem en omliggen

de. 
8-2 : K.V. Anderlecht. 
15-2 : K.V. St. Joost-ten-Noode. 
18-2 : K. te Machelen. 
29-2 : K.V. Brussel. 
Einde van de 2de faze van de 

a bonnementenslag. 
7-3 : K.V. Eisene. 
14-3 : K.V. Ukkel. 
21-3 : K.V. Wolvertem. 
31-3 : einddatum van de verkie

zingen der nieuwe afdelingsbestu
ren. 

Brussel 
PROPAGANDAPAMFLET 

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

Schriftelijk verzoek om gratis le-
\'ering 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 6 
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. tel. 217894. 

KOLPORTAGES 
Op 7 januari : kosteloze versprei

ding van « Wij » te Hekelgem. 
O p 21 januari : kolportage te 

Groot-Bijgaarden en Zellik. 

20ste OUDEJAARSAVONDBAL 
V'an de Unie van Vlaamse Vere

nigingen op zondag 31 december 
tot bij dageraad in de grote zaal 
van de K.AJ.-Centrale, Poincaré-
laan 78. Orkest Peter Philips. Toe
gang 70 fr. Deuren open te 20 uur 
15. Ruime parking. Tel. 2178.94. 

VLAAMSE DANSSCHOOL 
ONDER ONS 

Zondag 7 jamiari te 14 uur nieu-
\^e kursus voor beginners in het oe
fenlokaal Graaf Van Egmont. Te 
15 uur 30 les voor gevorderden. Te 
20 uur gezellige vrije oefènavonil 
voor alle leerlingen en oudleerlin-
gen. 

Dilbeek 
JEUGDTONEEL 

Op zondag 7 januari 1968, om 15 
uur stipt, richt onze afdeling in de 
zaal Sint-Terezia, Sint-Terezialaan 

75, te Dilbeek, een toneelvoorstelling 
in voor onze jeugd. 

Het schooljeugdteater zal « Het 
sprookje van de goede rechter » op
voeren onder leiding van Jan Sa-
\enberg. 

Toegang : kinderen 10 fr., volwas
senen 20 fr. 

Jette 
ABONNEMENTENSLAG 

Alle leden worden vriendelijk 
verzocht aan de abonnementenslag 
mee te werken. Bel nr 254448. 

Kessei-Lo - Leuven • Heverlee 
SOCIAAL 

AKTIEPROGRAMMA 
ABR. 

Iedereen die hieraan een handje 
wil toesteken kan zich wenden tot 
,1, De Meyer, Pater Perquylaan 7, 
Heverlee; P , Vleminckx, Tuinber-
genlaan 11, Heverlee; G, Bert, Kort
rijkstraat 89, Kessel-Lo en R. Van-
denbosch, Guldensporenlaan 15, 
Kes.sel-Lo, 

Wie een financiële steun wil bij
dragen kan zich tot bovenvermelde 
personen wenden. 

Kraainem 
Sint-Stevens-Woluwe 
Sterrebeek • 
Wezembeek-Oppem 
VOLKSVERGADERING 
WEZEMBEEK-OPPEM 

Een talrijk opgekomen publiek 
luisterde geboeid naar Walter Luy-
ten en Wim Jorissen op vrijdag 15 
december. 

Nadat de historikus Luyten in 
een merkwaardig en zeer goed ge-
dokumenteerd betoog de evolutie 
in het Brusselse had geschetst, 
sprak senator Jorissen aan de hand 
van aktuele feiten en gebeurtenis
sen, zijn vertrouwen uit in het gun
stig verloop van de vlaamse strijd 
te Brussel. 

ONZE KIJK 

Op deze vergadering werd door 
de voorzitter het nieuwe afdelings
tijdschrift « Onze Kijk » boven de 
doopvont gehouden. Dit blad wordt 
om de twee maanden gratis toe
gestuurd aan 650 gezinnen. 

KOLPORTAGE 

De propagandatocht te Sterre
beek op 17 december in samenwer
king met de arrondissenientele 
ploeg werd, dank zij de prima voor
bereiding van onze verantwoorde
lijke voor Sterrebeek, eens te meer 
een sukses : 13 propagandisten be
werkten de hele gemeente met als 
rezultaat 173 verkochte nummers. 

Ook in Sterrebeek breekt de 
Volksunie d o o r ! 

ABONNEMENTENSLAG 
Op 17 dezer bereikte de afdeling 

150 t. h, van haar streefnorm. 
Wij willen voor het jaareinde de 

200 t, h. overschrijden. 
Wie nog niet abonneerde kan dit 

nu onmiddellijk doen : stort 300 fr. 
(jaar) of 170 fr. (zes maand) op prk, 
4898 van de Kredietbank te Sint-
Stevens-Woluwe met vermelding : 
voor rek. nr. 10885 van de N'olks-
unie. 

