
LEUVEN 
Er ZL'as deze week heel xvat be-

'drijvigheid op het leuvense 
« jront »j maai' veel meer klaar
heid inzake de verhuis van Leu-
ven-ljrans is er daarom niet ge
komen. 

De Vlaamse socialisten hebben 
zich op hun studiedag te Gent 
vitgespioken voor de verhuis van 
Leuven-Frans naar Wallonië en 
tegen de openstelling van heel 
Biabant vcfjr de heide vrije uni
versiteiten. Deze stellingname -— 
eigeiilijh een bevestiging van de 
vroeger reeds met minder nadruk 
'ingenomen standpunten — heejt 
het voordeel dat er uit blijkt, hoe 
breed de vlaamse consensus terza
ke is geiuorden : behalve de PVV, 
die in Vlaanderen slechts een min
derheid vertegenwoouUgt, is er 
eensgezindheid. 

De bevestiging dat de neder-
landse medische fakulteit ten laat
ste over vijf jaar zal kunnen be
schikken over de door de frawse 
medische fakulteit ontruimde leu-
vetise KOO-kliniek is welisivaar 
een pozitief punt, maar hoege
naamd geen wijziging aan de 
voordien reeds bekende situatie. 
Het zuare blijk geven van al ie 
veel optimisme, er een overwin
ning in te zien. De plannen vari 
de franstalige medische fakulteit 
'te Woluwe zijn reeds sinds gerui
me tijd bekend en het huidig ak
koord met de KOO is er slechts 
het logisch uitvloeisel van, met 
dien verstande dan toch dat de 
oorspronkelijk slechts geraamde 
termijn van vijf jaar nu defini
tief vastgelegd weid. 

Daartegenover staat de uitda
gende veiklaiing van prof. De 
Visschère dat Leuven-Fians toch 
te Leuven blijft en de verzekering 
vanwege de waalse CVP-vleugel-
vooizitter Parisis dat zulks inder
daad het geval zal zijn. Dat Pari
sis terechtgewezen werd — niet 
omwille van zijn verklaring zelf, 
maar omwille van de modalitei
ten ervan — door de CVP-leiding 
en door een zenuwachtige Van 
den Boeynants, heeft met de gi^nd 
van de zaak niets te maken; ook 
de vlaamse vleugelvoorzitter werd 
de levieten gelezen onnville van 
zijn Leuven-ai tikel in « De Stan
daard ». 

Dit spektakel wordt niet ver
fraait door het sfinksachtig stil
zwijgen waarin de belgische bis
schoppen zich sinds hun mande
ment van mei 1965 hebben ge
huld. Nu omwille van dit mande-
ment de verwarring blijft vckirt-
duren en waalse en vlaamse kato-
Heken als kemphanen tegenover 
mekaar gesteld blijven, blijkt er 
niets de bisschoppen te kunnen 
bewegen om klaarheid te schep
pen. Dat het geestelijk gezag in 
een zaak, die weliswaar niet al
leen maar toch ook en vooral de 
gelovigen aangaat, op een derge
lijke wijze verstek laat gaan, werpt 
een sombere hipoteek op heel de 
leuvense kwestie. 
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MINDER DOLLARS 
Met zijn gebruikelijke lef heeft Van den Boeynants laten weten 

dat hijzelf en zijn vice-premier Johnson's afgevaardigde Katzen-

bach hebben duidelijk gemaakt, dat België zich niet zo maar 

neerlegt bij de amerikaanse besnoeiingsplannen en dat er over 

deze plannen nog verder onderhandeld zal moeten worden. 

We houden niet van illuzies en dat Johnson zijn plannen zou 

wijzigen of verzaken juist omwille van het « belgisch verzet », is 

een levensgrote illuzie. De heer Katzenbach, adjunktstaatssekre-

taris wiens naam tot voor kort alleen ingewijden bekend was, 

heeft voor zijn bezoek aan België ternauwernood enkele uren uit

getrokken en in die korte tijdspanne werkte hij achtereenvol

gens de E.E.G.-voorzitter, de regering en de Navo-sekretaris-ge 

neraal af. Een paar tientallen minuten per onderhoud volston

den ruimschoots, om aan de « gelijkberechtigde belgische part

ner» de boodschap van de amerikaanse prezident over te maken. 

De amerikaanse maatregelen 
dreigen uiterst nadelig te wor
den voor de -westeuropese landen 
en speciaal voor België, 

Het valt natuurlijk af te wach
ten of de Amerikanen spontaan 
gevolg gaan geven aan het ver
zoek van hun prezident, hun bui
tenlandse toeristische reizen in 
te krimpen. In ieder geval is in 
deze sektor een nadelige weer
slag te verwachten ; dat de fak-
tor toerisme niet over het hoofd 
mag worden gezien, blijkt uit de 
cijfers ; vorig jaar bezochten zo
wat een half miljoen Amerikanen 
de Beneluxlanden. 

Er dreigt daarnaast een voor 
ons land en voor heel West-Eu
ropa nadelige weerslag te ont
staan uit het feit dat de Ameri
kanen ook overwegen, een groter 
deel van de Navo-inspanningen 

ten laste van hun Navo-partners 
te leggen. 

Het verbod van uitvoer van 
amerikaanse kapitalen naar Eu
ropa is de ernstigste bedreiging. 
Het gevolg ervan zal zijn dat de 
reeds in ons land en in West-
Europa gevestigde bedrijven de 
kapitaalsmarkt zullen afschui
men, met als konsekwentie een 
grotere spanning op deze markt 
en een verhoogde rentevoet. Het 
feit dat de amerikaanse bedrij
ven in Europa zich op het vlak 
V. d. Gemeenschappelijke Markt 
hebben weten te organizeren, dat 
ze terug kunnen grijpen op een 
hoge technologische stand en een 
research die in de V.S. ongeremd 
voortgezet wordt, plaatst hen in 
een gunstige pozitie om de bin
nenlandse kapitaalmarkt aan te 
spreken. Zoals voorheen zal het 

• grootste deel der winsten van 

deze bedrijven afvloeien naar 
Amerika, vanwaar verder zal be
paald worden wat wij mogen fa
briceren en kopen. 

