
Neen, 1967 is geen goed jaar geweest. Op het buitenlands vlait 
was liet zelfs uitgesproken slecht. Het probleem Vietnam bleef 
in al zijn dramatische eentonigheid aanslepen en in het Midden-
Oosten kwam het tot een uitbarsting van geweld die de toestand 
niet heeft opgeklaard en de situatie alleen nog maar exploziever 
heeft gemaakt. 

WAT BREN T JAAR? 

\ , 

Op het europees vlak worstelden de Zes zich moeizaam door een 
krizis waarvan het einde nog niet in het zicht is. 
Op het vlak van de binnenlandse politiek bleven problemen, die 
sinds lang om een oplossing schreeuwen, langzaam verder rotten. 
Een der weinige lichtpunten was dan nog uitgesproken negatief: 
bij gebrek aan oplossingen bleek sterker dan ooit de onmacht 
van de huidige bewindvoerders en van de traditionele krachten 
om over te gaan tot de zo dringende hervormingen waaraan het 
land behoefte heeft, in dit vakuum kregen middenpuntvlledende 
krachten een kans, die dan toch wellicht de belofte van beweging 
en verbetering inhoudt. 

Het ïs ook een slecht jaar ge
weest op sociaal-ekonomisch ge
bied. De stagnatie in het bedrijfs
leven kwam scherp tot uiting 
door het oplopen van het werk-
lozencijfer en door een aantal 
fabriekssluitingen die de bange 
vraag deden rijzen naar de 
broosheid van onze welvaart. 
.Vooral in een aantal vlaamse ge
westen — traditioneel veron
achtzaamd en daarenboven ge-
konfronteerd met akute proble
men van overschakeling of stag
natie — werd de toestand uiterst 
kritiek. 

Het weinig rooskleurig ver
moeden dat de stagnatie de aan-
•o«p -son kunnen zijn van een 
diepgaande slepende krizis werd 
einde 19C7 versterkt door de ma
nipulaties rond de devaluatie van 
het pond. Een alleszins ontmoe
digend vooruitzicht schijnt zich 
in de allereerste dagen van dit 
jaar te bevestigen door de maat
regelen die prezident Johnson 
zopas ter bescherming van de 
dollar heeft getroffen. Besnoeiing 
op de uitvoer van dollars naar 
West-Europa en speciaal naar 
landen zoals België en Neder
land, de waarschijnlijk daaruit 
voortvloeiende verhoging van de 
rentevoet, de inkrimping van het 

amerikaans toerisme naar over
zee komen juist op een ogenblik 
dat deze faktoren tot ernstige 
moeilijkheden leiden. Het bezoek 
dat Johnsons vertegenwoordiger 
Katzenbach dezer dagen aan 
Brussel bracht, stond volop in 
het teken van een aantal besnoei
ingen die o.m. gans in het bij
zonder de rekonversie in de 
noodgebieden op wankele schroe
ven zetten. Deze besnoeiingen, ge
koppeld aan de traditionele rege-
ringspolitiek om in ieder geval 
de voorrang te geven aan waalse 
gewesten, dreigt de toestand in 
bij \ oorbeeld Limburg en de 
Westhoek nog somberder te ma
ken. 

De wetenschap daarnaast dat 
de regering door de niet-indeksa-
tie van de fiskale barema's de be
lastingbetalers opnieuw enkele 
miljarden uit de zakken zal ha
len, maakt de vooruitzichten 
voor het komende jaar niet aan
trekkelijker. 

Op het vlak van de vvaals-
vlaamse verhoudingen naderen 
een aantal vervaldata tans zeer 
snel. Binnenkort loopt de twee
jarige periode van het taaibe
stand ten einde en komt zodoen
de de weg vrij voor een aantal 
politieke initiatieven die reeds 

met veel drukte werden voorbe
reid en aangekondigd. De kom
missie Meyers moet op de prop
pen komen met haar rezultaten 
en alles wijst er op, dat in dit 
cenakeltje heel veel tijd is verlo
ren gegaan en reële oplossingen 
niet hoeven verwacht te worden. 
Het gevaar van een nieuw af
schuwelijk kompromis, van een 
Ilertoginnedal in het kwadraat 
begint zich af te tekenen. 

In de zaak Leuven sloeg bet 
jaar 1967 een maat voor niets. 
Na de uitbarsting van vlaani.se 
energie en verontwaardiging in 
de mei-revolutie van 196t), heeft 
het voorbije jaar voornamelijk 
gediend om de traditionele 
krachten de kans te ge\en, de 
teugels weer in handen te krijgen 
en de komende slagen voor te 
bereiden. Het plan Houben voor 
leuvense ekspansie naar heel 
Brabant is een veeg teken aan 
de wand en voegt een nieuw, on
rustwekkend element toe aan 
het toch al zo lijvige dossier van 
de pogingen om de Vlamingen te 
Brussel in het defensief te druk
ken. 

Daarnaast tekent zich reeds 
tans duidelijk af, dat we leven in 
een pre-elektoraal klimaat. De 
manipulaties om door een im
port van elektorale \edetten het 
volkomi.;n faljiet van het unitaire 
partijsisteem te Brussel toch een 
klein beetje te kamoefleren, zijn 
volop aan de gang. Het is een 
veeg teken dat alle aandacht 
daarbij naar de hoofdstad gaat 
en dat de drie traditionelen blijk
baar in hoofdzaak beducht zijn 
om hun elektorale pozities te 
Brussel. Deze toestand maakt de 
chantage van de francofone taal-
rassisten alleen maar doelmati
ger en gevaarlijker. Ten over
staan van deze situatie is er — 
gelukkig — het lichtpunt van de 
steeds groeiende nationale re-

fleks in het vlaamse land. Alle 
energie, alle geld en alle geest
drift zullen echter nodig zijn om 
in de luttele maanden die resten 
deze vlaamse refleks te richten 
tot een doelbewuste daad van 
verzet, die alleen tot uiting kan 
komen in een nieuwe grote over
winning van de Volksunie. 

De kaders, leden en simpati-
zanten van de Volksunie moeten 
zich dan ook \anaf het begin van 

dit jaar beschouwen als ziind» 
gemobilizeerd. De kiesstrijd der 
vlaams-nationalisten begint niet 
over X zoveel maanden ; hij 
dient nu te beginnen. Een niet-
aflatende aktivüeit op alle \lak
ken van de orgnnizatie, de wer- ' 
ving en de propaganda is ónz© 
investering in het jaar dat komt. 
Wc investeren van nu af aan, op
dat we bij de winstxerdeling niet 
te laat zouden komen ! 
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WIJ 

SLUITING A.B.R. LEUVEN 

ledereen herinnert zich nog 
hetgeen volgde op de skiiting.s-
aankondiging van Anglo-Ger
main. De werknemers hebben 
hun fabriek bezet. De bevolking 
heeft er geestdriftig haar solida
riteit betoond. Waal.->c en vlaam-
se pers blokletterden dagelijks op 
hun voorpagina's. Radio en TV 
zetten hun beste beentje voor. 
Eerste-niinister V.D.B, begaf zich 
ter plaatse. 

Ontknoping : Anglo-Germain 
kreeg een be.stelling \:'n .spoor-
wegniateriaal voor de X.M.B.S. 

Daar\oor en daarna gingen 
reeds de jjoorten dicht van een 
aantal bedrijven in Vlaanderen. 
Nu is bet <le beurt aan A.B.H. 
Leuven. De/e sluiting treft meer 
dan 500 ge/innen. 

A.n.H. Leuven is leefbaar en 
heeft voldoende bestellingen om 
te kunnen verder werken, maar 
de beheerraad vindt het gepast 
te sluiten, grond en gebouwen te 
verkopen en de ak[i\iteit naar 
zijn exploitatiezeteds in Wallonië 
o\ei' te heselen. 

Ook te Leuven hel)l)en de ar
beiders spontaan hun labriek be
zet. De vakbonden hebben hun 
best gedaan om deze bezetting zo 
snel mogeliik te doen eindigen. 
De bevolking schijnt zich \an 
geen kwaad bewust. Kranten, 
radio en L.V. beperken zich tot 
de minimumvereisten van hun 
informatiexe rol. De minister 
stuurt ziin kat. De vakbondlei
ders verklaren zich alleen-zalig
makend en zetten de arbeiders 
aan tot boycot van iedere solida
riteitsbetuiging van Vlaamse zij
de. A.B.Pi.-Leuven zal gesloten 
worden ! 

J.V., Kessel-Lo. 

ONZE ONMACHT 

In zijn artikelen in « WI.I » 
grijpt mr. Van der KIst steeds 
terug naar de essentie van de 
Vlaamse onmacht, nl. de unita-
ristische apartheidspolitiek van 
een kaste brusselse grootmach
ten, in concreto Hof, Kapitaal en 
Kerk. En het is volstrekt noodza
kelijk de Vlaamse opinie gestadig 
voor te lichten omtrent het 
schandalige feit dat een ekstre-
mistische kapitaalkrachtige min
derheid, die daarbij de pretentie 
heeft zich als « gemeenschap » 
np te dringen, een volwassen kul-
tuiirvolk misdadig regeert. 

Zijn recent artikel « een ge
vaarlijk jaar » verwij.st naar een 

gewettigd pessimisme omtrent de 
toekomst. En inderdaad, de on
betrouwbaarheid (te hoofs uitge
drukt) van de vlaamse parlemen
tairen in de drie traditionele par
tijen op i)olitick \ lak is een e\en 
ellendige als feitelijke ervaring. 

Ja, het hoeft maar éénmaal te 
gebeuren dat op een weigering 
van essentieel vlaamse rechten 
door een vlaamse frontstemnn'ng 
de regering barst om definitief 
de brusselse diktatuur in te dij
ken. Dan alleen komt de weg vrij 
voor de potentiële ontplooiing 
van de vlaamse \olkskracht. On
ze emancipatie is tenslotte on/e 
zaak. Of we die daadwerkelijk 
willen, hangt af van politiek in
zicht en bewust radikalisme \an 
alle vlaamsp mandatarissen. Niet 
een regering is hoofdzaak, wel 
de toekomst van de vlaamse ge
meenschap. De V.l^. wijst de 
weg ! 

W.D.P., Brussel 18. 

EDDY MERCKX 

« ... Geef mij maar Eddy 
Mcrckx >. Wie kent er de vro-
liike tonen \an dat liedje niet ? 

Eertijds keken wij op naar 
Eddy ^lerckx als naar een vol
waardige Vlaming. Hij is met 
een vlaams meisje getrouwd. Hun 
trouwdag, de schoonste dag van 
hun leven, ging dan nog wel in 
de taal van Fernandel en Brigit
te Bardot ! 

V.S., Izcgem. 

GROOTWARENHUIZEN 

In « WI,T » van 9 december jl. 
lezen wi| een ingezonden brief 
onder de titel « Franse publici
teit » en ondertekend door H.C. 
Brussel. 

Zonder afbreuk te willen doen 
aan de inhoud \an deze brief 
wensen wij toch met klem te pro
testeren tegen de laatste zin van 
R.C.'s schrijven. R.C. spoort ons 
aan in de toekomst onze aanko
pen te doen bij de kleinhande
laars in plaats van bij de (brus
selse) grootwarenhuizen die onze 
taal miskennen en franstalige 
publiciteit sturen aan neder-
landssprekenden. Tot daar vol
ledig akkoord. Doch ILC. be
sluit : « Bij de kleinhandelaars 
die ook Vlamingen zijn kost het 
niet zoveel duurder ». 

Wij wensen er uw lezers attent 
op te maken dat het bij de mid
denstanders helemaal niet duur
der kost dan in de grootwaren-
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huizen. Er kunnen tientallen ar
gumenten aangehaald worden om 
dit te bewijzen ! (Wanneer in 
« WIJ » eens een enquête hier
over ?) . 

Alleen de middenstand als or-
ganizatie blijft schromelijk in ge
breke om deze argumenten ]iii-
blicitair uit te spelen. 

Om kort te zijn kunnen wij 
besluiten : in ons voorileel ko
pen wij bij de middenstand, we 
worden er vriendelijk ontvangen. 

De grootwarenhuizen kunnen 
wij best totaal negeren, door de 
eigenaars en uitbaters ervan 
Nvorden wii als mens en als Vla
ming toch totaal genegeerd. 

'1M\, .St Kruis. 

BRUSSEL 

De lezersrubriek van « WIJ » 
wordt een waardevol instrument 
waardoor het mogelijk wordt 
ideeën uit te wisselen. De ge-
dachtenwisseling over de uitslui
tende franse publiciteit in het 
brusselse is hiervan een sprekend 
bewijs. 

Algemeen besluit in dit ver
band : slechts het individueel ra
dikalisme geschraagd door alge
mene initiatieven van vlaanis-
strijdende koniitees kunnen te 
Brussel in de privé-sektor voor 
ons verbetering brengen. De tijd 
van krachtdadig handelen is aan

gebroken, de vlaamse beweging 
dient zich in het brusselse pro
bleem niet te beperken tot een 
wo(!rdenduel, maar tot een doel
treffende aktie over te gaan. 

Het Koordinatiekomitee .") no
vember verklaai't ])leclitig dat de 
strijd verder gaat en v er/oekt ons 
om steun. Indien die steun aan
gewend wordt voor initiatieven 
in verband met een werkelijke 
tweetaligheid in het zakenleven 
te Brussel, zullen heel wat Vla
mingen hiervoor in de geldbeugel 
willen gaan. 

K.M., Ganshoren. 

GEWESTTAAL 

Brussel, stad zonder gezicht, 
zal alleen van a'anschijn verande
ren als wij behendig het stuur 
weten om te slaan. Ons komt het 
^oor dat het de hoofdstad min
der te doen is — een fanatieke 
minoriteit uitgezonderd — om 
het A.B.N.-zelf, dan om het « on
oorbaar » dialekt dat de betrok
kenen zijn gaan beschouwen als 
de taal die wij hun ojidringen. 

Die valse indruk deed de Brus
selaar ()]) 1)11 het kontakt van de 
minder ontwikkelden onder ons 
volk (nl. de pendelende zwerm 
van arbeiders en bedienden), 
da.ir onze intellektuelen, één
maal in de hoofdstad beland, al 
te bereidwillig én taal én eigen 
fierheid prijs geven. 
Gevolglijk hoeven wij Vlamingen 
er alles op te stellen om voor 
onze taal de gepaste eerbied af 
te dwingen, die wij haar ver
schuldigd zijn, willen wij dat zij 
door de franssprekende landge
noten worde begrepen en ge
waardeerd. Maar de hoofdstede
ling is ook meer « formalistisch » 
aangelegd dan wijzelf en wie zo 
niet is, is zijn mindere waarop 
hij geringschattend nederziet. 
Wie heeft nog niet de minach
ting aangevoeld, die besloten ligt 
in de lokale benaming « de boe-
rentrams », nl. deze die van uit 
de Zennestad Vlaanderen bedie

nen ? Deze tipische gesteldheid 
verbreedt nog wat de taalkloof, 
die Vlamingen en frankofonen 
scheidt en die des te gemakkelij
ker overbrugd zou worden als 
ook wij een « decorum » in acht 
nemen dat meer is dan een slor
dige levensstijl. 

In plaats van de gekultiveerde 
Brusselaar de indruk te geven 
dat hij, ter wille van een prak
tische of minzame oplossing, zich 
moet naar beneden hevelen, zijn 
het niet eerder wij die het besef 
en de .wil moeten opbrengen ons 
op te tillen töt zijn « status », 
door het beginselvast spreken, 
van een deftige eigen omgangs
taal, die hij pas dan zal kunnen 
genieten en naar waarde schat
ten ? 

Heus een werk van duur, maar 
ook van duurzaamheid ! 

MATTRAY. 

V.M.O.-RUNETEKENS 

Teoretisch gezien begrijp ik 
niet wat runetekens met repu
blikeins of \laams bewustzijn ge
meen kunnen hebben. In de prak
tijk verwekken ze ongetwijfeld 
het tegengestelde. 

Wie in 19(57 in Vlaanderen 
denkt nog runetekens te moeten 
gebruiken, heeft heimwee naar
de eeuwen vóór Caesar, of... 
naar een eeuwig « Reich » dat 
op meer dan één punt een terug
keer naar die barbaarse ti |den 
was. 

Het is ook mogelijk dat hij een 
geval is dat eens flink de aan
dacht op zijn persoontje wil ves» 
tigen. 

N.X., Leuven. 

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 lezersrubiiek 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

van de redaktie 

Brussel, ^ januari 1963. 
Betr. : eindejaarsbalans. 

De meest zenuwslopende dagen op het beheer van 
het blad zijn telkenjare de dagen rond de jaarwis
sel ing. Op dat ogenblik stronen de l i j s t en binnen 
net de hernieuwde en niet-hemieu-^de abonnementen 
en kan defini t ief een balans opgemaakt worden. 
We keken deze weken met enige kopzorg het eindre-
s t l t a a t tegemoet. Vorig jaar waren we, na een fan
tas t ische abonnementenslag, een grote stap vooruit 
gegaan» De ervaring van vele jaren heeft ons ge
leerd dat nieuwe abonnementen gemakkelijker wegval
len dan oude. We rekenden dus met een nogal belang
r i jk v e r l i e s . 
Welnu, het tegendeel i s het geval I We hebben min
der verloren dan de jaren voordien. Onze abonnenten 
si jn ons in hoge Sate trouw gebleven, waarvoor on?e 
har te l i jke dank. En a l les ls.a.t voorzien dat , wan
neer de abonnementenslag 1967/1963 voorbij zal z i |n 
•er een flinke vooruitgang zal z i jn . 
Het komt er tans op aan, die abonnementenslag krach
t i g , snel en doeltreffend te voeren. In de kortst 
mogelijke t i j d moeten de hernieuwingen gebeuren en 
moeten de normen voor de nieuwe abonnementen bereikt 
z i jn . 
Het ziet er naar u i t dat - mits een normale, e rns t i 
ge inspanning - ztlks zal gebeuren. Alles laat t rou
wens toe reeds nu te veronderstellen dat de hernieu
wingen vlot zullen verlopen i honderden abonnenten 
hebben spontaan door een storting gereageerd op ons 
verzoek om hun,verzuim bij de aanbieding door de 
postbode ongedaan te maken. Ook aan hen hiervoor on-
se har te l i ike dank. lî T 
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• BRUSSEL, UND KEIH ENDE (1) 

wachten 
op het broedse 
van meyers 

(m.v.d.b.) Het door de regering p.fgekon-
digde taaibestand loopt over een paar 
maanden ten einde, en het wachten is nu 
op het uitbroedsel van de kommissie Mey
ers die, zoals onze lezers zich wellicht nog 
herinneren, werd ingesteld als corollarium 
van dit bestand, om in alle sereniteit te 
dokteren aan de verbetering van de be
trekkingen tussen de gemeenschappen. De 
samenstelling alleen reeds van deze kom
missie is een aanfluiting van het zogezegde 
doel : 12 leden van elk der drie kleurpar-
tijen, maar geen enkele vertegenwoordiger 
van de Volksunie, hoewel onze partij als 
politieke exponent van de federale gedach
te heel wat meer vertegenwoordigt dan 
haar huidige en \oorlopige getalsterkte in 
het Parlement zou doen vermoeden. Dat de 
samenstelling van de kommissie als de pre
figuratie is van een drieledig federalisme, 
vermits naast 12 vlaamse en 12 waalse af
gevaardigden ook 12 Brusselaars daarin zit
ting hebben, is voor Vlaanderen ook een 
veeg teken. Het is dan ook terecht dat de 
V.U. geweigerd heeft, in te gaan op een 
uitnodiging van de kommissie, die haar 
evenveel tijd gunde om haar standpunt uit
een te zetten als aan de Frans taterende 
burgemeesters van de tweetalige hoofdstad, 
of aan de traditionele t^\'ee man en één 
paardekop van de « francophones de Flan-
dre », of nog aan een eventuele afvaardi
ging van de « pitjesbakkers van Zoete-
naaie s> of de « vogelpikkers van Jandrain-
Jandrenouille ». 

Intussen is uit talloze verklaringen in 
franstalige bladen en op politieke vergade

ringen reeds lang gebleken, dat er van fran-
kofone zijde helemaal niet gestreefd wordt 
naar een verbetering van de vlaams-waalse 
betrekkingen; inzonderheid in de subkom
missie over het statuut van Brussel staan 
de frankofonen zulke ekstreme op\atlingen 
voor, dat de standpunten nog geen duim
breed nader tot elkaar zijn gekomen. 

Het is nu zo dat tegen 15 januari a.s. een 
eerste voorontwerp bij het bureau ^an de 
kommissie moet worden ingediend. Het 
proces-verbaal van de besprekingen in de 
subkommissie zou worden opgemaakt door 
het driemanschap Lindemans-Cudell-Klein. 
Hoewel die besprekingen geheim zijn is 
daaromtrent reeds genoeg uitgelekt om te 
weten, dat de zienswijze van de Vlamingen 
en de frankofonen lijnrecht tegenover el
kaar staan wat betreft de voornaamste pun
ten. Het blijkt dan ook te zullen uitlopen 
op een grandioze mislukking, die nu reeds 
door sommige franstalige bladen op de rug 
van de heer Lindemans wordt geschoven, 
met de bewering dat het P.V. van zijn hand 
zou zijn en dat Cudell er slechts kleine wij
zigingen heeft kunnen in aanbrengen. De 
geschilpunten zouden voorlopig betrekking 
hebben op de uitbreiding van het hoofd
stedelijke grondgebied, het vertegenwoordi-
giuKpercentage van de Vlamingen in de 
agglomeratieraad en de funktie van vice-
goeverneur. 

• BRUSSEL, UND KEIN ENDE (2) 

vergelijk 
der argeloze 
dagdromers ? 

(m.v.d.b.) De frankofonen willen de af
schaffing van de funktie van vice-goever-
neur, waardoor ipso facto een einde zou 

gemaakt worden aan de kontrole op de toe
passing van de taalwetten te Brussel. 

Een frankofoon voorstel dat voorzag in 
de mogelijkheid van de uitbreiding van 
Brussel tot in 1971, na raadpleging van de 
bevolking der betrokken gemeenten, werd 
verworpen. 

Het \oorsiel \an een vlaamse (?) burge
meester van een ten noorden \an de hoofd
stad gelegen gemeente, volgens hetwelk 
vlaamse gemeenten tot de agglomeratie /ou
den kunnen toetreden met behoud \an hun 
taaistatuut, vond ook geen genade. 

Een ander vlaams kommissielid was voor 
de dag gekomen met een even venassende 
als verwerpelijke tezis : hij stelde voor dat 
agglomeratieraden zouden worden opge
richt ^'oor Hoofdstad-Brussel, voor het ar
rondissement Halle-Vilvoorde, voor de hui
dige zes randgeme^ilen en zelfs., .voor Leu
ven ! 

Een werkelijk onzinnig voorstel als dit 
bewijst overduidelijk het gevaar van zoda
nige kommissies, waar argeloze dagdromers 
tot elke prijs een vergelijk willen nastre
ven. Het grote gevaar bestaat er immers 
in dal, zoals op Hertoginnedal is gebeurd, 
de kommissieleden na urenlange diskussies 
zo murw zijn geworden, dat zij in arren 
moede tot alle konipromissen bereid zijn 
en « luet de dood in het hart » blindelings 
hun zegen geven aan een manke oplossing. 

De bespreking over het P.V. van de sub
kommissie zal op 12 januari voortgezet 
worden; wij wachten met nieuwsgierigheid 
op wat er dan uit de bus zal komen. 

Wij zijn en blijven de mening toegedaan 
dat door het taalbesland en de kommissie 
Meyers weer een paar jaar verloren zijn 
gegaan met het zoeken naar de quadratuur 
van de cirkel. Onze tegenspelers hebben 
zich die tijd weten ten nutte te maken om 
hun egelstellingen te Brussel en te Leuven 
nog sterker uit te bouwen. En het gevaar 
voov Vlaams-Brabant is thans zo groot ge
worden, dat hier werkelijk van een nood-
gebied kan worden gesproken. 

« Vlaams-Brabant los van Brussel » dient 
nu het eensgezinde streefdoel te zijn, o\er 
alle partijgrenzen heen 1 

HET PROBLEEM 
MOET DRINGEND HERDACHT 

waarom en hoe 
hulp 
aan kongo ? 

(red.) De evolutie van de handel tussen 
enerzijds de Belgisch-Luxemburgse Unie en 
anderzijds Kongo toont aan dat de invoer 
uit Kongo in grote mate is gestegen wat 
niet het geval is met onze uitvoer naar Kon
go. In 1958 bedroeg de in%oer uit Kongo 
8,2 miljard fr. en de uitvoer naar Kongo 
5,8 miljard. In 1966 zijn deze cijfcrê resp. 
15,5 miljard en 3.3 miljard geworden. 

Nu is het wel zo dat de invoer uit Kongo 
altijd onze uitvoer daaiheen overtrof, doch 
tol aan de onafhankelijkheid en ook tot 
enkele jaren daarna kon men de handels
balans niet als zuivere norm tot vergelij
king nemen, vermits do koloniale status van 
Kongo in hel nadeel van dit land speeld'". 
Dal is echter vandaag niet langer meer het 
geval zodat zich zuiver ekonomisth gezien 
de vraag stelt of een voortzetting \an de 
ontwikkelingshulp aan Kongo in de zelfde 
mate als vroeger (of nagenoeg) nog verant
woord is. Men mag ook niet uit hei oog 
verliezen dat ons land op 23.SO perso*icn 
voor de technische hulp aan de ontwikke
lingslanden er niet minder dan 1730 naar 
Kongo stuurt heizij 60 t. h. Ten slotte is 
er de tol die ons land aan mensenlevens 
aan Kongo heeft betaald sinds de onafhan
kelijkheid : 460 « gekende » doden (meest
al Vlamingen, want de profiteurs uit Brus
sel zijn al lang niet mcei in hel onveil'ge 
Kongo!), duizenden verminkten en berooi
den. blij\ende onveiligheid. 

Het feit dat België lans \0017ichtig e\o-
lueert naar een grotere spreiding \an zijn 

(Ver\olg op blz. 4) 

DE NEGERIJ 
De kongolese ambassadeur te 

Kartoem verklaarde met nieuwjaar, 
dat Kongo de uitlevering van 
Schramme en konsoorten eist. Deze 
verklaring' zal nu zo stilaan de be
vestiging zijn van de tot dan toe 
nogal misterieuze s;eriichten « eist 
wel, eist niet » sinds de ontmoeting 
tussen Moboetoe en Kajibanda en 
heeft te Brussel de kikkers doen op
springen. Men sleurt er nog eens de 
niet-serene rechtspraak van Kongo 
bij en het feit dat de huurlingen ten 
slotte toch door Kongo werden ge
ronseld en niet door België opge
drongen. Dit laatste is niet helemaal 
juist : hoezeer het officiële België 
zich ook gedistancieerd heeft van 
het Schramme-avontuur, het is een 
publiek geheim dat de brusselse (en 
ook vreemde) kapitalistische belan
gengroepen, die sinds de sewi-na-
tionalizatie van de kopermijnen en 
het roemloos einde van de katan-
gese secessie een onverteerde kon
golese machtsdroom op de maag 
hebben liggen, onderduims de 
Schramme-aktie hebben gesteund. 
De ontvoering van Tsjombé (die nu 
zou vrijgelaten worden mits het af
leggen van anti-amerikaanse verkla
ringen) was een streep door de re
kening van deze obskure financiële 
machten, omdat ze aan de putsch 
van Boekavoe de strikt noodzakelij
ke kongolese politieke achtergrond 
ontnam. Door de (tijdelijke ?) uit
schakeling van Tsjombé bleef het 
Schramme-avontuur niet meer dan 
een avontuur en zelfs door de in
schakeling van een onbekende ka-
tangese « kolonel » slaagde men er 
niet in, aan de onderneming een 
soliede politieke achtergrond te be
zorgen. Deze machten ontsnappen 
weliswaar aan de officiële kontrole 
doch worden er vanuit Kongo niet
temin mee geïdentificeerd. Wat ten 
slotte de « niet-serene rechtspraak » 
betreft, dat zal wel juist zijn, doch 
vanuit een land als het onze ge
maakt, dat zelf in de late veertiger 
jaren uitblonk door een negerjus-
titie, klinkt ze nog altijd als de taal 
van iemand die over een koord 
spreekt in het huis van de gehan
gene. Dit is geen pleidooi voor de 
halsrechting van Schramme. Doch 

eens te meer is duidelijk gemaakt 
hoe onverantwoordelijk het gestook 
en het ophemelen van dergelijke ex
ploten door onze « nationale » fran-
kofone pers is, die door een ver
keerd begrip van « grandeur natio
nale » nog altijd niet tot het oordeel 
des onderscheids is gekomen, in 
Kongo niet en in België niet. Stel 
daar tegenover de zoveel nuchter
der vlaamse kijk en dan begrijpt 
men waarom men van meetaf in 
Vlaanderen dit vals oud-belgisch 

met Vlaams Brabant en, hoe 't von
nis te Straatsburg ook zou luiden, 
de taalwetgeving op te blazen. Dat 
kan voor V.D.B, een harde dobber 
worden. Doch de P.V.V.-Brussel 
staat niet alleen. Ook de B.S.P. zui
vert, Fayat zal misschien te Ant
werpen opgevist worden en in de 
C.V.P. is het al niet veel beter. De 
status van kamerdienaar voor de 
Vlamingen in de kleurpartijen 
wordt met deze nieuwjaarsecho's 
uit de brusselse politieke salons. 

beroepsHALVE 
bekeken 

pathos verwees naar de vergeetput-
ten van het verleden, waarin men 
trouwens eens, na het « Congo 
de papa », ook •[< la 'Belgique de 
papa » zal moeten stoppen. 

MOORD OP 
« ONNOZELE KINDEREN » 

Met nieuwjaar is men zich ten an
dere in vlaams-liberale kringen be
wust geworden van de slavenpozitie 
van de vlaamse liberalen in het 
brusselse en van alle Vlamingen in 
de federaties der traditionele par
tijen in onze «capitale européenne». 
Schrijft het orgaan der vlaamse li
beralen niet dat te Brussel de 
vlaamse P.V.V.-ers één na één weg
blijven en dat er straks nog alleen 
hopeloos naieve lakeien zullen over
blijven, om te dansen naar het pij
pen van de De Muyters en Munde-
leers, die met het verstrijken van 
het beruchte taaibestand de rege
ring het vuur aan de schenen zullen 
leggen ? Met o.a. de eis, Groot-Brus
sel als voornaamste entiteit in een 
met drie gemeenschappen begiftigd 
België te erkennen en uit te breiden 

waar men reeds het glas hief op de 
vlaamse nederlaag, slechts beves
tigd. In hoever men als alternatief 
met een Vlaamse Lijst kan uitpak
ken te Brussel is dan ook zeer de 
vraag, want dit veronderstelt toch 
dat enkele brusselse vlaamse leiders 
van C.V.P., P.V.V. en zelfs B.S.P. 
ostentatie! de deur achter zich in 
hun respektievelijke partijcenakels 
zouden dicht klappen, voor zover ze 
er zelf al niet zijn buitengezwierd. 

POLITIEK KRIZISJAAR 
Nu mogen de brusselse potentaten 

in de traditionele partijen nog zo
veel aan praktisch antivlaams elek-
toralisme doen — opgejaagd door 
'n F.D.F, dat straks 'n taalrassistisch 
delirium tremens krijgt — als ze 
willen, intussen groeien ook andere 
krachten. Sindikalist stelt in een 
nieuwjaarsartikel de onvermijdelij
ke federalizering van de B.S.P. via 
vleugelvorming vast en ziet ook een 
dergelijke evolutie in het A.B.V.V. 
gebeuren, dat einde april zijn statu
tair kongres zal houden. Daar zal 
niet alleen over Major's opvolger 

gepraat worden, doch ook over de 
toekomstige struktuur van het vak
verbond en over de verhouding tot 
het A.C.V. Het travaillistisch heim
wee in socialistische rangen is zeer 
sterk geworden, men schaamt er 
zich niet meer voor. Op zuiver sin-
dikaal vlak hoeft men zich in sin-
dikale middens wel te schamen, 
want de sindikale leiders hebben 
tegenover de ekonomische finan
ciële koncentratie en de daaruit 
voortvloeiende bedrijfssluitingen 
maar weinig dinamisme en initia
tief aan de dag gelegd. Integendeel : 
alles wijst er op, dat zij (de 
A.B.V.V.-ers inbegrepen) zich goed
schiks bij de politieke kombines 
hebben neergelegd. Dat zulks dan 
B.a. te wijten is aan de niet of te late 
erkenning van de tweeledigheid op 
volks gebied in deze staat, kan men 
de sindikale bonzen ook na Klems
kerke, Verviers en sommige A.C.V.-
studiebijeenkomsten of v l a a m s 
C.V.P.-gevleugel nog niet doen be
kennen. 

SLORDIGHEID 
Een zelfde stuurloosheid en slor

dig denken-handelen bleek uit het 
plots ingrijpen van super-gendarm 
Vander Poorten tegen de gemeen
ten, die aan hun personeel tweeta-
ligheidspremies toekennen nota 
bene vlak na het schandaal van de 
eentalige Vivario. Deze premies zijn 
onwettig, zoals blijkt uit de een-
heidswet 1961 en de taalwetten 
1963. Men heeft nochtans van ho
gerhand deze bedekte vorm van 
weddeverhoging oogluikend toege
laten. Pas toen Vander Poorten ge
waar werd, dat zijn raadpleging 
van gemeentelijke overheden ter 
zake niets opleverde, greep hij in, 
met de onmiddellijke oprichting 
van een werkgroep die in een of 
andere zin toch iets gelijkaardigs 
zou uitwerken, om dit voorstel na 
eventuele wijziging dan tot een 
•itukje wet om te toveren. Jaren 
lang laten belgische regeringen de 
wet overtreden om dan met een in
greep een misgroeiing in de twee
talige gebieden ongedaan te maken 
maar het zelfde voor later te belo-
Fen ! 

P.D. 
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(\'ervolg van blz. 3)' 
fiiiaiuiclc en technische bijstand aan de 
oacwJkkélingslaaden, waarbij het aandeel 
van^^^ngo geleidelijk zal dalen, heeft an-
d^wafll het kwaad humeur van de kongo-
lesc t>êwind!>lieden opgewekt. Uit hun ^ er-
klaringen moeten "we- afleiden dat België 
« aan zijn plich-ten als gewezen kolonize-
rende mogendheid te kort schiet ». We ge
ven grif toe dat Brussel in die zeven jaar 
geen duidelijke politiek heeft gevolgd. De 
oogluikende steun aan de katangese seces-
sie en aan latere ondermijnende aktivitei-
ten pleiten tegen Brussel. Brussel is noch
tans niet het ganse land : indien het \an 
de \laamse bevolking zou afhangen, dan zou 
men reeds lang aan neo-ko!onialislische 
praktijken \ aarwei gezegd hebben. Wel is 
het zo, dat de innige verstrengeling \an de 
kongolese ekonomie een bruuske scheiding 
niet zou toegelaten hebben. Maar intussen 
zijn deze banden niet zo nauw meer en 
zijn de ekonomische aspekten van een bel-
gisrh-kongolcse samenwerking sterk gewij
zigd. 