Degenen die reeds geabonneerd 
zijn, kunnen ook hun steentje bij-
diagen : geef naam en adres van 
simpatizanten uit uw kennissen
kring door aaus de h. Rousseaux 
(tel. 203782); zij doen dan wel de 
rest. 

\ HYPOTEKEN 
f T"- 2^'en 5"-RANG 

TOT 100% Dia mtMOE MV 5 lOr iOJAiR 
BIROEPSKHBOICTEH tcs- IHFSTANClIGeN 
UirBR ZiiK - HKxCO" Vi T - S^OCK io7 

MEVEKAN 
Ter Rivieren laan. 57 Deurne-C 

•W-Jf^OV£V THÜ.'S- TFl •••••?? 157, ' . ' - . ' 53 ; 52 

ZOEKERTJES 

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. 

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

Ben grondig ingewerkt in alle 
goede tekstiel- en kinderzaken van 
Antwerpen, Limburg en VI. Bra
bant, zoek ekskluzief bijartikel. 
Schrijven bureel blad T 218. 

VI. Nat. zoekt dringend werk als 
grondwerker, helper metselaar of 
half geschoold metselaar te Ant
werpen of omgeving. 

Inlichtingen : Oswald Van Oote-
ghem, provincieraadslid. Rode 
Kruisstraat 7, Gentbrugge, tel. 09-
527287. 

GELDLENINGEN voor èik doel 
doorpartikulier-Tel'^/351971-9-20u 

Hoofdredakleur : 
T. van Overstraelen 

Alle briefwisseling voor re-
daklie naar : 
Rotalyp, Svlv. Dupuislaan 
110, Brus. 7. - TeL 28.]] 9R 

Beheer : 

Maurice Lemonnierlaan, 82. 
Brussel 1. - Tel. : 11.82.16 
Alle klachten voor tiiet ont
vangen van blad op ilit adres. 

•laarabonnement : TOO fr. 
Halfjaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 9.5 fr. 
Abonnement builetdaud : 

481] fr. 
Steuriaboiineriieiil : S20 fr. 

(nii i i imimi 
bosse n u m m e r s : 8 fr. 

Alle stortingen voor luM blad 
op postrekening : 171],.39, 
ciWIJ» Vlaaiiis-iialioiia.il week
blad. 

Verantw, uilo. \lr, )•. Van der 
Eist, Beizegem-lr, 20, Brus. ]2, 

Aanbevolen 
Huizen 

. AL AL AANBOUW 
KEUKENS - GLASAL 

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

DE ENIIGE KEUKEN 
IN EUIIOPA 

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

« PIET POT » 
Anlwcrpen 's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieler Polstraat 4 

(bij Suikerrui) 
Open van af 8 uu r 's avonds 
Maandag en dinsdag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel : Antwerpen 2 
Tel. : 03/49.30.45 49.15.94 

B e z o e k « D e V e e r m a n » 

te St-Amands a.d. Scliolde 
Mosselen - Paling 

Uitbater : Jan Brugmans 
— ,LB 110 

De specialist der 
s tandaarddeuren 

J. L E E M A N S , D e u r n e z. 
Van Havrelei 70. T. : 35.63.17 
Agent : De Coene - Kortrijk 

LB 113 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichl ing 

• Kruidtuinlaan 6 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) - BRUSSEL 
Tel. : 02/18.17.17 

• LB 114 
BLANKENBERGE 

« R u b e n s h o f » 
Weststr . 79 - T. : (050)41571 

Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

LB 115 

« V l a a m s H u i s » K n o k k e 
Kamers - vol pension 

gezellige sfeer. 
Vermindering voor groepen. 
Elisabeth]. 105. - Tel. 632.70, 

•• LB l l ü 
B r e y d e l h o f - B R U G G E 

Jozef Suveestraut 2 
Gelagzaal - 120 plaatsen 

Tel. : 050/3.50.67 
LB 117 

Fr. PARQUIN P.v.b.a. 
r^g, Lobroekslraat 44 

ANTWERPEN 
Telefoon : 03/36.16.47 

Kuipen en stapelbakken voor 
pekel, diepvries, verpakking, 
stockering. 
Polyethyleen : zakken, vellen 
en folie op rol. 

LB 120 
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IN LIMBURG 
POGING TOT AFTAKELING P L A A T S E L I J K 

OER ZWARTBERGAKKOOHDEN «^ '^"^^ 
Vorige week stipten we even aan dat de 

Akkoorden \ a n Zwartberg inzake perso
neelsbeleid maar een zwakke waarborg ge
ven, althans volgens de interpretaties van 
de minister. 

En wanneer hel op interpretaties aan
komt, kan de belgische elasticiteit nog al 
erg verschillend zijn. al naargelang hei toe-
pa.ssin.<>svela \ laams. briissels of waals is. 