De ekonomische heropleving 
waaraan West-Europa en ons 
land behoefte hebben, vraagt 
juist het tegenovergestelde : een 
ruim voorziene kapitaalsmarkt en 
lage rentevoeten. 

De brutale schok van de ame
rikaanse maatregelen kan wel
licht heilzaam werken, voor zo
ver de Europeanen bereid zijn er 
de les van te onthouden. 

Het moge ironisch heten dat de 
besnoeiingen in de dollaruitvoer 
ons zullen treffen, terwijl toch de 
dollar zelf slechts een miniem 
aandeel heeft in de amerikaanse 
investeringen in West-Europa. Er 
is berekend geworden dat deze 
investeringen verricht werden 
met slechts een netto-aanvoer 
van dollars uit de V.S. ten belope 
van 10 %. De resterende 90 % 
werden op de europese kapitaals
markt ontleend of in de vorm van 
overheidstegemoetkomingen ter 
plaatse bij eengehaald. Servan-
Schreiber heeft dat in zijn on
langs verschenen < Défi améri-
cain » als volgt geformuleerd : 
wij betalen de Amerikanen opdat 
zij ons zouden kunnen kopen. 

De schuld daarvoor ligt goed
deels in West-Europa. De west-
europese landen hebben steeds 
terzake een dag-aan-dag-beleid 
gevoerd, zonder enige europese 
samenhang en zonder bekom
mernis om het uiteindelijke glo
bale rezultaat. De besnoeiings-
maatregelen van Johnson zuHen 

wellicht nu toch voor gevolg 
hebben dat men zich méér dan 
vroeger zal gaan bezinnen over 
een beleid dat ons steeds verder 
in een afhankelijke pozitie heeft 
gedrongen. 

Hoe ver we in deze pozitie van 
afhankelijkheid reeds zitten, 
wordt duidelijk wanneer we ons 
de vraag stellen naar het waar
om van Johnson's beslissingen. 
De V.S. staan vlak voor preziden-
tiële verkiezingen en in het Witte 
Huis heeft men precies deze 
maatregelen getroffen mede uit 
elektorale motieven. Inplaats van 
zich te verzetten tegen de infla
toire tendenzen als gevolg van 
o.m. voortdurende loonsstijgin-
gen in de V.S. zelf, heeft John
son er de voorkeur aan gegeven 
de rekening aan de Europeanen 
te prezenteren. 

Het is daarbij tragisch, te be
denken dat alleen al het konflikt 
in Vietnam de V.S. dit jaar tien 
keer meer zal kosten dan wat 
Johnson door zijn besnoeiingen 
denkt te kunnen sparen. Hoe men 
het draaie of kere : het komt er 
tans op neer dat West-Europa 
verzocht wordt de Vietnam-fak-
tuur mee te honoreren, terwijl 
het niet de minste invloed kan 
uitoefenen op het verloop of op 
het beëindigen van dit konflikt 
en terwijl het deze oorlog en de 
wijze waarop hij wordt gevoerd, 
afkeurt. 

Het is weer duidelijker gewor
den, wat de Amerikanen eigen
lijk onder « gelijkberechtigde 
partners ». verstaan I 

tvo. 
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KENNEN WIJVUANDERENS 
VIJANDEN ? 

In verschillende steden bestaat 
er een bepaalde winkel van een 
bekende firma. Om uw koopwaar 
>veg te bergen krijgt gij er een 
papieren boodschappentas, waar 
de adressen opstaan van al de 
winkels in het land. U moet eens 
kijken : bvb. al de brusselse Sani-
dam-huizen hebben uitsluitend 
een frans adres... Zij die te Brus
sel onze taal miskennen zijn 
yiaanderens vijanden. Ook als ze 
in Vlaanderen wonen. 

R.C., Dendermonde. 

S I HAARTENSFONDS EN VÜJO 

Einde oktober werd er door 
het S.M.I^'.-Waasland beslist een 
bal te organizeren in de Gulden 
Schaduw, Waasmunster, op 13 
januari 1908. 

Onmiddellijk werden alle vere
nigingen met Vlaamse strekking 
verzocht, die datum vrij te hou
den teneinde het sukses van het 
bal niet in de weg te staan. 

Begin december besloten de 
Volksuniejongeren een thé-dan-
sant te beleggen in de salons 
Carlton, Sint-Niklaas, ook op 13 
januari. 

Er werd hun gewezen op de 
datum die reeds bezet was door 
het St. Maartcnsfonds. 

Hun argument om ook vast te 
honden aan die datum : « Dat 
zijn twee verschillende publie-
ken, de Oostfronters dat is verle
den tijd en hun bal is goed voor 
oude pekens (mannekens) ». 

Ik wens de Vujo veel sukses 
met zijn thé-dansant en hoop 
maar dat als het moment geko
men is, zij evenveel moed zullen 
opbrenéen als die oude pekens, 

R.D., St Niklaas. 

erbij in de Voer, Wemmei, Kok-
sijde. Zwartberg en noem maar 
op. Niet om de matr&kslagen en 
stampen in ontvangst te nemen, 
want ik heb een groot gezin en 
'n zaak, maar om de hoop te ver
groten : om aan 50, 100 of 200 
man te geraken. Balflaminganten 
zijn er genoeg. Ik ken jongens 
die duizenden fr. loon verspeeld 
hebben, om van gevang maar te 
zwijgen. Of denkt u, mijnheer 
J.L., dat die jongens dat voor 
hun plezier doen ? 

V.H.M., Zwijndrecht. 

V.M.0. 

J.L., Evere (« WIJ » van 23 de
cember) kan niet goed verdra
gen dat de V.M.0. zich weer liet 
opmerken te Antwerpen. 

Laat mij toe, beste ,T.L., u te 
zeggen dat ik ze prachtig vond ! 
Ik heb eerbied en bewondering 
voor mannen die hun « man dur
ven staan », zonder er hun zak
ken om te vullen en voor niets 
achteruit gaan om het wel van 
hun volk ! 

Wat de frankofone pers aan
gaat, V.M.0. of niet,- die zal toch 
nooit beter reageren en « De 
Standaard > kennen we nu tocli 
ook al langer dan van vandaag ! 

M..L, Leuven. 

TONEEL 

V.M.0. 