Van \laams standpunt bekeken stelt zich 
geen \raagstuk, tenzij een zuiver menselijk, 
omdat het \laams aandeel in de ontwikke-
lingshidp in Kongo nog altijd hoger ligt 
dan het frankofoon. Wat de materieel-fi-
nencicle belangen betreft liggen de ver
houdingen precies andersom. In een fede
raal België zou dit vraagstuk dan ook met 
\eel grotere rezerve benaderd geweest zijn 
dan nu. Men zou in geen geval Kongo on-
\oorbereid in de onafhankelijkheid hebben 
gewoipen en dan zou litien de naweeën er
van niet ia die mate zoals nu gekend hcb-

, ben. 

LEUVEN IN DE BB&HD1N6 (1) 

tasten 
in 
het duister 

(red.) 1966... 1967... 1968 : de jaaitallen 
veranderen, de problemen blijven. Een ook 
in 1967 nog niet gelichte hipoteek is de 
kwestie Leuven. De politieke aktualiteit in 
de allerlaatste dagen %an 1967 en de aller
eerste \an 1968 wordt goeddeels^ geleverd 
door het aanslepend vraagstuk \an de over-
he\eling. 

Te Leuven zélf zit men potvast. Na een 
paar jaar van volkomen anarchie en dub
belzinnigheid zijn de Vlamingen en de 
franstaligen tegen mekaar opgebotst \oor 
een centenkwestie. Hoé « gesplitst » Leu
ven ook moge zijn. het sisteem van getrapte 
besluitvorming dat er tans in zwang is 
brengt mee dat de nederlandse en de fran-
se afdeling « auf Erben und Verderben » 
mekaar in het vaai-waier kunnen zitten. 

Stippen we terloops aan dat, los \an de 
eigenlijke leuvense problematiek, het op-
botsen \an de twee afdelingen er sterk op 
•wijst dat de bodem van de geldkist zicht
baar is geworden en dat er op dat vlak dus 
hoogstwaarschijnlijk binnen afzienbare tijd 
een volledige stagnatie zal intreden. 

Zolang een toegeving langs de ene kant 
kon « aangezuiverd » wolden met wat geld 
aan de andere kant, stelden de problemen 
zich nietakuut. Vandaag wél! 

Het incident in de Raad en bij de cura
toren heeft een hele reeks perspolemieken 
uitgelokt. De vlaamse CVP-kranten gaven 
een vereenvoudigde voorstelling van de 
stand van zaken door te schrij\en dat de 
vlaamse leden van de raad en de \laamse 
curatoren zich beslist verzetten tegen iedere 
verdere ekspansie van Leuven-Frans te Leu
ven zelf en dat ze de franstaligen nadiukke-
lijk \erzocht hebben, voor de dag te komen 
met het algemeen ekspansieplan van hun 
afdeling. In sekundaire orde geraakten « De 
Slandaatd » en de « Libre » mekaar in het 
haar over het feit, of CVP-\oorzitter Hou-
ben al dan niet gezegd had dat Leu^en-
Frans zich niet verder te Leuven mocht uit
bouwen. 

We verklappen wel geen geheim wanneer 
we eenvoudigweg vaststellen dat Leuven-
l-'rans sinds hel bisschoppelijk mandement 
nog geen enkel ogenblik opgehouden heeft, 
zirh dieper in de te graven in de leuvense 
stelling. 

Over het expansieplan van Leuven-Frans 
bestaat inderdaad de allergrootste verwar
ring. Er is \ooreerst de uitbreiding van de 
franstalige medische fakulteit naar Wolu-
we. Niemand kan op dit ogenblik bevesti
gen, wat de juiste bedoelingen terzake zijn : 
gaat heel de franstalige medische fakulteit 
te Leuven weg, in welk tempo gaat ze weg. 
of wordt Woluwe maar een afhankelijkheid 
van een vestiging die principieel te Leuven 
blijft? Waarvoor moeten de gronden te 
Ottignies dienen ? Bestaan er plannen om 
Leuven-Frans geheel of gedeeltelijk, op ter
mijn of spoedig naar daar over te brengen, 
of wil men te Ottignies de derde speciali/a-
ties vestigen ? 

Er is niemand die daarover ook maar één 
zinnig wooid kan zeggen. Omdat niemand 
weet, wat de uiteindelijke bedoelingen zijn. 

De vlaamse en de franstalige katolieke 
pers gooien mekaar om de dag dood met 
argumenten, citaten, cijleis en feiten die 
onomstootbaar bewijzen — van vlaamse 
kant — dat Leuven-Frans onvermijdelijk 
zal \erhuizen en — van franstalige kant — 

dat Leuven-Frans lekker te Leuven blijft. 
Professoren zetten zich met al hun ge/ag 

achter onherroepelijke verklaringen. Het 
zou indruk maken, indien die verklaringen 
niet regelrecht tegen mekaar indiuisien ! 

Over één ding schijnt men het aan beide 
zijden \an het taaifront eens te zijn : er 
woidt voor binnenkon — w.ii wil /eggen iii 
de eerstkomende weken oi iiia.iiHlon — van 
« ergens » een definitief wooid vciw.uht. 

De franstaligen — zopas nog bij monde 
van de verfianste professor De Visscher in 
de « Libre » — verwachten of eisen dat 
woord van de inrichtende maclit, de bis
schoppen. De Vlamingen — zopas nog in 
een kennelijk door hel pro-rektoraat geïn
spireerd artikel in de « Standaard » — me
nen te mogen vaststellen dat het probleem 
zich terug beweegt naar de politieke sektor 
en dat daar de beslissing zal vallen. 

En verder is 1968 het jaar, waarin de uni
versitaire expansie in een nieuwe wettelijke 
vorm zou moeten gegoten woidcn. Of het er 
echter, met verkiezingen in het vooruitzicht, 
zal V an komeji ? 

leo delfos 
De een of andere jonge kultuurhistoricus, op zoek naar een passend onder

werp, zou zich met vrucht kunnen wijden aan een onderzoek naar het belang 
dat de vlaaiiis pohlwkr emigratie geiiad heeft voo) onze ontvoogdingsstiijd en 
onze lelleikunde. Ka de eeiste ioeieldo\}ilog en na 1944 zijn heel xoat van onze 
letterkundigen en wetenschapsmensen de weg van de ballingschap moeien gaan 
omdat hun vlaamse overtuiging in botsing was gekomen met de wetten van de 
belgisdie staat. Dat Wies Moens in Nederland zit en dat na de eerste wereld
oorlog René Declerck eveneens naar het Noorden getrokken was, is algemeen 
bekend. Over de rol van Raf Verhulst vanuit Duitsland tussen de twee wereld
oorlogen hebben we het vroeger \)p yjnze middenpagina al eens gehad. Dat de 
oud-aktivisten Herbert Martens, schrijver van een loman over de vlaamse beu'e-
ging iji het Duits, en Leon Brulez, broeder van Raymond, nog steeds in Duits
land verblijven zoeten slechts weinige» iii Vldiuidt'ien. 

t 

Op kerstavond is ons een der bekend/' oud uklii'islfn in de duilsr balJing-
scJiap ontvallen : dr. Leo Delfos. 

Delfos iras een taalgrensflamingant, een Ronsenaar. Hij werd in 1895 in het 
Kiostvlaams tekstielstadje geboren. Hij behoort tot de jaargangen die zouden 
gegrepen worde7i door de maalstroom van de eerste wereldoorlog. 

Krijgsgevangen genomen door de Duitsers in 1914 kwam hij teiedil m het 
kamp van Cöttijigen. Er zaten daar heel ical vlaiunsgezinden bijeen, de aktivis-
tische voormannen kwamen er op bezoek en er weid veel door de flaminganten 
gedaan om het kullu>eel en sociaal leven in liet kamp top dreef te brengen. Leo 
Delfos gaf er les aan zijn medegevangenen. 

Deze aktiviteiten beletten hem na de oorlog een terugkeer naar België, waar 
de aktivistenjacht volop woedde. Delfos bleef een aktief vlaamsgezinde en xcerk-
te van uit Duitsland bijvoorbeeld in het midden der twintiger jaren mee aan 
het weekblad « Vlaanderen » dat door Desmet en Josua De Decker werd uit
gegeven. 

Raf Verhulst, de begenadigde joernalist en schrijver die omwille van zijn 
aklivisme hij verstek ter dood vei\)ordeeld luas, verbleef in die periode te Göt-
tingen waar hij lektor was aan de universiteit. Dat lektoraat was eigenlijk een 
late uitvloeier van de « Flamenpolitik > : enkele duitse intellektuelen vonden, 

dat nu hun land verslagen was, het er op aankwam te beivijzen dat de belan-
stelling die zij voor Vlaanderen tijdens de oorlog hadden laten blijken ingege
ven werd door zuivere en niet door machtspolitieke overtuegingen; top hun aan
sporing kwam een nederlands lektoraat aan de universiteiten te Munster en 
Götiingen tot stand. Raf Verhulst kreeg de betrekking te Göttingen toegewezen 
en het is daar, dat Leo Delfos een regelmatig bezoeker werd ten huize van de ter 
dood veroordeelde. Te Göttingen was er trouwens een kleine vlaamse kok>nie, 
ivaar o.m. enkele oud-studenten van de gentse universiteit deel van uitmaakten. 

In 1923, het elleiide-jaa) van de grote devaluatie in Duitsland, huwde Leo 
Delfos de dochter van Raf Verhulst en nam hij haar mee naar Roemenië waar 
hij leraar werd aan een staastgymnasium. Het is langs het gezin Delfos om dat 
Verhulst in 1926 Roemenië en Hongarije leerde kennen, een kennismaking 
ivaaivan de sporen in zijn joernalistiek werk terug te vinden zijn. 

Later kreeg dr. Lt\) Delfos het nederlands lektoraat te Göttingen toegeice-
zen. Inmiddels had hij al bergen intellektueel tuerk verzet. Samen met zijn schoon
vader schreef en vertaalde Jiij een boek over het « geval Borms »; het opzet daar
van icerd tijdens de roemeense vakantiemaandeti geboren. 

Leo Delfos heeft vanuit het buitenland aan de vlaamse kulluur en geschied
schrijving onschatbare diensten bewezen. Hij schreef een belangrijke « Kultur-
geschichte von Belgiën imd Holland > in grootnederlandse zin. Hij vertaalde 
heel wat duits dichtwerk in het Nederlands. Toen Geyl zijn « Geschiedenis van 
de nederlandse stam » publiceerde, antiüoordde Delfos daarop met « Verkennin
gen d*jor onze geschiedenis » die een (scherpe) kritiek op Pirenne en een (mil
de) terechtwijzing van Geyl bevatten : « geen nederlandse stam, irraar neder
lands volk ». 

In 1952 versclieen van zijn hand bij Larmoo te Tielt het mouumeniale 
« Avontuur van de Liebaards » dat de periode van 1297 tot 1304 met als cen
trale gebeurtenis de Slag der Gulden Sporen behandelde : een belangrijk boek 
dat wetenschappelijke nauwgezetheid paarde aan een panoramische en literair-
levendige vizie op die epizode. Vorig jaar verscheen bij Oranje zijn Uierair af
scheid : een hoek over zijn schoonvader en vriend Raf Verhulst. 

Dr. Leo Delfos is een zeer verdienstelijk Vlaming geweest, een man die in 
de ballingscJiap al de kracht, de \>penheid en de scherpte van zijn intellekt icist 
te betearen en ten dienste te stellen van de vlaamse gemeefrschap. Zij tceze er 
hem dankbaar voor! 

dio Gerres. 

LEUVEN IN DE BRANDING (2) 

onontkoombaar 
en 
onvermijdelijk! 

(red.) Alvorens de draad van onze uiteen
zetting terug op te nemen, past het even 
een paar feiten aan te halen die duidelijk 
maken, hoe verward de hele situatie is. 

Op dit ogenblik zitten nog altijd de twee 
medische fakulteiten — de nederlands- en 
de franstalige — bijeen in en rond het kom-
pleks dat gevormd wordt door de St Rafael-
en St Pietersziekenhuizen. De verhuis van 
de franstalige medische fakulteit naar Wo
luwe wordt in het vooruitzicht gesteld. Lo
gischerwijze zou daaruit moeten besloten 
worden dat, na die verhuis, Leuven-Neder
lands alléén genoeg heeft aan de bestaande 
infraslruktuur die tans t%vee fakulteiten 
moet bedienen. Welnu, neen : samen met de 
verhuis van de franstaligen naar Woluwe 
wordt de overbrenging van de hele neder
landse fakulteit naar een nieuw te bouwen 
campus op de Gasthuisberg aangekondigd. 

Mogen we die op zijn minst eigenaardige 
situatie eens in cijfers uitdrukken ? 

Voor de lans bestaande akademische zie
kenhuizen te Leuven zal nog plus minus één 
miljard worden uitgegeven; de bedragen 
zijn reeds geprogiammeerd en worden geïn
vesteerd. 

Voor de franstalige campus te Woluwe 
zal men uiteindelijk een bedrag moeten 
neertellen dat ergens schommelt tussen 2,5 
en 5 miljard. 

V ôor de nieuwe nederlandse campus 
Gasthuisberg — waar tegen 1972 reeds één 
miljard zou geïnvesteerd worden — zal een 
bedrag ergens tussen 2 en 4 miljard moeten 
worden uitgetrokken. Even optellen : waï 
alleen reeds op het vlak van de medische 
fakulteiten in het vooruitzicht gesteld 
wordt, ligt ergens tussen 5,5 en 10 miljard. 

De behoeften van de overige fakulteiten 
te Leuven kunnen geraamd worden op 2 
miljard, te investeren vóór 1975. 

En nu terug terzake : het is duidelijk, 
dat de verhuis van Leuven-Frans naar 
Wallonië uiteindelijk ook een kwestie van 
centen zal zijn. Er zijn voor die verhuis al 
verschillende ramingen gemaakt; de reke
ning beloopt in ieder geval in de miljarden. 

De vraag dringt zich op : zullen die mil
jarden beschikbaar zijn als alléén al de 
twee medische fakulteiten een bedrag clai
men waarmee de hele verhuis kan bekos
tigd worden ? 

We zijn zéér benieuwd naar het ant
woord. Als het ooit komt, zal men er kun
nen uit leren of er te Leuven al dan niet 
een ongehoord machiavellistisch spel is ge
speeld geworden. 

Voor de rest willen we de Vlamingen op 
hun hoede stellen tegen een al ïe lichtzin
nig optimisme inzake Leuven. Een opti
misme dat in de vlaamse pers zijn neerslag 
vindt in titels als « onontkoombare logika » 
en « onvermijdelijke verhuis ». 

Indien het waar zou zijn dat de kwestie 
Leuven zich terug naar heï politieke vlak 
beweegt, dan dringt de vraag zich op of we 
op dat vlak tans méér en beter mogen ver
wachten dan ten tijde van het wetsvoor
stel Verroken, toen de vlaamse parlements
leden gesteuud of gestuwd werden door een 
massale en spontane volksbeweging in 
Vlaanderen. 

Wat de jongste tijd op het politieke vlak 
gebeurd is — het plan Houben voor volle-
de ontsluiting van Brabant bijvoorbeeld — 
stemt stellig niet tot optimisme. 

Ook wij geloven dat de verhuis onont
koombaar en onvermijdelijk is. Onze ze
kerheid terzake berust echter op andere 
grond : op de overtuiging namelijk dat het 
federalisme onvermijdelijk en onontkoom
baar is. Leuven én de politieke struktuur-
hervorming horen bij mekaar; indien de 
vlaamse minimalisten dat niet willen we
ten, de frankofonen en unitairen weten het 
wél. Of het een als gangmaker voor het an
dere zal dienen, ofwel of de globale oplos
sing de oplossing der beperkter kwestie zal 
meebrengen, siaiat voorlopig nog niet vasï. 
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EN DE KONING ? 

\ Het Davidsfonds heeft zich 
in een motie uitgesproken te
gen de benoemmg van Vivario 
tot stafchef. 

De Davidsfondsmotie eindigt 
met de volgende tekst : « In 
politieke milieus wordt be
weerd, dat de benoeming van 
de franssprekende luitenant-
generaal Vivario gesteund 
werd door het Hof. Indien dit 
niet waar is, verzoekt het Da
vidsfonds de regering deze be
wering te logenstraffen, tenein
de de Koning en de dinastie bij 
het Vlaamse volk niet ten on
rechte in het gedrang te laten 
brengen ». 

Het Davidsfonds is natuur
lijk wel niet zo naief, te ver
wachten dat de regering de 
kroon (zoals dat dan heet) 
gaat blootgeven. De tekst in de 
motie is dan ook een diploma
tieke manier om over het Hof 
te zeggen wat er inzake het ge-
•val Vivario te zeggen valt. 

En dat is wemig goeds ! 

IVOREN TORENTJE 

Er gaan steeds meer stem
men op om te beweren dat de 
monarchie, met haar erfelijk-
heidsbeginsel, volkomen in te
genspraak is met de moderne 
demokratie en dus een ana
chronisme en een folkloristi
sche rest is. We laten de ge
grondheid van deze beweimg 
in het midden, maar we stellen 
vast dat onze koninklijke fami
lie in ieder geval niets doet om 
ze te weci leggen. Vanuit een 
ivoren torentje, afgeschermd 
door een ouderwetse « entou
rage », beijveren onze vorsten 
en hun raadgevers zich om aan 
het land steeds weer dezelfde 
zoeterige Epinal-beeldjes genre 
« kersttoespiaak-aan-de-haard» 
op te dienen. Van enig recht
streeks en onderhouden kon-
takt met de bevolking is er niet 
het minst sprake. De vage en 
zalvende algemeenheden die de 
essentie uitmaken van de 
meeste koninklijke redevoerin
gen schijnen eerder geput uit 
öe sentimentele kroniek van 
damesblaadjes dan uit de be
doeling rechtlijnige en perti

nente dingen aan hel land \oor 
te houden. 

TEGENOVER 

VLAANDEREN ? 

Anno 1968 staat het Hof nog 
altijd zo vreemd tegeno\or 
Vlaanderen als in de vorige 
eeuw; de benoeming van Viva
rio staat waarlijk met alleen 
om het te bewijzen. De paar 
obligate bezoekjes van de ko
ning aan Stijn Streuvels of van 
de koningin aan een vlaamse 
kerstkribbe zijn eenzame af
wisselingen in een bestaan dat 
zich met een opvallende hard
nekkigheid naar de franse kui
tuur richt. Onze vorsten ziin 
bijna wekelijks de gasten m 
brusselse fianstahge teatcrs ; 
in de nederlandse ziet men hen 
alleen als er een piotokolaire 
verplichting mee gemoeid is. 
Op die wijze steunen zij osten-
tatief het franse kultuurlcven 
te Brussel ten nadele van het 
nederlandse. 

Behalve de koning en de ko
ningin, wier verplichtingen 
meebrengen dat ze ook af en 
toe eens een lieftallig woord in 
het Nederlands tot een vlaam
se onderdaan moeten richten, 
gedraagt heel de koninklijke 
familie zich alsof er geen Vla
mingen in het land bestaan. De 
opvattingen van een Paola en 
van een Alexander of een Karel 
zijn voldoende bekend, opdat 
we ze hier nog eens zouden 
moeten herhalen. 

VREEMDELINGEN 

Het moge in het midden 
blijven, waar de oorzaak ligt 
van de ivoren toren-mentali-
teit die onze vorsten blind 
maakt voor de moderne poli
tieke werkelijkheid in dit land : 
hun omgeving, onze grondwet, 
de onwezenlijke wereld van 
vleierij waarin ze leven, hun ti-
pisch familiaal koncept over 
het koningdom .. Ook hun per
soonlijkheid zelve moge in het 
midden blijven; we laten de 
sentimentele praatjes bij ge
kleurde plaatjes aan de terza
ke gespecializeerde pers. Het is 

Handhaving van de slechte tiadities tegenover Vlaanderen ? 

trouwens duidelijk dat ook (en 
wellicht vooral) de uitgespro
ken persoonlijkheden onder 
onze vorsten, hoe verdienste
lijk zij zich ook maakten in tal 
van dingen, voor Vlaanderen 
steeds vreemden en onbeken
den en zelfs vijanden gebleven 
zijn. Elisabeth was er om het 
te bewijzen. 
Onze monarchie heeft de aan

sluiting gemist, de aansluiting 
met de moderne tijd en voor
al met Vlaanderen. Wie haar 
dat aan het verstand weet te 
brengen, bewijst haar tenslot
te een dienst Alhoewel.. 

NATIONAAL : GEEN 

NEDERLANDS 
Het houdt niet op met de 

« ontdekking » van «nationale» 
voorzitters van allerlei « natio
nale » instellingen, die « natio
naal » gelijkstellen met een 
mateloos misprijzen voor het 
Nederlands. Einde vorig jaar 
was het Jean Willèms van het 
Nationaal Fonds voor Weten
schappelijk Onderzoek die in 
zijn vuil « nationaal » hemd 
werd gezet, tans is het de beurt 
aan oud-minister De Smaele, 
voorzitter van de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven, 
wiens mandaat dit jaar vervalt. 

De weg van en naai het \liegtiilg : de dntk-.t bewandelde prinselijke weg in België. 

De vlaamse afgevaardigden 
van het bedrijfsleven en de 
vakbonden hadden einde de
cember in hun onnozelheid sa
men met hun kollegas voor de 
verlenging van De Smaele's 
voorzitterschap gestemd, niet
tegenstaande de man het ver
tikt ook maar één woord Ne
derlands op vergaderingen,ont-
vangsten en dergelijke te spre
ken. Toen De Smaele (niet ver
warren met de krantenbaas) 
de leden uitsluitend in het 
Frans dankte voor het vertrou
wen, was er toch één moedige 
om hem beleefd te vragen, of 
hij dit dankwoord ook niet in 
het Nederlands kon uitspreken. 
De Smaele weigerde botweg 
(naar het voorbeeld van Wil
lèms). Achteraf gewaardigde 
hij zich toch op de nieuw
jaarsontvangst enkele woorden 
Nederlands te stamelen. Het 
incident had zijn (klein) ef-
fekt gehad. 

Zo zijn er nog tientallen « na
tionale » voorzitters in Belgen
land. 

Alleen federalisme kan aan 
het rijk der onbeschofte taai
en sociaal-ekonomische imperi
alisten een einde maken. 

GEEN ILLUZIES 

Op 22 januari a.s. zal P.V.V.-
minister Van Offelen een Be-
roepsraad van de Metaalnijver
heid installeren, omvattende 
afgevaardigden van de metaal
nijverheid en de vakbonden. 
Deze raad zal belast worden 
met het onderzoek van algeme
ne bedrijfsvraagstukken, we
tenschappelijk onderzoek, uit
voer- en investeringsvraagstuk
ken enz. De geringe of onbe
staande vlaamse refleks van 
onze vlaamse industrie- en sin-
dikale bonzen kennend, durven 
we er wat voor verwedden 
dat ook het bestuurslichaam 
van deze raad een eentalig fran
se aangelegenheid wordt. 

HET VOORWENDSEL 

Amerika's besluit, de dollar-
uitvoer te beperken ten einde 
zijn betalingsbalans te saneren, 
zal wellicht de regering V.D.B. 
het voorwendsel aan de hand 
doen, om de rekonverise in 
Limburg en de Westhoek te 
schrijven. Er wordt wel ge
sproken over een « bedreiging 
voor de rekonversie in Lim
burg, Westhoek, Henegouwen 
en Luik », doch we weten allen, 
dat de rekonversie in de twee 
Waalse gebieden reeds volop 

bezig is en deze, gepland voor 
Limburg en de Westhoek, nog 
niet eens volledig op papier 
staat. De ervaring leert ons, 
dat plannen in uitvoering voor
rang hebben op ontworpen 
plannen. De huidige regering 
heeft trouwens de volmacht
wetten misbruikt om de indu
striële rekonversie in Wallonië 
door te drijven ten nadele van 
deze in Vlaanderen. Dit was 
zelfs een der dieper verborgen 
oorzaken van de volmachtwet
ten; hun toepassing op het vlak 
der rekonversie liegt er met 
om. 

We mogen ons du-̂  aan het 
ergste verwachlen in Limburg 
en de Westhoek. Kan de rege
ring zich achter het ameri-
kaans argument wegstoppen 
om het uitblijven van deze re
konversie te verklaren, op lan
ger termijn zal zulks tegen het 
belgisch unitair regime uit
draaien, met als logisch gevolg 
het federalisme. 

OPVOEDINGSREKORD 

De parlementsleden klagen 
de jongste tijd steen en been 
over het ministerieel «gebruik« 
veel van hun vragen eenvoudig 
niet te beantwoorden. De re-
kordhouder ter zake schijnt de 
h. Grootjans te zijn, minister 
van Nationale Opvoeding. Hij 
speelde het klaar de jongste 
bulletins te stofferen met 31 
onbeantwoord gebleven vra
gen. Van « opvoeding » gespro
ken ... 

FINANCIEEL DAGBLAD 

Het eerste nummer van « De 
Financieel Ekonomische Tijd » 
verscheen woensdag, met o.a. 
een boodschap van de h. Pro
voost, voorzitter van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond, 
waarin deze betoogt dat het 
blad aan een behoefte beant
woordt. Het blad is de samen
smelting en verruiming van een 
antwerps financieel avondblad 
en het orgaan « Tijd » van het 
V.E.V. De bedoeUng is tot een 
degelijke financieel ekonomi
sche voorlichting te komen, om 
aldus het frankofoon monopo-
Uum op dit specifieke vlak in 
België te breken. 

Het verwonderde ons wel 
dat het blad de eerste dagen 
in de meeste dagbladwinkels te 
Brussel en elders in het vlaam
se land niet te koop was. We 
hopen dat dit spoedig het ge
val moge zijh, want er is stel
lig belangstelling. 
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In de Senaat is Wim Joris-
sen de onbetwis tbare kampi
oen in het stellen van parle
menta i re vragen. Op zijn een
t je werkt hij op dat gebied zo
veel af als het hele hoger gezel
schap van de drie grote par t i j 
en bijeen. 

In de Kamer doet Mauri ts 
Coppieters bl i jkbaar een gooi 
n a a r het rekord van onze alge
mene sekretar is . Zijn kerst- en 
nieuwjaarsvakantie besteedde 
hij o.m. aan het stellen van een 
dert igtal vragen, waaraan voor
al de minis ter van Nationale 
Opvoeding zijn \ r a c h t zal te 
verzetten hebben. Een groot 
deel van die vragen handelen 
over het hoger onderwijs en de 
zaak Leuven. Ook de in België 
opgeslagen kernwapens en het 
feit dat h e t ' b i s d o m Mechelen-
Brussel gebieden met een ver
schillend taais ta tuut omvat ge
noten de aandacht van ons Ka
merl id . 

VETTE PREMIE VOOR 

EENTALIGE 

Op het ogenblik da t de libe
ra le minister Van der Poorten 
verplicht is, een einde te ma
ken aan de (dure) komedie 
van de tweetaligheidspremies 
in de brusselse gemeenten, be
noemt de regering de eentalige 
Luikenaar Vivario tot stafchef 

van het belgisch leger, dat voor 
60 a 65 % ui t vlaamse soldaten 
bestaat . 

Deze bevordering (financieel 
gezien zal de wedde-aanpassing 
een zeer vette ... eentaligheids-
premie zijn !) gebeurde met de 
zegen van Baudouin-Boude-
wijn, politieke duisterl ing Se-
gers, van gans de geel-blauwe 
regering en van het « schild en 
zwaard van Vlaanderen », de 
altijd door de knieën zinkende 
of nooit van iets wetende 
Vlaamse C.V.P. 

Van belgische logika gespro
ken 1 

SPLITSING BIJ D E P .V.V. 

De part i j van Vanaudenhove 
gaat er p ra t op dat alleen zij 
niet « door het virus der ver
deeldheid is aangetast ». De 
werkeli jkheid is wel anders ge
kleurd. De P.V.V .-federatie van 
het a r rondissement Brussel 
brokkel t inderdaad geleidelijk 
af : één na één blijven de Vla
mingen er weg, nog slechts een 
handvol naïvelingen speelt e r 
kiesdraver voor De Muyter, 
Mundcleer of Risopoulos. Voor
al sinds Demuyter met he t 
voorstel rondloopt , aan Vlaan
deren en Wallonië « de ru imste 
autonomie » toe te kennen op 
voorwaarde da t Brussel zich 
zelf mag bes turen en uitbrei
den tot in honderd gemeenten, 
het Zoniënbos en Zaventem ! 

Friese nationalisten hebben, met veel propagandistische flair en 
« grensaktie » ondernomen : bezoekers tdt de rest van Nederland 

samen met geschenkbonnetjes. 

een tikkeltje zelfironie, een 
krijgen een fries « paspoort » 

De « machtige » Omer kan er 
niets tegen inbrengen. 

Wel kan hij nog steeds de 
brusselse liberale Vlamingen 
krachtens de eenheidss ta tuten 
van de P.V.V. verbieden, een 
onderkomen te vinden in 
vlaamse arrondissementsfede
rat ies ! 

Hoelang nog, vlaamse libera
len, zult gij het werkwoord 
kruipen in alle mogelijke tij
den vervoegen ? 

BEGINNEN 
Begeleid door een steeds groeiend aan

tal openbare en door een onbeperkt aan
tal huiselijke riten ging het « oude » jaar 
over in het « nieuwe ». Het einde van 
deze konventie en van dit feest is — ge
lukkig maar — nog niet in zicht. 

Een van de zekerste gevolgen van deze 
volksliturgie is wel dat het nieuwe begin 
nogal laat en nogal verward is. Als een 
einde eigenlijk (in zover het er werkelijk 
op aan komt) toch niet zo belangrijk is, 
dan lijkt ook het begin het heel goed te 
kunnen stellen met slaap of met een 
kater. En zo gaat dan het jaar van het 
wereldtoerisme dat de vrede brengen zou 
over in het jaar van de universele rech
ten van de mens dat zo pas werd afge
kondigd door Manescu, de roemeense 
voorzitter van de Verenigde Naties. Na
tuurlijk zou ook een afkondiging door 
Wilson of door Fidel Castro niet méér 
waarde hebben gehad. 

Naar aanleiding van ons hardnekkigste 
en meestverspreide volksgebruik gaf ie
mand de volgende pittige omschrijving 
van een dronken mens : hij weet alles, hij 
kan alles, hij durft alles — en hij doet 
niets. Nuchter (!) bekeken een weinig 
gunstige toestand om te beginnen ; ook al 
gaat het maar over een konventioneel 
nieuw jaar. Maar als^het gaat om een of 
andere nieuwe en dus beginnende aktie 
voor de bevrijding en de bewustwording 
van ons volk ? Als uithoudingsvermogen 
en kracht om door te zetten de tegenhan
gers zijn van de dronken alwetendheid, 
van het dronken alles durven en alles 
kunnen, dan worden er nog al veel « dron
ken » aktiviteiten ingezet... 

Toch 'wordt er ook wel berekend en 
bezonnen nagedacht,- zij het dan niet door 
hen die luidkeels afkondigen dat zij de 
« denkers » eh de « daders » zijn in onze 
nationale strijd. Maar er is een merkwaar
dig aantal mensen die het weten en die 
plannen kunnen maken. Ongelukkig ge
noeg komt hier dan altijd de kleine voet
nota bij dat het eigenlijk toch de anderen 

zijn die het moeten doen. Voor hen zal dit 
jaar weer eens het jaar van de grote be
slissing zijn als anderen dan zij die be
slissing kunnen afdwingen. 

Want het zal ook dit jaar v.el juist 
blijven dat « de wereld vol lafaards is die 
willen dat helden voor hen sterven ». 

Nu de etnologie in bepaalde kringen te
rug ontdekt wordt, en van deze « nieuwe » 
wetenschap verwacht wordt wat noch de 
psichologie noch de sociologie hebben 
kunnen geven, is hef misschien aanvaard
baar dat over het lot van de enkelingen 
heen uitgekeken wordt naar het lot van 
ons volk. Naar het lot van elk volk, in 
het schemerlicht van dit koventioneel be
gin. Vele jaren geleden reeds gaf de etno-
loge Ruth Benedict haar « Pattern of Cul
ture » als moto het spreekwoord van de 
uitstervende Digger-Indianen mee : « In 
het begin gaf God aan elk volk een schaal, 
een aarden drinkschaal, en uit die schaal 
dronken zij hun leven ». Verder in haar 
werk vermeldt zij dan de uitleg die een 
eenvoudige Digger-Indiaan haar gaf over 
dit spreekwoord : « Zij (de volkeren) 
schepten alle uit hetzelfde water, maar 
zij hadden verschillende schalen. De onze 
is nu stukgebroken. Nu is het met ons ge
daan ». * 

Een wat weemoedige, maar niets ter 
zake doende gedachte over het einde naar 
aanleiding van -het begin ? Of eerder een 
stille maar zeer ernstige waarschuwing 
dat geen enkel konventioneel begin, dat 
geen dronken alwetendheid, dat geen 
« diep doordachte leiding en taktiek » ooit 
het gevaar van een mogelijk einde kunnen 
afwenden ? Niemand kan in onze plaats 
de « drinkschaal des levens », ongebroken 
bewaren. Alleen « wij » kunnen dit doen. 
^ Niet dit blad, niet de man die dit neer

schrijft, maar « wijzelf », « wij - allen », 
die hetzelfde water alleen willen schep
pen in onze eigen, verschillende drink
schaal. 

NEMROD. 

B E L G I S C H 

TAALEVENWICHT ... 
Het schandaal Vivario s taat 

niet alleen. Het mispri jzen 
voor de demokra t ie in het alge
meen en voor de vlaame ge
meenschap in het bi jzonder is 
legio in alle regionen van het 
gezag in ons land, speciaal te 
Brussel . Een van de meest ge
niepige mach thebbe i s in de 
huidige ploeg is wel de gewe
zen schoolstr i jder Pierre Har
mei, momentee l minis ter van 
Bui tenlandse Zaken, wiens ver
leden ons alle redenen geeft 
om het groots te wan t rouwen 
tegenover zijn beleid te koeste
ren. De wet schrijft voor dat in 
de bui tendiensten van zijn de
pa r t emen t het taalevenwicht 
zou moeten bereikt zijn tegen 1 
sep tember 1968. Dit taaleven
wicht word t al t ientallen j a r en 
aan een s tuk beloofd door de 
opeenvolgende t i tular issen van 
het depar tement , doch he t is 
er nooit van gekomen. Het 
word t met mondjesmaa t toe
bedeeld en he t onevenwicht ten 
nadele van de nederlandstal i -
gen blijft flagrant. 

. . . O P ZIJN H A R M E L S 

Nu schrijft m e n Harmei , 
wiens jezuï t isme spreekwoor
delijk is, he t p lan toe, he t te
veel aan franstalige ambtena
ren doodgewoon naa r he t t i j
delijk kader over te schakelen,-
zodat in het vast kader een 
ogenschijnlijk taalevenwicht 
zou onts taan. De schijn zou ge
red zijn en Harmei en konsoor
ten zouden rust ig verder frans-
taligen kunnen benoemen in 
een vast kader , in veel gro ter 
aanta l dan waarop ze volgens 
de taalwet recht hebben. Tijde
lij ken kimnen immers niet ver
vangen worden en er kunnen 
dus geen nieuwe benoemingen 
gebeuren op de posten die ze 
bekleden. Zij die in he t vast 
kader blijven wel, zodat hier 
'n échte sociale d iskr iminat ie 
dreigt te • onts taan. Het zou 
gaan om 87 ambtenaren van de 
franse taalrol in de 3e katego-
ï ie , om 50 op 88 van de 2e en 
eventjes 8 op de 12 van Ie kate-
gorie. Daar de be t rokkenen 
weinig ingenomen zijn met een 
« tijdelijke toekomst », hebben 
ook franstalige leden van de 
vaste taa ikommissie (die dit 

p lan afkeurde) 'n negatief ad
vies ui tgebracht . 