Iedereen beiocpt zich op de Akkoorden 
\ a n Zwartberg. Ook de Walen. En terecht: 
het gaat hier om een diep-sociaal en hoog
staand beginsel, waarop alle mensen recht 
hebben. 

Nret reden mag de VU er fier op zijn dat 
haar stootkracht tot de erkenning van dif 
beginsel geleid heeft ; eeisl werk, dan slui
ting. 

Maar wat zien we? De aftakeling \ a n het 
principe door middel \ a n een mini^tcriële 
in terpre iauc 1 

De (ik:.*.ordcii van Zvuttberg honden 
!ii t iii-.ins in dat de kalender der mifiislni-
tingen streng gebonden is aan de kalendei 
der omschiikeling en zeker niet dat beide 
zaken voikomen moeien samengaan. Be-
ivuste akkoorden beogen in wezen een so
ciaal doel, m.a.iu. %e streven ernaar de af-
gedanktenx'oor een langdurige werkloosheid 
te hehoiidfn (sic - bedoeld wordl natuur
lijk heliocden, \\}!gens de franstalige tekst : 
preserver!) en dus enkel mijnen te sluiten 
op grond van de nieuwe werkgelegenheid, 
hetgeen nochtans niet betekent, dat een 
vastgelegde datum bij de minste moeilijk
heid tot later kan worden verschoi>en. » 

Dit is een uittreksel uil een antwoord op 
een parlementaire ^raag. Dienaangaande 
liecft onze \ olksvertegenwoordiger Dr . Goe-
mans \ roeger reed» een omstandig antwoord 
op een parlemcniaire xraag bctreffeiitle de 
interpretat ie van de . \kkoordcn \ a u Zwart
berg bekomen. 

Bovenstaande tekst laat in zijn uit\0(.ring 
ruime mogelijkheden. Een negat ic \e mi*ge-
lijkhcid heeft de minister onlangs gepro
beerd door de mijnwerkers \ a n Eisden te 
willen overhevelen, om alzo het zware pro
bleem van de rekonvepiie o p de lange baan 
te kunnen schuiven. 

In dat licht kan men dan ook de heir ie 
begrijpen die verleden week vri jdagmiddag 
bij de ingang van de mijn te Eisden plaats 
h.ad : leden \ a n het W'aakzaamheidskoniitce 
eu mijnwerkers n a t h t l e n de toegang \ o o r 
leden \ a n het Rolendircktorium tot de mijn 

te beletten. Zij kwamen immers pra ten over 
de werk- en overplaatsingsregeling ! Onge
acht de vroegere beloften van de eerste-rai-
nister aan de Maaslandse afvaardiging om 
het personeelsbeleid te herzien 1 

Er zijn méér dan redenen te o \ e r om 
achterdochtig te zijn en het been stijf te 
houden. 

J. CUPPENS. 

Bilzen 
VOORDRACHT 

(t Genealogie en geschiedenis » was het 
onderwerp dat door dr. W. Sangers o.s.c. op 
v\oensdag 13 december in het auditorium 
van het Prov. Gallo-Ronieins Muzeum werd 
behandeld. 

Tongeren - Maaseik 

GRATIS SOCIAAL DIENSTBETOON door : 

.1. CHpi>eBs, 
R. HNers, 
j . Hardy, sociaal en fiskaal raadge\er , 
K. Raskin, doctor in de rechten, 
F. Slulens. 

ZITDAGEN : 

Bilzen : calé Timnjernvans, Stution!«4traat, 23 jamiari, van IS tot 18 urn- 30. 
Bree : calé Malta, Stadswal, 4 januari , van 20 uur 30 tot 21 luir. 
Kigenbilz.en : café de Kroon, Britgstritat, 23 pnt ia r i , van 18 luir 30 tot 19 uur 30. 
Eisden : caté de Maas\allei, Steenweg, . januari , van 1& luir 30 tot 19 uur. 
(>ellik : ten huize \i\a Frank Joris, Berken 7, iedere voormiddag. 
Hechtel : ten biilze van J. Bussels, Hasselt.se baau 61, iedere zaterdagnamidda,:^. 
Herderen ; café A. Molenaer.s, Steenweg, 16 januari, van 18 uu r 30 tot 19 nur. 
Hoeselt : gemeentehuis, 1 januari en 5 februari, \ a n i l tot 12 uur. 
Houthalen : ten huize \i\r\ R. Meiden, Kerfclaan 11, Meulenberg, Wdere zondag-
vtjomiidtlag van 10 tot 11 uur. 
Laiiaker» ; calé Centrum, Kerkjplein, 9 januari van 2ft uur tot 2ft tiitr 3(1. 
Maaseik : café Snieciers, Bosstraat 76, 4 januari , van 19 uur 30 tot 20 uur. 
Meeuwen : caf<: VVeBvonr, 4 januari, van 21 tot 21 uur 30. 
Miflen i café A. Martens, Dorp, 16 januari , van 19 uUr tot 19 uur ,30. 
MuiKterl>>lzen : ten buïze van A. Jackmaer , Oude Beekstraat 30, ieder zaterdag-
na mi<ld;»g. 
iNeeroeteren : café Oiid-Oeteren, 4 januari, van 18 uur 3ft tot 19 uur. 
Overpeh : ten hnize van René Evers, Windmolenstraat 8, alle dagen vanai 19 
«tir, behalve op donderdag en vrijdag. 
Rckem : café Sportlokaal, Steenweg, 9 januari van 19 tot 19 uur 3ft. 
Smeermaas : Parocfiiezaal, 9 januari, van 19 uu r 30 tot 2© uur. 
Stokkem : café P . Kcnzelet, Reclitestraat, 9 januari van 18 uur tot IS uur 3ft. 
Tongeren : café « de Helm », Slarkt. 16 januari, van 19 uur 3U tot 2ft unr. 
Zichen-Kussen-BoWler : café Maréchal, Steenweg, 16 januari van 18 tot 18 uur 30. 