Ik heb de pest aan briefschrij
ven en toen ik aan dit briefje be
gon, dacht mijn vrouw dat er 
een mirakel gebeurd was. iMaar 
dit moet mij van het hart, mijn
heer J.L. uit Evere, n.a.v. uw 
brief in « WIJ » van 23 decem
ber. Hadden ze daar vóór 30 jaar 
een V.M.0. gehad, men zou daar 
nu niet naar een Vlaming moeten 
zoeken. .Ms de Voer nog vlaams 
is, de franse preken in Antwer
pen en aan de kust gedaan enz., 
dan is dit niet aan de taktvolle 
salon-, toog- of vooraanzittende 
(pardon :) vooraanstaande Vla
mingen te danken, maar aan de 
jongens van Wim Maes. Ik was 

Met belangstelling uw artikel 
« Cas Baas > in « WIJ > gelezen. 
Is het uw bedoeling geweest een 
vlot stukje te schrijven, dan is u 
dat schitterend gelukt. 

Ik meen echter dat een blad als 
< WIJ » een ruimer o])dracht 
heeft. Voiksopleiding niet alleen 
op het politieke vlak, maar even
zeer op kultureel gebied. 

U vermeldt : « N.K.T. had te 
veel schulden, dus samensmelten 
met (j.L.T. ». Misschien lost dat 
wel iets op en dat Limburg hier
door vooruitgaat is zeker een 
pluspunt. Maar waarom maakte 
N.K.T. zulke hoge schulden ? 
Gebrek aan belangstelling ? In
dien de zaal van N.K.T. bij elke 
voorstelling volzet was, zou het 
ook financieel te redden geweest 
zijn. 

Het is juist dit gebrek aan toe
schouwers en liefst een aktief 
teaterpubliek, dat u ook had 
moeten aanklagen bij alle V.U.-
leden, en de « WIJ »-]ezers wij
zen op hun plicht aanwezig te 
zijn. 

Wij eisen wel federalisme en 
dus ook kultuurautonomie, maar 
beleven onze kuituur niet of al
leszins onvoldoende. 

Voor Brussel eisen wij gelijk
berechtiging ; wij willen er ons 
thuis voelen. 

N A T I O N A L E L O T E R I J 

fóte tranche (^Speciale) 

72 MILJOEN Ir. in loten 

HOGE LOTEN 

1 O. O O O. O O O fr. 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 f r. 

5 0 0 . 0 0 0 fr. 
5 O O . O O O f r. 

EN 76.820 LOTEN 

van 400 tot 200.000 fr. 

-f 50 Troostloten 
van 20.000 Ir. 

Trekking op 22 januari 

HET BILJET : 2 0 0 Ir. 
HEI TIENDE: 32 Ir. 

We hebben hier vier teaters ; 
ga maar eens kijken hoeveel toe
schouwers er zijn. Over K.V.S. 
en Beursschouwburg zal ik niet 
uitweiden. Maar hoe dikwijls zit 
Waltra vol en B.K.T. ? Onze 
mensen hebben drempelvrees en 
probeer ze daarvan dan maar te 
genezen en geen drempel vrees 
hebben is daarom nog niet tea-
ter-minded zijn. 

In B.K.T. lopen we soms wel 
een paar franstaligen op het lijf 
en wat zeggen die mensen ? 
« Jammer dat er in Brussel en 
omliggende onvoldoende Vlamin
gen wonen om dat te appreciëren 
en te genieten, maar ja, ze zijn 
onderontwikkeld ». En kunt ge 
hun ongelijk geven als ge ziet 
hoe pover de belangstelling soms 
is ? 

Indien elk van de 28.000 V.U.-
kiezers van het arrondissement 
Brussel eens per maand een van 
die vier teaters bezocht, hoe 
zou het aantal toeschouwers 
stijgen ! 

G.II., St Pieters-Leeuw. 

STRIJDERS GEVRAAGD 

De eerste goede .stuwkracht 
voor Vlaanderen sproot uit het 
aktivisme, het bloed en de tra
nen van onze getergde en harde 
koppen van jongens aan het front 

gedurende de oorlog van 1914-
1918. Daaruit ontstond later de 
grote Vlaamse beweging onder 
het V.N.V., weliswaar met een 
onbeduidend programma, maar 
er was een macht. Wanneer 
Vlaanderen heden aan zijn her
opstanding werkt, sedert zijn af
takeling na de laatste oorlog, is 
het dank zii de mensen die ge
durende de laalste oorlog konse-
kwent bleven en deze heropstan
ding mogelijk gemaakt hebben 
door hun onnoemlijk lijden, ge
volg van de mensonterendste re
pressie uit de geschiedenis. 

Wie niet konsekwent blijft in 
harde tijden moet verdwijnen, 
zoals het Verdinaso, waarvan de 
hardslen toch op post bleven. 

Hoe goed ik ook de werking 
van de V.U. kan bijtreden, is het 
mij onmogelijk mij een vrij 
Vlaanderen voor te stellen zon
der bloedvergieten, de geschiede
nis heeft zulks bewezen. 

S.G., St Kruis. 

VERNEDERLANDSING 

In een Zuur-en-Zoetje van 
« Pallieterke » werd melding ge
maakt van het feit dat ingevolge 
tussenkomst van het oostvlaams 
VU-provincieraadslid Van Oote-
ghem, de Federatie voor Toeris
me van Oost-Vlaanderen een 
schrijven gericht heeft tot alle 
Horeca-bedrijven van deze pro
vincie om in hun instellingen 
ook een nederlandse spijskaart 
en prijslijst te voorzien voor de 
Vlaamse klicnten. Voorbeeld dat 
naar mijn gevoelen navolging 
verdient in andere provincies. 
Hebben de VU-provincieraadsle
den West-Vlaanderen in die zin 
reeds stappen gedaan bij West-
toerisme ? 

In de « Vrije Tribune » van 
« Gazet van Antwerpen » ver
scheen een opmerkelijk artikel 
over franstalige reklame, uit
hangborden en opschriften in de 
privé-sektor in Vlaanderen. 