Om een taalevenwicht te be
reiken moet men de franstalige 
benoemingen resp . bevorderin
gen blokkeren. Dat is de wet . 
Plannetjes op zijn Harmel s 
zijn doodgewoon geknoei, on
waardig, onrechtvaardig en te
gen de geest en de let ter van 
de wet . 

^ 
S C H E R P E REAKTIES 

De benoeming van Vivario 
tot stafchef heeft zeer scherpe 
reakt ies van een groot aan ta l 
vlaamse verenigingen uitgelokt. 
He t Verbond der Vlaamse Aca
demici bvb. zegde ongezouten 
zijn mening onder meer door 
vast te stellen, dat he t de be
noeming van Vivario verwerp t 
omwille van « zijn gebrek a a n 
intelligentie, zegge onaanpas-
baarhe id bij ve randerde toe
s tanden » en om « zijn koppige 
wil he t Neder lands niet te heb
ben willen assimileren, het En
gels wel ». 

Het V.V.A. noemt deze be
noeming « een guur bijver
schijnsel van een fundamenteel 
ongezonde s taa tsorde ». 

Ook in andere s tel l ingnamen 
en mot ies word t deze staatsor
de, in he t licht van de Vivario-
benoeming, op de korre l geno
men. De V.V.B, en het Verbond 
van Vlaams Overheidsperso
neel gaven als hun mening te 
kennen da t alleen federal isme 
Vlaanderen beveiligt tegen be
noemingen zoals die van Viva
rio. 

KOMEDIE I 

Toen de arbeiders van A.B.R.
Leuven hun fabriek bezet had
den werd hen gauw de belofte 
gedaan da t het Ministerie van 
Ekonomische Zaken onver
wijld een oliderzoek zou instel
len naar de leefbaarheid van 
het bedrijf en naa r de moge
lijkheid om het open te hou
den. Die belofte werd afgelegd 
op 14 december . Op 18 decem
ber werd reeds door ingewij
den gezegd dat het minis ter ie 
tot het beslui t gekomen was 
da t A.B.R. niet kon worden 
opengehouden. 

Het « diepgaand onderzoek » 
had juis t geteld vier dagen' in 
beslag genomen. En tussen de 
vier dagen was er dan nog een 
zaterdag en een zondag ! 

i 
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WIJ 1 

O P E R A T I E V A N ACKER 

Einde 1967 k w a m er een 
(nog niet vas t s taand) elekto-
raa l nieuwtje : Kamervoorzi t
t e r Van Acker zou de B.S.P.-
Kamerl i j s t te Brussel aanvoe
ren . Waarnemers zien daar in 
m i n d e r een poging van Van 
Acker om de verkiezing van 
zijn zoon te Brugge te waar
borgen, dan een poging van he t 
Hof om Van Acker als een be
zadigde opa op he t brussels 
k iezerskorps te la ten inwerken. 
I n deze opt iek zou Van Acker 
de verwijder ing van Fayat 
moe ten helpen rechtvaardigen. 
Wan t Fayat zou zich zijn verde
re loopbaan als provinciaal of 
als nat ionaal gekoöpteerd sena
t o r moeten voorstellen. Van 
Acker zal echter een ander kie
zerskorps aan t rekken dan Fa
yat . Zo zou men Simonet de 
eers te p laa ts weigeren en de 
« eks t remis t » Fayat niet m e e r 
op de lijst te p laatsen, tenzij 
misschien nog op een onver
k iesbare p laa ts . Of men de kie
zers van Fayat, bij de jongs te 
verkiezingen 5.311 in aanta l , 
d a a r m e e zal paa ien is een an
de r paa r mouwen ! 

O P E R A T I E V A N -
A U D E N H O V E 

De operat ie zou daa rmee nie t 
gedaan zijn. Op de P.V.V.-lijst 
zou de « Vlaamse eks t remis t » 
Bascour — ooit iets van zijn 
eks t r emisme b e m e r k t ? — geen 
verk iesbare p laa ts m e e r kr i j 
gen. Daar zou men dan Van 
Audenhove k o p m a n willen ma
ken . Of Hougardy, ondervoor
z i t te r van de P.V.V. (51.296 
s t e m m e n in 1965) daa rmee te
vreden zal zijn, is weer iets an
ders . Ook hier zou men slaan 
langs weerskan ten . Men zou de 
Mundeleers wa t willen into
m e n en de Bascours slachtoffe
ren . 

DE DRIE VAN'S 

Een schaakspel me t mensen ! 
Volmach td rager Vanaudenho-
ve, die vorige maal al graag 

Brussel zo gehad hebben m a a r 
he l nog niet kreeg omda t de 
onovertroffen brusselse P.V.V.-
ers hem een diesters « boerke » 
noemen (al wie niet van Brus
sel is, is voor hen iemand van 
de b o e r e n t r a m ) zou tans wa t 
meer kansen maken . 

De t radi t ionele lijsten zou
den dus de li jsten zijn van de 
dr ie Van's , w a n t naas t Van 
Acker en Vanaudenhove is er 
dan nog Van den Boeynants . 
Voor de oasebewoners is Pol 
evenals Omer ook al een halve 
f lamingant ! 

Goddelijk, die halfontwikkel-
de brusselse knapen ! 

HET V O O R 

Het « e indejaarsbes tand » in
zake de frantalige missen in de 
vil voor dse wijk « Het Voor » 
loopt b innenkor t af. De Vlaam
se betogers hadden dit bes tand 
afgekondigd om de bevoegde 
kerkel i jke instant ies de ti jd te 
gunnen, een bevredigende rege
ling te treffen. 

He t ziet er naa r uit dat die 
regeling e r zal komen. Op 14 
j anua r i zal dan ook weer — en 
d i tmaal massaal ! — door de 
Vlamingen betoogd worden . Te 
dien einde werd een « Strijd-
komi tee Vlaams-Brabant » op
gericht , waar toe reeds een der
tigtal Vlaamse verenigingen zijn 
bi jgetreden. Dit s t r i jdkomitee 
r icht t rouwens op 11 j anuar i te 
20 u in Thierbrauhof te Ant
werpen 'n grote meet ing in, 
w a a r o p he t woord zal gevoerd 
worden door mr . H e r m a n Wae-
gemans en door onze volksver
tegenwoordiger Goemans en 
Anciaux. 

Van zijn kan t heeft he t F.D.F. 
aangekondigd, eveneens op 14 
j anua r i in Het Voor te zullen 
betogen. Het w o rd t dus een 
krach tmet ing , waarb i j vele 
Vlaamse handen we lkom zijn ! 

HET RIJTJE 

Op de brusselse pre ten t ies 
s taa t werkel i jk geen maa t . Als 
j e de establ ishment-Brusse-

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat het eerste Uüenspiegelboek in Vlaanderen verscheen en 100 
jaar dat de Coster zijn meesterwerk schreef. Deze data werden zopas herdacht door Uilenspiegel-
kenners en -vrienden uit Antwerpen, Darnme en Turnhout die — in gezelschap var^ 
vertegenwoordigers uit duitse V Hens pie gelsteden — bloemen kwamen neerleggen aan het De Cos-
ter-monunlent te Eisene. Bij hen had zich de beruchte oase-opperkemel Janssens gevoegd, wiens 
burgemeesterlijke aanwezigheid Uilenspiegel méér dan een frats zou ontlokt hebben .„ 

laars moet geloven, in hun s tad 
zowat het middenpun t van de 
wereld en de navel van de be
schaving. Op deze pre ten t ie 
s tu i ten alle redeli jke argumen
ten af gelijk wa te r op een eend. 

Nochtans zou die pre tent ie al 
een ferme deuk krijgen, indien 
de Zinnekens zich eens de 
moei te gaven om hun agglome
ra t ie me t haa r iets m e e r dan 
een miljoen inwoners op de ke
pe r te beschouwen. Door h a a r 
bijvoorbeeld eens op h a a r 
p laa ts en n u m m e r te zet ten in 
de rangorde volgens groot te 
van de westeuropese steden. 

Waar s taat Brussel dan ? Er
gens op de twintigste p laa ts ! 

TWEETALIG 

De regering heeft de fameu
ze tweetal igheidspremie voor 
he t gemeentepersoneel van de 
brusselse agglomeratie afge
schaft. Ze is nu voor de tweede 
keer afgeschaft, wan t ook Gil-
son had zich desti jds uitges-
sproken tegen he t invoeren er
van. 

Deze premie was een zotte-
kensspel van jewelste : alle le
den van het gemeentepersoneel 
(op kop de frankofonen, wier 
kennis van het Neder lands 
nauweli jks getest was t i jdens 
een vsn de fameuze taaleksa-
m e n s ) Inregen ze ui tbetaald. Ze 

varieerde van 1.680 fr. voor he t 
kleine grut tot 26.400 fr. voor 
de hogere ambtenaren . 

Een meneer die dit laa ts te 
niet onaanzienlijke bedrag 
eveneens beurde was Brichet , 
de brusselse s tadssekre tar i s . 
Officieel een tweetalige dus . 
Maar toen de man moest ver
schijnen voor de kommissie 
Meyers en daa r ondervraagd 
werd o.m. door Lindemans en 
Verroken, bleek hij minder Ne
der lands te kennen dan Mao 
Tse Toeng. 

Wat hem niet belet te, m e t 
een stalen gezicht maandel i jks 
2.200 fr. b innen te rijven als 
« tweetalige ». 

ER IS MAAR 
EEN MANIER, 
MIJNHEER WIGNY 

Vóór een drietal weken richtte in de 
senaat de voorzitter \an de B.S.P.-fraktie 
een interpellatie tot de minister van Bui
tenlandse Zaken, o\ er de inspanningen die 
de regering zijns inziens on\oldoende 
doet, of gedaan heeft, om een wapenbe-
btand en vredesonderhandelingen in Viet
nam te bespoedigen. De interpellant, een 
vergrijsd staatsminister, hoogleraar aan 
de Vrije (Jni\ersiteit van Brussel, van wie 
men zegt dat hij een jurist van zeer groot 
formaat is (iemand die gelooft in en 
zweert bij het humanisme, met heel wat 
neigingen tot verdraagzaamheid tegenover 
de kristelijke moraal en bovendien in zake 
de verhoudingen tussen burgers van welke 
levensbeschouwelijke en politieke ideolo
gie ook helemaal geen fanaticus) hield een 
geleerd betoog van vijf kwartier, dat ach
teraf zéér het lezen waard is. 

Op het eind van dat betoog kropte het 
ergens in zijn keel, hij werd rood van ont
roering, zijn stem stokte en hij bezwoer 
de minister toch alles in het werk te stel
len, waar en hoe ook, om mede te helpen 
een eind te maken aan het drama van 
.Vietnam dat nu al vier jaar aan gang is. 

Ik ben het aan de waarheid verplicht 
te zeggen dat zeer weinig senatoren onder 
de indruk gekomen zijn van het woord-

• • • 

en tranenvertoon van de interpellant die 
overigens door de minister van Buiten
landse Zaken zonder emotionele geladen
heid werd te woord gestaan, met veel be
loften van pogingen tot stappen in de 
goede richting, enz. enz... 

Onderwijl was daar onze minister van 
Justitie in het senaatshalfrond versche
nen en toen ik hem zag, daagden beelden 
en herinneringen uit een reeds ver, uit 
een wat nabijer en uit een recent verle
den voor mijn geest op. En ik richtte in 
mijn binnenste een korte toespraak tot de 
minister van Justitie, een man die ook ge
leerde werken over recht en gerecht ge
schreven heeft. Wat ik in stilte tot hem 
sprak, schrijf ik tans neer \oor de lezers 
van « WIJ », 

Geachte heer Wigny, minister van Jus
titie, lid van de zogenaamde Christelijke 
Volkspartij, Waal van geboorte, volksver
tegenwoordiger van het arrondissement 
Doornik, we hebben elkaar vóór 38 jaar 
voor het eerst leren kennen. Heugt het u 
nog ? Het was in de septembermaand 1929 
aan boord van een transatlantieker die 
ons, u en mij, naar de Verenigde Staten 
voer. We waren beiden jonge mensen, 
beurshoiiders van de Educational Foun
dation. ..,«..•.•>...«•. 

Onze wegen zijn later uiteengegaan, de 
uwe in de arkaden van de rechtsgeleerd
heid en het Centrum voor de studie van 
de staatshervorming en vanaf 1946 in de 
landspolitiek waar u een belangrijke rol 
gespeeld hebt en nog speelt. De mijne is 
gegaan door ziekenhuizen, laboratoria en 
het krijgsgerecht en is tenslotte in de 
senaat uitgelopen, waar we mekaar weer 
ontmoet hebben. U op de banken van de 
regerende meerderheid, ik op de banken 
van de oppozitie, goddank, ü is een mach-
tig man, ik heb het niet zover gebracht. 

En toch schaam ik me niet te komen 
schooien voor uw deur, kristelijke minis
ter van rechtswezen, niet voor mij, doch 
\oor anderen. Het woord « amnestie > 
staat in uw geleerde boeken ; ik zoek 
naar geen definitie noch subtiele spits
vondigheden, maar ik weet dat onder an
der nog meer dan 200 dossiers op afhan
deling wachten. Haast u, als 't u belieft, 
ki|k ze vlug door, niets is zo goed voor 
vlijtige studie als de Kerst- en Driekonin
genatmosfeer. Neem een rood potlood in 
uw hand, laat u niets in het oor blazen 
door voorzichtige vrienden, wees breed, 
ruim, toon u geen krentenweger. Gij zijt 
geen rechter, maar een vereffenaar. 

U is ook, als minister, de zorg over een 
stukje belgische kuituur toevertrouwd. Ik 
geloof dat u er iets van afweet, want u 
heeft het bewezen met een uitgave van 
een kulturele reeks bestemd voor de hon-
nète homme, de eerlijke man. Bewijs nu 
eens voor goed dat alles wat in die boe
ken staat geen larie is ; toon u een eerlijk 
man en trek een groot, rood, onuitwis
baar kruis over die 200 dossiers, voor 
eind van rekening, fin de série. Toon u 
een minister van echte kuituur en wees 
de man die kultuurscheppers zoals Wies 
Moens, Robert van Roosbroeck en al de 
andere op hun levensavond naar huis laat 
terugkeren. - - A v ^ . - » . . r « . J 

In het oog van elk eerlijk man zal u 
zichzelf eren, niet verkleinen. Er zijn geen 
twintig mensen in heel het land die het 
u kwalijk zullen nemen, maar duizenden 
zullen zeggen : Wigny durft I En durven 
voor een goede en schone zaak is het ken
merk van de door u zo hoog op prijs ge
stelde eerlijke man. De tijd van de bedil-
lende diskriminatie is in 1968 voorbij. Het 
land heeft andere katten te geselen. En 
een waarlijk groot politiek man, uit een 
grote partij, heeft beters te doen dan te 
muggeziften over de opportuniteit van ge-
nadeschenken, van amnestie voor hele of 
gedeeltelijke politieke delinkwenten. Met 
één pennetrek is alles opgelost, door u, 
en voorgoed. 

Toen vóór een drietal jaren de wet 
die Degrelle bulten het land houdt met 
een nooit geziene snelheid door het par
lement werd gejast, werd beloofd dat men 
met grote vergevingsgezindheid de andere 
gevallen spoedig van de baan zou helpen. 

Aan u, mijnheer Wigny, in wiens han
den het ligt te bewijzen dat u een parfait 
honnête homme is, aan u vraag ik uit 
naam van het eenvoudige princiep dat be-
lofte schuld is : de spons erover na 
drieentwintig jaar. Nu men een beroep 
doet op de regering om aan de Vietna
mese oorlog, daar aan het andere uitein
de van de wereld, een eind te helpen 
maken : maak hier een eind aan een toe
stand die uit de laatste wereldoorlog is 
voortgevloeid, een oorlog waaraan u en 
ik en zij voor wie ik uw beslissende tus
senkomst vraag, geen schuld hadden. 

Evenmin als de humanist Rollin schuld 
heeft aan de Vietnamese oorlog, waarvan 
de gedachte zijn stem doet stokken in zijn 
keel. 

Er is maar één manier, mijnheer Wigny, 
om een eerlijk man te zijn, er zijn er geen 
twee. 

_ ,_&eiiator-E. EIAUU... 
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het provinciaal plan van de c.v.p. 

1 ^G 

De C.V.P. maakt momenteel veel tam-tam rond haar « plan tot herver
deling van de politieke macht ». Waarin bestaat dit plm 1 En kan het 
door de Volksunie worden aanvaard ? Kiernavolgend wordt getracht een 
antwoord te geven op ieder van deze vragen. 

DE PROVINCIE 
IN HET HUIDIG STAATSRECHT 

De ])i'()\ iiu ie in het beli^iscli .sla;ils-
rcclu is \'()i)icersl een politiek orj^Han, 
waaraan het beleid van de « piosineia-
le bclaii<^en )i is opgedragen (grondwet 
art. lU en 108, 2"). 

Bij het \"olbrengeii \aii dc/e laak be
schikt de provincie o\er niet al te \eel 
zelfstandigheid. Haar organen en hun 
verking worden door de wet bepaald 
(art. l(fe, 1, 2, 3 en 4 en art. 110). Haar 
beslissingen zijn onderworpen aan de 
voogdij van het centrale gezag en dit 
niet alleen wat betreft hnn wettelijk-
lieid, maar ook wai bciicit hun oppor
tuniteit (grond^i'ct art. 108, 2 en 5). 

Hier komt hij dat de wetge\cr — 
uiteraard binnen het kader \aii de 
grondwet — vrijelijk kan bepalen ^vat 
onder n piovinriale belangen » dicin. te 
worden verstaan (grondwet art. 108, 5) 
en hierop steinicnd de bevoegd he id sfeer 
van de pro\ in( ie steeds nicer heeft uit
gehold. 

I")e pnnincie is echter ook een oiukr-
veixk'ling \ an de staat, een sektie van de 
staat, die bexoegdheden heeft i.v.m. het 
algemeen rijksbestuur. De/e worden 
haar opgedrasen ten eerste door de 
grondwet : de aanstelling van prov. se
natoren (art. 53, 2) en het vooixlragen 
van kandidaten voor bepaalde rechter
lijke anditen (art. 99), ten tweede door 
verschillende wetten : bevoegdheden op 
hel \ lak van de handhaving van de 
openbare orde, het toezicht op de ge-
nieenien, het \erschaffen van advies aan 
de cenirale macht enz. 

DE PRCViHCIE 
IN HET C.V.P.-PLAN 

Hoe ziet nu het C.V.P.-|:)lan de toe
komstige pro\ incie? 

Ten eerste : de provincie is bevoegd 
inzake de ui t \oering van bepaalde wet
ten, de voogdij over de gemeenten en 
gemecnschap|)elijk belang zijn. '1'en der-
vallen. Vervolgens : twee of meer pro
vincies kunnen sezamenlijk optreden 
voor de regeling \nn materies, die van 
gemeenschappelijk belang zijn. Ten der
de : de regering kan .sommige van haar 
bevoegd lieden door middel van externe 
dckon(c-nlratie aan (]•:• |>ro\incic delege
ren. 

Hiei- komt bij dal de \oogdij \an het 
cenliale gezag op de proxincie — behal
ve inzake begrotingen en rekeningen —• 
alléén op de legaliteit en dus niet meer 
op de opportunileit van de gelroffen be
slissing mag slaan. 

Dit alles gaat gepaaid met een aan
tal minder belangrijke hervormingen 
als : groter aan lal samenkomsten \ an de 
provincieraad, uitvoering \an de beslis
singen van de ])rovincieraad door de be
stendige de]3iiuilie (tan^ de .«oeverncur), 
veraniwooidclijkhcid van de bestendige 
deputatie voor de provincieraad, exter
ne dckonceniraiie naar de 
en/. provincie. 

de uitvoering van de beslissingen van 
de provincieraad door de bestendige de-
pnitatie. de Aerantwoordelijklieid van de 
bestendige deputatie voor de proxiiuie-
raad, de externe dekoiueiuratie, het toe
vertrouwen van de \oogdij o\er de ge
meenten aan de proxincie. 

Hij nader toezicht blijkt echter ook 
dat het CJ.\'.l'.-])laii lang nici in alle op-
ziclilcn aa iuaa idbaar is. N'crschilleiule 
sprekers op de (1.\ .1* pai li ji aad van Ki 
december hebben dit uomvens onder
streept. De provincies \allen iiicl allijd 
samen niet ckonomische ei i l iui icn. zo
dat het dan ook nicl \cel /in hccll hen 
bevoegdheden op ekonomisch vlak te 
geven. Dikwijls is een uniforme uitvoe
ring van de wet absoluut nooclzakelijk. 
De arme provincies zijn niet in staat, 
dezelfde sociale politiek te NOCHH als de 
rijke., Negen nieuwe administratieve 
mastodonten zullen in het leven wor
den geroepen met alle nadelige gevolgen 
vandien. De grote agglomeraties zullen 
te zwaar doorwegen op het beleid van 
de provincie. 

6EEH ALTERNATIEF 
VOOR HET FEDERALISME 

Het groolstc euvel van het C.V.P.-
plan is, dat het geen oplossing biedt xoor 
het prol)lecm bij uitstek : de \laams-

waalse verhoudingen. In tegenstelling-
met wat oud-premier T . Lefèvre op ho-
gervermelde partijraad \erklaarde, 
vormt het C.V.P.-plan geen allernatief 
voor hel lederalisnie. l)c po/il ie \ an het 
centrale gezag blijft immers in hoge ma
te onaangetast : er wordt geen uitbrei
ding voorzien \ an de pi iniaiic wetgeven
de macht \ an de p ro \ i iu ic : het centrale 
ge/ag blijft over de uitsoerende macht 
beschikken inzake de belangrijkste aan
gelegenheden, zo bij\ ' . inzake onderwijs; 
tevens' bepaalt het cenirale gezag iselke 
nieuwe weticn door de provincie en 
door het rijk zullen worden uitgevoerd. 

Hier komt bij dat het C.V.P.-plan het 
probleem Brussel onaangeroerd laat en 
dat er over de gelijkstelling der Vlamin
gen in de centrale administratie niet 
wordt gesproken. Hel is zelfs niet over-
dre\en te zeggen dat het C.V.P.-plan in 
een bc])aald ó])zicht voor Vlaandeien 
uilcrst nadelig is. 

De vlaamse beweging is altijd geremd 
geworden door hel partikularisme en in
dien deze mentaliteit wordt geïnstitutio-
nalizcerd, dan betekent dit alleen maar 
een rem op de vlaamse emancipatie
strijd. Zulks wordt volledig onderschre
ven door c(")i a.mial flaminganten in de 
CV.P. , o.m. prof. R. Derine, die in « De 
Standaard » van 20 december jl. volgen
de bedenking formuleerde : K Indien 
het te verw-aclUen wetsvoorstel een eer
ste experiment wordt om te breken met 
de bestaatide centralizatie en de wesr 

o 
breed openlaat voor interprovinciale sa-
metnverking, zal het een gelukkig initia
tief zijn; indien het echter een verre
gaande proviiu iali/ci ing /on \erwckken 
die de deur sluit voor een evolutie naar 
autonomie van de twee gemeenschap
pen, is het een slechte oplossing «. 

PRO EN CONTRA 
Op het eersle zicht iK'vat het C.V.P.-

plan heel wat ])o/itieve dingen. Kn in 
werkelijkheid ziiien die er ook in. Wij 
denken hierbij bijv. aan de afschaffing 
der \c)o,gdij op ba/is van opportunileit . lluuhci) : fJr -rri/lrr r'/V) hrl hhui. 

ELEKTORALISME 
In « De Standaard » \an 18 december 

merkt M. Riiys op dat de lie\ igste voor
standers van het Cl.V.P.-plan de <( pro-
vincialislen » zijn. de geko/eiicn uil de 
proxiiule-: \\;i;ii de (!.\ ' .1' . ^lerk Nl;ial : 
\Vest-\ huuideieii, Limburg en Namen. 
En hij voegt er zeer terecht aan toe : 
'< Wat onvermijdelijk de verdenking 
doet rijzen, dat de ])ro\ iiic:iale dcccnlra-
lizalic ook clooi- elel.lniale' iiii)lie\c'n gc-
ïns])ireer(l word;... >. 

\ oor <)ll̂  IS de/l' \eulc:i'ki(!g een zeker
heid. Vooral wanneer wij weien dat ie
mand als de limbiirgse senator H. Ley-
nen een. he\ ig protagonist van het 
CIV.P.-plan is. Mensen die sedert jaar 
en dag het meest aftands unitarisme \er-
dedigen en om die reden niet allen i a 
Limburg maar ook in ,?ans X'laanderen 
een bijzonder tiicsiige reputatie hebben 
verworven, kunnen wi\ niet vertrouwen 
wanneer zij plotseling o\cr .soevereini
teit in eigen kring beginnen te spreken. 

Als de \'os de passie preekt, boer let 
o[) je kippen I 

BilKSEMAFLElDER 
<i De Siandaaitl » van 18 december 

schreef dal. toen het C.V.P.-pan op de 
jKirtijraad werd besproken, volgende 
prominenten in alle lalen zwegen : de 
oud-ministers P. Van Zeeland en J. Vaii 
Houtte , de ministers Bertrand, De Sae-
ger. Van Elslande, d'Alcantara, De Rie-
maecker, de vlaamse vieugelvoorzitter 
R. Vandekerckhove. de senatoren V. 
Leemans en J. Cuslers. Wal dient hier
uit te worden afgeleid ? 

De grote bonzen weten dat de waal-
se C.V.P.-ers onder druk van de waalse 
socialisten niet als verstokte unitaris-
ten willen doorgaan, dat de vlaamse 
C.V.P.-jongeren voor het federalisme 
hebben .geopteerd en dat ook de vlaam
se B.S.P. zich voor decentralizatie heeft 
uitgesproken. Kortom, het is hun be
kend dat de voorstanders van het uni
tarisme met de dag geringer in aantal 
worden. 

Toch willen de C.V.P.-bonzen het bij 
het oude lalen. Enerzijds omdat zij 
sirikt-uniiair zijn ingesteld, anderzijds 
omdat zij hun huidige regeringspartner, 
de P.V.V., niet voor het hoofd wen.sen 
te stoten. 

Zo gezien is het duidelijk dat het 
C.V.P.-plan enkel als bliksemafleider 
moet dienen. 

BESLUIT 
Kort geleden kregen wij de rezoluties 

van het Volksuniekongres van 1963 op
nieuw onder ogen. In pun t 3, politieke 
sektie, cc Hervorming van de staat », 
komt het probleem der decentralizatie 
ter sprake. Wat hierover méér dan vier 
jaar geleden werd gezegd, blijft tot op 
heden geldig. 

He t is om die reden dat wij ons arti
kel w i l k a beëindigen met de desbetref
fende rezolutie : 

c< De Volksunie wenst de openbare nte-
iiing en de Vlamingen in de andere par
tijen uitdrukkelijk te waarschuwen zich 
niet in de val te lalen lokken door bij
komende hervonniiigen inzake provin
ciale en regionale aanpassing, waarvoor 
in feite geen grondwetsherziening nodig 
is. Deze kunnen in geen geval als scha
deloosstelling dienen en zijn alleen als 
afleiding bedoeld om ballast uit te wer-
j)en of een alibi tè scheppen ten einde 
de balanspolitiek en de heerschappij van 
de franstalige groep te Brussel en in 
P-rabant <; ngehinderd te laten voortbe
staan, in afwachting dat deze onder het 
luom van europese integratie definitief 
kan worden vastgelegd ». 

c( De Volksunie is de pixninciale de-
ceniiali/.iiie en ciekoncentratie niet on
genegen, -ekc-i 11 iel in een federaal ka
der (. .) ». 

c( De Volksunie is ec:hter overtuigd dat 
de provinciale decentralizatie en dekon-
centratie slechts op doelmatige en gel
dige wijze kan donrgc\'ocrd na vooraf
gaande vci \\ (/eiilijking \aii het federa
lisme en dat zij in.,gecn geval mag die
nen als pro\'inciaIistisc:h afleidingsma-
ntiever geiiiln legen een meer aan;:.;e-
past zellbcslLuir der twee geiueeiischap
pen in hun geheel ». 

E. RASKIN. 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 

De regens van vorige week deden de Maas buiten haar oevers treden, o.m. te Jambes. 

W A T IS E E N 
A N T W O O R D ? 

Volksvert. Lootens stelde mi
nister De Saeger op 15-9-1967 
een parlementaire vraag betref
fende de verkeersveiligheid en 
de aan te brengen signalizatie 
te Raverszijde op de Konink
lijke baan op de rijksweg nr. 
72. Op 13 oktober ontving hij 
per brief het volgend ant
woord : « Het definitief ant
woord zal overgemaakt wor
den van zodra de gevraagde in-
lichingen binnen zijn ». Pas op 
8 december, dus zeer laattijdig, 
verscheen de tekst van de 
vraag in het bulletin nr. 51, 
met volgend « antwoord » : 
« Een voorlopig antwoord 
werd verstrekt op 13 oktober 
1967. Het definitief antwoord 
zal overgemaakt worden van 
zodra de gevraagde inlichtin
gen binnen zijn ». 

We zouden wel eens willen 
weten wat de minister eigen
lijk onder een antwoord ver
staat. Een mededeling, dat hij 
later een antwoord zal geven 
is zelfs nog geen voorlopig ant
woord. Er zich in het bulletin 
van af maken met dergelijke 
bubbelzinnigheden is geen ma
nier van doen, al wordt het van 
langsom meer een ergerlijke 
gewoonte. 

L O G I C A BIJ H E T 
KADASTER 

Toen kamerlid Goemans aan 
de minister van Financien 
vroeg of het waar was, dat de 
Voerstreek na de overheveling 
naar Limburg voor het kadas
ter werd gevoegd bij Brabant, 
kon deze niet anders dan deze 
eigenaardige praktijken beves-
tijjen. 

Toen de Voerstreek bij Luik 
was, hing ze af van het kadas
ter van Limburg, en nu ze bij 
Limburg is, hangt ze af van 
Biabant ' 

De minister verklaart dan dit 
dooi de bezorgdheid voor de 
taaigaafheid van de kadastrale 
omschrijvingen. Begrijpe wie 
kan ! 

D E VOER B L U n r LUIKS 

Een radikaal tegenovcrgesl 1-
de opinie verkondigt de minis
ter van P.T.T. in antwoord op 

een vraag van dr. Goemans, 
waarom de Voerstreek van de 
luikse telefoonzone (04) niet 
naar de zone 012 (Tongeren) 
werd overgebracht. 

In zijn antwoord zegt minis
ter Maisse dat voor het pro
bleem van de Voer nog geen 
oplossing werd gevonden, om
dat het technisch een lastige 
zaak is. Bij zijn weten deden 
zich nog geen taalincidenten 
voor, en wordt speciaal tweeta
lig personeel in Aubel in dienst 
gehouden omwille van f'.e ne-
derlandse oproepen. Wij dach
ten dat Aubel zelf in zijn kern 
nog nederlands was en dat 
zulks op zichzelf reeds voldoen
de was voor het behouden van 
tweetalig personeel ... Maar ja, 
Aubel kent geen « faciliteiten ». 

T I M I N G ... 

Zou het soms door de vraag 
van kamerlid Goemans aan de 
minister van Nederlandse Kui
tuur zijn dat de nu roemruchte 
T.V.-enquete van Maurits De 
Wilde na maanden uitstel toch 
werd uitgezonden ? We zijn 
het niet zeker doch we vinden 
het eigenaardig dat de h. Goe
mans in een vraag op 10 no
vember over dit uitstel zijn 
verwondering uitdrukt^ en dat 
het eerste deel op ... 15 novem
ber de beeldbuis in ging. Wie 
dan weet hoezeer de regering 
met deze enquête verveeld zat, 
zal dit toeval (?) ook wel eigen
aardig vinden Best dat er V.U.-
parlementsleden zijn, om ver
velende vragen te stellen... 

TAALKADERS 
Volksvertegenw. Mattheyssens 
vroeg de minister van Binnen
landse Zaken of zijn departe
ment reeds praktische richtlij
nen had verstrekt aan de be
staande ministeries voor het 
opmaken van taalkaders en of 
deze desgevallend reeds door 
de vaste kommissie voor Taal-
toezicht werden goedgekeurd. 

De minister antwoordt be
vestigend op het eerste lid van 
de vraag (een cirkulaire in de 
gevraagde zin werd op 27 april 
jl. aan alle departementen ge
stuurd). Voor het tweede ge
deelte van de vraag zegt de mi
nister « dat er inlichtingen 
worden ingewonnen »*, Wie 

weet hoezeer de vaste kommis
sie voornoemd in haar werking 
door de regering zelf gehinderd 
wordt weet nu al, dat die « ge
vraagde inlichtingen » lang zul
len uitblijven... Wanneer de 
taalkaders er dan komen is 
voor de zoveelste keer het « ge
heim der goden van de Wet
straat ». 

E U R O P E E S H A N D E L S 

V E R K E E R V A N 

S L A C H T V A R K E N S 

De minister van Landbouw 
werd door senator Jonssen on
dervraagd over de taal waarin 
de gezondheidscertifikaten 
voor het handelsverkeer tussen 
de lid-staten van de E.E.G., van 
slachtvarkens dienen opgesteld 
wanneer dieren onderzocht 
werden door een geneeskundig 
inspekteur met ambtsgebied in 
het nederlands taalgebied. Hij 
vroeg ook of de Nationale Zui
veldienst in het nederlands 
taalgebied tweetalige stem
pels met Frans bovenaan mag 
gebruiken en zo neen, welke 
maatregelen de minister denkt 
te treffen. 

In zijn antwoord verwijst de 
minister naar de richtlijnen 
van de E E.G. van 26 juni 1964, 
waaruit blijkt dat ianderen en 
varkens tjidens hun vervoer 
van een gezondheidscertifikaat 
moeten vergezeld zijn opge
steld ten minste in de taal van 
het land van bestemming. «Bij
gevolg » ontvangen de veteri
naire inspekteurs nederlands-
of franstalige formulieren vol
gens het taairegiem en gebreu-
kelijk in de taal van het land 
van bestemming. Inzake het 
eventueel gebruik van tweeta
lige stempels vraagt de minis
ter nadere inlichtingen o.a. wel
ke diensten van de Nat Zuivel
dienst tweetalige stempels ge
bruiken. 

KOMIWISSARIAAT-
G E N E R A A L V O O R 
T O E R I S M E 

Kamerlid Babyion herinnert 
in een vraag minister Piers 
aan diens antwoord op een 
vraag van senator Jorissen, die 
naar de stand der benoemin
gen en bevorderingen in het 
Kommissariaat-Generaal voor 
Toerisme geïnformeerd had 
en daarop « wegens het inge
wikkeld karakter van bepaal
de procedures » geen volledig 
antwoord had ontvangen. Nu 
wou de h. Babyion weten, hoe
ver het met deze zaak stond. 
In zijn antwoord geeft de mi
nister de tabel der bevorderin
gen waaruit blijkt dat in de top 
van het KG. 2 franstaligen in 
de hoogste kategorie werden 
bevorderd (een direkteur tot 
a d j u n k t-kommissaris-gene-
raal, een eerste inspekteur tot 
direkteur). Volgen zes bevor
deringen van personeelsleden 
van de nederlandse taalrol tot 
resp. direkteur, advizeur-direk-
teur, adjunkt-direkteur, eerste 
inspekteur en bestuurschef. 