AFSPRAKEN : 

.). Cuppens : Zandbergerstraat 22, Neeroeteren, tel. O11-&1402. 
R. Evers : Windmolenstraat 8, Overpelt. ». 
J. Hardy : Nieuwe Baan 2, Alt-Hoeselt, tel. 012-32353. 
E. Raskin : p-a Dorpsstraat 53, Eigenbilgen, tel. (H1-1W54. 
F, StuWns : Oude Baan 1.34, Eisden, tel. 011-67431. 

ZITDAGEN VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS ; 

Dr. H. Goemans, te Tongeren in caïé De Helm. .Mal kt, op dinsdag 16 januari, 
van 19 uur 30 tot 20 luir. 
R. Jlatthevssens op 4 januari : 
te Maaseik (café Sniekers, Bosstraat 76), \ a n 19 uur 30 tot 20 nur. 
te Bree : (café Malta, Staclswal). van 20 uur 30 tot 21 uur. 

Heusden 
VLAAMSE VRIENDENKLUB 
GESTICHT 

Onlangs werd Ie Heusden 
o\ergegaan tot de stichting 
\ an een Vlaamse ^'rienden-
klub. 

De/e \ ereniging, die buiten alle 
politieke en l'ilozofische strekkingen 
staal, heeft als doel het \ laamse 
ktiltuurleven te bevorderen en de 
eendracht onder alle Vlamingen te 
\ersterken. 

Na een brede kontaktname met 
mensen uit verschillende sociale en 
politieke middens, werd overgegaan 
tot het opmaken van de statuten 
en hel kiezen van het bestuur. 

Maaseik 
PROPAGANDA 

Aan alle kerken in het kanton werden ver
leden /-ondag pamfletten van de Volksunie 
in verband met Eisden-mijn bedeeld evenals 
nog een aantal anti-PVV-paniflellen. 

S'oor deze gelegenheid werd een kanton-, 
nale kolportageploeg gevormd onder leiding 
van J. Cuppens en Jan Peelers. 

Afgesproken werd maandelijks een propa-
gandatocht doorheen het kanton te organi-
zeren. 

VOORDRACHTAVOND 
Zaterdag 20 januari om 20 uur heeft er een 

voordrachtavond plaats over het <c Probleem 
Leuven » met als spreker de leuvense stii-
denteuleider en VNSU-voorzitter Paul Ras
kin. 

Alle Vlaamse vrienden en vooral de jonge
ren zijn van harte welkom Toegang vrij. De 
jui.ste plaats wordt nog meegedeeld. 

Na een suksessolle Gramniensavond tans 
deze leuvense avond. \ 'oor maar t heeft de h. 
Szondi, toegezegd «. Brussel » te behande
len. 

Tongeren 
GEMEENTERAADSZITTING 

Dinsdag 19 december vergaderde de ton-
ger.se gemeenteraad ten stadhuize. 

De waterprijs is nog niet \ a n de baan. 
Men informeerde naiir de stand van het 

onderzoek omtrent de mogelijkheid tot prijs
verlaging. 

Het blijkt dat het ministerie hieromtrent 
een negatief advies heeft gegeven en een ab
soluut negatief advies wat betreft prijsverla
ging voor bepaalde kategorieën burgers. 

De lezers die zich het Volksuniestandpunt 
terzake herinneren zullen er voorzeker ple
zier aan beleven (zie Wij nr 18 van 2-12-67). 

De agendapunten betreffende de K.O.O. 
leverden geen grote moeilijkheden op, de be
groting der kommissie werd zelfs eenparig 
goedgekeurd. 