Schrijver hiervan stelde als 

oplossing voor het zwitsers sis-
teein toe te passen, dat een ta
melijk hoge belasting voorziet 
wanneer op.schriften, reklame en 
uithangborden niet gesteld zijn in 
de taal van de streek. Het toe
kennen van premies om de fran
se uithangborden door neder
landse te vervangen, schijnt wei-' 
nig sukses te kennen. Ik denk 
dat het omgekeerde, een zware 
belasting, een groot deel van de 
franskiljonse restanten zou kun
nen wegwerken. 

Is hier soms geen taak wegge
legd voor de VU-gemeenteraads-
en provincieraadsleden ? 

J.T., Brussel. 

V.M.0. 

Raadselachtig ! Zo vond ik de 
brief uit Evere, over de deelna
me van V.M.0. aan de 5 novem
ber betoging. Anti-propaganda 
om de propaganda voor V.M.O. 
des te beter te doen uitkomen in 
een reagerende lezersbrief ? Of 
doodgewoon een ernstige opinie? 
In dit geval is ze zeer weinig 
ernstig. 

Elke fanfare heeft een uni
form. V.M.O. alleen een gelijk
vormig hemd. Wat de deelname 
betreft, dwz. universele mense
lijke gelijkheid, kunnen moeilijk 
de deelname van V.M.O. verhin
deren... tenzij het bewijs van 
hun niet-menselijkheid geleverd 
wordt. Tenslotte zal ik me alleen 
maar beroepen op de opmerking 
van een franstalig weekblad, dat 
noteert dat precies de V.M.O.-
groep het applaus van het pu
bliek wegdroeg. 

C.̂ f., Brussel 4. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid roor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieren. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkori.ne 
voor. Over de lezersrubriek 
vrordt geen briefwisseling ge« 
voerd. 

von de redaktie 

Brussel, 12 januari 1963. 
Betr. t medewerkers. 

Ve hebben met heel veel genoegen removen dat 
Leo Dress bekroond verd met een eerste p r i j s 
in de humoruedstrijd van V.T.B.-V.A.B. Leo Dress 
heeft een hele t i jd voor ons getekend en ve heb
ben een afspraak met hem, dat ve over afzienbare 
t i j d weer op zijn medewerking beroep zullen doen. 
Inmiddels volgen ve 2ijn opgang met simpatieke 
belangstel l ing. 
De bekroning ran Dress heeft ons even een aantal 
niet-redaktionele pres ta t ies van leden der 'fWIJ"-
redaktie in herinnering gebracht. 
Van onze redakteur Nik van Bruggen verscheen in 
november de pamfletair© pocket "Matrakkensabat" 
en sopas sagen we zijn nieu-^ste dichtbundel "Ra-
meau in maart". 
De repressie-pocket "Het feest van de haat"' van 
onze medewerker Kemrod i s a l aan zijn tweede u i t 
gave toe en insiders zullen U bevestigen, dat d i t 
sukses o.m. voor gevolg heeft dat er genoeg geld 
in het laadje kwam om het jongereninit iat ief 
"Niêw Vlaanderen" te laten s tar ten . 
Onze letterkundige medewerker Jos Dierickx l i e t 
vorig jaar een nieuwe bundel gedichten ("Woord en 
Wapen") verschijnen, die gunstig door de kr i t iek 
werd onthaald. 
De man die de pen voert in onze rubriek beeldende 
kunst en op tal loze andere plaatsen in ons blad, 
R. Corty, expozeerde eigen schilderwerk in 1967 
te Gent en heeft plannen voor verdere tentoonstel
lingen. 
tfe vinden dat zo>n "palmares" toch ook wel ie t s 
zeg^ over de kwalifikaties van uw redaktionele 



WIJ 

HET NIEUWE REGERINGSP» AH 

bekroning 
van 
hertoginnedal 

(red.) De decantralizatie staat in de ak-
tualileit met de « 90 t. h. oplossing » van 
de regering en het zogenaamde Plan Hou-
ben, dat verder gaat dan wat de regering 
voorstelt en waardoor er in (vooral vlaam-
se) CVP-middens geen al te grote geest
drift voor de regeringsplannen bestaat. 
Voor ons deugen geen van beide projek-
ten, omdat ze geen alternatief bieden voor 
het federalisme. 

Geen van beide projekten durft trou
wens te raken aan België's « zieke man », 
de provincie Brabant, met als voornaam
ste knoop Brussel. Poogt Houben een soort 
pro\inciale kulturele autonomie als vervan
ging voor de integrale kulturele autonomie 
voor te stellen, in de regeringsvizie is van 
enige groei naar eigen kulturele en andere 
strukturen geen sprake. 

We stellen vast dat de CVP, geprangd in 
het keurslijf van de koalitie met de P W 
of de partij van Brussel, niet eens de iet
wat verder gaande voorstellen van haar ei
gen braintrust waar kan maken. In beide 
voorstellen zit trouwens de gedachte voor 
van de strikte handhaving van het opper-
toezicht door de centrale staatsmachten. 
Men beperkt zich tot de zuiver adminis
tratieve echelonnering, die in het beste ge
val ietwat zou vereenvoudigd worden. Meer 
is in de regeringsontwerpen niet te ontdek
ken, alleszins geen echte delegatie van 
machten naar de provincie toe. Onjuist is 
ten andere, deze voorstellen te interprete

ren als de vrucht van de rondetafelkonfe-
rentie van enkele jaren geleden. Alleen al 
het feit, dat de regering met geen woord 
over provinciale financiële autonomie rept, 
zegt genoeg. 

Door een juiste terugkeer der dingen 
zijn het de liberalen die deze als een ge
volg van de rondetafclkonferentie voorge
stelde ontwerpen het meest zullen verdedi
gen, hoewel juist zij van deze konferentie 
zijn weggelopen ! Eens te meer treedt de 
onlogika van deze partij aan het licht en 
ib dat meteen de treffende illustratie van 
het straatje zonder eind waarin de imita-
risten van alle pluimage zijn terecht geko
men. 

• PRIORITE POUR LA WALLONIË 

ongelooflijke 
dans 
der miljoenen 

(red.) In de nederlandslalige regerings-
pers heeft men geen gewag gemaakt van 
de ontvangst van de CVP-afvaardiging van 
Bergen door eerste-minister Van den Boey-
nants en minister Urbain,, staatssekretaris 
voor de regionale ekonomie. De lezers zou
den immers kunnen vernemen, hoe sterk 
deze regering zich inspant voor de regio
nale ekonomische rekonversie van Wallo
nië, waarbij de « inspanningen s op het 
zelfde vlak voor vlaamse rekonversie-ge-
westen heel wat geringer zijn of zelfs on
bestaande (Limburg bij vb.) 