Dat is toch al iets, maar zo
lang de Waal Haulot en zijn 
akkolieten het voor het zeggen 
blijven hebben zal het niet ver
beteren in dit berucht organis
me, waar het toerisme in 
Vlaanderen (75 % van gans het 
toerisme in ons land) nauwe
lijks 50 % aandacht krijgt. 

REKTIF IKAT IE 

Dr. Van Leemputten had in 
het Bulletin van Vragen en 
Antwoorden op blz. 1877 vast

gesteld dat in het antwoord op 
een vraag van de h D'Haese-
leer de namen van Antwerpen 
en Gent in de franse tekst in 
hun franse vertaling weergege
ven zijn terwijl Luik en Bergen 
in de nederlandse versie onver
taald (Liège en Mons) voorko
men. In een vraag aan de mi
nister vraagt hij hoe dat komt 
en welke regels de officiële 
diensten nu eigenlijk met de 
namen van steden in onze drie 
landstalen (w o. tweetalige ge
bieden) volgen. De minister 
antwoordt met een rechtzet
ting op het eerste lid van de 
vraag, door heel eenvoudig de 
gewraakte passus in zijn ant
woord op de vraag van de h. 
D'Haeseleer te herhalen, deze 
keer met de korrekte schrijf
wijze van de stedenamen in 
kwestie. Voor de overige vragen 
verwijst hij onze volksverte
genwoordiger naar zijn kollega 
van Binnenlandse Zaken. Daar
mee weten we nu nog niet wel
ke regels vandaag gelden (na 
de potsierlijke toepassingen in 
treingidsen, spooraanduidingen 
in stations en dergelijke meer). 
In welk land leven wij ? 

N I E U W E 
INDUSTRIEVESTEGING 

Aan de minister van tK^no 
mische Zaken vroeg senatoi Jo
rissen welke de juiste kriteria 
zijn waarop tans zijn politiek 
van nieuwe industrievestiging 
steunt. 

In een uitvoerig antwoord 
herinnert de minister aan drie 
expansiewetten van 17 juli 
1959, 18 juH 1959 en 14 juli 
1966. In de praktijk worden de 
drie wetten als een enkele wet
geving beschouwd. De voor
naamste voordelen werden 
nochtans toegestaan krachtens 
de laatste wet. Kriteria voor 
de verrichtingen zijn : 1. aan 
het algemeen ekonomisch be
lang beantwoorden; 2. aan de 
in de wetten voorziene bepalin
gen beantwoorden. De bevoeg
de ministers bezitten de macht 
om in elk geval afzonderlijk te 
beslissen, er is geen automati
sche hulpverlening. Zo zijn de 
eisen van de wet van 1966 
strenger dan deze van de vori
ge expansiewetten, vooral wat 
het maximum voordelen dezer 
wet betreft. Dan volgt een op
somming van de gevallen die 
beantwoorden aan de doelstel
lingen van de wet van 1966. 

Etude van 1967 — vier maanden vroeger dan voorzien — kwamen de tnnneh aan het roud-pimt 
van de Wetstraat klaar. Te Brubsel gaat nu eenmaal alles vlugger... 
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0ROEN LICHTJE 
[, Het belangrijkste internationaal nieuws 
t i j dé jaarwisseling kwam deze keer toch 

't nit Zuid-Oost-Azië. De laatste dagen van 
1 i967 flitsten verontrustende berichten aan 
over mogelijke uitbreiding van het Viet
namees konflikt naar Kambodja, Laos en 
zelfs Siam, Xorodom Sihanoek, prins-

r prezident van Kambodja, dreigde zelfs 
j met een beroep op (-hina en Rusland in

dien de Amerikanen het zouden wagen, 
noordvietnamese troepen op kambodjaans 
grondgebied te achtervolgen.'In Vietnam 
doet zich een gelijkaardige situatie voor 
als destijds in Algeriö, toen algerijnse ver-
zctstroepen telkens weer naar Marokko en 
Tunezië de wijk namen, wanneer ze'het 
onderspit dreigden te delven tegen franse 
troepen. Vlakbij deze grenzen waren trou
wens algerijnse opleidings- en bevoorra-
dingskanipen ingericht. Het ligt voor de 
hand dat een franse resp. amerikaanse 
strijdmacht een oorlog niet kan winnen 
tegen een tegenstrever, die sistematisch 
naar bazes buiten het operationeel gebied 
uitwijkt. Noord-Vietnam nam steeds meer 
zijn toevlucht tot dit sisteem naarmate de 
amerikaanse luchtbombardementen ver
der « eskaleerden ». Dit is een onrecht
streeks bewijs dat deze bombardementen 
op bevoorradingswegen en -centra de 
noordvietnamese oorlogsinspanning be
gonnen te hinderen, l^aos en Kambodja, 
die onzeker staan tegenover de uitslag 
van (Ie strijd en zich daarom naar beide 
zijden toe wensen te dekken, zagen deze 
evolutie met lede ogen aan. Vandaar de 
eerste radikale reaktie van een Sihanoek, 
die enkele dagen later zei, dat hij een 
exentuele achtervolging wel zou toelaten. 
Vanwaar deze onnnekeer ? ^Misschien om
dat Amerika duidelijk heeft gemaakt, voor 
bedreigingen met beroep op China en I^us-
land niet te zullen achteruitdeinzen en 
misschien ook omdat russische, resp. chi
nese Inilp een erger bedreiging is voor 
Kaml)odia. Of omdat Kambodja minder 
twijfels omtrent de afloop van de strijd in 
Vietnam koestert, nu des te minder sinds 
de noordxietnaniese minister van Buiten
landse Zaken officieel heeft verklaard, dat 
een radikale en onvoorwaardelijke stop
zetting van de luchtbombardementen een 
element zou zijn, om Noord-Vietnam tot 
bestandsbesprekingen te overhalen. 

Op een v^eek tijds is de toestand van 
uitermate somer tot licht hoopgevend 
geëvolueerd. Worden de woorden van de 
noord-vietnamese minister bevestigd dan 
is er een kans, vermits ook in zuidvietna-
mese kringen het bericht uit Hanoi « po-
zitief » werd genoemd. Het woord zou 
dan aan Johnson zijn, wiens onderhoud 
met I^aulus VI volgens een bekend ame-
rikaans weekblad een « koel diijloma-
tisch verloop » zou gehad hebben. Het 
Vatikaan en de UNO spannen zich niette
min verder in, om beide oorlogvoerenden 
in Vietnam rond de groene tafel te krij
gen. De eerste week van 1968 werd dan 
ook met meer reële kansen dan vroeger 
beheerst door de vraag : zou het einde
lijk lukken ? 

In het Middellandse Zeegebied trokken 
Nikosia, Atene, Kairo en de israëlisch-
jordaanse grens de aandacht. Inderdaad, 
nieuwe spanning op Cyprus na de instal
latie van een turks-cypriotisch bestuurs
lichaam, een virtuele regering, hetgeen 
dus de eventuele deling van het eiland 
minder teoretisch maakt en zowel de 
griekse meerderheid ais de regering te 
Atene het voorhoofd doet fronsen. Maka-
rios maakt hierbij een slechte beurt, om
dat hij te laks zou zijn opgetreden. Atene 
zelf kan moeilijk kordaat reageren, ver
mits de inwendige krizis lang niet voorbij 
is ; het kwam niet tot een akkoord met 
Konstantijn, niet tot een amnestie en dus 
ook niet tot een amerikaans satisfecit van 
het regentschap, dat met nieuwjaar door 
het diplomatieke korps en door de bevol
king genegeerd werd. Dat is ongetwijfeld 
een verzwakking van het militair regime, 
ook tegenover Turkije. 

Te Kaïro kondigt men het proces tegen 
de samenzweerders van juli en de vrijma
king van het Suez-kanaal aan, welk laat
ste punt evenwel negatieve reakties van 
Israë uitlokt, dat zelfs op nieuwjaar een 
vuurgevecht met Jordaanse grenstroepen 
wisselde. Egypte wenst het Suezkanaal 
niet te openen zonder ontruiming door 
Israël van de oostelijke oever, doch Israël 
wenst wel medezeggenschap 

Sensationeel waren de officiële nieuw
jaarsboodschappen niet. De GauUe legde 
de nadruk op de heel-europese eenmaking 
en herhaalde niet zonder zelfvoldoening 

nog eens speciaal zijn bijzondere wensen 
voor de « franse natie in Kanada ». De 
paus had het over de bedreigde wereld
vrede ; Wilson over offers en kansen in 
1968, Israël over ekonomische samenwer
king met de Arabieren van soeverein blij
vende staten met de E.E.G. als voorbeeld ; 
Jordanië over de bevrijding van Cisjorda-
nië desnoods met geweld. Kanselier Kie-
singer verdedigde de opening naar links 
en poogde het belang van het N.P.D.-\ er-
schijnsel te minimalizeren in tegenstelling 
met andere westduitse politici, die de 
N.P.D. wel een gevaar voor Duitsland 
noemden. lan Smith, de rodezische pre
mier, zei te zullen volharden in wat Lon
den vanzelfsprekend « de boosheid » 
noemt. 

Te weinig aaiKl.icht werd geschonken 
aan de heffing in i-"r,inkii|k \an de belas
ting op de toegevoegde waarde. Daarmee 

was Frankrijk het eerste land der Zes om 
deze maatregel toe te passen (wat velen 
wel zal verwonderen) al zullen West-
Duitsland en de anderen spoedig Nolgen. 
Een prijsstijging wordt hierdoor on\er-
mijdelijk. Overigens hield de recessie 
einde 1967 zodanig stand dat de vooruit
zichten voor 1968 weinig optimistisch zijn, 
ook omdat aan de ene kant Frankrijk en 
andere landen de goudstandaard willen 
heriinoercn en aan <le andere kant in 
Amerika krachten aan het werk zijn, om 
door protektionistische maatregelen de 
verdere verruiming van de wereldhandel 
te hinderen. De goudverliezen van de 
U.S.A. in november worden trouwens veel 
hoger geschat dan officieel toegegeven. 
Deze tegenstelling is e\eiimin \an aard 
om de ekonomische stilstand ongedaan t« 
maken. 

K.N'.B. 

• ï i S * ! ! ^ * ^ " ^ ! ! 

In de schaduw van een duttende amerikaanse soldaat knapt ook dit Vietnamese 
knaapje een uiltje. Beeld van een kortstondige vrede in een vreselijk verscheurd 

land. 

MIDDELLANDSE ZEESTRATEGIE 
De gebeurtenissen in juni van vorig 

jaar in het Alidden-Oosten, de staats
greep en contra-staatsgreep in Grieken
land en de grieks-turkse spanning om 
C>))rus hebben in deze tijd van ruimte
vaart een « ouderwetse » binnenzee in 
het brandjjunt van de belangstelling ge
bracht. De Aliddellandse Zee is al lang 
niet meer de « mare nostrum » van de 
Homeinen en van het Italië, dat onder 
Mussolini neo-romeinse grootheidsdro-
men koesterde. De « mare nostrum » is 
van geen \an vier vroegere mogendhe
den, die dergelijke aanspraken maakten, 
nog het onomstreden bezit, (leleidelijk 
is de beheersing van de Middellandse 
Zee van oost naar west gegaan. .4chter-
eenv(dgens hebben Griekenland, Italië 
en Frankrijk elk een periode gekend, 
waarin ze min of meer de onbeperkte 
heersers van deze zeeruimte waren, af
gezien van de .Arabieren die tussen de 
zesde en de dertiende eeuw zeer expan
sief waren en het meesterschap over 
deze binnenoceaan aan de zuideuropese 
mogendheden of wat daarvoor doorging 
behben betwist, door de verovering van 
Si^anje en de langdurige beheersing van 
de oostelijke kustlanden trouwens niet 
zonder sukses. Geleidelijk verplaatste de 
machtsklemtoon zich van Oost naar 
West, tot dat l-:ngeland opdaagde, om met 
vlootsteunpunten en het latere kanaal 
van Suez gedurende lange tijd de Mid
dellandse Zee als weg naar de oostelijk 
gelegen imperiumdelen te beheersen. 

De tweede wereldoorlog heeft aan 
deze overheersing een einde gemaakt. 
We beleven tans de bijna totale aftake
ling van de britse invloed ten oosten en 

ten westen van Suez terwijl de herove-
ling van enige invloed door Frankrijk 
slechts een zekere ekonomische beteke
nis kan hebben. De Suezoorlog van 1956 
was de laatste opflakkering van een 
brits-frans imperialisme, toen trad Ame
rika op als machtige voogd en als be
heerser van de Middellandse Zee. De 
jongste joods-arabische oorlog heeft 
daarin weer verandering gebracht door 
het verschijnen van de Sovjet-vloot, via 
de Dardanellen, zeer tot ongenoegen van 
het Westen en dan vooral van de U.S.A. 
Voor de juniveldtocht van zes dagen was 
dat al het geval doch op zeer beschei
den schaal. Met de nieuwe wapenleve-
ring aan een verslagen (niet vernietigd) 
Egypte is echter een nieuwe faze inge
treden in de strijd om de beheersing van 
de Middellandse Zee, deze keer tussen 
twee mogendheden die er niet aan gren
zen en waarvan de ene zich aan de over
zijde van de Atlantische Oceaan bevindt, 
ter\\ijl Rusland tot vóór kort van alle 
« warme » zeeën afgegrendeld was. 

Eens te meer stellen we vast, hoezeer 
de lijn van het oude russische verlangen, 
openingen naar de zee te vinden, ook 
onder het sovjetregime doorgetrokken 
wordt. Deze verandering onderlijnt ook 
duidelijk de verzwakte pozitie van West-
Europa in het wereldpolitiek bestel en 
meteen ook het feit, dat Amerika zich 
ondanks zijn suprematie op velerlei ge
bied toch een zekere deling met Sovjet-
Rusland moet laten welgevallen. Daar
mee is echter de Middellandse Zee-kous 
voor de Sovjets niet aL De Dardanellen 
zijn en blijven voor de Sovjets een al te 
nauwe doorgang en dus een zeer groot 

ongemak, des te meer daar Turkije, dat 
deze toegangspoort beheerst, tot de 
NATO behoort. De Sovjets zijn dus 
simultaan met hun verschijning als zee
mogendheid aldaar op zoek gegaan naar 
een of meer vlootbazes. Daar de ara-
bische havens struktureel daarvoor te 
zwak zijn of te hoge investeringen, een 
te lange uitbouwperiode vergen en bo
vendien aan de overzijde van de oever 
liggen is de Sovjet-Unie in Zuid-Slavië 
Middellandse Zeebazes gaan opzoeken. 
Verscheidene havens komen daarvoor in 
aanmerking. De Sovjets zijn echter ver
plicht de bevoorrading van hun Middel
landse Zeevloot over land via de Balkan 
en het zuidslavische hinterland te be
werken. Ze zijn daaraan trouwens bezig. 

Hier komt dan de nieuwe buitenlandse 
politiek van Bonn om de hoek kijken. 
De « opening naar het Oosten » door de 
pogingen om met de oost-europese lan
den diplomatieke betrekkingen aan te 
knopen, is te Moskou uiteraard in zeer 
slechte aarde gevallen. Na Roemenië 
.staan tans westduits-zuidslavische be
sprekingen aan de orde. Het zal een 
zware dobber voor Bonn worden, niet 
alleen omdat Belgrado zeer hoge bedra
gen als oorlogsschade eist doch ook om
dat Moskou, voor zover dat met een zeer 
op zijn onafhankelijkheid gestelde Tito 
mogelijk is, druk o]) Belgrado uitoefent. 
Deze onafhankelijkheids/.in blijkt nu 
weer uit Tito's weigering aan de geplan
de komnuinislische top deel te nemen. 
Moskou heeft nu eenmaal inzake de 
Middellandse Zee en ook inzake het 
Midden-Oosten zijn eigen strategie, die 
onvermijdelijk ontlermijnd wordt wan
neer de landen, waar het zijn vlootbazes 
heeft of uitbouwt, voortgaan (of ermee 
beginnen) uit beide ruiven te gaan eten, 
de oosterse en de westerse. Dit aspekt 
verklaart ook waarom Washington de 
Bonner ouverture naar Oost-Europa bil
lijkt. Deze ouverture kan immers met 
het oog op de machtsverhoudingen in 

de Middellandse Zee remmend inwer
ken op de strategische planning van 
Moskou. Het gaat niet alleen om de sa
tellietstaten in Zuid-Oost-Europa doch 
ook om het Midden Oosten met zijn olie
rijkdommen, zijn nog steeds enorme af
zetgebieden en zijn strategisch belang, 
de nog steeds belangrijke zeeverbinding 
tussen West-Europa en het Oosten. Nu 
men aanstalten begint te maken met de 
deblokkering van het Suez-kanaal en 
eens deze operatie voltooid zal h e t be
lang van de Middellandse Zee nog toe
nemen. Vandaar het diplomatiek schaak
spel in de schaduw van de mekaar be
loerende amerikaanse en russische oor-
logsbodenis, op de achtergrond van de 
grieks-turkse spanning (in de hand ge
werkt door Moskou, nl. omwille van de 
Dardanellen en omwille van de barst die 
door de grieks-turkse animoziteit in de 
zuidoosterflank van de NATO is ont
staan) en van de zich voortslepende 
krizis in het Midden-Oosten. Geen van al 
deze problemen is opgelost : Cyprus 
blijft een grieks-turkse twistappel, de 
joods-arabische vijandschap wordt tans 
in beide kampen tussen harden en ge
matigden uitgevochten en het prijsgeven 
van bazes en protektoraten door Enge
land in dit zelfde gebied veroorzaakt een 
nieuw vaknum en een nieuw te be
twisten invloedssfeer. Ten slotte zou een 
verbetering der duits-zuidslavische be
trekkingen de zuidelijke flank van de 
NATO minder kwetsbaar maken dan nu 
en zou daardoor ook voor het Westen 
een groter kans op een blijvende rege
ling van het grieks-turks geschil moge
lijk worden. 

De « opening naar links » van Bonn is 
dus geen kleine fantazie van een nieuw
bakken kristen- en sociaal-demokra-
ti.sche koalitie doch integendeel een be
langrijke zet op bet schaakbord aan de 
ex-mare nostrum, met als grote tegen
spelers Moskou en Washington. 

K.V.B. 
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V I J G E N NA P A S E N 

In de pers heet het dat « Rus
l andkenner » Edua rd Crank-
shaw een « onthul lende biogra
fie » schreef over Kroetsjev. 
Daar in word t o.a. de rol belicht 
die Nikita speelde bij de depor
tat ie van één miljoen Oekraie-
ne r s of bij de l ikwidatie van et
tel i jke t ienduizenden « n ieuwe 
Sovjetburgers », die niet in zijn 
gareel wilden lopen. Net alsof 
iemand, die geïnformeerd wil 
zijn, da t al niet j a ren weet. We 
glimlachen dan ook met deze 
« onthull ingen », die alleen 
m a a r bewijzen dat sommige bi
ografen pas de waarhe id over 
i emand on tdekken wanneer de
ze van zijn voets tuk gestoten 
is . Voordien w e r d over dit 
aspekt uit de carr ière van de 
« grote s taa t sman » of « vredes
aposte l Kroetsjev » in alle ta
len gezwegen... 

ÏN 1 9 7 0 O P D E MAAN 

Onder leiding van de to t 
Amer ikaan genatural izeerde 
du i t se raketspecial is t Wernhe r 
von B r a u n werken momentee l 
7.000 technici in het raketcen-
t r u m Huntsvil le , Alabama, 
U.S.A., aan he t p ro jek t voor 

jjwM|jwaw|H||in||^^ 

Steeds sneller, steeds hoger : de opvolger van de beruchte lJ-2 
heid van liet gehad op 25 km. hoogte. Op de bewapening staat 

HO TSJI MINH 
In lul Départemcni de la Sommee ncui de 

zuidclij/ie giens van hel gebied dat Ganlots 
ons heeft doen ontdekken als de Kedeilnn-
den in Fianhijk, vlak bi] het dorp Noyelles 
ligt een van de meest eigenaardige ooilog'i-
keikhoven van lieel West-Enropa. Er wei
den hier tijdens en na de eer.sie zceield-
001 log een groot aantal Chinezen begiaven 
die als koelies naar Einopa xüaien gebiacht 
oni er te xveiken m de havens en die stier-
veil tijdens een vieselijke epidemie die de 
weikltainpen uitdimde. 

Onder de koehes die het ovei leefden en 
wier aards beslaan dus niet eindigde temid
den van de nooidfianse graanvelden waren 
er twee, wier naam tans door iedereen be
kend is ; Tsjoe En Lai en H\) Tsji Minh. 

Ze waren niet naar Eiuopa gekomen om
wille van het hoge loon achter het front, 
maar omdat een andere man die lans even
eens naam heeft gemaakt — Mao Tse 
Toeng — hen als de revolutionaire heffe in 
het proletarische deeg meestuurde met de 
koelietranspoiten. Mao Tse Toeng ruas des
tijds een onbekende kommunistische pro
pagandist. En Ho Tsji Minh •— die toen 
nog Tat Than heette — was zopas naar het 
kommunisme gekomen, omdat hij daari'an 
de bevrijding uit het franse kolonialisme 
verwachtte. Om zijn vijanden, de Fransen, 
beter te leien kennen zocht hij naar een 
gelegenheid om Frankrijk ie bezoeken. Mao 
wees ze hem aan. 

De tans 76-jarige Ho Tsji Minh — wel-
licht de sluwste aziatische leider — is dus 
een oude kommunistische militant wiens 
eerste schreden naar het revolutionaire 
handwerk reeds een halve eeuw achter de 
rug liggen. 2k)als vele aziatische kommu-
nisten komt hij eigenlijk uit een nationa
listisch milieu. Zijn vader was een Anna-
miet, uit een streek waarvan de Indochi-
nezen altijd gezegd hebben dat ze een 
broednest van opstanden en revoluties is. 
Hij was bediende bij een franse koloniale 
onderneming, maar werd aan de deur gezel 
wegens zijn nationalistische opvattingen. 
Hij kwam in het terrorisme terecht en toen 
hij een zoon kreeg — de latere Ho Tsji 
Minh — noemde hij hem Tat Than, « /;/;' 
die zal zegevieren ». 

Tat Than kwam in Europa aan : een on-
geivenste die de raad kreeg, zich -Jo vlug 
mogelijk terug in te schepen; een verbitter
de, die heel zijn familie in Indochina als 
gevangenen van de Fransen wist. In halve 
illegaliteit wachtte hij het einde van de 
oorlog af en bleef hij hopen op de regeling 
van het indochinese vraagstuk tijdens de 
vredeskonfereritie. Hij was niet de enige 

l Ijk de rezullnten van 
Vcisailtes zal aj te uachlen; ook de koie-
iianse nalionahst Singman Rhee belioorde 
tol hen, die al hun hoop iri di viedeskon-
ferentie hadden gesteld. 

Het xcerd eenvntgoochehiig en Tat Than 
kon met zijn wrok nergens anders terecht 
dan bij de franse socialisten. Htj werd re-
dakleur aan « Le Populaire » en stiditte 
de « l'édcialion Coloniale ». Toen de sclicu-
iing in de sociahstisclie partij kwam. be
hoorde Tat Than lol het handjevol stick
lers van de franse komrnunislische parlij. 
I iin dan af ucrd hij voorgoed een agent 
van de kommunistische wereldreiSilutie. 

Hij probeerde hel m het spoor van Boro
din in China, maar toen de poging om re
volutie te ontketenen tn de chinese steden 
eindigde met het bloedbad van Sjangai, be
gon Ho Tsji Minh iceer te zwerven. Inmid
dels had hij echter vanuit het russisch kon-
sulaat te Kanton een eigen organizatie op
gebouwd; hij was begonnen met het spin
nen van de draden die vandaag nog terug 
le vinden zijn in de Vietrninh en de Viet-
kong. 

Tot bij de chinees-japanse oorlog zxuierf 
hij rond in Zuid-Oost-Azië, bezig met het 
opknappen van de vele kleine karweien 
icaarmee Moskou of de chinese centrale hem 
belastte. Zijn kans kwam, toen de chinese 
kommunisten het « vaderlands front » le
gen de Japanners oprichtten; van IKren af 
kon hij vanuit Zuid-China aktief de rexX)-
lutionaire beweging in zijn land opbouwen 
en aansporen. Een onverwachte bondgenoot 
kreeg hij in de Amerikanen, die reeds tij
dens de lïueede wereldoorlog hadden beslo
ten dat het met de franse hegemonie in 
Zuid-Oost-Azië moest gedaan zijn. 

Ho Tsji Minh staat tans schijnbaar aan 
liet toppunt xian zijn macht. Sinds jaren n 
hij de onbetwiste leider van een klein tVlk, 
dat met sukses xueerstaat aan de grootste 
militaire mogendheid ter wereld. Zijn wer
kelijke invloed is echter veel geringer ge-
xi'orden. Hij moet al zijn sluxvheid en er
varing gebruiken om met zijn land en zijn 
politiek een koers te varen tussen de klip-
f.eri van de cliiriese en russische konirover-
scn / . j I. r, erftochi eindigt xvaar hij begon
nen IS : in zijn vaderland. Door definitief 
terug te keren naar dit randgebied, eindigt 
hij — die tientallen van jaren een cenliale 
pion^ in een reusachtig plan was — als 
randfiguur. Het is hem, onder de sluu-c en 
bijna aarlsvadeil ' ' lach, met 
zien. 

A \ 1 Ol l\(> 

vliegt tans aan drie maal de snel-
geen rem... 

een bemande maanvlucht in 
1970. 2.00Q firma's zijn betrok
ken bij de bouw van het 40 ton 
wegende ruimteschip . In to
taal werken 300.000 technie-
kers aan het pi"ojekt, waarvan 
de kosten op 40 mil jard dollar 
geschat worden (2 biljoen 
bfr .) . 

Het verloop van de landing 
op de maan werd reeds tot in 
de details ingestudeerd. Van de 
drie piloten zullen er twee de 
ru imtekapsule bij het naderen 
van de maan verlaten en in een 
speciale landingskapsule over
stappen. De derde piloot blijft 
rond de maan cirkelen om zijn 
twee metgezellen na verrichte 
taak (o.a. het nemen van ge
steen teproevcn) weer op te 
pikken. 

P R O M P T E AFBETALING 

De Sovjet-Unie heeft zopas 
aan het zweeds minister ie van 
Financiën een check van 44 
miljoen Kronen laten gewor
den, als laatste afbetaling van 
een in 1946 aangegane lening, 
groot 1 mil jard Kronen. Zwe
den toonde desti jds veel begrip 
voor de noden in de Sovjet 
Unie ; het leende het bedrag 
tegen een lage interest en stel

de het begin der afbetalingen 
op 1960. De Sovjet-Unie spande 
zich echter in om de lening in 
8 jaar terug te betalen. Ze ont
ving deze lening niet in baar
geld doch in goederen, w.o. , 
4400 s tuks Zweedse stamkoei-
en. Het grootste deel ging ove
rigens naar de gebieden, die 
het zwaarst door de oorlog ge
troffen waren. 

Toen het verzoek tot lening 
in het zvveedse par lement werd 
besproken kwam het tot zware 
meningsverschilling. De toen
malige minis ter van Financiën 
vljrdal zette echter door en 

dwong de par lementa i re in
s temming af. Hij had ver t rou
wen in de zaak. Vandaag bl i jkt 
dat dit ver t rouwen niet werd 
beschaamd. Ware het maar al
tijd zo... 

GRSLLIGE IN- EN 
UITVOER 

Twintig jaar geleden moes
ten de Hongaren zich wel ver
heugen o \e r hL van 
kers tmis « en de vv^^n^ng van 
de \o lksdemokra t ie , doch ze 
mochten niet vergeten, hun vij
anden te helpen vernietigen ». 
Tier i schenen de hon-
gaai5^ ......^is toch ietwat vaa 
s tandpunt veranderd te zijn 
want ze lieten voor de eers te 
keer sinds Hongarije een Sov-
jet-satelliet was, het publ iceren 
van een Madonna-beeld als il
lustratie in een hongaars dag
blad toe. Het betrof een repro-
duktie van het bekende Andrea 
del Sarto-schilderij . In 1964 
volgde echter veibod aan alle 
drukkeri jen, k̂  jiiw-
jaarskaar ten uu lu jiL\iii i \ a 
jaar later werd dit verbod i v e 
t rokken. Tans blijkt ke i s imis 
niet langer ttiboe te zijn en 
kunnen cie Hongaren behalve 
wenskaar ten met religieuze 
voorstellingen ook allerlei — 
meestal ingevoerde — ge
schenkart ikelen kopen. Nie: te 
verwonderen dat China de 
kommunist ische regimes in Eu
ropa voor « verwaterd en ver
burgerl i jkt » scheldt. Schreef 
'n blad uit Nanking over deze 
hongaarse kerstrage : « Boeda
pest gedraagt zich slechter dan 
een grillige bourgoisvrouvv ». 
Zouden de Chinezen zich niet 
beter bezinnen over de uitver
koop met hele tonnen tegen 
schandalige lage prijzen aan Ja
panse woekeraars van hun kul-
tureel erfgoed ? Dat waar
schijnlijk binnen enkele maan
den in Europa zal ingevoerd 
worden, onder andere in .-
Hongarije ... 

In Finland viel een grote brok metaal tdt de hemel. Vermoede
lijk de resten van een rnunteting dat luleenspalte toen het terug 

in de atmosfeer binnendook. 

file:///olksdemokratie
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ENDREEF 
De meesten kennen het Noordkwartier te Brussel slechts als die wijk 
waar het fameuze Rogiercentrum gelegen is, dat met zijn hoge rekïame 
het Moordstation beschaduwt. Wie zich echter de moeite getroost om 
vanuit het Noordstation naar het Klein Kasteeltje te wandelen, komt door
heen stinkende straatjes en stegen waar oude vervallen huizen worden 
afgewisseld met hoge donkere stapelplaatsen. Slechts de helgekleurde 
reklames op kafeetjes van verdacht allooi brengen kleur in die grauwe 
omgeving. 

Nochtans is het Noordkwartier geroepen om een van Brussels mooiste 
wijken te worden, de « hoofdstad van Europa » waardig. Onlangs werd 
het Manhattanprojekt bekendgemaakt, dat voorziet dat op de plaats waar 
nu krotten tegen elkaar geplakt staan, hoqe buildings zullen verrijzen. 
Het aandeel van de staat in dit projekt is niet gering, zodat die wijk ook 
zal betaald worden door iedere belastingbetaler. Zoals de tunnels, zoals 
zovele andere projekten die Brussel vefrraaien. 

keispoel aankomen Onnodig te zeggen 
dat de bouw van de spoorweghjn, zoals 
onze kinderen dat in het derde studie
jaar Ijverig leren, niet heel vlot veiliep. 
De konservatieve boeren vreesden dat 
de rook van het « duivelstuig » hun 
dieren zou doen stikken. Anderen vrees
den dat de mens zou sterven tengevolge 
van dat vreselijk lawaai dat die helse 
machines maakten 

Kortom, de vooruitstrevende gedach
ten van de toenmalige regering (voor
uitstrevend op technisch vlak dan toch) 
vonden niet veel bijval. 

De eerste treinrit luidde echter een 
nieuw tijdvak in. Vandaag denderen 
een duizendtal lokomotieven over een 
spoorwegnet dat doorgaat als het druk
ste en dichtste van de wereld Maar zo 
ver zijn we nog niet. 

In de jaren vijftig werd de Noord 
Zuidverbinding te Brussel verwezen
lijkt. Hierdoor kende het brusselse 
treinveikeer een vlotter verloop Als ne
vengevolg hiervan weid het eerste sta

tion op het vasteland, dat van de Groen-
dreef, op 17 januaii 1954, te 00 uur 
gesloten Enige tijd later weid het afge
broken. 

De Noordwijk had reeds verschillen
de veranderingen ondergaan 

Niet alleen verrees het Nooidstation, 
veld ween het Groendreefstation en 
kreeg de viadukt op de Kleine Ring ge
stalte, maar ook het Gobertdok, dat een 
uitloper was van de « Brusselse Zeeha
ven », werd gesloten en dichtgesmeten. 
Hierdooi kwam er in de onmiddellijke 
omgeving van het Noordstation een 
grote ruimte vrij. Die ruimte, samen 
met dez» waar het Groendreefstation 
stond, zou later geb'-uikt worden voor 
de volgende verv^ezenlijking waar men 
de ganse wereld over wilde laten «pre
ken : de eerste helikopterhaven op het 
vasteland. 

EERSTE EUROPESE 
HELiHAVEN 

De helikopter maakte in de vijftiger 
jaren grote vooiuitgang. 

Als grootste troef had dit toestel de 
mogelijkheid om vertikaal te stijgen ea 

YAN H 
veitikaal te dalen. Hierdoor moesten 
geen kilometerlange startbanen gemaakt 
worden, maar volstond een plek van 1 
ha voor verschillende toestellen om ge
lijktijdig te landen of op te stijgen. 

Brussel zou het volgende gedurfde 
projekt ten uitvoer brengen : de stad 
die zich tot hoofdstad van Europa wil-

Een groot plein ligt in het hart van 
het Noordkwartier Voor het merendeel 
wordt het gebruikt door vemioeide 
chauffeurs van zware internationale 
vrachtwagens om even te dutten op een 
rustige plaats. 

Het plein is omzoomd met hoge sta-
pelhuizen van giootwarenhuizen en 
autoverdelers Wat verder ziet men ook 
een laag modern gebouw, waarvan geen 
enkele ruit heel is. Als men er naar 
kijkt, valt het op in welke betreurens
waardige staat dit gebouw zich bevindt. 
Waar vroeger zware koperen letters 
stonden leest men, waar wittere steen 
tegenover de vuile achtergrond aan
toont waar die letters hebben gestaan, 
de woorden « Heliport Hehhaven n. 

Welk IS de geschiedenis van dit mo
dern gebouw ? Hoe kan men een ver
klaring geven van het teit dat een ge
bouw, dat miljoenen heeft gekost en 
blijkbaar niet lang in gebruik werd ge
nomen, jarenlang leeg staat en slechts 
dienst doet <ils tehuis voor ratten, vrij
ers en ongure elementen? Antwoord op 
die vragen kan slechts gegeven worden 
als we bijna honderd vijftig jaar terug 
gaan 

EERSTE EUROPEES 
SPOORWEGSTATION 

WIJ schiijven 5 mei 1835 De uit
vinder van de lokomotief, Georges Ste-
phepson is te Brussel voor een gebeur
tenis waarvan de toen bestaande we
reldpers gewag /al maken De eer
ste trein op het europees vasteland zal 
njden Hij zal vertrekken aan de Groen-
dreef te Brussel, en te Mechelen Nek-



aan 

de verheffen, zou als eerste in Europa 
een helihaven inrichten. De argumen
tatie die hiervoor gebruikt werd, is niet 
vrij van alle kritiek, maar was gefun
deerd. Hoewel de helikopter trager 
vliegt dan een gemiddeld passagiers
vliegtuig, haalt hij het in snelheid voor 
afstanden beneden de 300 km, juist om
dat de helikopter kan landen in volle 
stadscentrum, daar waar de meeste vlieg
velden op grote afstanden van die cen
tra liggen. Daarbuiten had de nationale 
luchtvaartmaatschappij reeds ondervin
ding opgedaan in verband met helikop-
tervluchten. Een postnet bediende van
af 1950 negen plaatsen in Oost- en Zuid-
België,alsmede Maastricht in Nederland. 
348 ton poststukke ; werden vervoerd. 
Belangrijke reddingsvluchten door Sa-
benapilaten in februari 1953 bij de over
stromingen in Zeeland hadden eveneens 
het nut van de helikopter en de erva
ring van de piloten aangetoond. 