De oppozitie onthield zich bij het s temmen 
der stadstussenkomst in de begroting der 
kerkfabrieken van Sint-Lutgard en Sint-Gillis. 
Reeds \roeger hadden zij geprotesteerd te
gen de steeds groter wordende tekorten de r 
kerkfabrieken. 

De stad zal een traktor aankopen en een 
nieuwe watertoren bouwen. Deze z.al naast 
de bestaande opgericht worden doch drie
maal groter zijn. De oude zal dan later wor
den afgebroken. 

BAL VTB-VAB 
Het jaarlijks bal van de plaatselijke VTB-

N'AB-afdeling gaat door op zaterdag 20 ja
nuari in zaal « De Ster », Veemarkt. Van 
liarte aanbevolen ! 

BRABANT 

Laken 
HERNIEUWING 
ABONNEMENTEN 

Heeft U \ergelen uw leesgel I 
voor 1968 te legelen met de post
bode ? 

Geen nood! Bel het aldelingsse-
kietariaat op na 17 uur : 26(>1.5l. 

Wij komen het leesgeld dan bij 
u thuis ophalen. 

Leuven 
KOLPORTAGE 

Op 7-1 wordt Leuven en omge
ving bewerkt met « Wij ». 

VA'ij rekenen op minstens 20 man. 
El moeten 500 nummers verkocht 
worden en dit ligt in ons bereik. 
ISijeeiikomst om 9 uur 30 in de 
t)|x-ra, Bondgenotenlaan 30, l^eu-
\en. 

St. Agatha Berchem 
BESTUURSHERVORMING 

Het bestuur van de afdeling werd 
hfr \ormd en onder impuls van ile 
l'estuursicden de lieren Beecknian, 
Uelcu en De Smet «ord t er ge
werkt om de afdeling itelinitiel en 
degelijk uit te bouwen. 

bewegingswijzer 
Weerae 
BAL VAN DE VMO 

Zaterdag 10 februari 1968 houdt 
óc \ 'MO Mee helen te ^^'eerde haar 
piopagandabal in de zaal « Flora », 
Dorpstraat. 

OOST-VLAANDEREN 

Erembodegem - Terjoden 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 
Zondagvex>rmiddag 7 januari e.k 

tr 10 uur lioudc pro\ incieraadslid 
L'rbain De Graeve in de parochie
zaal zitdag voor het nakijken van 
uw aarwlagbiljct voor de onroeren
de voorljetting. 

Gent 
OUDEJAARSBAL 

Karel en Lieve nodigen u allen 
uit op het groot traditioneel otide-
jsiarsbal zondag 31 december. Or
kest Stan Nico (Stan Philips). Deu
ren : 20 uur, eerste dans 21 uur, in
kom 40 fr. Z;ial Roeland. Korte 
Kruisstraat 3, Gent. 

KAMERAADSCHAPSAVOND 
\ 'oor de 4de maal nodigt de geni 

Se N'MO uit tot deelname aan haar 
kaïneraadschapsavond op zaterdag 
27 januari 19()8 om 20 uur in het 
spijshuis « St Arnold », Kortrijkse-
poortstraat 161, Gent. Deelname in 
de onkosten, koude schotel inbegre-
l<en : 3̂ ( fr. In.schrij^en bij M. Vaii 
Hemelrijck, Ecndrachtsstraat 128, 
Gent, tel 09-2.34138. 

Oudenaarde 
ARR. RAAD 

De arr . raad komt »amen op za
terdag 20 januari e.k De leden 

gelieven van nu af die datum vrij 
te houden. Nadere gegevens om
trent het uur van de bijeenkomst, 
enz. volgen later met individuele 
uilnodiging. Dé « peter » van ons 
arrondi.ssement i.v.in. de abonne-
mentenslag, senator prof. Elaut, zal 
de vergadering bijwonen. 

Waasland 
BAL 

Het St-Maartensfoods richt zijn 
bal in op 13 januari 1968 om 20 
nur 30 in de Gulden Schaduw te 
\ \ aasmunster. 

Inkom 50 fr. 
Tombolaprijzen worden steeds 

dankbaar aanvaard door de sekre-
taiis Roger Deschamp, SchooIstra.it 
1.")(). St-Niklaas, tel. 76<M20. 

WEST-VLAANDEREN 

Aiveringem 
ZITDAG 
VOLKSVERTEGENWOOR
DIGER E. LOOTENS 

Voortaan zal onze volksvertegen
woordiger zitdag houden voor so

ciaal dienstbetcx)n te Aiveringem 
iedere eerste zaterdag van de 
maand te 11 uur 45 in « 't Vlier
hol » bij E. Descheppere, Dorp. 