De kabinetsraad besloot op 10 no^•em-
ber jl. dat tegen 1970 in het totaal 3.700 
nieuwe werkgelegenheden in de Borinage 
moeten beschikbaar zijn. Voor de uitrus

ting van de zone Ghlin-Baudour stelt de 
regering in twee schijven 246 miljoen ter 
beschikking, waardoor via 240 bijkomen
de ha. de inplanting van nieuwe nijver
heden mogelijk wordt. De werken voor 
de eerste schijf zijn reeds in uit\oering. 
Deze van de tweede tranche zullen spoe
dig beginnen. Ook de sanering van de 
mijnstreken is in uitvoering en wordt trou
wens door de regering als « van nationaal 
belang » beschouwd. 

Op gebied van openbare wekren, die de 
ekonomie van de Borinage moeten bevor
deren, zijn voor de autoroute de Wallo
nië (ekonomisch waardeloos verklaard door 
deskundigen, ook waalse!) volgende be
dragen voorzien : 440 miljoen in 1968, meer 
dan 2 miljard in 1969 en 500 miljoen in 
1970. In 1967 werden 949 miljoen fr. aan 
deze wegenwerken besteed. Tussen 1968 en 
1971 zullen bijna 5 miljard fr. aan de au
tosnelweg Bergen-Brussel besteed zijn. Voor 
de waterwegen stijgt de rijkstussenkomst 
van 129 miljoen in 1967 tot 569 in 1968, 
tot 815 in 1969, en tol 635 in 1970. In uit
voering zijnde spoorwegwerken vergen 213 
miljoen, de verdere programmatie zal 125 
miljoen kosten. Op de waterweg Bergen-
Wasmuel wordt een koliektor gebouwd ten 
bedrage van 90 miljoen. Voor watervoor
ziening, bouw van slachthuizen, bejaarden
tehuizen, ziekenhuizen en een home voor 
gehandikapte kinderen zijn eveneens be
langrijke financiële rijkstussenkomsten 
voorzien (voor het home voor gehandikap
te kinderen 50 miljoen fr.). Het ministe
rie voor Franse Kukuur voorziet een rijks
tussenkomst van 40 miljoen voor « Le 
Grand Large » te Nimy, na in 1967 reeds 
voor 8 miljoen te zijn tussenbeide geko
men. Inzake huisvesting zijn tans 760 hui
zen in opbouw; de Nationale Huisvestings
maatschappij voorziet de bouw van 1.000 
woningen. Drie en een half miljoen fr. 
zijn voorzien voor de landwegenbouw, 
i.500 aanvragen tot leningen voor land
bouwers voor een totaal van 400 miljoen 
werden reeds toegezegd, met jaarlijkse rijks-

rentesteun van 10 miljoen. 
Terecht mocht de eerste-minister prat 

gaan op deze planning tegenover zijn par-
lijgenoten uit Bei-gen. Hij noemt zich nieÉ 
voor niets Waal op bijeenkomsten in Wal
lonië. Zoals De Saeger de daukbaaiheid 
\an de Borinage-notabelen verwerft met de 
inspanningen van zijn departement, ten na
dele van de notabelen uit Vlaanderen, die 
hij naar eigen zeggen « kordaat aan de 
deur zet als ze te veel komen zanikcn ». 

• IN DE SENAAT 

meer dan 
verdiende 
piuim 

(red.) Deze week verschenen de parlemen
taire hande'.ingen (stenografisch verslag) 
van donderdag 21 december, dag waarop 
senator Jorisscn namens de VU-fiaktie het 
standpunt van de partij toelichtte inzake 
de rijksmiddelenbegroting. Dit debat geeft 
gelegenheid om de algemene politiek van 
een regering op de korrel te nemen. De 
jongste jaren vormde meestal de rede van 
oud-CVP-premier Eyskens het hoogtepunt 
ervan. Volgens « De Standaard » van vrij
dag 22 december moesl hij dit jaar deze 
eer delen met senator Jorissen die kort 
voordien in hetzelfde blad, in het kader van 
de kritiek op hel absenteïsme, de uilzonde
ring op de regel werd genoemd. 

Het volstaat deze Handelingen te lezen 
om vast te stellen dat de pluim vanwege 
het blad meer dan verdiend is. Zowel naar 
vorm als naar inhoud was deze tussen
komst grondig en levendig. Niet voor nicls 

(Vervolg op blz. 4) 

6EGR0TINGSDEFILEE 
Dinsdag heeft het parlement zijn 

zittingen hervat met op de agenda 
de jaarlijks terugkerende bespre
king der begrotingen. Het is het 
jaarlijks defilee van deputees en se
natoren die voor hun gewest een en 
ander komen bepleiten. Voor velen 
is het de enige gelegenheid om eens 
hun mond open te doen, waarna ze 
opnieuw voor een jaar in de anoni
miteit van de massa onderduiken. 
Tot hoog peil geraken deze debatten 
steeds minder door de bedeltoon van 
de tussenkomsten en sinds 1966 door 
de krizis van de B.S.P. De enige op-
pozitie op peil wordt door de slag
vaardig blijvende V.U.-frakties van 
kamer en senaat gevoerd. 

DECENTRALIZATIE 
Het zaterdags konklaaf op Herto

ginnedal, gewijd aan de decentrali-
zatie, op bazis van de besluiten van 
de sinds jaren begraven rondetafel-
konferentie (waar de V.U. geweerd 
werd, zodat deze besluiten niet alle 
schakeringen van de opinie weer
geven, des te meer daar de drie tra
ditionele partijen toen nog volop in 
het unitarisme waren vastgeroest) 
wordt door de regering en sommige 
regeringsbladen voorgesteld als een 
groot sukses. Premier Vanden Boey-
nants beweerde zelfs, dat de decen-
tralizatie voor 90 % in kannen en 
kruiken was ! Men zal moeten 
wachten op de tekst van de rege
ringsontwerpen ter zake maar zo
veel kan men er reeds uit opmaken, 
dat de regering de decentralizatie 
naar de provincies toe vooral tech
nisch benadert. Deze wetsontwer
pen zijn slechts bedacht in een 
geest van verzet tegen de federalis
tische stroming en met de premisse, 
zoveel mogelijk het unitair bestel te 
handhaven. Het zal de moeite lo
nen, deze ontwerpen te vergelijken 
met hetgeen de C.V.P. zal voorstel
len, die er vooral op uit is, de 
C.V.P.-meerderheid in de provincies 
zo mogelijk nog te versterken. Dat 
is in beide gevallen louter utilita
risme, men ontwijkt de kern van de 
zaak. 