In 1953 was het dan zo ver. De eerste 
helikopterhaven werd met veel luister 
geopend, op de plaats waar het Groen-
dreefstation wachtte op zijn laatste 
trein. De uitvinder van de helikopter. 

TOT STORT 
Igor Sikorsky, was ter plaatse. Vanuïf 
Brussel, na een een tussenlanding op 
Meisbroek en later Zaventem, vertrok
ken passagiers-helikopters van het type 
S-55 naar Rijsel, Antwerpen (Deurne), 
Rotterdam, Luik en Maastricht. 

Aanvankelijk werkten de helikopter
diensten met zware verliezen. Men wist 
dat van te voren. Men rekende er ech-
iter op dat de technische evolutie van 
dit soort toestellen, die volop aan gang 
was en gunstige perspektieven in voor
uitzicht stelde, vlug zou leiden tot het 
in gebruik nemen van toestellen die de 
vluchten rendabel moesten maken. 
Trouwens, de cijfers gingen steeds voor
uit, zodat men in 1957 de gebouwen 
van de helihaven gedeeltelijk afbrak, en 
verving door ruimere gebouwen. Bij de 
haven was er een doeanedienst, rijks
wachters, een barkeeper en Sabena per
soneel. . 

Tijdens het exppjaar werd ook op de 
Heizel een helihaven gebouwd. 

In dat jaar bereikten de cijfers voor 
helikoptervluchten rekordpieken. Er 
werden maar eventjes 1.712.524 km af
gelegd, dat maakte 9.803.151 passagiers-
km. Het aanbod was echter bijna ger 
lijk aan het dubbel, zodat de term « re
kordpieken » wel eerder aan de betwist
bare kant ligt. Nochtans- hoopte men 
toen dat het niet lang zou duren- voor
aleer de helikoDtervltichten winsten 
zouden afwerpt, u. 

De stijgende cijfers sloegen echter om. 
In 1959 daalde het aantal passagiers-km 
tot 5.866.823. In hetzelfde jaar moest 
men- het postnet.opdoeken. Voor de pas-
sagiersvluchten ging het ook steeds muar 
diminuendo : .het daalde in 1966 tot 
9.245 passagiers .en 1.024.277 passagiers-. 
km. 

De technische ontwikkeling van de 
helikopter, waarop men zijn hoop had 
•gevestigd, bleef achterwege. De hofip op 
rentabiliteits-verhoging was reeds lang 
opgegeven. De passagiersvluchten wer
den op hun beurt afgelast. Sabenaheli-
kopters zouden slechts vliegen voor 
sportwedstrijden, luchtopnamen voor 

film en televizie, en voor verplaatsingen 
van Sinterklaas. 

EN HET GEBOUW ? 
Tot daar de droevige geschiedenis 

van de helikoptervluchten. 
De konservatieve geesten hadden wèl 

gelijk gehad. Nochtans mag men het 
Sabena niet ten kwade duiden dat zij 
het eksperiment waagde. 

De vraag die wij in het begin stelden 
— hoe het eigenlijk mogelijk is dat een 
miljoenengebouw gedurende jaren niet 
gebruikt wordt — vergt een kompleks 
antwoord. Vooreerst behoort de grond 
toe aan drie verschillende eigenaars : 

de Staat, de Stad Brussel en Maatschap
pij voor de Haven van Brussel. Het ge
bouw zelf was van Sabena, die het over
droeg aan de Havenmaatsthappij toen 
het niet meer gebruikt werd. Het is 
meer dan waarschijnlijk dat het ge
bouw administratief « vergeten » werd, 
hoewel alle diensten hierover niets wil
len lossen. 

De aluminiumen wenteldeuren han
gen los in hun hengsel en zijn geoksi-
deerd. Geen spoor meer van glas. ten
zij op de grond. .*-lle buislampen on
dergingen hetzelfde lot : vandalen sme
ten ze stuk met stenen en allerhande 
afval die op de grond voor het grijpen 
ligt-

Een iftodern fresko aan de wand is 
nauwelijks herkenbaai : kalkuitslag ver
drong de verf, allerhande o l love you »-
slagzinnen werden erin gegrift. Houten 
deuren werden eenvoudig uit hun heng
sels gelifht en meegenomen door onbe
kenden. Lavatories werden vernield en 
verspreiden een verpestende stank. De 
leidingen van het luchtverwanningsis-
teem kan men herkennen aan de gapen
de gaten waar eens roosters hebben ge
zeten. 

Men kan zich afvragen hoe Jiei komt 
dat deze gebouwen nooit werden aange
wend als burelen, opslagplaatsen ol ge
lijk wat. Men vraagt, zich<UJ hoe het 
komt dat een gebouw, dar in 1957 werd 
opgericht en acht jaar later gesloten, 
in zulke toestand kan verkeren zonder 
dat er ingegrepen werd Misschien is de 
trage administratie die onze grote in
stellingen siert er een van de grootste 
oorzaken van Maar kom. over enkele 
jaren staan er grote buildings op dez? 
plaats en zal niemand meer over de 
helihaven spreken. 

Tekst : BERT STEENHOEFS. 
Foto's : R. DE CAN, 
SABENA. 

Pagina 12 boven : De helihaven 
van Brussel-Groendreef in haar 
glorietijd : een parel aan de kroon, 
van Bruxelles, carrefour du mon
de. 

Pagina 12 onder : Muziek, ka
mera's, 'officiële toespraken en 
een levensgrote.brusselse burge
meester kwamen aan de opening 
van de helihaven te pas. 
Pagina 13 boven : In het' centrum 
van een wereldstad de verlaten 
weide die iedere dag wat méér op 
een vuilnisbelt gaat lijken. 

Pagina 13 onder : Zp ziet het er 
tans, enkele jaren na de opening 
met fanfaregeschal, uit binnenin 
de miljoenengebouwen van wat 
eens de helihaven was... 
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haar 

HEREN, 
LEER JE KLEDEN 

Herenmode : het wooid alleen lokt 
vaak sjrimassen uit. Alsof « mode » per 
definitie vrouwelijk 70u zijn, en mode 
voor mannen — tea^ij dan het sinds 
hoelang nu al onveranderlijke grijze-
pak met witte hemd — een verdacht ver
schijnsel dat de mannelijkheid aantast. 

We maken ons allemaal wel 'ns vro
lijk (of kwaad) om de karnavalesk ver
klede jongelui die permanent de maga
zines en sporadisch he'' stadsbeeld teis
teren. U weet wel, in flower dassen en 
Mao-pakken en tibetaanse jassen, van 
zogenaamd « verwijfde n dus « verdach
te n materialen als bont, zijde en flu
weel. En toch hangt voor uw tiener/oon 
met Kerstmis dat maxi uurwerk met de 
paarse armband in de boom. En gunt u 
hem later die kanariegele pull ook nog 
wel. Want : uw eigen zoon blijft in 
moederlijke ogen ondanks een modefan-
tazietje stoer mannelijk genoeg. Boven
dien, meent u wijs. moet je het de jeugd 
toch een beetje naar de (grillise) zin 
maken. Tenslotte, zucht u verlicht, gaat 
dat wel over met de leeftijd. Zoveel 
deugdelijke argumenten om uw gcvscten 
te sussen. 

Intussen is het begrip mode in al zijn 
wisselvalligheid haast uitsluitend «spcel-
terrein») voor jongeicn geworden. Stait-
sein biachl het Londen van zowat twin
tig jaar geleden. Sindsdien werd de 
snelle stijlevolutie moeilijk om volgen 
voor het oudere oogcn de klassieke geest. 
Niet zo venvonderlijk als je bedenkt 
v^'aar het in feite om gaat : btMi]di ir ' 
van de jeugd uit het keurslijf Vcin vioe-
gei. zelf- én groepsbevestiging. een roes 
met alle overdrijvingen vandien. Door 
een volwassen zakenwereld tiouwens 
handig genoeg uitgebuit. 

Waarom kleden jongeren zich zo (gek 
of vies volgens ons, in feite enkel anders 
dan konventioneel) ? Uit pure vieugde 
om die verworven vrijheid. H u n bizarre 
kledij woidt een uitdaging van : kijk 
eens, zo mag het allemaal, dat durven 
wij nu. Jongeren kiezen zelden kledij 
om zich lijfelijk zo smaakvol mogelijk 
te verhullen. Of om hun welstand uit te 
stallen. Of gewoon omdat het nu een
maal moet. Wel als simbool van hun 
o n t v o o g d i i ^ In zich dus logischer en 
minder onrustbarend dan het allemaal 
lilkt Gewoon een eigentijds verschijnsel 
dat weinig met dekadentie. primitivisme 
of zelfs ontmannelijking (gelijklopend 
ontvrouwclijking) te ma len heeft. Zoals 
je onheilsprofeten wel eens hoort bcv\e 
ren 

Zo kleurig en grillig als de jonge mo-
demarkt evolueert, zo hardnekkig blijft 
de oudere markt haar ouwe trouv\-e zelf. 
Een knoopje bij , een zakje weg, wat 
nauwer in de pijp en in de schouders : 
buiten een detail hier en daar is de evo
lutie nihil. Het traditionele pak in de 
traditionele kleuren blijft het simbool 
van volwassen, volwaardige en respckta-
bele mannelijkheid. 

Meneer vindt het maar best zo. Er 
netjes uitzien mag, er modieus uitzien 
bliift een schande. De oude filozofie 
zegt immers dat mannenkleding degelijk 
en onpersoonlijk, dus « onverdacht » 
moet zijn. Enkel de kunstenaar, die zich 
per definitie buitensporig mag gedragen, 
kan zich een zijsprongetje wel veroorlo
ven zonder banbliksems vanwege de ge
meenschap. Alle andere meneren lopen 
er echter grijs bij. O p grijze dagen een 
droevig gezicht. Met v akantie worden de 
grijze gewaden wel eens afgelegd voor 
iets fleurigers. Dat inag dan weer. Toch 
voelt meneer zich daarin wat frivool, en 
als mevrouw ei niet zo uitdrukkelijk op 
stond. . 

Nee ernstig, een engelse tweedjas en 
een feilloos pak van italiaanse snit zijn 

in uw en mijn ogen nog altijd het sum
mum van onverdachte mannelijke ele
gantie Maar er /i)n zo van die ogen
blikken dat de t«i)lcl knaagt. Als je m 
de natuur zon bontgekleurde man zi]n 
trotse weg ziet gaan b.v. Of als je pren
ten van vroege voorvaderen bekijkt. 
Toch ook geen halfzachte eitjes, ninar 
integendeel krijgshaftig en stoer in hun 
specifiek mannelijke tooi. Dan zie je op
eens hoe braaf en saai onze eigen man
nen ei bij lopen in hun pakken en hem
den, die ondanks de nieuwste snuijes 
nooit helemaal kreuk- en slobbervrij 
zijn. 

En laat dan nog het emotionele en 
estetische erbuiten, zelfs vanuit zuiver 
praktisch standpunt is het ook niet alle
maal je ware. Of noemt u elke dag een 
zuiver hemd en andeie kwellingen zo 
praktisch soms ? Laat uw brein één 
deugdelijke reden bedenken waarom het 
eeuwig en onveianderlijk zo moet blij
ven. Waarom uw eigen man op om het 
even v\elk terrein misschien baanbre
kend werk verlichten kan... als hij het 
uiterlijk maar bij z ii grijze pakkie 
houdt . 

Een professor in geschiedenis aan 
Cambridge University heeft daarop een 
wel zeer persoonlijke kijk. De europese 
beschaving ging volgens hem beigaf 
sinds het konores van Wenen en de slag 
van Wateiloo. « In die tijd », zegt de 
}:)iofcssoi, « v\as mannenkleding stijlvol-
lel en gevarieeicler dan ooit. Wel bete
kenisvol dat vandaag, wanneer onze in-
tcmationale reputatie haast niliil is en 
enige europese macht zonder betekenis, 
mannenkledij zich smakelozer en on
persoonlijker vertoont dan ooit in de 
geschiedenis ». Zijn teorie wordt mis
schien niet algemeen aanvaaid te Cam
bridge, maar wel wordt hij algemeen 
bewonderd om zijn fluwelen dassen en 
zijn vloeiende capes gevoerd met rode 
zijde. 

Je kan niet ontkennen dat het ergens toch zeer romantisch !<;, zonder verwijfd te 
zijn. Hoe « nieuw » ook, de grondstof is oerdegelijk brits • 'n wüzwarie Prins van 

Wales. De fluwelen das dient meteen als sluiting va>i de cape. 

Intussen loopt de schaaisc individua
list, wiens al te peisoonlijke kledij niet 
langer tot de jeugdzonden kan gerekend 
worden, nog altijd gevaar. Zoals de TV-
lepoi ter die het waagde, op het scherm 
te veischijnen in een keurige pull en 
dus uiteraard zonder das. De arme man 
werd op slag tot redelijkheid aange
maand. 

Terv\ijl zoonlief zijn heil mag zoeken 
in een komplete stijlvervvariing omdat 

hij jongen dus veigecflijk 's, moet papa 
netjes in liet oude spoor lopen v\at zijn 
uitetlijk betreft. En di iemaal helaas, 
vaak loopt papa er maar al te graag in. 
En wie een baan krijgt en zelf papa 
wordt, gaat er vanzelf in lopen. He t 
wachten is nu op de blijvende durvers 
die — wie weet — het oude Europa mis
schien ooit uit zijn grijs bestaan helpen. 

^ N N I E . 

T.V.- VLOEK 

In onze hamct van Volksverlegen-
icooidigers heejt minister Wigny 
(Justitie en Ftanse Kulluin) zich een 
jeune franse vloek laten onluollen 
wen liij ondervraagd en Ie uij> on-
deibiolien werd ox'er « de opheme
ling van geweld > tn de xvaalse tele-
vizie-uitzendingen. Een paar volhs-
vei legenu\joi digeis eisen dat de waal-
se I V bij de oren zou gehokken wol
den. Die waalse TV staat niet alleen 
omwille van haat (domme) vlaams-
Iiaterij in een kwade geur. Regelma
tig zeoidt ze ook nog van krypto-
kommunisme bescliuldigd en nu zit 
hel er met die gexveldoplteineling 
bouenai ms op 

Veunüs de TV een bij uilstek ja-
miliaal nieuusmedium is gaat deze 
kiiliek ons, oudeis, m de eetsie plaats 
aan. 

Kijk, licl zit hem zo dat ive van 
de TV goede en LKteiende piogiani-
mas vemacJilen, naar voot alle ka 

tigorn-n en leeftijden wat aan vast 
zit. Het zal luel steeds moeilijker rooi
den de juiste gienzen van fatsoen te 
liekken met de evolutie van tegen-
uooidig Oudeis op hun plaats stu
ren ten andeie bij bedlijd de jon-
geie kinderen ook naar bed, TV of 
geen TV. Dat is een kwestie van wel-
begiepen discipline, hieiaichie en 
oudeilijk gezag, om enkile « oiidcr-
iicls » gewotden etgenscliappen te 
h\)cmen. Wij denken dat lue hel met 
een matige, vetslandige en u'anneer 
nodig koidale toepassing van deze 
deugden nog altijd veidei ziillm 
brengen dan met een te giote laks
heid, ook op.^ gebied van TV-kijken. 
Dat 1 V-kijken mag geen teugello.e 
en ajitompende afmetim^en aanne
men. 

De 1 i -oi^l ei andcis g)osiO modo 
wel VOO), dal minder « zoele » ge-
deelten van liet piogiamma builen 
de « kmdeikijktijd » tip antenne ko
men Ze Ixondis-i iiouweiis iiildi ukke-

lijk aan wat voor volwassenen is en 
wat niel. Men kan ook niet van ie
dereen verwachten, dat hij onmiddel
lijk beseft zi at voor kindei en mag en 
niet mag, uitzondering gemaakt voor 
al te grove afwijkingen, die een blin
de moet zien. Het kan geen kwaad 
dat de TV aan kritiek bloot staat, 
als men ei ook maar de fXilitieke be
tekeningen wil achter zien, waarvan 
plotse behoeders van opvoeding en 
fatsoen niet steeds vrij te pleiten zijn. 
Andeizijds moet de TV ook een ze
kere vrijheid terzake hebben. 

Het is alles een kwestie van maat 
en smaak. Laten we de hert ie niet 
ooerdiijven, xvei pen -we vooral de 
sleen niet naar andeien. Eeist en 
zooral moeten oudeis in de eigen 
« leefkamer » zelf (kunnen) uitma
ken zcat door de- kinderen aan TV-
pi^ügiammas mag gezien worden en 
wal mei. Als leden van de openbaie 
mening hebben ze het recht, kiitiek 
ti uiten, zoals de TV en andere 
nieuwsmedia het recht moeten heb
ben zich te veidedigen. Slechts na 
snmeriilelling van een volledig dos
sier moeten de verantwoordelijke mi
nisters een besluit nemen, wat dan 
u eer ? datief is. 

Mani we zullen wel altijd met re
latieve tegelmgen vrede moeten ne
men hetgeen een quasi-algemeen aan-
taaid standpunt toch niet uitsluit. 

• \ 



V ' I IS 

kathe kollwitz-

tentoonstelling 

te ontwerpen 
Er zijn van die zeldzame ogenblikken dat men er 

aan herinnerd wordt dat Antwerpen een Muzeum 

voor Schone Kunsten heeft. Van die ogenblikken 

idat er toch « iets » gebeurt. Zo'n moment beleven 

we nu, niet dank zij de muzeumdirektie (wat zij 

eigenlijk uitricht is een enorm raadsel), wel dank 

zij de Belgisch-Deutsche Gesellschaft en het initia

tief van de heer L. Rochtus. Zij organizeerden in 

samenwerking met het duits konsulaat een ten

toonstelling van de honderd jaar geleden te 

Königsberg geboren duitse kunstenares Kathe Koll-

witz (gestorven te Moritzburg in april 1945). 

Uit vrij welstellende ouders geboren, 
wordt Kathe Kollwitz door haar ouders 
voorbestemd om kunstenares te worden. 
Dergelijke gang van zaken is eerder zeld
zaam en het sukses ervan hoogst uitzon
derlijk. Na haar huwelijk met de arts 
Karl Kollwitz vestigt ze zich te Berlijn. 

He t is enigszins vreemd dat deze be
gaafde vrouw zich van de kunstevolutie 
die zich in het begin van deze eeuw toch 
hoofdzakelijk in Duitsland voltrekt, ge
heel afzijdig houdt . Waarschijnlijk was 
ze te innerlijk verbonden met het natu
ralisme dat vooral de auteur Gerhard 
H a u p t m a n n haar bijbracht. Pas na de 
eerste wereldoorlog zou di t naturalisme 
verstarren tot een suggestief en sober ex
pressionisme waarin echter nooit de r̂ ea-
liteit opgegeven wordt. 

Haa r hele leven lang is Kiithe Koll
witz geboeid geweest door de moeder
figuur en vooral door de moeder die 
haar nog jonge kind verliest. 

De kunstenares zelf verliest een zoon 
o p het vlaamse slagveld in 1914, maar 
he t tema van het dode kind is al veel 
eerder in haar werk aanwezig (een van 
haar aangrijpendste etsen is « Vrouw 
met dood kind » ui t 1903). Uiteraard 
heeft Kiithe Kollwitz de ellende van het 
gewone volk al heel vroeg leren kennen 
doordat haar man zich als armendokter 
te Berlijn vestigde. Wat zij toen gezien 
heeft, is haar hele leven lang haar inspi
ratie geweest. Ook in de zelfportretten 
die ze maakte en waarop ze zichzelf af
beeldt als een smartelijke, t reurende 
vrouw. Men zou hieruit kunnen aflei
den dat het bij haar om een narcissis-
tisch sentimentalisme ging. Niets is min
der waar; daarvoor engageerde ze zich 
teveel als aanklaagster van sociale wan
toestanden. In haar tekeningen vocht ze 
met de arbeider voor de leniging van de 
sociale ellende der duitse arbeiders, 
stapte ze met de cc gebroken geweer »-
pacifisten, nooit echter in de tredmolen 
der politiek, steeds in de artistieke di
mensie : de zuiver menselijke dus. 

Wanneer ze een sindikale bijeenkomst 
tekent, dan doet ze dit enkel omwille 

,van de ware situatie. Verder telt voor 
haar alleen het plastische. En juist die 
houding maakt haar tot "zo'n grootse 
kunstenaarsfiguiu-: zij heeft omwille \ a n 
haar engagement de zin voor hel piktu-
rale niet verloren. Zij is erin geslaagd 
om de sociale inhoud van haar werk in 
volledig evenwicht te brengen met de 
vorm. Daardoor is Kiithe Kollwitz een 
medium dat iedereen kan aanspreken, 
zowel de verfijnde kunstliefhebber als de 
sociaalstrijdende idealist. 

De verzameling die nu te Antwerpen 
getoond wordt is slechts een miniem 
fragment van het totale Kollwitz-oeuvre. 

De volledigheid werd ook niet beoogt. 
Wij zien een honderdtal werken : meest
al tekeningen, etsen en houtgravures, 
ook twee kleinere beelden die uit de 
Middelheim-kollektie ontleend werden. 
Toch is deze beperkte keuze ruimschoots 
voldoende om de toeschouwer een dui
delijk inzicht te bieden in de zeldzame 
verdienste van deze kunstenares. De lijn-
tekeningen in potlood, krijt of houtskool 
zijn doorgaans de oudste. He t geweldige 
engagement is hierin niet steeds aanwe
zig, wel een ontzettende pikturale span-
kiacht zoals deze in hel naturalisme zel
den bereikt werd. 

In haar etsen en liio's doet de kun
stenares meer beroep op een plastisch 
dekorum waarin ze haar etisch idealisme 
spontaan tol ui t ing doet komen. De 

scherpe zwart-wit-tegenstellingen van 
haar houtgravures worden bijna halluci-
nant pamfletterend. 

Het enige verwijt dat men Kathe Koll
witz zou kunnen toesturen is dat haar 
werk te zeer aan haar tijd gebonden is. 
He t zou echter jammer zijn om van dit 
verwijt een struikelsteen te maken. Al
lereerst is het dogma dat kunst eeuwig 
moet zijn, stilaan definitief voorbijge
streefd. 

Maar vooral door de universaliteit en 
intensiteit van haar zo menselijke gevoe
lens tilt Kiithe Kollwitz zichzelf op een 
tijdeloos humaan niveau dat dergelijke 
oubollige kritiek diep onder zich laat. 

De Kathe Kollwitz-tentoonstelling 
duur t tot 15 januar i . 

N I C VAN B R U G G E N . 

ma r ia rosseels 
a Gesprekken met gelovigen en ongelovigen ». 

In « De Standaard » verschenen voor enkele tijd een aantal interviews van Ma
ria Rosseels met letterkundigen, wetenschapsmensen en teologen. Wie de schrijf
ster van « Ik was een kristen » en « Dood van een Non » kent, weet dat zulke ge
sprekken niet anders dan interessant kunnen zijn, vooral als men dan daarenbo
ven nog verneemt dat tussen de geïnterviewden een Walschap, een Roothaert, een 
L.P. Boon en een Karel Jonckheere zitten. Interessant niet alleen om de manier 
waarop diepzinnige uitspraken en als zodanig bedoelde oppervlakkigheden door 
de volhardende interviewster aan meer of minder welwillende ondervraagden 
worden ontlokt — maar interessant ook om na te gaan op welke wijze als niet-
katoliek-gereputeerde auteurs, die in hun romans toch iets te zeggen willen heb
ben, nu eens hun ongeromanceerde opinie over de grote levensvragen — want 
daar komt het tenslotte op neer — uitdrukken. 

Bij de niet-gelovigen vinden wij de 
meest-ongenuanceerde anti-religieuze 
uit ingen bij Walschap en Jonckheere : 
Walschap die de mensheid naa r een a-
religieuze maatschappi j ziet evolueren 
tengevolge van de wetenschap, Jonck
heere die wel té geforceerd onverschil
lig doet tegenover een maatschappel i jk 
feit — dat de religie toch ook is — om 
« geloofwaardig » te zijn. Het meest ge
nuanceerd en bi jna religieuze an twoord 
vinden wij bij Daisne : het zou bi jna 
het an twoord kunnen zijn van een ka-
toliek intellektueel met agnostische nei
gingen ! Ook in zijn beoordeling over 
koncilie en hervormingen is hij heel 
wa t nuch te rder en objektiever dan me
nig op hol geslagen katoliek — mis
schien ju is t omwille van zijn pozitie. 
Uit sommige interviews blijkt dat de 
door Jonckheere vastgestelde « zelfo
verschat t ing tegenover niet-gelovigen » 
ook bij de anderen « zelfoverschatting 
tegenover gelovigen » kan worden. Bij 
de an twoorden van katolieken is mij 
da t van de wetenschapsmens prof. De 
Moor 't s impat iekste , al mogen de ande

ren geleerder en diepzinnige zijn — en 
trof mij de dichter Jos De Haes me t 
zijn formulering : « de eerste rol van de 
kerk bes taa t erin de leer van Kris tus 
gaaf te houden ». Dat word t wel eens 
vergeten in een tijd waar in meer aan 
de aktuele vorm dan aan de eeuwige 
kern gedacht wordt . 

Wat de nu door de religie opgewor
pen en door haar bean twoorde levens
vragen betreft : elk an twoord daarop, 
ook de zogezegde door wetenschappeli j
ke zekerheden en op rationalist ische 
gronden geïnspireerde, ook de ateïs-
tische : het blijven altijd uitingen van 
een geloof, een ateïstische geloof of een 
ander... Dat is de algemene indruk die 
deze gesprekken nalieten met hun diep
zinnige en oppervlakkige, begrijpen
den of agressieve antwoorden. Of ze 
zullen bijdragen tot een « dialoog » tus
sen de enen en de anderen betwijfelen 
wij . Wanneer Jonckheere spreekt over 
« de moed om sceptisch » te blijven, 
dan staat daar tegenover de zeker even 
grote moed om te geloven en de kon-
sekwenties ervan te aanvaarden. Tussen 

FONOPLATEN 
INTEKENAKTIE E.M.I. 1967-1968 

Xiet alleen DGG en Philips lance
ren jaarlijks een intekenaklie (zie 
onze vroegere besprekingen hiervan), 
ook EMI, de grootste jonoplatenorga-
iiizatie ter wereld (met merken als 
Columbia, His Master's Voice, enz.) 
doet dit. 

En voor de liefhebbers van inte 
grale operauitvoeringen is de ^ngsU 
aktie wel een buitenkansje. Niet min
de) dan 4 op de 6 kassetten die te
gen gunstprijs te koop loorden aan
geboden tot 31 januari hebben be
dekking op « zangspelen ». 

1) A'ida van Verdi (orkest en koor 
\'nii de Opera van Rome) : 3 slereo-
pUüen [iirs. SAN 189-191) voor 61b 
i.p.v. 1.030 jr. 

2) Piins Igor van Borodin (*o)kest 
en koor van de Opera van Sofia m/'t 
als solist om. Boiis Chrisloff) : 3 
slereoplaten (iin. C-LV 176-178} 
eveneens tegen de giiii\l[nij', i'/ui 67ï 

ƒ'•• 

3) Orjeo en Euridice van Glurk 
(koor en orkest van de Leipziger Ra-
diooinroep met o.m. Grace Bimhiy) . 
2 stert'tjplaten (nis. SAN 187 ISS) 
voor 450 fr. i.p.v. 700 fi. 

4) Het land van de GLinlddi vci'i 
Léhar (koor van de beierse omroep 
en simfonieorkest Grannke, mei o.m. 
Aniicliese Rothenbei L_/I j : 2 •.III.D-
plalen (nrs. SME 81043-44) vooi 
slechts 390 fr. 

5) De 17 kivartetten x>an Beetho
ven (Hongaars Kwaitet) : etni rruzi-
kassette met niet mindn dan 10 -.li 
reoplaten (nr. SMC 91611-20) iegm 
1.950 fr. in plaats van 2.950 fr. not 
male prijs. Een uilvoering waaraan 
de « Grand Piix du Di.sque » weid 
toegekend ! 

6) RAVEL : 
INTEGRAAL WERK 
VOOR KLAVIER 

Deze kassette \)mvat 5 steieopliiU n 
(nrs. CVC 2054-56) die we meer in 
detail willen bespreken. Maurice Ra-
vel (1875-1937) zal, behalve in zijn 
georkestreerde werken (Rapsodie es-
pa'gnole. Bolero) nooit populair wor
den. Daarvoor is zijn muziek veel te 
cerebraal, te koel, te weinig roman
tisch. Vooral zijn klaviermuziek is 
onbewogen : zei hij niet aan een jong 
pianist dat zijn werk 'niet moest ge 
Interpreteerd u^rden, maar gewoon 
gespeeld ? Maar voor wie de inte
resse opbrengt werkelijk te luisteren, 
gaat een luonderbare wereld open van 
buitengeicone klaarheid en intelli
gente preciesheid, die zijn eigen 
schoonheidsontroering openbaart. 

De pianist Samson Frangois ver
tolkt naar ons gevoelen op perfeklc 
leijze Ravel's muziek : sober, helder 
en precies. Noemen ive de vo\nnaam-
ste stukken uit dit integtaai piano-
werk : Pavane pour une infante dé-
funte (zeer bekend), Jeux d'eau, Mi-
roirs, Sonatine, Ma mère l'ote, Gas-
pard de la Nuit (zeer mooi) en Le 
tombeau de Couperin. 

Ravel heeft hier de moderne mu 
ziek verrijkt met enkele der mooiste 
werken. De kwaliteit der opname is 
voortreffelijk en we kunnen deze kas
sette tegen gunstprijs dan ook ivaiin 
aanbevelen. Een \}pmerking nochtans: 
een begeleidetide brochure en min
stens een inhoudsopgave zou di' 
ivaarde erxmn nog vet hogen. 

de éne moed en de andere is er uite^ 
aard geen dialoog mogelijk, omdat het 
ene het andere uitsluit. Wat wél moge
lijk is en wat wij allen toewensen, is 
eerbied voor de moed van de anderen... 
Dat die er nog altijd niet is bij sommi
gen, ook dat leerden ons deze inter
views. 

Maria Rosseels : « Gesprekken niet 
gelovigen en ongelovigen ». 171 blz- — 
Standaard-Uitgeverij, Antwerpen — 105 
fr. 



16 WIJ 

WILLEM I 

Enkele weken geleden hebben wij elders in dit blad een artikel gewijd aan de 

kuituur politiek van Willem 1. Wij hebben daarbij gebruik gemaakt van verschil

lende werken over die periode, o.m. ook van een werk dat reeds vóór de jongste 

oorlog verschenen was maar dat nu opnieuw uitgegeven werd : « De Taalpolitiek 

van Willem I » van dr. A. De Jonghe. Voor deze heruitgave schreef de heer Roppe 

een inleiding, waarin hij wijst op de groeiende belangstelling voor de figuur en 

de regeringsperiode van deze grote koning. 

Het boek van dr. A. De Jonghe handelt, zoals de titel het zegt, hoofdzakelijk 

over de taalpolitiek. 

zeker niet het woord van een vleier : 
« Hij was geen koning van Holland en 
wilde dat ook niet zijn : hij was de ko
ning der Nederlanden ». 

De eigenlijke ui teenzett ing over de 
taalpoli t iek wordt gevolgd door bijla
gen, o.m. verscheidene on twerpen van 
koninkli jke besluiten, en door een vijf
tigtal bladzijden aanvullende ci taten, 
waar in de tekst naa r verwezen word t . 

« De Taalpolitiek van Willem I » ver
dient omwille van zijn wetenschappe
lijke en his tor ische waarde meer ge-
langstelling dan het tot nog toe kende : 
het kan u i te rmate bi jdragen tot een 

juiste- kennis en inzicht in de poli t iek 
van deze grote koning en tot een objek-
tieve waarder ing van zijn werk voor 
ons allen. Zoals de au teu r op he t e inde 
van het tweede deel schrijft, zal het d e 
roem van Willem 1 blijven, de zaden t e 
hebben gestrooid die Vlaanderen n a 
1830 « het leven gered en de toekomst 
verzekerd hebben ... ». 

Dr. A De Jonghe : « De Taalpolitiek 
van Willem I », met voorwoord van 
goeverneur Roppe. 382 blz- — 250 Fr. 
Uitgeverij J. Darthet, Doornstraat 306, 
St. Andries-Brugge. 

iifcr 7/'" mr ir 

In een inleiding worden de elemen
ten van het taaivraagstuk in het Vere
nigd Koninkri jk behandeld, worden de 
ideële grondslagen ervan uiteengezet. 
Beklemtoond wordt daarbi j het ver
schil tussen de franse en duitse (en al
gemeen tussen latijnse en germaanse) 
opvatt ingen van het na t ionahsme : 
s taatsnat ional isme enerzijds, volksnati-
onalisme anderzi jds. Het hoofdstuk 
« Taaleenheid en staatseenheid » in de
ze inleiding is een beknopte doch klare 
uiteenzett ing over deze opvatt ingen en 
de daarop gebazeerde pozities tegeno
ver de taal, en tegenover-elkaarstellen 
van het franse s taatsnat ional isme der 
revolutie en het herder iaans nationa
listisch denken de I9e eeuw. De kennis 
van beide opvattingen is nodig om een 
inzicht te krijgen in de tweevoudigheid 
van de teoretische bazis van Willem I's 
taalpolitiek. Enerzijds wenst hij de 
taaleenheid omwille van de staatseen
heid, anderzijds moet de s taat in de 
taaleenheid een van zijn s terkste ver
antwoordingen vinden. 

Willem I zag in de taal een element 
tot vers terkmg van de neder landse 
s taat . Het franse element betekende in 
zijn ogen — en later zou bli jken hoe 
juis t die opvatting was — een staatsge
vaarlijk element, een vijfde « kolonne » 
in dienst van een vreemde natie. Mede 
om dat element politiek onschadelijk te 
maken, werd een taalpolitiek ontwor
pen die het Nederlands als afweer en 
Ijindmiddel zou gebruiken. De evolutie 
dezer taalpolitiek en de toepassing er
van kan in enkele grote fazen gezien 
worden : de faze der bescherming van 
het Nederlands eerst, de faze der wet
telijke eentaligheid daarna en tenslot
te de afbraak tengevolge van fransge-
zinde druk. 

Reeds na het terugtrekken der Fran
sen in 1814 r icht ten de brusselse am
bachten zich tot de Oostenrijkse goever
neu r van zuid-nederlandse afkomst, om 
gelijkstelling voor het Nederlands te 
bekomen en werden de eerste maatre
gelen daar toe getroffen. De auteur 
schetst in de inleiding de toestand op 
taalgebied op dal ogenblik. Willems 
taalpolitiek zou met die situatie reke
ning houden, maar geleidelijk het Ne
der lands s taatsrecht verlenen. 