Kortrijk 
DRIEKONINGENFEEST 

Op 13 januari wordt door de VU-
afdeling Koilrijk een driekoningen
feest georganizeerd, toegankelijk 
voor alle leden. 

Echtgenoten en kinders boven de 
13 jaar betalen 10 fr., kinderen be
neden de 13 jaar gratis. Persoonlijk 
Ijericht volgt. 

Menen 
LIDMAATSCHAPSKAARTEN 68 

In de loop der komende weken 
worden U de kaarten aangeboden. 
Degenen die hun abonnement op 
« Wij » niet konden vernieuwen, 
krijgen aldns de gelegenheid dit 
meteen te doen. 

Roeseiare - Tieit 
ADRESWIJZIGING 

Vanaf 20-12-67 is het nieuw adres 
van de arrondissementele sekreta-
ris : Willy Gevaert, Bruggestraat 
136, Zwevezele. Het telefoonnum
mer blijft ongewijzigd 051-61490. 
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IN IEDERE PROVINCIE... 1 5 % GÖEOKOPEB EN 1ÖÖ% BETER, DANK ZIJ; 
1. vooraf juiste informaf ie en budgeter ing 

2. gratis f inancieringsdienst die U tot 90 % aan geld kan helpen 

3. een ontwerp zoals U 't nooit had durven d iomen 

4. kunstenaars voor uw interieur en sierhaard 

5. ' n staf van specialisten met jarenlange ervar ing 

6. massale aankoop der grondstof fen 

7. 'n bestudeerde technische u i tvoer ing - steeds kons' rukt ief 
8 600 t rouwe arbeiders en medewerkers. 

Geen b!uf... onze kliënfen bewijzen het 

fU N.V. 

10 November Itl^T. 

* « • - »*.ta.A« » . - . » 

D o s s i e r (>('•> 2'^ 

Cledchte Keer , 

\»n de 

Meemoe 

>Ieir IR 

loer tt.A. K 

n Bouwbedr. 

-Anwerpen 

i nnca 

'Kunnrn 

NAAR UW BUDGET... 
VOORAL DEGELIJK 

1. ui tzonderl i jke vochfisolatie de spouwmuren en rooding die overal uitsteekt 
"^«'- '" '^' jhe isolatie • bui tenmuren in DIKKE ' GEVELsteen, b innenmuren in gebakken 
steen NOOIT snelbouwblokken in assebeton. 

3 verstevigde ramen . door gebruik van de beste afrikaanse houtsoort van eerste kwa-
(iteii. 

4 vol.e deuren 4,5 cm dik in sapeli met enveloppe, prachtig hang- en s lu i twerk, vale-
sloten, enz .. 

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

iizer, enz ^ 

7. vloeren naar ieders smaak, marmer parket, granito, tapisplein, plasti feutre, enz .. enz .. 

Ik s t e l »e t v o l d o e n i n g v a s t Hat de l a a t « t e werken en 
t i e r s t e l l i n e e n onn n i j n bouw,waarvan sprake in Uw a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n 
•an 6 seFitcmbor Ll . . .korrekt en M t Koed r e s u l t a a t . e r d e n u i t g e v o e r d . 

Ik kan dan ook von U en Uw Firma n i e t s c h e i d e n .-onder II 
l i a r t e l i j k t e danken voor het b e g r i p en de bere id» i U irheirt d i e U ten 
ii'ijnen o p z i c h t e b e t u i g d "hebt, 

A l v o r o m d i t d o i s i e r t e s l u i t e n wens ik U nor t e f e l i c i t e r e n 
voor de p r i M k w a l i t e i t Uwer bouwwerken en mater ia l e n , a I s tok voor ,1e 
p e r f c k t e s e r v i c e en de hoce bekwaamheid van Uw w e r k l e I d e r , d , Hter 
Neve]^nSt 

» e t z i j n enorM d o o r r e t t i n c s v e r m o r e n en wet rijn o n f e i l b a r e 
o r w n l s a t i e l i n dwingt hi i ontenenspreke l i ik c e n i t Her s • e e r b i e d a f . 

*let de «««ste hootcachtinc. 

OOK U ZULLEN W I J 100% BETER DIENEN; Enkele monel i jkheden : 
TE ANTWERPEN 

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

Bel vandaag nog 

(03)31.78.20 
Meir 18 

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

Draai even 

(09)25.19.23 
en alle gegevens worden U 

bezorgd. 
Onderbergen 43 

TE GENK 
met de mooiste natuur en resi
dentiele villagronden vanaf 
200.000 fr en honderden prachti
ge beleggingen n grond, visvij
vers, bungalows vanaf enkele 
franken per vierkante meter. 

Uifxonderfi jke gelegenheden. 