Het wachten is op het parlemen
tair debat, waar de Volksunie deze 
valse klemtoon aan de kaak zal 
stellen en ook niet zal nalaten de 
unitaristische bazis ervan te be
lichten. Dat zou trouwens wel eens 
kunnen samenvallen met het debat 

over het advies van de kommissie 
Meyers, nog een organisme, bij 
welks samenstelling geen reke
ning met de politieke minderheden 
werd gehouden. 

LEUVEN UND KEIN ENDE 
De kwestie Leuven blijft in de ak-

tualiteit, niet alleen door de pole
miek Van de Kerckhove - De Vis-

taire expansie betreft een wettelijk 
beslag zou moeten krijgen, wat men 
gezien de werkelijke splitsing van 
de partijen ter zake en met het oog 
op de handhaving van de regerings
meerderheid meer en meer moet be
twijfelen. 

Intussen werd te Leuven na 2 
jaar talmen een akkoord tussen de 
K.O.O. en de franstalige universi
teit nopens het gebruik van het St. 

beroepsHALVE 
bekeken 

schère e. d. weerslag daarvan bij de 
C.V.P., doch ook door de bevestiging 
van het standpunt der vlaamse so
cialisten, die te Gent tijdens het 
weekend de universitaire problema
tiek bespraken. Deze bijeenkomst is 
een gevolg van het vlaams socialis
tisch kongres te Klemskerke en de 
stellingnamen bevestigen de hou
ding der vlaamse socialisten bij de 
stemming over de inoverwegingne-
ming van het wetsvoorstel Verro
ken. De vlaamse socialisten staan 
uitdrukkelijk de overheveling van 
Leuven Frans naar Wallonië voor, 
verzetten zich tegen de inplanting 
ervan te Brussel (om een school
strijd te voorkomen) en tegen de 
spreiding der kandidaturen (opzet
telijke politiek van verzwakking 
der vlaamse aanwezigheid te Leu
ven) en vragen uitbouw van het 
RUCA en de splitsing van de vrije 
universiteit Brussel. Dit standpunt 
verstevigt en vergroot de algemene 
vlaamse consensus die tans meer 
dan ooit om Leuven bestaat. 

De leider van de waalse C.V.P., 
Parisis, die op een perskonferentie 
de vlaamse C.V.P. ter zake van Leu
ven scherp van antwoord wou die
nen, kreeg spreekverbod van de 
C.V.P.-leiding. Dit toont aan hoe 
grondig de (J.V.P. verdeeld is over 
Leuven en het universitair vraag
stuk, dat dit jaar wat de universi-

Pietersziekenhuis gesloten : de 
franstalige medische fakulteit zal 
dit centrum binnen de 5 jaar moe
ten ontruimen, wat nog een zeer 
lange tijd is. Het blijft treuzelen en 
maneuvreren, doch de frankofonen 
kunnen niet langer meer spreken 
van « extremistische » eisen inzake 
Leuven. Tans begint de strijd 
om de vestigingsplaats van Leuven 
Frans, over welke keuze van vlaam
se zijde geen twijfel meer bestaat 
en van waalse ook steeds minder. 
Maar het unitaristische en frans-
imperialistische beest is nog taai en 
sterk. En alhoewel er « verhuis » 
in de lucht hangt, blijft het zeer de 
vraag in welke omvang en welk 
tempo. Vooral de omvang is beslis
send ! 

Deze verwarring is ook niet van 
aard, om evenwicht in wetenschap
pelijk onderzoek te scheppen en het 
globaal te intensifiëren. Recente 
statistieken wijzen uit dat van alle 
westeuropese landen België op het 
vlak van de research aan de staart 
bengelt, met een procentuele in
breng die ver beneden het westeuro
pees gemiddelde blijft. 

WEERSUG DOLLARBEPERKING 
De regering werd ook gekonfron-

teerd met de weerslag van de be
perking van de doUaruitvoer. We 

formuleerden reeds de vrees dat de 
vlaamse rekonversiegebieden daar
van het slachtoffer zullen worden, 
gezien de « waalse ziekte » van deze 
bij uitstek anti-vlaamse regering. 
Zelfs met een lichte voorkeurbehan
deling vanwege Washington (Nato-
dankbaarheid...) ziet men er geen 
gat in, ook omdat de regering geen 
rekening houdt met de adviezen van 
de centrale raad voor bedrijfsleven 
of het nationaal koraitee voor eko
nomische expansie. Er is ook geen 
toezicht op de bedrijfsevolutie, 
nieuw stokpaard van de vakbonden, 
die in de praktijk weinig vaart ach
ter dit verlangen zetten. Ook de 
nieuwe-oude-stijl-regering steunt 
nog te veel oude of verouderde nij
verheid en te weinig de nieuwe, 
tipische houding van alle konserva-
tieven. Men blijft behept met een 
schooimentaliteit, er is geen verlan
gen om zich zelf te behelpen. 