Deze evolutie, in haar verschillende 
fazen en aspekten, word t dan in he t 
eerste deel behandeld. Vooreerst gaat 
de au teur in het eerste hoofdstuk ervan 
de maatregelen na die genomen werden 
om het Nederlands te beschermen. Nog 
word t de nederlandse taal niet bevoor
recht, maar wel beschermd. Dit is ech
te r slechts een voorbereiding tot het 
Koninklijk besluit van 1819, dat het Ne
der lands tot staatstaa] zal verheffen, te-
oretisch maar ook in de prakt i jk . In 
het tweede deel wordt dan de uitvoe
ring van dit besluit, de toepassing er
van op de verschillende gebieden van 
het openbar leven, nagegaan. Daarbij 
blijkt zowel de nederlandse ijver van 
minis ter Van Maanen als de voorzich
tigheid van de koning, o.m. in verband 
met de toepassing van het eentalig-
hcicKregime op de overwegend-vlaamse 
geint^cnlcn in Henegouwen 

Deze taalpolitiek, gericht op een ne
derlandse taaleenheid als cement voor 
de staatseenheid (met taalvrijheid voor 
frans- en duitslalige minderheid binnen 
hun taalgebied) zou begeven aan het 
haidn.'JcVig verzet van de fransgezin
den : serni-intellektuelen, klerus, adel 
en bouigoisie. Dit anti-incivisme, ge

s teund door Frankr i jk en vaak zelfs ge
leid door Fransen (o.m. de bisschop 
van Gent, de F ransman de Broglie) , 
zou de oorzaak zijn niet slechts van de 
afbouw der taalpolit iek m a a r ook van 
de latere revolutie. 

De onrechtvaardigheid en de eenzij
digheid van de door hen geëiste « taai-
vrijheid » springt in het oog. Zij willen 
deze « taalvrijheid » toegepast zien, 
niet in het noorden waar ze hen toch 
geen profij t kon opleveren, niet in he t 
waalse landsgedeelte waa r zij de taal
homogenitei t voorstonden, m a a r alleen 
en ui ts lui tend in Vlaanderen da t door 
hen als kolonizatiegebied voor hun taal-
imperial isme werd beschouwd. In hoe
ver de gedachte der taalvri jheid ( n u 
nog steeds het s tokpaardje der frans
kiljons en taal imperial is ten !) door hen 
eerlijk en ernst ig werd opgenomen, 
blijkt ui t he t vervolg der geschiedenis : 
na 1830 was e r geen vrijheid meer voor 
het Neder lands , doch alleen franse taal-
d ik ta tuur ! 

Het boek van dr . A. De Jonghe schets t 
zeer ui tgebreid en gedetail leerd de toe
passing der hierboven aangeduide taal
polit iek van Willem I in he t tweede 
deel. Wij zien de langzame afbouw ten 
laatste, het meer en meer groeiende an-
ti-nederlandse verzet en de toegevingen. 

Uit de aangehaalde feiten, ui t heel de
ze komplekse m a a r toch door enkele 
grote pr incipes geleide polit iek t r eed t 
de figuur van Willem I naar voren als 
die van een groot Neder lander , bezorgd 
om het welzijn van het hele nederland
se volk in Noord en Zuid. Het ci taat 
van Pirenne op de eers te bladzijde is 

P*̂ --̂ *- 1 tlTUTTI """"' miuiiuu 

# * - * 

TONEEL TE BRUSSEL 

Vnn een vooisielbng in liet mini-
tealer van « Wie kakelen wii, moet 
eieien leggen « (« L'oeuf a la co-
que »j van de franse toneelauteur 
Maicel Fianrk, kunnen we getuigen 
dat het een volledige ontspannings
avond IS. En dat is heel veel! 

Deze < boulevaidier » is een vak
man, i'rnand die men een teatermens 
kan noemen . hi] kent alle knepen, 
lieeft een ongebreidelde fantasie, be
schikt over een pittige dialoog vol 
spuUi.éle spitsvondigheden en weet 
een plezteug (daarom met bijster 

oiigineel!) ondeiweip — de xininvin
gen tussen een tromvltistig weduw-
naai en zijn twee volwassen kinderen 
— met meeslerhand te beweiken en 
met raak getekende personages en 
veimakelijke konfliktutuaties te vul
len. 

Dal dergelijk werk in Paiijs, 
waai men ovei een spetterende geest 
en een specifieke « flux de bouche » 
beschikt om er een vuurwerk van te 
maken, maanden xvoidt dcAargespeeld, 
spieekl van zelf. Maar ook de Beurs
schouwburg heeft er een schitterende 
vooistelling van gegeven. Warmeer 
een fians boulevardstuk m onze 
schouwbwgen wordt opgevoerd, gaat 
er meestal een gedeelte van de poin
tes verloten : dikjuijls te zwaar op 
de hand, wat men dan te zien knjgt. 
In het miniteater werd dit opvallend 
omzeild. We veronderstellen dat de 
knappe regie van Clemy Van Ou-
tryve hier veel heeft weten te berei
ken, daar deze ctoor tuinierde aklrice, 
die alle genres zelf heeft gespeeld, 
heeft aangevoeld hoe het moest : los, 
vlot, zwierig, met een ratelende dia
loog een een daverend tempo. Alle 
spelers — ]an Moonen, Karet De-
liaeii, Stmonne Peelers, Simonne Fie
ri e.i Fried Zuidweg — hebben deze 
vereisten prompt en prachtig beant
woord : stuk voor stuk zijn ze goed 
ingespeeld en flink X)p dieef, met 
Fried Zuidioeg, als de zeer aparte 
schoonmoeder, als' uitblinker. 

JV. 
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K L E I N K U N S T P R O -
G R A M M A 

Snarenspel is dc titel van het 
kleinkunstprogramma — eer
ste in con rocks \aii \ icr — dat 
door de \laambc en nedeiland-
se tele\'izie — VARA — samen 
werd tot stand gebracht. De re
gie is in handen \,,n Nico 
Knapper en Rik G>les. Voor 
de prezentalie zorgt eveneens 
Rik Gyles. Tijdens de vier uit
zendingen treden gitarist John 
Pearce, die erg vaardig met het 
instrument omspringt, en 
kleinkunstenaar Dick Poons 
op, samen met een bassist. In 
't eerste gedeelte kan u bo\'en-
dien volgende artiesten belui
steren en bekijken : Joost 
Nuisl met een ietwat ironisch 
lied op het tema « God is niet 
dood », en de volkskunstgroep 
uit Antwerpen De Elegasten, 
met een oude ballade begeleid 
op luit. Zij brachten onlangs 
een langspeelplaat op de 
satirische nummers de maat-
markt. Uit Amsterdam komt 
Odilc Jansen die een eerder on
deugende toon aanslaat. Duit
sers zijn tenslotte de jongelui 
Schubert und Black die in twee 
schappij hekelen. Zoals de titel 
reeds suggereert, worden in 
dit programma uitsluitend 
snaarinstrumenten in de kijker 
gezet. 

Vrijdag 12 januari — 20u25 
— Brussel Ned.). 

D E A F S T A M M E L I N G E N 

Na dc Romanolf's uit Rus
land en de Bourbojis uil Span
je is het de beurt aan de fami
lie Bonaparte. In deze film uit 
een reeks van Victor Vicas, ge
wijd aan beroemde geslachten 
uit de geschiedenis en gereali-
zeerd in samenwerking met de 
parijse maatschappij Coty en 
de kanadese Tolea Films, 
wordt bondig het leven van Na
poleon Bonaparte geschetst, 
franse keizer van 1804 tot 1814. 

Op de Vlaamse TV 
ZATERDAG 6 JANUARI 
16 00 : Volksuniversitei t — 18 55 : Zond -
mannet ie — 19 00 : Luceat Kathol iek-
godsdienstige u i tzending — 19,30 : IJs-
tondvcarders. Documentaire — 19 52 : 
Mededelingen - Hier spreekt men Neder-
londs — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
De MLtziekkampioen. Spelprogromma — 
21 45 : Echo — 22 15 : De onkreukbo-
ren 52e o f l . : De bende van St.-Louis 
— 23 05 : TV-nieuws. 

ZONDAG 7 JANUARI 
H 30 : MidQS, tv feui l le ton — 15 00 : 
Binnen en bui ten — 17.15 : De Filosoof 
von Hogem — 18.10 : Klein, k lein k leu-
ter t ie — 18 30 : Sporfreportage — 
19 00 : Kokk i , jeugdf i lm — 19.13 : 
Avonturen onder zee 12e o f l . : Lang 
leve de koning — 19 58 : Mededelingen 
20 00 : TV-nieuws — 20 15 : Sportweek
end — 20.40 : Toon Hermans Tweede 
deel van z i |n optreden in de Arenberg 
schouwburg te Antwerpen op 21 apri l j l . 
^ 22 05 : Washington — 22 55 : TV-
nieuws 

MAANDAG 8 JANUARI 
14 05 : Schooltelevisie — 18 35 : Passe
par tou t Ie van de reeks Franse lessen 
— 18 55 : Zandmannet je — 19 00 : 
Str ingröy. 2e o f l . — 19 25 : Vergrootglas 
op de postzegel — 19 40 : Openbaar 
kunstbezi t « Geboorte van Jezus > — 
19 52 : Mededelingen - De Weermon — 
20 00 : TV-nieuws — 20.25 : Speelfilm : 
« Ten Oosten van Eden », Drama van 
Eiia Kazan mot James Dean en Julie 
Harris — 22.15 ; Gastprogromma : De 
Socialistische gedachte en act ie — 
22 45 : TV-niews 

DINSDAG 9 JANUARI 
14 05 : Schooltelevisie — 18 00 : School
televisie — 18 55 : Zondmonnet ie — 
19 00 : Tionorklonken — 19 35 : Kwart -
Eefie — 19.52 : Mededelingen - Hier 
spreekt men Nederlands — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : Inzicht. Een televisie
spel door Ruth Smeole — 22 00 : Ver
geet niet te lezen — 22 35 : TV-nieuws 

WOENSDAG 10 JANUARI 

Een lange rij afstammelingen 
van zijn tijdgenoten, erfgena
men, tegenstanders en aanhan
gers krijgen de kans hun stand
punt te verduidelijken : prins 
Nfipoleon cii / i j t familie, her
tog Pozzo di Borgo, de huidige 
hertog van Wellington, prinses 
Eugenia Bonaparte van Grie
kenland evenals prins Mclter-
nich en andere markante figu
ren waarvan de voorouders 
leefdeiT tijdens dc napoleonti
sche periode. De rolprent werd 
gedraaid in Frankrijk, Enge
land, Zwitserland en Grieken
land. 

(Woensdag 10 januari—21u30 
•— Brussel Ned.). 

W A S H I N G T O N 

Honderd jaar geleden noem
de dc engelse schrijver Charles 
Dickens, de hoofdstad van de 
Verenigde Staten- : a city of 
magnificent intentions, een 
stad vol goede bedoelingen. 
Machthebbers en koningen uit 
de hele westerse wereld doen 
regelmatig dit reusachtige in
ternationale politiek centrum 
aan. 

Een politiek joernalist kan 
zich geen beter werkterrein in
denken dan deze metropool 
waar demokratie en macht 
werden geboren. Twee reusach
tige industrieën zijn er geves
tigd : regering en pers, zo 
nauw met elkaar verbonden 
dat soms moeilijk kan worden 
uitgemaakt waar het domein 
van de ene begint en dat van 
de andere eindigt. Maar Was
hington is niet alleen een ad
ministratief knooppunt, het is 
een levendige, wakkere stad 
die graag feest \iert : hier wor
den Amerika's grote parades 
en optochten gehouden, waar
van u in deze dokumentaire 
beelden te zien krijgt. De 
keerzijde van de medaille vor
men echter dc sociale toestan
den. 

(Zondag 7 januari — 22u05 
— Brussel Ned.). 

« Citizen Kane », film van en met Ot-;on Welles. Brussel Ned., vrijda» 12 jaiuuni. 

T E N O O S T E N V A N EDEN 

Filmliefhebbers klinkt de 
naam Elia Kazan beslist ver
trouwd in de oren. 

Naast « A Streetcar named 
Desire », « On the Waterfront» 
en « America America » vormt 
ook « Ten oosten van Eden » 
een brok ware filmvirtuozKeit. 
Verwezenlijkt naar de beroem
de roman van John Steinbeck, 
stelt de film in een wrang dra
ma perscinages tegcno\er el
kaar met éen ongemeen mense
lijke psichoLogie. Het verhaal 
speelt zich af in 1917 in een 
klein dorp in de Verenigde Sta
ten : twee zonen komen met el
kaar en mol hun vader in bot
sing. Cal Trask, één van de 
broers, lijdt onder de houding 
van zijn vader die zonder enige 
terughoudenheid duidelijk zijn 

1 7 0 0 
visie — 

Teievisum — 18 25 : Schooltele-
18 55 ; Zandmannet je — 19 00 ! 

Jeugd zonder grenzen — 19 15 : Hor i 
zon — 19 52 : Mededelingen. - De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : De wet van Parkinson, Teken
f i lm — 20 50 : Volksconcert. Pianocon
cert opus 16 van Edvard Grieg — 21 30 : 
De afstammel ingen 3e of l : De Bona-
partes — 22 20 : TV-niouws 

DONDERDAG 11 JANUARI 
14 05 : Schooltelevisie — 18 25 : Passe-
pa i t ou t — 18 55 : Zandmannet je — 
19 00 : Zorro 18e a f l . : Zorro bestr i jdt 
z i jn vader — 19 25 : Tienerklonken — 
19 52 : Mededelingen. - Hier spreekt men 
Nederlands —• 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Sherlock Holmes 9e af l : The 
Disapfjeoronce of Lady Frances Carfax — 
21.15 : Debat — 22 00 : Première — 
22 35 : TV-nieuws 

VRIJDAG 12 JANUARI 
14 05 : Schooltelevisie — 18 25 : School
televisie — 18 55 : Zondmonnet ie — 
19 00 : Filmmuseum van de schaterlach. 
Een avondje u i t — 19.10 : De wereld is 
klein De nazaten van de Inco's — 
19 35 : Zoekl icht — 19.52 : Medede
lingen. - De Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : Kleinkunstprogramma 
— 21.05 : Orson Welles retrospectieve. 
Ci t izen Cane - 1941 van en met Orson 
Welles — 22 55 : TV-nieuws. 

Onze seiektie 
ZATERDAG 6 JANUARI 
19.30 nu i >^l I \ | | ) 

I J ' ^ I .UKi ; ,1,11 (I -

Duhinncnhui i nn I nii:^ 
1 eibi cd. I n II •! iiuui I ai-
chcr. 

21 4.J B1{L><M I M D . 
J t l i o 

ZONDAG 7 JANUARI 
2Ü.J0 BRL SSKL M-.J). 

Tooii Hciiiiari«. 
Hel tweede deel i'an zijn 
optreden in de Arenberg 
scliouivburfi te intircrpm. 

22.05 BRUSSEL JNED. 
Wasliincloi), 
Porliit 1(11, e< n u'i-n lil^tiid. 

20 J.-) F R W K I U I I v 
k o l a . 
i'ilin van Jaequex Demv met 
Anouk Aimée. 

MAANDAG 8 JANUARI 
2U !'-> I'.HISSKL .NKl). 

Ten oosten v.nn I 'li'n, 
Speeljilni. Drama van Elia 
h(i:an. 

DINSDAG 9 JANUARI 
2Ü,2.j lilUjSSKL M-.D. 

Inzicht. 
Een i(•(('!•('.s'/e.fppZ door Rnlti 
Smeale gebazeerd op de ro
man u Focan » van \itixur 
Mitler 

21.45 IMiL'SSEI. ITUN'^ 
F.iiilafi^rlic vn ii .li ii. 
liet liui.t van de ooievaars 
van .lean Itnv. 

WOENSDAG 10 JANUARI 
20.2.5 BlU SM.L M D. 

De \̂<•l \aii l'.irkiii>-oii. 
(Parkinson'x Ge'^etz). Te-
It-enfilni i ' n de l>rl,r,nde lia-
ril:at(iii^l ii-.li In (Oswald 
Ateieli'-nei ). 

21..'!0 BlU S.sj.l, \l-n 
D e a t ^ U u n a i e l i i i p e i i . 
Sde alleveiing : t)e l'onapar-
tes. 

20 30 BKl'SSi:!. Kli \ ^ S 
•J'iié a pai l ; Alpóiic 
lU'portage van J:'.'/ U me 
Eielinée 

DONDERDAG 11 JANUARI 
21 \-> l'.lll bSKI, M l>. 

I ) i ' l ) , i l 
20 20 M D l H I , \ N D 1 

D o t v i i n i ' c i i l . i i r ] ) i o n ; r , 1 l i l ' l i a 
OM"I l\o N l i d 

VRIJDAG 12 JANUARI 
20 2") r.üi ^ l̂•:f, M-:D. 

M('iMkiiii'-lpiot;-i-amiiin 
Co - prodüktie V. A. II. A.-
B. R. T. 

21,05 BRL'SSIX T\ET). 
Orson Welle^-retrospek lieve. 
« Burger t\anc ». 

voorliefde laat blijken voor A-
ron, de tweede zoon. Zijn 
drang naar genegenheid drijft 
Cal zelfs in een gevaarlijke on 
derncming, die achteraf nii^ 
kikt. Tot het uiterste gedre\cn 
onthult hij dan het geheim dat 
het bestaan omringde van hun 
moeder. Aron is door deze 
openbaring volkomen \an 
streek en gaat in Europa de 
amerikaanse sli ijdkiachten 
\'ervoegen. Maar ook de weer
stand van de vader is gebroken 
en vóór hij sterft zal hij Cal bij 
zich laten roepen. 

(Maandag 8 januari — 20u25 
— Brussel Ned.). 

DE N A Z A T E N V A N DE 
INCA'S 

Toen Francisco Pizarro in het 
land van de Inca's aankwam 
om er een spaanse bezitting 
van te maken, ontdekte hij er 
een volk dat een eeuwenoude 
beschaving achter de rug had. 
De reporters Tony Morris en 
Mark Howeil reisden met de 
Andes-express doorheen deze 
onmetelijke streken op zoek 
naar overblijfselen van deze be-

scha\'!ng. Zij hadden vooral 
aandacht voor de oude gebrui
ken en gewoonten die de naza
ten van dit bijzonder ontwik
keld \olk in ere houden. 

(Vrijdag 12 januari — 19ul0 
— Brussel Ned.). 

T O O N H E R M A N S 
U \\\\ Cl Lvns c\cn iiii /ijn, 

zorgen, problemen en winterse 
kou vergeten om meer dan een 
uur levensblijheid en optimis
me, humor en poëzie te genie
ten : dan IKKU U /clls niet uit 
uw knusse /ctel op Ie slaan, 
want Toon Hei mans komt op 
het scherm. Al meer dan vijfen
dertig jaar op de planken, kent 
hij terdege het klappen van de 
zweep, zowel als het gaat om 
vakkennis, als om itieesterlijke 
pantomine, onverwachte taal-
virtuoziteiten en rake satiri
sche kritiek op menselijke be
krompenheid en pseudo-waar-
digheid. In de uitzending ziet u 
Toon te Antwerpen tijdens het 
tweede gedeelte van zijn show 
van 21 april jl. 

Zondag 7 januari — 20u40 — 
Brussel Ned.). 

Toon Hermans : tweede deel van zijn show te Antwerpen. Brus
sel Nederlands, zondag 7 januari. 
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INZER METTET 

De inrichting van de belgi-
Bche kampioenschappen wiel-
rijden word t ieder j aa r zoals 
men wel weet, toegewezen aan 
een klub. Aan die klub name
lijk die er aan de wielerbond 
het meest wil voor betalen. 

Zopas werden de aanbeste
dingen voor het inr ichten van 
de kampioenschappen der be
roepsrenners en der liefheb
bers ingediend. 

Net zoals in 1967 zal het Met-
tet zijn dat de kampioenschap
pen zal inrichten. Natuurl i jk , 
de definitieve toekenning is 
nog niet geschied. Daarvoor 
moet bij voorbeeld eerst de 
omloop goedgekeurd worden 
en dergelijke zaken meer , 
m a a r alles laat toch voorzien 
da t de trikolore t rui in Wallo
nië moet gehaald worden. 

Om beide koersen in te rich
ten heeft de klub van Mettet 
een kleine drie miljoen veil ge
had. Toch een hele som, als 
men bedenkt dat daarbi j nog 
de organizatie-onkosten dienen 
gevoegd. 

Op\ allend is dat zowel bij de 
profs als bij de liefhebbers het 
hoogste bod gedaan werd door 
waalse klubs. Buiten Mettet 
dus, Gembloers en Vielsalm. 
Mag men dan toch in de wieler
sport de wederopstanding van 
de « muscle wallon » verwach
ten ? 

KOELTJES 

Ons nationaal idool, Eddy 
« den bels », heeft rond kerst
mis zijn wederopt reden (na 
zijn huweli jksreis) gedaan op 

de wielerbanen te Antwerpen 
en te Gent. En het was niet zo 

fameus. 
In de eerste plaats draa ide 

hij eerder « vierkant », m a a r 
dat kan n u wel door het scena
rio voorzien geweest zijn. 

Ten tweede heeft het publiek 
hem m a a r koeltjes onthaald, 
vooral te Gent. Dit om redenen 
die men kent : zijn « mariage » 
in 't fransoos. Naar het schijnt 
was Merckx daarvan onder de 
indruk, m a a r dat kan wel wat 
ovei-dreven zijn door de gazet
ten. 

Wij denken niet dat het pu
bliek die koele houding lang 
zal aannemen. En de kran ten 
zullen wel verzoenende taal 
spreken. 

Inmiddels heeft Merckx — 
als zoveelste — toch gevoeld 
dat de vlaamse mensen zich 
niet langer alles laten welgeval
len. 

En persoonli jk vinden wij 
het ook redeli jk k ras dat 
Merckx zijn eers te « zakken » 
alweer moes t verdienen bij de 
mensen, wier taal hij zo min
derwaardig blijkt te achten. 

UIT D E R E G E N 

Men kan de beroepsrenners 
onderverdelen in twee katego-
r ieën : de gegroepeerde en de 
niet-gegroepeerde renners . 

De eers te r i jden in dienst 
van een ploeg, bij wijze van pu
bliciteit aangeworven voor een 
firma. In ruil ontvangen zij 
dan een vaste, grote of kleine, 
maandwedde . Zij winnen prak
tisch alle grote koersen en da t 

is m a a r heel normaal , vermits 
zij door onderl inge hulp (en 
waarschi jnl i jk hier en daar al 
eens me t afspraakjes tussen 
de verschillende ploegen) veel 
s te rker zijn dan de renners , die 
alleen en voor eigen rekening 
r i jden. Dat zijn dan de niet-ge
groepeerde renners . Die moe
ten m a a r zorgen dat zij op ei
gen kracht aan hun dagelijks 
brood komen. 

Nu, rond nieuwjaar, valt de 
« ti^ansfertperiode » van de be
roepsrenners . Nu komt het e r 
op aan in een of ander m e r k 
b innen te geraken, en uit de re
gen. 

E r zijn, tot op dit ogenblik, 
zowat tachtig be roeps renners 
aangeworven door vijf belgi-
sche groepen, en ongeveer veer
tig door bui tenlandse f i rma's . 
Wij vinden 120 renners met een 
behoorl i jke kans om aan hun 
t r ekken te komen toch nog al 
weinig. En het valt ons daarb i j 
op dat de bes te r enner s 
(Merckx, Van Looy, Bracke , 
Sels, Planckaert , Reybroeck, 
Sercu, enz.) r i jden voor buiten
landse merken . 

Teken aan de wand dat in 
België het mees te vet van de 
(wieler)soep is ? Of bewijs dat 
de wielerspor t meer en meer 
gemonopolizeerd word t door 
een beperk te groep ? 

NIET ZO K W A A D 

Rond kers tmis en nieuwjaar 
is de sportakt ivi te i t eerder be
pe rk t en dat vinden wij best . 

De spor t rubr ieken van de 
k ran ten worden dan ook gro
tendeels gevuld met overzich
ten en stat ist iekjes van de gro

te en kleine sportgebeurtenis
sen in het afgelopen jaar . 

Zo hebben wij zit ten kijken 
op een lijstje van de belang
r i jkste verwezenlijkingen op 
atlet iekgebied in de twint ig 
klassieke disciplines. Wanneer 
we van ieder de tien toppresta
ties nemen, dan zien we dat 80 
daarvan verwezenlijkt werden 
door at leten uit de Verenigde 
Sta ten en een veertigtal door 
Russen. Vijf van die toppresta
ties werden ook voor elkaar ge
bokst door landgenoten, name
lijk door Gaston Roelants , bes
te pres ta t ie in de 10.000 m. en 
de 3.000 m. steeple, en door An

dre de Her toghe, 9e were ld t i jd 
in de 800 meter , 5e in de 1500 
en 8e in de mijl . 

In vergelijking met de Ame
r ikanen is dat niet zo heel vet, 
m a a r wij vonden bij de twee
honde rd beste pres ta t ies geen 
enkele Neder lander , geen enke
le Deen of geen enkele Noor . 

Bekijken we alleen de aller
bes te pres ta t ies , dan bekleden 
U.S.A.-atleten 13 maal de eer
ste plaats , Russen 3 maal , Vla
mingen 2 maal en een Dui tser 
en Austral iër ieder één. 

Al met al vinden wij dat on
ze mannen het er niet zo slecht 
afbrengen. 

De Spaanse priester Larctta liet zich bij de plaatselijke voethal-
klub van zijn parochie, Estella, inschrijven als speler. Een post-

konciliaire doorbraak naar de sport ? 

Bij monde van zijn voorzitter, 
meester \\\:)uleis — die meteen fce-
icees ook als bondsvoorzitter Neder
lands te kannen spreken, en hoe! — 
Jieejt de koninklijke belgische voet
balbond kiachlig « njet » geantu'oord 
op liet welsvootstel van senator De
ciel cq. Dat ïvetsvoorstel strekt ertoe, 
zoals men iceel, alle spvrlbeoefenaars 
die dooi de spoit meer dan 50.000 
fi. per jaar veidicnen, te beschouxoen 
als beioepsliii, met alle gevolgen 

99 njet 
daaiaan verbonden. Dat zijn, bij 
voorbeeld, sociale vooi delen en ...las
ten, zoToel voor werknemer (spelei) 
als werkgever (bond), viijheid van 
weik te veranderen na vervulling van 
het aibeidskontraht dat ho\3gslens 
over drie jaar mag lopen, zonder dat 
de weikgever daaivooi enige vergoe
ding kan opeisen. 

Al tule die vijflig zakken niet ver
dient, wordt bescltouii'd als liefheb
ber. En dit wil zeggen dat hij na ie
der voetbalseizoen kan gaan xuaar hij 
wil, weer zonder dat zijn klub recht 
heeft op enige « schadevergoeding >. 
Piakiisdt zou dat eiop neeikomen 
dat de zg. transjerls\)mmen verdwij
nen en dat vooral de kleine klubs al 
hun goede elementen zouden verlie

zen, vermits die zonder enige hinder 
naar een grote klub zouden kunnen, 
hetzij als liefhebber, hetzij als prof 
mits een kontrakt van minstens 
50.000 fr. Zij ivaren immers door geen 
enkel aibeidskontrakt gebonden aan 
hun vroegere vereniging. 

In voetbalklingen werd groot 
alaim geblazen. 

Men xvas het er nochtans over eens 
dat er iets nivest gebeuren met de 

M 

veroudeide reglementen. Er xuas trou
wens in die richting al een poging on
dernomen, maar de wringerij tussen 
grote en kleine klubs had die al 
vroegtijdig schipbreuk doen lijden. 

Tegen het wetsvoorstel, zoals het 
door Declercq werd opgevat, rees 
echter dadelijk een vloed van bezxva-
ren, xuaarvan meester Wouters de 
voornaamste netjes geformuleerd 
heeft en xvaaivan wij er een paar 
vermelden. 

Het giensbedrag van 50.000 fr. is 
veel te laag. Lager dan het wettelijk 
toegelaten minimumloon bij voor
beeld. Daaibij zou liet betekenen dat 
vanaf bevordering praktisch alle spe
lers beioepsspelers zouden zijn en 
dat de klubs de sociale lasten daar

voor zouden moeten dragen. Waar-
van zouden ze dat moeten betalen ? 

Wat moet er gebeuren met spelers 
die niet opgesteld worden ? En met 
spelers die gekxvelsl zijn '! Wie is voor 
dat laatste veianlxvoordelijk en wie 
moet dus afd\)kken f Hoe moet dat 
verzekerd wot den? 

Als men al die gevallen moet voor
leggen aan een sooit xveikiechleis-
raad, waar gaat liet gezag van de 
bond dan naartoe ? En wanneer zul
len de sindikaten en meteen de poli
tieke belangen hun intrede doen ? 

Waarom zouden de klubs nog jon
ge spelers opleiden als die, veimits 
geen beroepsspelers, op ieder ogen
blik kunnen gaan xvaar ze xvillen Am-
der dat de klub daaivoor vergoed 
woidl? Waarom zouden ze 7Wg geld 
investeren in hun jeugdploegp?i ? 

Wat gaat er terecht komen van de 
kleine liefhebbersklubs, als al hun 
goede spelers ongehinderd naar an
dere, grotere klubs kunnen gaan en 
zij zelf blijven zitten met de pot-
stampers, maar zonder publiek en 
zonder centen ? Hoe zouden zij het 
moeten blijven « zelen > ? 

Hoe gaat de bymd zijn xoelisxvaar 
pas voorgoed ontdekte s\)ciaal-pae-
dagogische taak — lichamelijke ont
spanning voor de liefhebbers-voet-
balleis en lichamelijke opleiding voor 
de jongeren — in die omstandighe
den kunnen blijven vervullen? Of 
gaat de staal haha die misschien over
nemen ? 

In één xuoord : als Declercq zijn 
plan kan dtien uitvoeren, dan zijn er 

honderden klubs gedoemd te ver-
dxvijnen en dan kan men, kort en 
goed, de voetbalsport in ons land af
schrijven. 

Veel van die bezwaren zijn ge
grond, al hebben bond en klubs de 
zaken wel wat somber voorgesteld. 
Toch mag dit geen reden zijn, zo 
denken xvij, om het hekken aan de 
oude stijl te laten hangen. Enkele 
maanden terug keurden wij het 
welsvooi stel goed, in principe, en dat 
doen wij nog. Omdat wij er een vorm 
van bescherming in zien van de en
keling tegenover de klub, van de 
werknemer tegenover de xoerkgever, 
van de loontrekkende tegenover het 
« kapitaal >. 

Omdat wij er ergens een strexien 
in zien naar meer vrijheid voor het 
individu en naar bepexking van elke 
vorm van machtsmisbruik door de 
klubs tegenover de speler. 

Mits het aanbiengen van de nodi
ge vel bete] ingen door bevoegde men
sen uit de velschillende « kampen i>, 
moet het mogelijk zijn het goede 
principe van het wetsvoorstel te ver
zoenen met de gegronde bezivaren 
van de klubs. 

Meester Wouteis vroeg, de zaak 
eens rustig te onderzoeken in een be
voegde kommissie en geen overijlde 
besluiten te nemen. Zijn standpunt 
is zeer 1 edelijk en persoonlijk denken 
xvij dat het best zou zijn op die ma
nier te werk te -gaan. Met het vast 
xoornemen nochtans de zaak niet op 
de lange baan te schuiven. Want iets 
moet ei gebeuren. 
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L E P E G E M 

Iedereen kent wel Raf Gemi-
niani. Hij heeft er genoeg zijn 
best voor gedaan. Als sportdi-
rekteur van Anquetil kwam hij 
vóór een paar maanden nog in 
het nieuws in verband met de 
weigering van Anquetil, zich na 
zijn uurrekordpogmg te Milaan 
te onderwerpen aan de do-
pmgskontiole. In verband 
daarmee werd « Gem » trou
wens voor de duur van één 
jaar geschorst. 

Hij IS nu met iets nieuws op 
de proppen gekomen. Men 
weet dat onze landgenoot Bra-
cke het (met gehomologeerde) 
rekord van Anquetil gewoon 
verpulverde, maar dan te Ro
me. Zegt « Gem » : laat Bracke 
nu eens in Milaan rijden en An
quetil m Rome, dan tellen wij 
hun prestaties op beide wieler
banen samen en we weten di-
rekt wie de strafste is. De mer
ken van beide renners, Bick 
(Anquetil) en Peugeot (Bra
cke) nodigt hij uit ieder een 
miljoen als pi ijs ter beschik
king te stellen, zodat de win
naar 2 miljoen ballen zal ont
vangen Misschien zou « Gem » 
ergens een percentje kunnen 
lospeuteren, maar daarover 
zegt hij toch niets. Nu kan de 
man wel gemakkelijk rekenen 
met andermans centen, maar 
om welke reden zou Bracke 
nog eens gaan rijden ? Hij be
wees de sterkste te zijn. En als 
Gem en Jaak dat niet geloven, 
dan moeten zij er nog maar 
eens aan beginnen. Te Rome, 
zonder « pakken » en mét plas
sen. 

Pas verschenen ' 
FEDERALISME 
UTOPIE OF MOGELIJKHEID 
door Ludo Van W a u w e 

. een boek dat elk federal ist 
moet bezit ten als dokumentat ie/ 
als argumentat ie 

(Nic van Bruggen in WIJ) 
Genaaid 95 f r - Gebonden 125 f r 
Te bestellen door onderstaande 
bon terug te sturen naar : U i tg . 
De Kentaur, Paatstr. 52, Scholen 
BESTELBON 
FEDERALISME, Ludo Van Wauwe 

Naam : 

Adres : 

Aantal ex . genaa id /gebonden 

Op 20 januari 1968 
opening 
van hef Chalet 

MANKE VOS 
Rondpunt Wolver tem 
(op weg 
Brussel - An twerpen) 
D 
Gezellige sfeer 
Stipte bediening 

D 

BRILLEN 
laatste model len 
Degel i jk aangepast, door 
gedip lomeerde optiekers 

EÜROPTIEn ... 
F. Veckemanstraat 106, Brussel 
Blansfioerlaan 28, An twerpen 
Hovenierstraat 9, Aalst 

OONTACTLËNZEH 
Cespecializeerde d i e n s t 
Gedip! Spec. Van Pottelbergh 
- KOSTELOZE DOKUMENTATIE -

Voor.afspraak : 
Tel (053)28870 
Zonder verbintenis. 
Vol led ige terugbetal ing 
van alle ziekenbonden 

LEDEN : 10 % KORTING 

>-frv -.^•H'^ <3r ^ ^vt. 

WAT ZOU ZIJ DOEN 
ZONDER TANDEN ? 

S\ 

HEEFT U THUIS OOK ZO'N SPRITSYONDIGE SPRITSBOEFJES ? 