Tel. (011)544.42 

Wrnterslagsfraat 22 

TE 
langs de as Brussel-Leuven Tie 
nen bouwt ook U nu zonder zor 
gen OD 6 maand bent U <= ee 
naar van prachtige gro'^d met 'u 
xueuse villa erop gebouwd Die 
rekordti|d kent men in 't Bra 
bantse niet Binnenkort ook 
nieuwe informatieka'"tO'-en 

Bel nu : (016'459.28 
Rotseiaarsebaan 37 

Holsbeek 

Dagelijks 

Tönissteiner 
drinken ! 

Nieuw ! Nieuw ! 
• 

Speciaal 
voor de 

ademtest 
2 Tonja's 

TONIC WATER 
en alles is Oké 

VERSE ZEEVIS 
risTcrdelers en diepTriea-
houders, rraagt inlichtin
gen en prijslijst 

FIRMA DEPREZ 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

Te l . : (059) 717.15 
LB )09 

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 ] , met vermelding geschenkabonnement voor 

Wat is TONJA? 
Een produkt van 

Tönissteiner 
Sprudel 

Bruisend bronwater met toevoe
g ing van extracten van 

Cinchona-basf en 
bit tere oranjeschl l len. 

Sinds meer dan 2.000 jaai 

• 

Import ABTS 
Tiensesteenweg 128 

Korbeek-Lo 
Tel. 016/463.11 

W l M M A E S 

vraagt ü zijn militanten in -noei 
lijke ogenblilïken (boete en gevang) 
niet in de steelj te laten. Stort on
verwijld uw steun op één der twee 
ondeistaai.de rekeningen bij de 
Kredietbanli van uw gemeente 

— rek nr. 1100/37.305 vao bet 
V.AI U Antwerpen ol 

- rek or 1100/36.971 van üet 
Vlaams Solidariteitsfonds 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe-
richL 

Hebt u ze allemaal ? 

— Sociaal-ekonortiisch ontwikkelingsplan voor 

Vlaanderen 1966-1976 , , . 25 f 

— Brussel, stad zondei gezicht . . « i » , , , » . 30 >• 

— Het Tweede Aktivisme . . , . « , . 4 0 ^ 

— 40 {aar Vlaams Nationalisme . . . i t i . , , . 5 f 

— 125 jaar Verfransing in Brussel , i » , , , , , . 35 F 

— Kongresrede Mechelen 1963 i . . 15 f 

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

— V/itboek Zwartberg , iQ 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. 

http://ondeistaai.de
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bHAd^ËÜ i.lci 

Ó^-^É>" SffUXEÜLES 
^ s ^ ^ 

« Il in'a sotihaité tine bonne année en f lamand, chef ! ». 

FEESTELIJKE DIMENSIE 
Ik trof hem aan — zoals in zovele 

kort\erhalen — op een kruk aan de 
tooR van een volkscafé, waar men 
's nachts een schotel spagetti, een 
uitsmijter, of « boerenbrood met 
hesp of kaas » kan krijgen, ten ein
de de maag meer weerstandsver
mogen te verschaffen wanneer men 
te diep in het beruchte, klassieke 
glas gaat kijken. 

Ik bestelde een bier en ging naast 
hem staan. De pick-up raasde een 
salamander in de blauwe tabaks-
nevel van de gelagzaal, waar ook 
nog gedanst werd. Het lawaai over
stemde het weinig gentlemanlike 
geslurp van mijn vriend, die onder 
het knabbelen in de spiegel achter 
de waardin staarde alsof daar het 
geheim van leven en dood te zien 
was. Misschien dacht hij dat zijn 
spiegelbeeld echter was dan zijn 
hongerige body. Met zijn ezoterische 
bevliegingen zou een dergelijke ge-
dachtengang bij hem me niet ver
wonderd hebben. Of misschien 
overdacht hij de ondank van de 
wereld, te oordelen naar de tries
tige trek op zijn jongensachtig ge
bleven gezicht. « Nog een water » 
zei hij tot de vrouw, na een hap 
spagetti met een laatste slok door
gespoeld te hebben. « En geef me
neer wat hem lust » voegde hij er 
aan toe, op mij wijzend. Hij had me 
dus toch gezien. « Ik drink water, 
kwestie van die bloedsmaak kwijt 
te spelen. En hoe maakt je het 
kerel, aan het nieuwjaarvieren ? » 

vroeg hij mij. alsof hij me pas gis
teren gezien had. « Op zwerftocht 
zoals gewoonlijk », zei ik zonder 
verbazing, « wat doe je hier in dit 
karna^aIpak ? ». 

« Ik kom \an een geestelijk ban
ket » zei hij gemelijk. Pas toen zag 
ik een bloedstreep aan zijn rechter-
slaap en de zakdoek waarmee hij 
het ge>al had moeten stelpen. 