KLEINGOED 
Behalve een eerste, vage toelich
ting over het mekanisme van de 
B.T.W. (Belasting op de Toegevoeg
de Waarde voor 1970) door vice-
premier De Clercq, die daarbij als 
financiële wonderdoener wil poze-
ren, visten we nog volgend klein-
goed op : eeuwig onwetende vlaam
se C.V.P., tans in het geval Vivario-
Segers ; Mgr De Smedt geïnterviewd 
door Volksgazet (uniek in de anna
len van deze papenvreterskrant) ; 
het protest van de B.R.T.-joernalis-
ten tegen eenzijdige verklaringen 
van minister De Saeger nopens de 
TV-reportage over de havens ; 
daarbij aansluitend de publikatie 
van het verslagboek van de neder-
landse havenkonferentie te Middel
burg (Nederland heeft een havenpo-
litiek, België stelt zich tevreden met 
krakeel, onkunde en hopeloze ach
terstand) ; scherpe socialistische 
kritiek op de nieuwe indeks en o^ 
het oude en periodisch terugkerend 
verlangen van Fabrimetal, de kop
peling indeks-lonen ongedaan te 
maken, zogezegd om de belgische 
uitvoerkansen te verhogen. Voor het 
overige praten de socialisten ook 
hier als over de koord in het huis 
van de gehangene, vermits onder het 
beleid van .socialistische ministers 
het indekscijfer niet in sociale zin 
werd hervormd. Hoe meer men sa
men konkelfoest, hoe minder men 
later gewettigde kritiek kan uit
brengen. 

P.D. 
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(•vervolg van biz. 3) 
U seaasot torissen een geducht debater, bij 
zov«(^'^1;; 'vanwege de CVP-fiaktie het 
ordtsi^Ê^^was gelanceerd, hem bij zijn 
tuswiöiomsten niet te onderbreken omdat 
mcHi het tegen hem moeilijk kan halen. 
Ogt2fedecember jl. slaagde hij er deson
danks- in, niet alleen de eerste-minisier 
doch ook CVP-voorzitter Houben tot re-
plieköi en zelfs beloften te dwingen. 

Senator Jorissen zegde inleidend dat ook 
deze regering niet konsekwent is in haar 
overschakeling van het belgisch staalsnatio-
nalisme naar het europees federalisme. Men 
belijdt Europa alleen met de lippen. Dan 
volgde een ontleding van het volksnatio-
nalisme en van het federalisme, waarvan 
Jorissen de etymologische en semantieke 
ontwikkeling weergaf. Hij stelde daarbij 
dat de inhoud van het woord geleidelijk 
een fundamentele begripswijziging heeft 
ondergaan en ging dan over tot de ontle
ding van de federalistische beginselen, geen 
rationele doch een organische teorie, die 
meteen ook het best de demokratie bena
dert, omdat in het federalisme de besluit
vorming nog het dichtst bij de bazis ligt en 
de doorstroming geschiedt langs, stevige en 
reële kanalen. Deze passus werd geen en
kele keer onderbroken ! 

Dan gebeurde wel toen senator Jorissen 
afrekende met de spanningen, die door het 
paternalistisch unitarisme in ons land wor
den opgeroepen en met de niet-toepassing 
van de taalwetgeving. Door zich recht
streeks tot de eersite-minisier en de CVP-
voorzitter te richten met vaststellingen en 
vragen, waaruit overduidelijk de talrijke 
niet-gehouden beloften en wetsovertredin
gen bleken, konden dezen niet andesr dan 
een poging doen om hun politiek of hun 
standpunten te verdedigen. 

Hij kreeg zelfs halvelings senaatsvoor
zitter Struye op zijn hand bij de diskussie 
over het al dan niet bestaande recht, de 
regering naar haar intenties te ondervra
gen, omdat Jorissen zich op een interpre
tatie van de heer Struye beriep. Hij dreef 
ook zijn kollega Houben in het nauw door 
te bewijzen dat het zgn. plan Houben in
zake universitaire expansie in lijnrechte 
tegenstelling staat met de decentializalie-
en dekonccntratievoorstellen van dezelfde 
heer Houben. Toch bleef hel debat hoffe
lijk en herhaaldelijk kreeg onze senator de 
lachers op zijn kant. Hij slaagde er in, pre
mier Van den Boeynanls een stellige be
lofte tot versnelling van het oprichtings
ritme te doen afleggen in verband met de 
sterk vertraagde oprichting van nederlands
tal ige scholen in het brusselse. 

Zo kimnen we voortgaan : taalwetver
krachtingen op onderwijsvlak, inzake de 
hogere ambtenaren (en hier kwamen de 
niet-verstandige onderbrekingen, verdeeld 
onder de heren Harmegnies, Remson en 
Baltus, die daarmee alleen bewezen, niet 
eens oppervlakkig de behandelde stof te 
kennen), de oostkantons, het hoger onder
wijs, waarna onze woordvoerder besloot 
met een korte kritiek op de regionale eko-
nomische politiek van de regering. 

Met deze tussenkomst maakten senator 
Jorissen en de VU-senaatsfraktie een uit
stekende beurt, die niet naliet indruk te 
maken op de naar de eindejaarspauze snak
kende tegensOrevers. Met dergelijke lussen-
komsten bewijst de VU-oppozitie op par
lementair \lak haar volwassenheid -en zclf-
zekerheid. 

• DE WILDE'S HAVEN-ENQUETE (1) 

heen en weer 
als een 
boomerang 

(h. schillz) De gevolgen van de 1 V-repor
tage van Maurice De Wilde blij\en als een 
boomerang heen en weer vliegen. 

Reeds na de eerste aflevering van deze 
reportage kwamen reakties los. In de ge
meenteraad van Antwerpen klonken boze 
stemmen. Verschillende ekonomische en 
sindikale organizaties protesteerden. Ander
zijds werd kritiek gele\ erd op het ministerie 
van openbare werken, dat zijn medewer
king had geweigerd. 

De stad Antwerpen vroeg een mogelijk
heid van repliek en bekwam deze. Hierop 
reageerden dan weer de radio- en TV-joer-
nalislen met een dreiging van boycot om
dat dergelijke repliek een insinuatie \an 
gebrek aan objektiviteit zou inhouden. 

Hiermede zit men wel volop in de \ e r -
warring. 

Vooreerst een vaststelling. De herrie 
rond de « zaak > De Wilde bewijst het 
enorme belang van de televisie als middel 
om de openbare mening te beïnvloeden. 

Sedert de reportage van Maurice De 
Wilde wordt in alle dorpen van Vlaande
ren gedebatteerd over havenproblemen en 
worden de meningen gevormd. 

Dit is een goede zaak, op voorwaarde 
dat het kan geschieden aan de hand van 
een volledig dossier. 