LAAT ZE DE SPRITS MAAR AFBIJTEH 

«, MET GRETIGE TANDJES 

want nttvarit staat er 
borg voor 

nOVitt*ii reinigt ze door-en-door grondig, 
met zijn afgeronde microfijne partikeltjes cal-
ciumcarbonaat (kleiner dan 1 /10.OOÓ millimeter, 
kan het minder ?), dus zonder ze te krassen, 
en wat even nieuw Is, 
fWVni*ii is gewaarborgd zonder zeep of 
glycerine, die maken uw tandvlees immers week 
en daarom gaat het nu juist want 
nOV(it*ii beschermt tegen tandvleesbloe-
den en -ontstekingen en houdt uw tandvlees 
kerngezond omdat het rijkelijk azuleèn bevat, 
dat de ontstekingen weert, daarenboven bevat 

nOVHt*ti een nieuwsoortig antisepticum 
dat de bacteriën (die hoofdschuldigen van tand-
bederf en van een slechte adem) bestrijdt en uw 
adem geurig fris houdt. 
het dagelijks poetsen is nu geen karwei meer 
want 

novarit past zich aan 
aan uw smaak 

mi wintergreen 

^ eucalyptus 

- stoer en fris 

- zacht aroma ^ ^ " ^ 

anisette -lekker-lekker zoel 

'zoek uw smaak eens u i v 
''of beter nog, wissel eens af.' 

deze maand vindt u in elke 

nmmrii -tube 
ook de andere twee smaken. 

wedden dat u ze alle drie 
hebben wil? 

27 F. N V NOVARITA 
TESSENDERLO 

• Wenst U een prachtige 
bontmantel ? 

• Ver langt U afzonder l i j 
ke bontstukken 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 icht ingen kunnen 
steeds 
giat is bekomen worden 

Gro\e Ve j . 
GLAZEN en I 'DSlTJl iEa 
Grftlit voor verieterden. 
Heritel rgcn m e gen ^ve^V l̂u{. 

Waiter ROLAND 
— Gfdiplomterd Opliekef — 
Keritstrast, 58 — Antwerpen 
IL*t < u b op )\t\ huiinummer IJ 

TtUfoon : 35 8& 62 

i O H Ur ing op virleon dt i t r . 

HERMES 
54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnieilaan 
Tel. 11.Ü0 33. 
BI ussel. 

VOLLEDIGE 
SEKHETAHIAAT-
KLHSUS IN 2 JAAR 

Steno- en 
daktj lografie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale \vcfge\ing. 
Moderne talen 
Handels-
coriespondenfie. 

Dag en avond lessen . 
De schoo l w a a r V l a m i n g e n 
z ich t h u i s voe len 

Beter en voordeliger 
LB 106 

KOOP 

BIJ ONZE 

ADVERTEERDERS 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering _ n c \ / c T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B H t V t T 
in gephosfafeerde staalplaat. O '^ H Q A 
Zeer lichte bediening. Z O U 57 ö 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

ZONHOVEN-
Weierstraaf, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36. 

CB 108 

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

i.v.m. de abonnementenslag. 

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

• 
Billijke vergoeding. 
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/ Op 't binnenlands politiek front heerste 
de rust van de wintervakantie en de ein-
dejaarsfee&ten. Enkele zienersblikken 

i worden in de 1968-ruinite geworpen « wat 
I zal zijn, zal zijn » en dit zal dan terug 
volop het waals-'vlaams front zijn volgens 
die zieners. 

Wat de andere nienwjaarspaketten in
houden is van zo verscheiden aard dat wij 
n alleen kunnen zeggen open het knipsel
pakje. 

VOLKSGAZET 

Sindikalist projekteert het jaar 68 in de 
kri-tallen bol van de binnertlandsc poli
tiek. De « faux problèmes » zullen het to
neel beheersen en dit bij alle partijen, 
welke unité-eenheidsgrima&sen ze ook 
poogden te maken. 

« Van 1W>8 wordt verwacht dat het een 
jaar wordt van grote politieke beslissin
gen. De waals-vlaamse verhoudingen zul
len op de spits gedreven worden. Velen 
durven voorspellen dat de komende 
maanden voor het bestaan van Belgfë van 
kapitaal belang zullen zijn. In maart loopt 
het tweejarig taaibestand ten einde en 
dan krijgt de regering er een zorg bij. 

De hoop dat de hartstochten zouden ki
jven is niet in vervulling gegaan. Het ex
tremisme ontwapent niet. Het federalisme 
bKjft voor hen het objektief. Niet meer in 
een verre toekomst, maar nu, onmiddel
lijk. De unitairen — die van het federa
lisme alleen maar grotere verwarring ver
wachten — zoeken het in maatregelen die 
de overdreven centralizatie moeten te
gengaan. België blijft een eenheidsstaat, 
maar Brussel moet als het ware zijn ad
ministratieve, politieke en ekonomische 
macht lossen in het voordeel van de ge
westen. En daartegen zal Brussel zich tot 
het uiterste verzetten. 

De politieke partijen zoeken hun weg. 
Geen van de drie « traditionele » natio
nale partijen ontsnapt aan het gevaar over 
Brussel te struikelen. 

Waar Walen en Vlamingen nog een kans 
zouden zien elkaar te vinden in hun stre
ven om het opgeblazen Brussel tot rede
lijke proporties terug te brengen, is elke 
partij als de dood bij de gedachte dat zij 
in datzelfde Brussel de scherven zal moe
ten betalen. 

De B.S.P. maakt daarop geen uitzonde-
rÏBg. In maart a.s. zal een nationaal kon-
gres de sintese moeten maken van de 
« aanbevelingen » van het vlaams kongres 
te Klemskerke, van het waals kongres van 
Verviers. Maar zijn het « aanbevelingen »? 

Voor ons wel, maar voor de Walen ? 
Officieel heet het dat zij een minimum-
programma stemden waarover niet te dis-
kussiëren valt. Als dat zo is, dan kan eea 
nationaal kongres niets oplossen ». 

GAZET V A N A N T W E R P E N 

De voorzitter van het 5 november-komi-
tee Dr. Van Haegendoren zegt nog eens 
duidelijk wat Vlaanderen in geen geval 
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mag nemen rond het Leuven-fconkelfoes 
dat . achter bepaalde schermen wordt 
klaargespeeld, 

« Voor Viie de plattegrond van de Brus
selse agglomeratie bekijlct en de platte
grond van de plannen « Woluwe » nagaat 
is het duideliik dat de woonwijken die er 
naa.st de eigenlijke uni\ersiteitsgebouwen 
zouden ont.staan en wellicht ook de peda's, 
niet op peperduur brussels grondgebied 
kunnen gebouwd worden, maar wel in de 
Vlaamse gemeenten. 

Voor de rijkste bouwers kunnen de 
« europese buurten » van Kraaineni en 
Wezembeek aanlokkelijk zijn, tot meerde
re eer en glorie van de brussels-f ranse 
kuituur in deze facihteitengeEieenten. 

De geplande autosnelweg Brus&el-Luik 
moet dan deze omge^ing toevallig (?) met 
de leuvense professorenbuurt verbinden. 

Deze autoweg, ook v.'el « autoroute des 
professeurs » genoemd, blijkt ineens zeer 
urgent geworden te zijn, een urgentie die 
men destijds niet zo gemakkelijk aan
vaardde voor de E ,3 ! 

De stK'ialistische burgemeester de a.s. 
baron Simonet de Anderlecht, die in Le 
Soir de brussels-waalse alliantie predikt 
tegen de Vlamingen, noemde het totale 
^ erfransingsproces van Brussel « irrever
sible » maar het ziet er na 5 november 
niet naar uit dat hij gelijk zal krijgen. De 
verwezenlijking \an de verfoeilijke franse 
as T.ouvain-Bruxelles is wel «irreversible» 
indien wij ook niaar de geringste toege
ving doen en een, zij het vooralsnog zeer 
gedeeltelijke, overplaatsing van Leuven-
Frans naar Brussel toelaten. 

Dit ware een biczonder erg Hertogin-
nedal en het is daarom goed er voor te 
waarschuwen. 

De medische gebouwen te Wohnve die
nen voorbehouden voor franse en neder-
landse specializaties en de gewone franse 
medische fakulteit moet deel uitmaken 
van een bloeiende franse KUL in het hart 
van Wallonië, ten gericNe van de Walen ». 

DE R O N S E N A A R 

Niet van op de Olympos, maar van op 
zijn kippenladder kakelt Jan Verroken 
verder over de interpellaties rond Oude
naarde. Hij is geërgerd over de storing 
van zijn rustig legwerk. 

« Deze week wilden wij u echter het 
antwoord van de ministers brengen, zon
der kommentaar. Noteer alleen, dat ook 
de hh. Van Leemputten en Baby Ion inter-
pelleerden. De eerste had het alleen over 
de incidenten te Oudenaarde en de be
twiste doodsoorzaak De Poortere. De 
tweede had het over alle mogelijke inci
denten met rijkswacht en politie, behalve 
over Oudenaarde. Eigenlijk heeft de in
terpellatie Babyion het ganse klimaat ver
valst en vertroebeld. Wij willen ons niet 
verzetten tegen zulke interpellaties ; maar 
ze had minstens afzonderlijk en op een 
ander ogenblik moeten gehouden worden. 
Tans heeft zij eerder als gevolg gehad, 
dat deze interpellatie — over het geheel, 
eerder de schaduw heeft geworpen van 
een soort gewilde partij-politieke parle
mentaire rel — en een echt sereen maar 
scherp debat, zoals wij dat hadden gewild, 
onmogelijk gemaakt. 

Jan VERROKEN ». 

Ze zouden best niet Interpelleren, maar 
ze zouden best ook volledig verdwijnen 
die « waterscheuten » van de Volksunie. 
Want sinds de Volksunie bestaat, meent 
orakel Jan, kan hij geen serieus ei meer 
gelegd krijgen. 

« Toen wij hiervoor reeds zeiden, dat wij 
de voorlopige verslechtering van de at
mosfeer, niet alleen op het passief van de 
betogingen wilden schrijven, dachten wij 
ook aan andere oorzaken. 

De betrekkelijke doorbraak Tan de 
Volksunie in 1961 is evenmin vreemd aan 
het heropflakkerend negativisme. Zulke 
doorbraak heeft bij het ander deel van de 
Vlaamse bevolking eerder aarzeling ver
wekt. Vlaamse zorgen worden sindsdien 
gemakkelijker verward met Volksimiepro-
paganda, vlaamse betogingen met Volks
unie-betogingen — dit te meer daar de 
Volksuniemensen er een hand van weg 
hebben, om alle mogelijke algemeen 
vlaamse initiatieven in de ogen van onze 
politieke tegenstrevers te kompromiteren. 

Een ander onvermijdelijk politïek-psy-
chologisch gevolg —- in tegenstelling tot 
de taktiek van overleg — van elke afzon
derlijke, specifiek vlaamse partij-vorming 
is het toenemend gevaar voor sistematisch 
•wederzijds opbod, wederzijdse afbraak en 
verdachtmaking. Algemeen vlaamse zorgen 
worden niet langer geformuleerd in funk-
tie van een zuiver algemeen vlaams be
lang, maar nog louter en alleen pro en 
contra een of andere partij. De spannin
gen die hieruit voortvloeien bieden alleen 
een voedingsbodem voor een soort water-
scheut-verschijnsel. Hoe weliger de anti-
partijvertakkingen groeien, hoe minder 
kans op politieke vruchten ; jmmei-s een 
waterscheut is per definitie onvruchtbaar. 
Hij verhindert op de koop toe de vrucht
baarheid van de boom waarop hij tiert ». 

PALLIETERKE 

Een dokter uit Kessel-Lo was oogge
tuige van volgend « SS-staaltje » bij de 
jongste uiteengeslagen poging tot betoging, 
te Leuven. Weer een dromer meer in 
Vlaanderen. Wajit volgens Vanderpoorten 
treedt de gendarmerie nooit brutaal op en 
Vanderpoorten heeft altijd gelijk. 

VAN DE Y.U.-LEIDiMG 
ANTI-P.V.V.-PAMFLET 

De voorraad van het prachtig uitgegeven anti-PVV-panifletje (« duizend waar
deloze frank ») is praktisch volledig uitgeput. Er blijven nog slechts een Nijltien-
dui/end strooibiljetten o\er. 

De afdelingen die dus nog enkele van de/.e pamfletten wensen te ontvangen, 
moeten driiisjend hun bestelling doen Kostprijs : 250 fr. per pak van duizend ekseni-
plaren (overschrijden op pr 147()97 van Volksunie vzw, Brussel 1). 

« Tijdens een zuiveringsaktie van de 
Bondgenotenlaan te Leuven, op woensdag 
13 detember, te 18 u. 15, heb ik het mee
gemaakt dat rijkswachters iedere voet
ganger die zich op het voetpad bevond — 
op straat waren er geen — verplichtten 
voor zich uit te lopen in de richting van 
de waterkanonnen. 

Op een bepaald ogenblik bevond zich op 
de laatste rij van de groep voetgangers 
een jonge man van een jaar of 18, duide
lijk debiel en in zekere mate ook fysisch 
gehandikapt. Ook hij moest — en vlug 
wat ! — mee met de groep manifestanten. 
Toen hij zich hiertegen verzette, duwden 
enkele rijkswachters hem herhaaldelijk 
tegen de natie grond, en daar hij niet ^lug 
genoeg weer recht kon, stampten ze hem 
met hun zware schoenen vooruit. Dit von
den ze blijkbaar zo prettig dat ze onder 
mekaar plezier maakten om hun presta
ties ! 

Eén van de manifestanten probeerde 
tussen te komen met de opmerking : « Ziet 
u dan niet dat die jongen abnormaal is ? ». 
Waarop hij, en de jonge man in kwestie, 
prompt nog enkele stoten bijkregen. Een 
andere probeerde nogmaals : « Die jon
gen is ziek hoor ! ». Hun enig antwoord ; 
« Dan moest hij hier maar niet zijn ! ». 

Wat mij vroeger een studentikoze over
drijving toescheen (« Rijkswacht : Ges
tapo ! ») lijkt me nu niet meer zover af 
te zijn van de harde waarheid », 

D E S T A N D A A R D 

Diezelfde Vanderpoorten vond onlangs 
in een grote Standaardreportage over de 
werking ,van onze parlementaire instel
lingen dat de parlementaire vragen toch 
een goed middel zijn om de demokratische 
kontroletaak van de gekozenen des volks 
te waarborgen. 

Hier een staaltje hoe ernstig de heren 
ministers hun demokratische verplichtin
gen opnemen en een ongewilde pluim aan 
onze gekozenen, die hun kontroletaak wel 
ernstig aanpakken. 

« In het jongste bulletin van Vragen en 
Antwoorden van de Kamer, bleven niet 
minder dan 56 vragen van kamerleden 
zonder antwoord. Sommige andere vra
gen kregen een vaag of nietszeggend ant
woord. 

Rekordhouder is minister Grootjans 
met 26 parlementaire vragen waarop niet 
werd geantwoord binnen de tijd bepaald 
door het reglement (veertien dagen). Dan 
volgen minister Van Offelen met 9, minis
ter Harmei met 8 en minister De Winter 
met 6 onbeantwoorde vragen. 

Opvallend is dat bij de vragen waarop 
geen antwoord kwam heel wat moeilijke 
of gevaarlijke onderwerpen werden aan
gesneden en dat de meeste ervan werden 
gesteld door VU-mandatarissen en het 
B.S.P.-kamerlid Glinne. 

Een en ander geeft stof tot nadenken. 
Het bulletin van Vragen en Antwoorden 
is in een demokratisch regiem een uitste
kende aanvulling van het Parlement. 
Vooral in een periode dat het Parlement 
niet bijeenkomt is het voor de mandata
ris het enige middel om de ministers te 
ondervragen over feiten, toestanden of 
beslissingen. 

Volmachten voor ministers en onbeant
woorde vragen voor kamerleden zijn voor 
diegenen die in de parlementaire demo-
kratie geloven verontrustende verschijn
selen ». 

D E VRIJBUITER 

Volgens dit non-konformistische blad 
was de heer Antoon Spinoy, oud-minister 
van Landsverdediging en Ekonomische 
Zaken, één-mei-speecher enz. ook een vrij
buiter. Tenminste als het waar is « dat al 
die willen te kaapren varen, mannen met 
baarden zijn ». Hoeveel baarden Spinoy 
wel had geeft dit blad aan. In elk geval 
was een gelukkig nieuwjaar aan de erf
genamen verzekerd. 

« Ja, er zijn zo van die specialisten in 
het leven die wel een frankske kunnen 
verdienen en vanzelfsprekend er ook een
tje kunnen opzij leggen. Het een beroep 
is het ander niet. 

Zo vernemen we dat er voor hef ogen
blik grote heibel is met de verdeling van 
de nalatenschap van A. Spinoy. De gewe
zen socialistische minister die overleed in 
zijn limburgs kasteel laat daaromtrent 90 
miljoen na. 

Naar ik vernam zou A. Spinoy geen ei
genlijk beroep gehad hebben. Hij was 
vrijgestelde van de partij. Werd in 1946 
voor de eerste maal verkozen, is in 1954 
de eerste keer minister geworden. En was 
bij leven reeds in staat 10 miljoen neer te 
tellen voor de notarisstudie van zijn doch
ter. 

Het belang verdedigen van de min&tbe-

deelden onder het volk is een schone 
zaak. Arbeidersbelangen behartigen is 
schijnbaar lonend. Dat hebben we via ten 
huize van Achiel Van Acker ook kunnen 
waarnemen. En dat Louis Major nu hij 
op rust gaat ook van zijn pensioentje al
leen niet zal moeten leven kunnen we zo 
denken ». 

H E T B E L A N G V A N L I M B U R G 

Na Omer Van Audenhove met zijn plan» 
netje van zigeunerjoernalisten aan de T.V., 
heeft met de nieuwjaarsdagen het Lim
burgse Belang zijn plannetje uitgedacht 
om een objektieve T.V.-berichtgeving f« 
krijgen. Het is zo mooi als intentie dat 
Hubert Leynen onmiddellijk bevel heeft 
gegeven van deze beginselen van één 
januari af volledig toe te passen in het 
Belang van Limburg zelf, hoewel dit reeds 
het meest breeddenkende blad van West-
Europa was. 

« Wij opteren rezoluut Voor twee for
mules. 

Ten eerste : de eigen redactionele ka
ders van radio en T.V., voor zover ze po
litiek en filozofisch evenwichtig samenge
steld zijn, zouden veel meer armslag moe
ten krijgen om een eerlijke beoordeling 
van feiten en toestanden voor het publiek 
te brengen, maar dan in een open geest, 
zonder propagandistische of elektorale 
bijbedoelingen. Wat meer openheid in de 
beoordeling van de feiten en wat meer 
verdraagzaamheid bij het aanhoren van 
andersluidende meningen zou ons geen 
kwaad doen, tot welke denkrichting we 
ook behoren. 

Ten tweede : men zou er niet voor moe
ten terugschrikken om vrij vaak, zelfs een 
paar keren per maand, een brede keuze 
van vertegenwoordigers van het openbaar 
leven, politici, joernalisten en deskundigen 
in kleine groepen van maximum drie of 
vier personen op korrekte wijze te laten 
debatteren over de grote onderwerpen van 
de politieke aktualiteit. 

Echter is het geboden, dat men hiervoor 
telkens beslagen deskundigen en open 
geesten uitkiest, die zich boven de enge 
partijpolitieke en elektorale kontingenties 
kunnen plaatsen, zodat de luisteraars en 
de kijkers er ook werkelijk iets aan heb
ben. 

Op die wijze zullen we erin slagen in 
dit klein land, met vaak nog een bekrom
pen kruideniersmentaliteit, 't ingewikkeld 
politiek gebeuren te benaderen in een an
dere geest dan deze van de negentiende 
eeuw ». 

O N Z E STEM 

Dit jongste onder de Volksuniestreek-
bladen geeft in elk geval al $< nieuws ach
ter het nieuws ». In de rand genoteerd 
vernemen wij hoe geestdriftig de slaap-
verwekkers sinds 130 jaar hun sussers- en 
saboteursrolletje weer gespeeld hebben 
rond de kwestie van de Maaskantkrizis. 

« Begin 1967 maakten de Vriendenkring 
Zwartberg-Limburg en de Volksunie be
kend dat de regering zinnens was de mijn 
van Eisden in een naaste toekomst te slui
ten. Vele Maaslanders maakten zich hier
over weinig zorgen. Dit omdat zij reken
den op het verzet van hun politieke man
datarissen : de senatoren W. Mesotten uit 
Mechelen aan de Maas en F. Robijns uit 
Maaseik, de provincieraadsleden P. Bij-
nens uit Lanaken, J. CoUa uit Stokkem, G. 
Haeldermans uit Stokkem, J. Moureau de 
Bellaing uit Rotem, L. Rosvelds uit Maas
eik, A, Rutten uit Dilsen, T. Smeets uit 
Mechelen aan de Maas, T. Snijkers uit Dil. 
sen en H. Thijs uit Eisden. 

Deze mandatarissen verroerden echter 
geen vin en bleven verder slapen. Het was 
dan ook normaal dat de Maaslanders zich 
vrij vlug verraden voelden en dat al hun 
hoop uitging naar het in begin april op
gerichte Waakzaamheidskomitee. Dit ko-
mitee, dat boven de partijen stond, nam 
zich voor een aktie te organizeren tegen 
de opzet van de regering. 

Natuurlijk viel dit plan niet in goede 
aarde bij de gevestige machten : De Volks
macht schreeuwde moord en brand en 
toen het Waakzaamheidskomitee 'n grote 
voorlichtingsvergadering te Lanklaar had 
gepland, verspreidden senator W. Mesot
ten en provincieraadslid A. Rutten een 
rondschrijven waarin zij zich duidelijk en 
agressief tegen deze vergadering uitspra
ken. 

De voorlichtingsavond te Lanklaar werd 
echter een reusachtig sukses en de aldaar 
— door senator W. Mesotten en A.C.V.-
propagandist J. Ooms -^ gevoerde ob-
struktie mislukte volledig. De gevestigde 
machten moesten nu dan ook volgen, wil
den zij voorkomen dat de grond volledig 
onder hun voeten zou wegschuiven >. 

WALTER LUYTEN. 



WIJ 

bewegi ingsLjJjzer 

ANTWERPEN 

Antwerpen 

NIEUWJAARSWENSEN 
Het bestuur der afdeling en der 

verschillende sekties wensen al hun 
leden en simpatizanten een voor
spoedig jaar. 

NIEUWJAARSBOEKJES 
Nog enkele leden dienen hun 

nieuwjaarsboekjes te betalen. Van 
har te dank voor een snelle rege
ling. 

HERNIEUWING 
LIDKAARTEN 

Wanneer over veertien dagen de 
propagandist u thuis nog niet heeft 
kunnen aantreffen, loop dan eens 
langs het sekretariaat der afdeling 
Oude Koornniarkt 28, dan kan u 
daa r uw lidgeld voor 1968 regelen. 
Open alle weekdagen van 12 uur 30 
tot 16 uur 30, donderdags tot 19 
uur. Zaterdag en zondag gesloten. 

-Tel . 328101. 

GROTE 
PROTESTMEETING 

Het « Strijdkomitee Vlaams Bra
bant » richt op donderdag 11 ja
nuari te 20 uur in de zaal Thier-
brauhof, Groenplaats te Antwer
pen een grote protestmeeting in met 
als sprekers volksvertegenwoordi
gers dr. Anciaux en dr. Goemans 
en gemeenteraadslid H. Waege-
nians, tegen de franse preken in 
Het Voor te Vilvoorde. Allen op 
post. 

VORMINGSCYKLUS 
WERE-DI 
JONGERENWERKING 

De eerstvolgende vormingsavond 
heeft plaats vrijdagavond 12 janua-
l i te 20 uur in het Scheldehof, Ou
de Koornmarkt 28, Antwerpen. 

Tema : Frontbeweging en akti-
>isme (1914-1918) door Ward Her
mans. Inkom gi-atis. 

SEKTIE O O S T 
Zet het nieuwe jaar in met een 

daverende kolportage met radiowa-
gen op 21 januari om 10 uur 

Bijeenkomst in café Transvaal, 
Traniplaats. 
14 JANUARI 

Volksunie-afdeling Antwerpen 
sloot aan bij het strijdkomitee ' 
« Vlaams-Brabant ». Sektie Oost 
steunt dan ook volledig en met 
geestdrift de akties van dit komi-
tee. Daarom roept het sektiebe-
stuur alle leden en simpatizanten 
op om op zondag 14 januari mas
saal deel te nemen aan de grote 
betoging te Vilvoorde in de wijk 
het « Voor » tegen de franstali.?e 
missen aldaar. 

Verplaatsing geschiedt met auto
bussen en personenwagens. Samen
komst : Groenplaats te Antwerpen 
om 8 uur 30 stipt. Maak propagan
da van m a n tot man. Alle inlich
tingen bij de zetel van het komi-
tee ! « Strijdkomitee Vlaams Bra
bant », Vermeulen Luc, Transvaal
straat 50, Berchem. Tel. 306678. 

Berchem 
VU-BAL 

« De Filozoof van Hagem » was 
wel de oorzaak dat ons bal een 
beetje later dan gewoonlijk op gang 
Kwam, maa r uiteindelijk liep de 
ru ime feestzaal Rubens bomvol 
met danslustigen en heerste er de 
gezellige sfeer die de VU-dansfees-
ten kenmerkt. 

Een vijftal bereidwillige dames 
en juffrouwen zorgden ervoor dat 
de duizend loten van onze tradi
tionele tombola smolten als sneeuw 
voor de zon en dat een honderdtal 
prijzen een nieuAve eigenaar kre
gen. Twee hofmeesteresjes brachten 
op 'n minimum van tijd al de be
schikbare loten van de « Tombola 
voor Vlaamse Harten » aan de man 
(of de vrouw). 

Als dank voor de trouwe steun 
aan ons maandblad « Up tep 
Berch » werd een der beschikbare 
prijzen verloot tussen de adver
teerders van dit blad. Het lot viel 
op ff Huis Lagast » aan wie een 
prachtige blokfoto, de IJzertoren 
\ oorstellende, zal aangeboden wor
den. 

Aan alle schenkers, medewerkers 
en • aanwezigen onze oprechte 
dank. 

Borgerhout 
MAANDELIJKSE 
LEDENVERGADERING 

Onze maandelijkse ledenverga
dering wordt gehouden op vrijdag 
1? januari om 20 uur 30 in ons lo
kaal « Nieuwe Carnot », Carnot-
straat 60, eerste verdieping. 

Behalve de gewone dagorde zal 
Willem De Meyer ons vergasten op 
enkele van zijn liederen. 

KOLPORTAGE 
Zondag 14 januari komen de ou

de wijken opnieuw aan de beurt 
doch ditmaal de straten gelegen 
tussen Turnhoutsebaan en stad. 
Bijeenkomst 15 minuten vroeger 
dan naar gewoonte dus te kwart 
voor tien op het Laar. Buiten on
ze vaste ploeg verwachten wij veel 
nieuwkomers. Einde rond 12 uur. 

Borsbeek 
ONONDERBROKEN AKTIE 

Ondanks de eindejaarsdrukte 
gaat de VU-aktie in onze gemeente 
ononderbroken verder. 

De aanwinst van nieuwe leden 
bedroeg in november en december 
samen 26 en op vier maanden tijd 
47. 

Ons blad « De Voorpost » werd 
op 1600 eksemplaren over gans de 
gemeente verspreid. 

Er werd tevens een speciaal be-
richtenblad voor al onze leden ver
stuurd. 

In totaal werden de laatste 4 
maanden ruim 100 huisbezoeken af
gelegd. Op vele plaatsen kon onze 
werkgi-oep voor sociaal dienstbe
toon zeer nuttig en zeer gewaar
deerd werk verrichten. 

Zondag 7 januari kolportage met 
« Wij » op de Springhaenwijii. 

Boechout 
UITBOUW AFDELING 

De voorbei-eidingen voor een el-
gen VU-afdelingswerking hebben 
ondertussen de gewenste vorm aan
genomen. Weldra zal overgegaan 
worden tot de organizatie en de 
uitbouw van de bestaande kern. 
De tientallen Boechoutse leden, 
abonnementen en simpatizanten 
danken de Mortselse propagandis
ten voor hun bindend en voorbe
reidend werk. 

Alle inlichtingen bij dhi;. W. 
Claessens, Liersesteenweg 197, 
Mortsel (tel. 513909) (PCR nr. 1151-
12, Volksunie, vzw. Mortsel). 

Broechem 
OVERLIJDEN 

O p 22-12 jl. overleed op 39-jarige 
leeftijd ingevolge een smartelijk on
geval ons medelid G. De Cuyper. 
Aan echtgenote, kinderen en fami
lieleden betuigen vv'ij onze oprech
te deelneming. 

VERNIEUWING LIDKAARTEN 

EN 
LEESGELD W I J 

Wij verwachten dat alle leden 
hun lidkaart zullen vernieuwen bij 
de aanbieding en zullen pogen 
nieuwe leden bij te winnen. Diege
nen die door omstandigheden hun 
leesgeld voor Wij nog niet zouden 
hebben vernieuwd geven we de 
raad, indien ze geen enkel nummer 
willen missen zich onverwijld in 
verbinding te stellen met W. Duys 
die deze zaken wel in regel brengt. 
Wacht zijn bezoek niet af. 

ABONNEMENTEN 
Steeds komen nog nieuwe lezers 

uit onze gemeente onze rangen ver
groten. Kent gij nog simpatizanten 
of mogelijke abonnenten verwittig 
W. Duys, hij zal het mogelijke 
doen. 

1968 
Aan al onze leden en familie

ledenen onzer broechemse lezers 
wensen we een gelukkig en voor
spoedig 1968. Vreugdevol m a a r 
Aooral vredevol. 1968 brengt ons 
zeer dicht bij de volgende normale 
parlementsverkiezingen en moet 
voor de afdeling een vernieuwde 
start betekenen en een volgehou
den afdelings-aktiviteit. Nieuwe le
den en simpatizanten zijn nog 
steeds van harte welkom. 

UITGAVEN 
De zopas verschenen brochure 

\ an volksvertegenwoordiger Cop-
pieters is ter beschikking en aan
bevolen : « Universitaire Expansie » 
\oor of tegen Vlaanderen - Kerk 
en Slaat in het geding » tegen 30 
fr. 

Een nieuw uitgegeven stylo 
(IJzerbedevaartkomitee) met een 
punt in syntetische vezel en ver
vangbaar inktpatroonsoft punt is 
verkrijgbaar tegen 15 Ir. 

DAVIDSFONDS BROECHEM 
O p 25 januari e.k. organizeert 

Davidsfonds Broechem een politiek 
debat met vertegenwoordigers van 
de CNF, BSP, PVV en VU. 

Edegem 
KULTURELE KRING 

Vrijdag 19 januari 196S om 20 
imr in de parochiezaal H. Fami
lie gaat een gespreksavond door 
over : « Verhouding : gelovige-
ongelovige » met e.p. B. Declercq 
(dominikaan) en prof. dr. J. Kruit
hof als inleiders. 

Herenthout 
IN MEMORIAM 

Op 29 december ontviel ons een 
t iouw lid, een trouw kameraad en 
'n overtuigd vlaming ons aller 
vriend Frans Verstrepen. 

Vele kameraden en vrienden 
woonden de begi-afenis bij. Een 
mooie bloemenkrans \ an de Volks
unie-Herenthout siert zijn laatste 
rustplaats. 

Aan de familie ons oprecht leed
wezen. 

SPREEKBEURT 
FL. GRAMMENS 

O p 27 januari zet onze afdeling 
liet nieuwe werkjaar in met een 
spreekbeurt van Flor. Grammens 
over « veertig jaar harde Uilen-
sjjiegel-politiek ». 

BESTE WENSEN 
De Volksunie Herenthout biedt al 

haar trouwe leden haar beste wen
sen voor het nieuwe jaar aan, in
zonderheid een groeiende aktief 
deelnemen in ons VU-bewegingsle-
ven. 

Hofstade bij Mechelen 
VOLKSUNIEBAL 

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

Merksem 
KERSTFEEST 

Zoals vorige jaren is ons kerst
feest voor de talrijk opgekomen 
kinderen en kleinkinderen van on
ze leden een waar sukses gewor
den. Het programma van het kerst
feest was zeer fijn en leuk voor de 
kleinen. Na een typische kunstvoor
stelling zorgde mini goochelaar 
Mare Stevens voor de pret, die zo
wel de groten als de kleinen ver
baasde met zijn kunstjes. 

Terwijl de kleinen lekkere koek
jes knabbelden en te drinken kre
gen verkochten de moeders de lo
ten van de tombola en deden de 
vaders hun best aan de tapkast. 

Toen kwamen de kleinen zelf op 
het toneel met volle toewijding in 
ontroerende eenvoud. Het was wer
kelijk een echt kerstfeest dat ook 
de ouderen eens goed aan het har t 
doet. Na de trekking van de tom
bola met talrijke en prachtige prij
zen werden aan de kleinen de wel
gevulde kerstzakken uitgereikt. 
Voorzitster mevr. Leysen dankte 
allen en toen de laatste tonen van 
de Vlaamse Leeuw hadden geklon
ken viel de helft van Merksem zon
der licht. 

Aan alle vrouwen van onze afde
ling, die weken en dagen aan de 
voorbereiding gewerkt hebben en 
aan alle milde schenkers onze har
telijke dank. 

W I J WENSEN 
Aan al onze leden, aan al de 

vrienden en simpatizanten van de 
N'olksunie, aan al de kameraden, 
vlaams - nationalisten van Merk
sem een zalig kerstfeest, een geluk
kig nieuwjaar 1968. Voorspoed en 
gezondheid voor de familie en al
len, die u dierbaar zijn, strijdvaar
digheid, goede kameraadschap, in 
houwe trouwe voor Vlaanderen, 
waar reeds zoveel voor geofferd is, 
en waar nog zo oneindig veel voor 
moei gedaan worden. 

VOOR ONZE SOLDATEN 
Tijdens de eindejaarsweken werd 

door onze vrouwenafdeling ook ge
zorgd voor de jongens van onze le
den die lans hun militaire dienst
plicht vervullen. 

VOOR ONZE OUDE 
KAMERADEN 

De vrouwenafdeling bezorgde aan 
huis van onze oude strijdmakkers 
of hun nabestaanden een mooi 
Kerstmis en Nieuwjaarsgensehenk. 

VROUWENAFDELING VU 
Vrijdag, 12 januari 1968, te 20 uur 

30 in Tijl, vergadering voor de vrou
wenafdeling, waarop allen verwacht 
worden. 

Mortsel 
EINDEJAARSAKTIE 

Onze kerst- en nieuwjaarsaktie 
veroorzaakte voor onze afdelinga-
werking een overweldigende sim-
patie. 

Wij danken de talrijke medebur
gers die hun speciale simpatie be
tuigden door .storting op onze PCR-
nr. 1151.12 \ an de abonnementsbij
drage. 

LIDKAARTEN 1968 
Onze wijkleiders worden ver

kocht de hun loeAertrouwde lid-
kaaiten af te rekenen voor 15 ja
nuari. Afrekening der verkochte lo-
ten-tombola der Vlaamse harten, 
wordt gelijktijdig verwacht. 

Wondelgem 
BESTUURSVERKIEZING 

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

BRABANT 

Anderlecht 
WERKKALENDER 

7-1 : kinderfeest door de afdeling 
Dilbeek. 

21-1 : grote gewestelijke kolpor
tage in de gemeenten Groot-Bij
gaarden en Zellik. 

Tot 21-1 abonnementenslag. 

Asse 
KANTONNALE 
VERGADERING 

Zaterdag 13 januari 1968 te 20 
uur heeft te Hekelgem de drie
maandelijkse kantonnale vergade-
] ing plaats in « Oud Zandtapijt ». 