Hij zag de vraagtekentjes in mijn 
ogen lichten en ging \erder. « .Je 
weet dat ik altijd belangstelling heb 
gehad voor okkulte dingen en zo, 
Indië, fakirisme, ezoterisme, noem 
maar op. De Antropozofische Kring 
1961 van dokter Manuel had me 
klaarblijkelijk uitgenodigd op een 
oudejaarsavondbanket in de Mer
cury, hier zie, de in\itatie ». Hij 
diepte een kaart uit zijn zak en gaf 
me die. Het was mooi drukwerk, 
ik las verstrooid « waarop Uedele 
wordt uitgenodigd, avondkledij ver
plichtend ». Verder somde de kaart 
het menu op, allerlei vreemdsoor
tige namen die je kunt aantreffen 
op de spijskaarten van indische of 
chinese restaurants. Het leek er 
toch op. « Nou » zei ik « en wat zou 
het, waarom sta je dan hier spa
getti te eten alsof je in geen dagen 
voedsel meer gezien hebt ? ». 

« aioet je horen » zei hij grimmig. 
« Je weet dat ik een gewetensvol 
man ben, die niet graag de gang 
van zaken of de orde der dingen 
verstoort. Alles moet zijn beloop 
hebben, het is uitgestippeld in de 

sterren en niemand ontgaat het rad 
van oorzaak en gevolg. Ik had dus 
deze avond niet gegeten, zelfs geen 
kollatie » — het woord herinnerde 
me aan de tijd toen we figurant in 
de processie waren en een kollatie 
kregen, vooraleer de langdurige 
stoet zou vertrekken-—«en was naar 
de Mercury gereden in het vooruit
zicht van een prettige avond. Een 
goed glas wijn prikkelt de eetlust 
en maakt geest en *ong los voor ver-
he\eu gesprekken. De lange tafel 
was schitterend gedekt en ver
sierd, er speelde een strijkje en 
iedereen zat reeds aan tafel toen ik 
binnenkwam. « Men heeft juist de 
soep geserveerd » zei mijn tafel-
dame, barones de M., je kent ze wel, 
de bekende astrologe. « Dat ver
wondert me, ik ben toch op tijd ». 
Toen ik op de grote klok keek bleek 
het tien over tien in plaats van 
negen uur te zijn. Doch ik had geen 
tijd om over deze zonderlinge tijds
verandering te piekeren : 'n rij ta-
feldienaars verscheen met de entree, 
terwijl rondom mij iedereen in 
geanimeerde gesprekken over het 
leven na de dood of het jongste be
zoek van Shri Alaharishi gewikkeld 
was. De toon was nogal luid temid
den het gerinkel van glazen en eet
servies en terwijl ik zo zat te kij
ken zag ik hoe de dienaars terrines 
aandroegen en er uit begonnen te 
scheppen alsof er iets te scheppen 
viel. Maar », hij wendde zich 
krijtwit tot mij, « er viel niets te 

scheppen, ze deden maar alsof en 
iedereen begon te lepelen uit de 
lege borden en een kauwen en slur, 
pen te simuleren alsof er van de 
fijnste dingen te happen waren ». 

« Het toppunt was toen mijn over
buur me vroeg, waarom ik niet at, 
of het me niet smaakte. Ik moet 
hem verbijsterd aangekeken hebben, 
want hij vroeg of er wat scheelde 
en of Ze de arts moesten roepen. Op 
dit ogenblik kwamen ze rond met 
de wijn »... « Lege flessen natuur
lijk » zei ik... « Nee, bloed ! Het 
was het enige dat die avond werke
lijk opgediend werd, het smaakte 
naar ossenbloed en ik moet van 
schrik onder tafel gevallen zijn... ». 

Ik keek naar de verwonding aan 
zijn voorhoofd : « Ja, dat moet een 
erge val geweest zijn ». « Stellig, 
want ik verloor het bewustzijn en 
ben ontwaakt in mijn >\ agen, hier 
aan de dokken. Bij telefonische na
vraag naar de Mercury bleek men 
daar niet op de hoogte te zijn van 
enig banket en toen ben ik maar 
hier binnen gestapt ». 

« Wat stond er eigenlijk op die 
kaart ? » vroeg ik. Hij diepte ze 
weer uit zijn binnenzak en ik las 
onder de hoofding « waarbij we de 
eer hebben U uit te nodigen tot de 
geestelijke gespreksmaaltijd... ». 

« Dan bent U in de vierde dimen-
sie geweest ! ». 

« Ik geloof het, want proef eens 
van mijn voorhoofd ». 

De waard bekeek ons met vraag-
en schrikogen, toen ik met de vin
gertoppen het deerlijk geschramde 
\ oorhoofd van mijn vriend raakte 
en na geproefd te hebben zei « Dat 
is inderdaad een van de beste wijn-
soorten die iemand ooit in zijn ade
ren heeft gehad ». 

D.R. ERASMUS. 
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