Door de leden van het bestuur 
van Hekelgem, bijgestaan door de 
arrondissementsploeg worden mor
gen zondag 7 januari over de gan
se gemeente 1.000 « Wij » num
mers en het jongste VU-pamflet 
gratis verspreid. 

Nadere inlichtingen bij de arron-
dissementssekretaris Guido Van-
derstraeten, Toekomststraat, Weer
de ( te l 015-62157) of de heer Jan 
Van Goetheni, Bellestraat 87 te He
kelgem 

DÏibëêk 
JEUGDTONEEL 

Op zondag 7 januari 1968, om 15 
uur stipt, in de zaal Sint-Terezia, 
Sint Terezialaan 75, te Dilbeek, to
neelvoorstelling voor onze jeugd 
door het schooljeugdteater « Het 
sprookje van de goede rechter ». 

Kinderen 10 fr., volwassenen 20 
fr. 

hHYPOTEKEN 
f 7>"-- 2- en 3-< PANG 

TOT tOC% Sia ^^•mDt VArt 5 TOT JOMAR 
BlROePSKREDI£TEN .M' IHfSTANDIGSN. 
UITBKZiilt- ii.':<COI> tMT • STOCK en? 

MEVEKAN 
TerRmerenlaan. 57 Deurne-C. 
• wt'fOWfV "^HU'S • TEL'- 3S tQ7r.' • K:ij 5.» 

ZOEKERTJES 

Als bijverdienste gevraagd : 
plaatselijke agenten, telefoon nood-
eakelijk, hoge kommissieionen, geen 
verzekeringen. Gesteund door grote 
publiciteit. Schrijven E t 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 
ontwerpen, 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, Genlbrugge, tel. 09-
527287. 

21, 

GELDLENINGEN voor elk doèh: 
dóoi^parbkuher- kl'^ ^5.1971'9-m 

Hoofdredakteur : 
T. van Overstraeten 

Alle briefwisseling voor re-
daktie naar : 
Rotalyp, Sylv. Dupulslaan 
110, B I us. 7. - Tel. 23.11.98 

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

Jaarabonnement : 300 fr. 
Halfjaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 95 fr. 
Abonnement buitenland : 

480 fr 
Steunabonncnient : 820 fr. 

( m i n m u m ) 
Losse nummers : 8 fr. 

Alle stortingen voor het blad 
op postrekening : 1711.39, 
«WIJ» Vlaams-nationaal week
blad. 

Veranlw. ui lg. Mr. F. Van der 
Elbt, Bei/.egenislr. 20, Brus. 12 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS -GLASAL 

Engerslra^t 161, Erp'^-Kwerps 
Tel. . 02/59 77.83 

DE EMIGE KEbhEN 
IN ELBOPA 

O N V E R W O E S 'f B A 'v R 

« PIET POT ). 
Antwerpen s gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieler Potstiaat 4 

(bij Suikerrui) 
Open van af 8 uur "s avonds 
Maandag en dinsdag gesloten 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau u.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. Schelde 
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 Ojene - Kortrijk 

LB 113 

EURO-DOMI 
Moderne wooninricht ing 

Kruidluinlaan 6 
(tussen A. Maxlaan en 

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

LB 114 
BLAi\KE\BERGE 

cc R u b e n s h o f » 
Westblr. 79 - 1. . (030)4157] 

Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

LB 115 

« V l a a m s H u i s » K n o k k e 

Kamers - \ol pension 
gezellige sfeer. 

Vermindering voor groepen. 
Elisabethl. 105. - Tel. 632 70. 

LB 116 
Breydelhof - BRUGGE 

Jozef Su\ecs|radl 2 
Gelagzaal - 120 plaatsen 

Tel. 050/350.07 
l.B 117 

Fr. PARQUIN P.v.b.a. 
Lg I.obroekslraat 44 

ANTWERPEN 
Telefoon : 03/36.16.47 

Kuipen en slapelbakken voor 
pekel, diepvries, verpakkiiH.', 
stockerjng. 
Polyethyleen : zakken, " " I I -Ü 
en folie op rol 

LB \Ji 
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Brassel - Halie - Vilvoorde 
AGENDA VAN DE 
WINTERWERKING 

(K. = kol portage.) 
(K.V. = kantonnale vergadering.) 
7-1 : K. te Hekelgein. Kosteloze 

\ erspreiding. 
13-1 : K.V. Asse te Hekelgem. 

N'olksvergadering. 
14-1 : betoging te Vilvoorde «: Het 

\ oor ». 
18-1 : K.V. Schaarbeek. Binnen

stad. 
19-1 : Vergadering arrondisse-

menlsbestuur. 
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. 
Hinde van de 2de fa/.e van de 

abonnementenslag. 
7-3 : KV. Eisene. 
14-3 : KV. Ukkel. 
21-3 : K.V. WoKertem. 
31-3 : einddatum \ an de verkie

zingen der nieuwe aldeling.sbeslu-
ren 

Provinciale Kaderdag v<x)r de ar-
roudissenienten Leuven en Brussel. 

3-4 : K.\'. N'ihoorde. 

DE ABONNEMENTENSLAG 
Ons arrondissement ligt monien-

teel op kop in de rangschikkiii;j. 
Het hangt sledits \ an l \ v )>ersoon-
lijke inzet al dat ^̂  ij die ereplaats 
behouden. 

Reeds twee afdelingen bereikten 
en o\erschredcn hun .streefnorni • 
Kraainem en Kppegenl-^^ eerd'--. 
Wie \ ülgt V 

VILVOORDE-HET VOOR 
Alihtanten aller afdelingen vere

nigt L ! In de wijk « Het \ 'oor « 
te Ni Koorde op zondag ll.l.tiü tus-
.sen 10 uur en 12 uur. Abonnemen
tenslag, financiële niobiliz.atie en 
sociaal diensllietoon mogen voor 
de/e paar uurtjes opzij gescho\ en 
worden om plaats te ruimen voor 
liiassale deelname aan de betoging 
tegen de verfransing \ an vhuunse 
gemeenten. \ \ i e komt kan slagen 
krijgen. 

Brussei 
AR.i.-BESTUUR 

Het arrondissenientsbestuur ver
gadert op vrijdag 19-1-68 te 20 uur 
iu « Uilenspiegel », Pletinckxstrant 
38, te Brussel 1. Behalve de leden 
van het arrondissenientsbestuur 
moet deze vergadering bijgewoond 
IV ordeu door de mandatarissen van 
kamer en provincie, de provinciale 
voorzitter en de algemene penning
meester. 

KOLPORTAGES 
Op 7 januari : kosteloze versprei

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

Groot-Bijgaarden en Zellik. 

VLAAMSE DANSSCHOOL 
ONDER ONS 

Zondag 7 januari te 14 uur nieu
we kursus voor beginners in het 
oelenlokaal Graaf Van Egmont. Te 
15 uur 3Ü les voor gevorderden. I e 
2(1 uur gezellige vrije oefenavond. 

PROPAGANDA?AMFLET 
Het arrondissenientsbestuur be

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

Schriftelijk verzoek om gratis le
vering bij de heer Theo Beenders, 
Leuvenbaan 39, tot 31 januari. 
VLAAMSE 
KAMERAADSCHAPSAVOND 

Zaterdag 13 januari a.s. om 20 
inu- 30 in de verruimde kelder 
« nienspiegel », Pletinckstraat 38, 
Brussel 1, richten de VU, de Vlaam
se gemeenschap en verwante vere
nigingen een daverende kameraad

schapsavond in. Zang, muziek en 
dans in de « katakombenkelder ». 
Algemene leiding : Bob Maes, ani
mators : René Lepeer en De Ze-
venslag. Gratis toegang. 

Essene • Hekelgem • Teralfene 
KALENDER 

Zondag 7-1-1968 : gratis versprei
den van 1.000 nummers « Wij » en 
het anti-PVV pamflet in Hekelgem. 

Zanterdag 13-1-68 : kantonale 
vergadering "m het « Oud Zandta-
pijt » te Hekelgem. Tevens open
bare meeting met als sprekers : 
volksvert. Vic Anciaux en arr. voor. 
Tuur Ebraert. Huldiging van het 
150ste lid van onze afdeling. 

Zaterdag 17-2-68 : ons VU-nacht-
bal in de zaal « Sportwereld *, 
Brusselbaan, Hekelgem. 

Orkest « The Rjcardo's » met 
Frieda Rock en Ronny Remiss. 
Aanvang 21 mir. 

Zondag 25-2-68 : kolportage te 
Essene door de ploeg van onze af
deling. 

Zondag 31-3-68 : kolportage te 
Teralfene door dezelfde ploeg. 

Abonnementenslag : van het arr. -
Brussel moet onze afdeling het 
hoogst aantal, nl. 15, nieuwe abon
nementen werven. Op kerstavond 
waren het er, dank zij onze voor
zitter A. De Schrijver, reeds 17. 
Met 154 leden en 88 abonnemen
ten zijn we voor het ogenblik ver
uit de sterkste afdeling van het 
kanton Asse. Wij vragen niet lie
ver dan dat een van de andere af
delingen van ons kanton ons de 
loef zou afsteken. 

Halle 
KANTONNALE 
VERGADERING 

De e.k. driemaandelijkse kanton
nale vergadering voor ons kanton 
liceft plaats op vrijdag 26-1-68 te 20 
uur in het lokaal « de Sleutel », 30 
(rrote Markt, te Halle. Ook in ons 
l^anton is een zwaar winterpro-
gianima af te werken : de alwn-
nementenslag, de financiële mobili-
zatie, de uitgave van « Ons Bra
bant ». 

Ciezien het belang van deze ver
gadering rekent het arrondisse-
mentsl^estuur op de aanwezigheid 
van alle bestuursleden der afdelin
gen Leerbeek, Halle, St. Pieters-
Leeuw, Dv\ori) en Elingen. 

Jette 
ABONNEMENTENSLAG 

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

Kessel-Lo • Leuven • Heverlee 
TEGEN 
BEDRIJFSSLUITINGEN 

De Volksunie zal haar plicht 
doen bij de politieke bewustmaking 
en parlementaire aktie inzake het 
\Taagstuk van de tewerkstelling in 
het arrondissement Leuven en 
meer bepaald wat de gevolgen be
treft van de sluiting der m Ateliers 
Belges Réunis ». Op vrijdag 12 ja
nuari a.s. te 20 uur belegt de VU 
een voorlichtingsvergadering in de 
z:>al m Het Bad » te Kessel-Lo met 
als sprekers volksvertegenwoordi
gers H. Schiltz (lid van d e parle
mentaire kommissie voor Ekonomi-
sche Zaken) en dr. Anciaux (die 
over de zaak van de ABR interpel-
leert). Iedereen op post, brengt 
vrienden-axbeiders mee ! 

Laken 
HERNIEUWING 
ABONNEMENTEN 

Bel het afdelingssekretariaat op 
na 17 uur ; 266451. Wij komen het 
leesgeld bij u thuis ophalen. 

Leuven 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 7 januari kolpor-
teren wij met « Wij ». 

Bijeenkomst om 9 uur aan de 
Opera, Bondgenotenlaan. 

Molenbeek 
KOLPORTAGES 

Door de afdeling Jette werd een 
ploeg samengesteld die om de 14 

dagen met ons weekblad « Wij » 
zal kolpoiteren in een gemeente 
\ a n ons arrondissement (telkens op 
een zondag als de arrondissemen-
tele ploeg er niet op uittrekt). Ook 
de afdelingen Molenbeek en Koe-
kelberg - Ganshoren verlenen hun 
medewerking. 

We ho()en op een flinke opkoni-il 
(vooral op enkele jongeren wordt 
gerekend) op 14 januari a.s., wan
neer we Lot zullen bezoeken. 

Bijeenkomst om 9 uur aan het 
station van Jette. 

Schaarbeek 
BELANGRIJKE VERGADERING 

De e.k. driemaandelijkse kan
tonnale vergadering voor ons kan
ton heeft plaats op donderdag 18-
1-68 te 20 uur in de zaai « Café 
de la Limite », Walckiersstraat 10 
te Brussel 14. E> valt heel wat te 
plannen en te bespreken : abonne
mentenslag, de financiële mobiliza-
tie, uitgave van «t Ons Brabant »-, 
enz_ Gezien het belang van deze 
vergadering rekent het arrondisse-
mentsbestuiu- op aanwezigheid van 
alle bestuursleden der afdelingen 
Diegem, Evere, Schaarbeek, Steen-
okkerzeel, Zaventeni. 

St. Kwintens-Lennik 
VERGADERING 

De e.k. kantonale vergadering 
heeft plaats op donderdag 1-2-68 te 
20 uur in de zaal Rialto bij « Pitje 
\Tin 't Steentje », Gijselenstraat te 
St. Kwintens-Lennik. Het arrondis
senientsbestuur verwacht er de be
stuursleden van de afdelingen Oe-
tingen - Galmaarden - Vollezele, 
Scheiidaal. St. Kwintens-Lennik, 
(Jooik en Roosdaai. 

Tienen 
TEGEN 
BEDRIJFSSLUITINGEN 

De Volksunie belegt op donder
dag 25 januari a.s. te 20 uur in de 
sladsfeestzaal te Tienen een grote 
voorlichtingsvergadering over de 
sluiting van de «t Ateliers Belges 
Réunis » en het vraagstuk van <le 
tewerkstelling in ons arrondisse
m e n t Sprekers zijn : volksvertegen
woordigers H. Schiltz en dr. An
ciaux (die in de kamer over de 
ABR zal interpelleren). 

Iedereen is welkom, VU-leden 
en militanten brengen vrienden
arbeiders mee. 

KOLPORTAGE 
Zondag 14 januari kolportage 

met « Wij ». Bijeenkomst om 9 uur 
aan de Opera, Bondgenotenlaan te 
I>euven en om 9 uur 30 te Tienen, 
Grote Markt. 

Vilvoorde 
WERK VOOR DE BOEG 

Héél wat werk voor de boeg in 
ons kanton. Behalve de reeds aan 
gang zijnde abonnementenslag en 
de financiële niobiiizatie zijn vol
gende aktieplannen eveneens uit te 
werken : 

Op 14-1-68 van 10 uur tot 12 uur: 
deelneming aan de betoging te Vil
voorde, wijk « Het Voor ». Wel
licht wordt de betoging van 14-1-6S 
doorslaggevend in de strijd voor 
het behoud van het vlaams karak
ter van de wijk, van de gemeente 
en van de omliggende gemeenten. 
i\u moet hard van zich afgebeten 
\v o rden ! 

Op 4-2 : met de arrondissenients-
ploeg en zoveel mogelijk militanten 
uit de afdelingen wordt er gekol-
porteerd te Machelen. Nadere richt
lijnen volgen. 

O p 18-2 : opnieuw kolportage, 
ditmaal te Eppegem en omliggende 
(Weerde, Zenist). 

Ook hier rekent de arrondisse-
mentsploeg op medewerking van de 
lietrokken afdeling. 

Weerde 
BAL VAN DE VMO 

Zaterdag 10 februari 1968 houdt 
de VMO Mechelen te Weerde haar 
propagandabal in de zaal « Flora », 
Dorpstiaat. 

Wolvertem 
GESLAAGDE VERGADERING 

Te Londerreel had de kantonnale 
vergadering voor het kanton Wol
vertem plaats. De opkomst van de 
liestuursleden en sinipatizanten der 
betrokken afdelingen was zeer be
vredigend. Het aan gang zijnde 
winterprogramma werd druk be
sproken en de nadruk werd gelegd 

op volgende hoofdbrokken : abon
nementenslag, financiële niobiliza-
tie en de organizatie van het so
ciaal dienstbetoon. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

De medewerkers van het Cen
trum voor Dienstbetoon beschikken 
o\er de mogelijkheid een beroep 
te doen op het arrondissementeel 
sekretariaat van het Centrum voor 
de gevallen waarmee ze geen raad 
wreten. Het volstaat een daartoe be
stemd formulier in te vullen en 
binnen de acht dagen krijgt men 
het antwoord op hun vragen thuis 
gestuurd, 

Het siikses van het sisteem heeft 
er ons toe aangezet deze hulpverle
ning uit te breiden tot alle be
stuursleden van de afdelingen en 
zelfs tot alle gelegenheidsmedewer-
kers. 

Deze week krijgen alle bestuurs
leden een tweetal van deze formu
lieren ter kennismaking thuis ge-
sluind. Gelegenheidsmedewerkers 
mogen zich. altijd in verbinding 
stellen met het arrondissementeel 
.sekretariaat van het Centrum voor 
Dienstbetoon, p-a Dorp 33, Baar-
degeni. 

DOKUMENTATIE-
CENTRUM 

Het arrondissementeel Studie-
en Dokunientatiecentrum zoekt nr 
15 (augtuslus 1967) en nr 16 (sep
tember 1967) van het maandblad 
« De Nieuwe Dag ». 

Wie helpt ons aan deze nuni-
niere ? Te sturen aan Willy Cob-
baul. Dorp 33, Baardegem. Dank 
bij voorbaat. 

Deinze - Petegem • Astene 
DANSFEEST 

Zaterdag 20 januari 1968 om 21 
uur houdt deze afdeling haar 3de 
dansfeest in het Gasdiof D'Hulhae-
ge te Deinze. Orkest : Bert Ber-
ten. Inkom : 50 fr. 

Erembodegem • Terjoden 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 
Zondagvoormiddag 7 januari e.k. 

te 10 uur houdt provincieraadslid 
Urbain De Graeve in de parochie
zaal zitdag voor het nakijken van 
uw aanslagbiljet voor de onroeren
de voorheffing. 

Gent 
KULTURELE AVOND 

De vlaanisnationale Studenten-
unie, afdeling Gent richt op 15 ja
nuari a.s. een kulturele avond in 
met de medewerking van het Lu-
releikabaret nlt Nederland, dat de 
show « Oud Zeer » te Gent in pre
mière brengt. Kaarten en lokatie 
in het GSK, S L Pietersnieuwstraat 
45 te Gent van 12 tot 14 uur en in 
de VTB, Kalandenberg, Gent van 
'14 uur 30 af. Toegangsprijzen 70 en 
50 fr., studenten 50 en 40 fr. 

KAMERAADSCHAPSAVOND 
Voor de 4de maal nodigt de gent-

se VMO uit tot deelname aan haar 
kameraadschapsavond op zaterdag 
27 januari 1968 om 20 uur in het 
spijshuis « St Arnold », Kortrijkse-
poortstraat 161, Gent. Deelname in 
de onkosten, koude schotel inbegre
pen : 30 fr. Inschrijven bij M. Van 
Hemelrijck, Eendrachtsstraat 128, 
Gent, tel. 09-234138. 

Oudenaarde 
ARR. RAAD 

De arr . raad komt samen 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 
uitnodiging. De « peter » van ons 
arrondissement I.v.ni. de abonne
mentenslag, senator prof. Elaut, zal 
do vergadering bijwonen. 

St. Niklaas 
•BESTUURSVERGADERING 

O p 27-12-67 had een eerste ver
gadering plaats van het nieuwge
kozen afdelingsbestuur, bestaande 
uit de hh. apoteker Maes Lode, 
voorzitter, Aendenboom Albert, De 
Backer Joris, De Graeve Guido, 
De Jonge Willy, De Maere Frans, 
Mw. Vaa der Eecken, Heirwegh 

Gustaaf, Rinibant Herman en Wie-
landt Etienne. 

Tevens werd Leo Van Hoeylandt, 
voorzitter van de plaatselijke VU-
JO-afdeling als gekoöpteerd lid 
aangenomen. 

Er werd een eerste werkplan ter 
studie gelegd voor het vormen van 
een verkiezingsfonds. 

KAMERADENBAL 
Op 1.3 januari grijpt in de Gulder» 

Schaduw te Waasmunster het eer
ste kanieradenbal plaats, ingericlit 
door het St. Maartensfonds. 

Kaarten 50 fr., tel 03-760420. 
VU-BAL. 

O]) 3 februari in « Terminus » 
het jaarlijks Vü-bal. Orkest De Ro-
nieos. 

Tielrode - Elversele 
EIGEN AFDELING O P G E R I C H T 

Vrijdag 22 december jl. ging in 
aanwezigheid van volksvertegen
woordiger Maurlts Coppieters en 
vïin verscheidene leden van het ar-
rondlssementsbestuur de stichtings
vergadering door van de afdeling 
Tielrode-Elversele. Het voorlo()ig 
liestuur ziet er als volgt uit : voor
zitter : Karel Van der Borght, Dur-
mestraat 14, Tielrode; sekretaresse: 
mevr. Van der Borght-Van Puyen-
broeck, Durmestraat 14, Tielrode; 
propagnnl-( en organizatie : Rik 
Van den Bosch, Antwerpsesteen
weg 18, Tielrode; penningmeester s 
Gustaaf Goossens, Broekstraat 29; 
leden van het bestuur : P ruden t 
Anne, Hogenakkerstraat 22, Tielro
de, afgev. arr. raad en Arniand 
Roelandts, Diuniestraat 33, Tiel
rode. 

WEST-VLAANDEREN 

Alverlngem 
ZITDAG 
VOLKSVERTEGENWOOR. 
DIGER E. LOOTENS 

Voortaan zal onze volksvertegen
woordiger zitdag houden voor .so
ciaal dienstbetoon te Alveringem 
iedere eerste zaterdag van d e 
maand te 11 uur 45 in « 't Vlier
hof » bij E. Descheppere, Dorp. 

Brugge 
BESTUURSVERKIEZING 
Voor de bestuursverkiezing van de 

afdeling Brugge zijn reeds enkele 
kandidaturen binnen. Leden die ak-
tief wensen deel te nemen aan d e 
uitbouw van de afdeling worden 
verzocht hun kandidatiuir te stel
len bij prop. leider Luc Bols. 

PROEFNUMMERS 
Proefnummers van « WIJ » lig

gen ter beschikking van de propa
gandisten en wer>'ers in het Brey-
delliof, Suvéestraat. Eerstdaags zul
len ook e-xemplaren van de bijzon
dere uitgave van s W I J » ter be
schikking zijn. 

ARR. BLAD 
Volgende week zal dit blad, nr. ?, 

van de pers komen en op ru ime 
oplage in het arrondissement Brug
ge verspreid worden. 

Kortrijk 
D RIEKONINGENFEEST 

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

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

Roeselare - Tielt 
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. 

Veurne - Diksmuide - Oostende 
BELANGRIJK BERICHT 

Een uitgebreide arrondissemen
tele raadsvergadering heeft plaats 
op zondag 14 januari e.k. te 10 uu r 
in 't Vlaams huis te Diksmuide. 

Voornaamste punten op het agen
da : abonnementenslag, financiële 
mobilizatie en de bestuursverkie-
zingen van februari. Wie over geen 
eigen ver\'oer beschikt, n e m e 
kontakt niet hun afdelingsvoorzit
ter of sekretaris. E r worden geen 
persoonlijke uitnodigingen verzon
den. 
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IN IEDERE PROVINCIE... 1 5 % GOEDKOPER NK ZIJ: 
1 . vooraf juiste in format ie en budgeter ing 

2 gratis f inancier ingsdienst die U tot 90 % aan geld kan inelpen 

3. een ontwerp zoals U 't nooit had durven dromen 

4. kunstenaars voor u w inter ieur en sierHiaard 

5. ' n staf van specialisten met jarenlange ervar ing 

6. massale aankoop der grondstof fen 

7. 'n bestudeerde technische u i tvoer ing - steeds konstrukf ief 

8 600 t rouwe arbeiders en medewerkers. 

Geen bSuf... onze k l iën fen bewi jzen het 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 

« y v w m n>M MFv I c . 

V « ^ a » . i » ^ « 

D o s s i e r 6 6 / 2 5 

10 November I<*fi7. 

\ a n tJe Mc^r W.A. Kunreiï 

\ lgemoen Bouwbedr. Kunni'n*' 

> le i r Ifl -Anwerpen , 

Geachte Ke«r, 

Ik s t e l met v o l d o e n i n g v a s t Hat de l a a t s t e werken en 
^ e r 8 t e l ^ l n e e n a a n mi jn bouw,waarvan »pri»ke i n Uw .aange tekeiid. s c h r i j v e n 
«an 6 s e p t e m b e r l ' . K o r r e k t en met «oed r e s u l t a a t werden 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 / o n d e r U 
l i 3 ï - t e l i j k t e danken voor h e t b c j r i p en de b e r e i d w i l l i g h e i d d i e U t e n 
w i j n e n o p z i c h t e b e t u i g d "hebt , 

Alvor tn-s d i t d o ' i s l e r t e s l u i t e n wens i k U nog t e f e l i c i t e r e n 
v o o r de p r i m a k w a l i t e i t Uwer bouwwerken en n a t e r i a l e n , a I s o o k voor de 
p e r f c k t e -service en rie ho«e bekwaamhe id van Uw w c r k l e t d c r . d t Heer 
\cvn i ^ n s , 

Mt t 7 i j n tnorm d o o r r e t t ln( tsvt rmoiren en met / l i n o n f e i l b a r e 
o r e a n t s j i t l e r in dwing t h i ] o n t e n e n s p r e k c l l ik e e n i c I e r s ' e e r b i e d *f. 

^let de Kt^Ate hoogacht inc. 

NAAR UW BUDGET... 
VOORAL DEGELIJK 

1. u i tzonder l i jke vochtisolatie • de spouwmuren en rooding die overal uitsteekt. 
2. thermische isolatie : bu i tenmuren in DIKKE GEVELsteen, b innenmuren in gebakkon 

steen NOOIT snelbouwblokken in assebeton. 
3. verstevigde ramen . door gebruik van de beste afrikaanse houtsoort van eerste kwa» 

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

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

i jzer, enz .. 
7. v loeren naar ieders smaak, marmer parket, grani to, tapisple in, plast i feutre, enz . . . enz. . . 

"'^tl'^u-^ '-'LJ.'^~~^' 

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

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

Bei 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 in grond, visvi j
vers, bungalows vanaf enkele 
franken per vierkante meter. 

Uitzonderlijke gelegenheden. 

Tel. (011)544.42 

Winterslagstraat' 22 

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

Bel nu: (016)459.28 
Rotselaarsebaan 37 

Holsbeek 

Dagelijks 

Tönissteiner 
drinken ! 

Nieuw ! Nieuw ! 
• 

Speciaal 
yoor de 

ademtest 
2 Tonja's 

TONIC WATER 
en alles is Oké 

Wat is TONJA? 
Een produkt van 

Tönissteiner 
Sprudel 

Bruisend bronwater met toevoe
g ing van extracten van 

Cinchona-basf en 
bit tere oranjescl i i l len 

Sinds meer dan 2.000 jaar 

Import ABTS 
Tiensesteenweg 1 28 

Korbeek-Lo 
Tel. 016/463.11 

VERSE ZEEVIS 
Visverdelers en dlepvriea-
houders, vraagt inlichtin
gen en prijslijst 

FIRMA DEPREZ 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

Te l . : (059) 717.15 
LB 109 

WIM MAES 

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

— rek ar I1ÜÜ/37.3ÜÖ van 
V.M O Antwerpen ol 

bet 

bel - rek or 110ü/3b.971 van 
Vlaams Solidariteitsfonds 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder tnijn persoonlijk toe
zicht 

Ook een VLAAMS verzekeringsmakelaar kan U beslisi-
aan de voordeligste voorwaarden verzekeren. 

Wees konsekwent en wend U daarom tot het 

Verzekeringskantoor | v • hfl ^ k b d 

Parklaan, 14, ZAVENTEM 
Tel. (02)20.18.59 
Keuze uit 80 verschil lende maatschappijen. 
A fdoende hu lp b i j schadegeval. 

O p aanvraag en VRIJBLIJVEND alle gewenste inl icht ingen 
Eventueel overname van uw bestaande verzekering b i j de huid ige maatschappij. 

Hebt u ze allemaal ? 

— Sociaal-ekonomisch ontwikkelingsplan voor 

Vlaanderen 1966-1976 . . . » « • 

•— Brussel, stad zondei gezicht i « « t « » « i i 

— Het Tweede Aktivisme . . • » • • » » • > • 

— 40 iaar Vlaams Nationalisme . » » i » c » i f 

— 125 iaar Verfransing in Brussel • • « « » » » » 

— Kongresrede Mechelen 1963 . t i . t « • i • 

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

— Witboek Zwartberg . . . • , « . . . » » . 

Bestelling door storting 
op pr. 1476 97 van Volksunie v z.w., M Lemonnierlaan 82. 1 

Voor een bedrag van 125 F ontvangt U het ganse pakket. 

. 25 F 

. 30 f 

, 40 f-

. 5 f 

. 35 F 

. 15 F 

. 15 • 

. 10 F 

Brussel 1 
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BRASSER ZIET HET ABSENTEÏSME 

2 ^ 
EEN 

'M *m '\ 

« Ze sturen weeral hun kat ! ». 

VP'2,H-io'^ 

Op de vierkante kop van de toren 
van het kasteel Zevenbergen ston
den 2 verkleumde mannen. Ze had
den hun breedgerande, fluwelen 
hoeden diep over het voorhoofd ge
trokken, maar de v^ind sloeg eron
der en deed hun ogen pijn. « Zeven
bergen telt maar 13 mannen », zei 
de graaf, « we houden het geen uur 
uit ». De geuzenkapitein naast hem 
keek naar de rook in het zuiden : 
« Oudenbosch brandt, straks Zeven
bergen en morgen Oosterhout en 
Waalwijk, het land van Altena ne
men ze zonder slag of stoot en dan 
kunnen ze weer door naar Hol
land ». 

Maarten was zijn naam. Aan zijn 
rechterhand droeg hij 3 bisschops-

me levend te vangen en ik wed dat 
de grootinquiziteur in persoon uit 
Madrid zal komen om me langzaam 
dood te maken. Pas na weken zullen 
ze wat er nog levend van me over
blijft op de brandstapel sleuren. Dat 
gun ik hen en de paapse Brusselaars 
niet ; zo'n feestje krijgen ze niet ». 

De toestand van Zevenbergen was 
hopeloos. Antwerpen was weer in 
Spaanse handen. Het staatse leger 
had zich moe teruggetrokken in de 
hollandse stadsvestingen. De water
geuzen hielden Zeeland met moeite. 
De Spanjaarden rukten op naar het 
noorden, 600 man langs Limburg, 
400 Spanjaarden en huurlingen van
uit Antwerpen naar Gorinchem. 
Maarten en zijn landgeuzen moes

man hen tegenhielden. Ze hadden 
zich goed verschanst. De kruisbo-
gen lagen opgespannen op de brug 
gericht. De musketten stonden ge
laden klaar. Maar wat konden 21 
vrijbuiters tegen 400 soldaten... 

Even voorbij de brug mondde een 
bevroren beek in de Mark, die 
rechtstreeks in verbinding stond 
met de slotgracht van Zevenbergen. 
Als er een mirakel gebeurde en de 
brug zou toch kunnen vernield 
worden, zouden de 21 of de over
levenden over de beek naar het kas-
teel komen. Zo er geen mirakel ge
beurde zou er niemand komen, de 
strijd zou tot de laatste man gaan. 
En Maarten geloofde niet aan mira
kels, mirakels zijn voor de paapsen. 

TOT DE LAATSTE MAN 
ringen ; uit welke kerk het gouden 
kruis op zijn borst kwam wist hij 
niet meer. « Waarom ben je niet bij 
hen gebleven ? » vroeg de graaf. 
« Niet omdat ik bang ben van de 
dood », lachte Maarten bitter, « met 
mijn degen heb ik tegen 10 Span
jaarden gevochten. Wij hebben al 
meer dan 40 maal slag geleverd ». 
« Toen ze in Arendonk hun kamp 
hadden ben ik daar alleen ingeslo
pen en heb hun hoofdman eigen
handig zijn dolk in het hart gesto
ten... dezo zilveren drinkfles was 
de zijne. Net, ik heb geen angst van 
de dood, maar ze kennen me te 
Koed. Ze 7Uil(»n geen kogel voor me 
over hel'upn er. geen degen aan mijn 
bloed Iipvjiicp.. Ze hebben opdracht 

ten de 400 opvangen. Het was maar 
een legertje. Drie maanden geleden 
had het gemakkelijk gekund, maar 
de laatste plundertochten hadden 
de rangen fel gedund. En velen 
hadden gedezerteerd, hun zakken 
vol kerkgoud, rijk als ze waren. 
Maarten kon nog rekenen op 21 
man. 

Het ijs dat al een man kon dra
gen was nog niet dragend genoeg 
voor de paarden, het geschut en de 
uitrusting van de Spanjaarden. De 
geuzen hadden de houten bruggen 
over de Mark verbrand. Maar de 
stenen brug tussen Oudenbosch en 
Zevenbergen kon niet tijdig ver
nield worden en daar konden de 
Spanjaarden wél over... tenzij 21 

De geuzen konden het zonder mi
rakels. De mirakuleuze beelden in 
de kerken had hij zelf mee kapotge
slagen. Het goud en de edelstenen 
waarmee ze omhangen waren had 
hij meegenomen. De helft voor het 
leger van de prins, de helft voor 
hem en de zijnen. 

Het werd kouder. Ze dronken 
jenever uit de zilveren fles. In het 
oosten leunde de duisternis al tegen 
de voorbije dag. Er kwam niemand 
over de beek, natuurlijk niet. Dade
lijk zouden de Spanjaarden komen. 
« Ik kapituleer liever meteen, je 
kunt aan het personeel niet vragen 
zich te laten uitmoorden », zei de 
graaf, « als je wilt laat ik een paard 
voor je zadelen ». « Laat maar », 

zei Maarten, « alleen maak ik het 
nooit. Hun verkenners zullen al wel 
verderop zitten en je brabantse ka-
tolieken kennen me ; al hun kerken 
dragen mijn naam in het altaarhout, 
ze zullen me uitleveren. Ik gebruik 
mijn dolk wel ». 

« Daar », met een kreet wees d« 
graaf tussen de kantelen. Maarten 
sprong naar de torenrand. Op d« 
beek strompelde een man, moei
zaam kwam hij vooruit. Soms scho
ven de schaverdijnen hem onder de 
voeten weg en viel hij. Hij zag de 
mannen op de toren en wuifde met 
hoekige gebaren. « Het is Walter, 
een Vlaming », zei Maarten, jt de 
smeerlap, de lafbek, ik had gezegd 
tot de laatste man ». De man strui
kelde dichter. Nog enkele tientallen 
meter. Hij wilde iets roepen. De 20 
anderen moesten dood zijn en hij. . . 
Maarten vloekte : « De lamlendige 
vluchteling, tot de laatste man : dat 
was een bevel ». De man op het ijs 
bereikte de slotgracht stappend en 
struikelend. Hij zette zijn handen 
als een trechter voor zijn mond. 
Boven het lawaai van de wind in 
de krakende takken hoorde Maar
ten zijn naam. Hij nam de musket 
die naast hem stond en richtte ze. 
Walter greep naar zijn hoofd en 
kantelde op het ijs. De sneeuw rond 
zijn hoofd werd rood. « De laatste 
man », zei Maarten. 

Walter stierf. Tot de toegelopen 
dienstboden fluisterde hij : « Wij 
wonnen... de jongens feesten in de 
herberg... 200 kapotgeschoten, de 
anderen gevlucht... feesten met 
Spaanse wijn... ik kwam... ». Wal
ter was dood. Toen de dienstboden 
de trap opsnelden, had Maarten de 
dolk al in zijn hart gestoten. 

NIC. 