Daarom meen ik dat diegenen ongelijk 
hebben, die Maurice De Wilde veroorde
len. Hij heeft de geesten in beweging ge
bracht. Iedereen weet nu in Vlaanderen 
dat er een havenprobleem bestaat en dat 
het belangrijk is. Bovendien meen ik dat 
een joernalist, ook in de TV, over vol
doende vrijheid moet kunnen beschikken 
om een tezis te verdedigen, op voorwaarde 
natuurlijk dat het publiek dan tevens de 
andere tezis ie zien en te horen krijgt. En 
levens op voorwaarde dat bij het veidedi-
gen van de tezis de nodige verantwoorde
lijkheidszin wordt opgebracht. 

Bepaalde tezis,sen, via de beeldbuis ver
kondigd, kunnen schadelijke gevolgen heb
ben voor onze ekonomische belangen. 

Het buitenland kijkt immeis mee toe. 
Waar de grens ligl, loi waar men kan 

gaan moet niet vastgelegd woiden in regle
menten. 

ledere idee van censuur moet tevens be
slist afgewezen worden. Het beroepsgewe
ten van de goed-geschoolde joernalist lijkt 
nog de beste waarborg voor het eerbiedi
gen \an deze grens. 

• DE WILDE'S HAVEN-ENQUETE (2) 

voorrang 
voor be 
voorlichting 

(h. schillz) Maurice De Wilde heeft een 
tezis verdedigd. 
' Persoonlijk vond ik de wijze waarop hij 

zijn tezis in beelden monteerde vrij ge-

p.w. segers 
De meest krapuleuze knechtenstreek van heel het jaar 1967 ivas ongetwij

feld de handlange) ij van P.W. Segers bij de benoeming van Vivario, de man die 
wél Engels maai n\)oit Nederlands wilde leren, tot stafchef van het leger. 

In een land met normale politieke zeden en met etische normen in het 
politiek bedrijf zou P.W. Segers dat misselijk maneuver niet overleefd hebben, 
doch zou hij integendeel met schande en schade beladen de woestijn zijn inge-
stuuid : verdiend loon voor een intrigant die zijn vingers verbrandt aan een on
wettelijk spelletje. In België echter blijft hij met eer en waardigheid in ambt en 
zetel, gereed om bij de eerstvolgende gelegenheid zijn duistere talenten opnieuw 
ter beschikking te stellen van wie er niet vies voor is: het Hof, de partij of wie 
dan ook. 

De operatie Vivario werd ingeleid door een merkwaardige « peyskonferen-
tie >, die P.W. georganizeerd had ten gerieve van enkele vlaamse kaiolieke joer-
nalisten. Gelijk een berentemmer zijn beer toont op de kermis, met gen .ring in 
de neus, zo pakte Segers ^p de perskonferentie uit met Vivario die ten gsrieve 
van de luttele genodigden zijn kunstjes moest tonen : opzitten, pootje geven en 
heel eventjes brommen in een taaltje dat vOor Nederlands moest doorgaan. 

De liberale joernalisten — in dit geval onbetrouwbaar, want partijgangers 
van de blauiue Ceuppens tfoor de funktie van stafchef — mogen zich gelukkig 
achten dat zij ontsnapten aan de vertoning die, zoals gezegd, ekskluzief opgevoerd 
werd ten behoeve van het vlaamse katolieke gilde der inktk<oelies. 

Nu is het zo dat kermisknapen de kunstjes van de beer vertonen doorgaans 
niet omiuille van de beer, maar omwille van de profijten die er voor henzelf aan 
vastzitten. Het zou ons sterk verbazen, moest standwerker en kermiskramer P.W. 
Segers afgeweken zijn van deze gulden regel : het komt ons zelfs voor dat rt>och 
de schone ogen van Fabiola noch de franse komplimenten van Vivario een vol
doende verklaring zijn voor de inspanningen die de antwerpse manitoe zich in 
zijn zwaarlijvige gewichtigheid heeft getroost. 

Er zit méér achter dan de hartelijke betrekkingen die Segers en Vivario 
onderhSjuden sinds de tweede bij de eerste op het kabinet in Landsverdediging 
zat en sinds Segers-fils diende onder het para-commando van de Luikerwaal. 
Voorziet P.W. een verdere opgang van zijn fiston in de militaire hiërarchie en 
wil hij het zalig ogenblik beleven, waarop een Segers de hoogste funktie in het 
leger toegewezen krijgt f En investeert hij daarom profijtig in de carrière van een 
man, die zo ongeveer op pensioen zal gaan top het ogenblik dat Segers-junior ujp 
zou zijn voor de hoogste luaardigheid? 

Beschamend is daai hij de vaststelling dat hel maneuver gelukt is, niet alleen 
omdat Vivario indeidaad benoemd werd, maar daarenboven omdat een paar 
kaiolieke vlaamse kranten daarop zéér stilletjes hebben gereageerd, zo in de toon ' 
van « nu moet het de allerlaatste keer geweest zijn ». 

We vrezen dat het nooit de allerlaatste keer zal zijn, zolang meneren gelijk 
P.W. Segers — mede bij de genade van de opiniemakers — de plak kunnen blij
ven zwaaien achter de schermen van het politiek bedrijf. 

Eren duisterling van formaat ! Een man die zéér veel macht heeft en het is 
potsierlijk, nooit zijn naam te horen in verband met wissewasjes zoals de vlaam
se partijvleugel. Dat is goed voor brave jongens gelijk een Verroken, kakelaars 
voor de galerij. Waar échte eieren gelegd worden — geen windeieren maar gul
den eieren — kiomen de vleugelventjes niet te pas en zijn het de zware jongens 
a la P.W. die het voor het zeggen hebben. De vlaamse CVP is véél meer P.W. 
dan Jan en wie het anders gelooft of wil doen geloven, maakt zichzelf en de ge-
meenschap wat wijs. 

Nadat Segers achter de schermen zijn maneuver uitgevoerd en met sukses 
bekroond gezien had, bleef de vlaamse CVP dan ook niets anders over dan de
zer dagen de bekentenis te stamelen « dat de vleugel van niets geweten had ». 
Een smadelijke erkenning van het feit dat de vlaamsdoende voormannetjes, de 
elektorale windvangertjes totaal quantité négligable zijn als de grote meneren 
aan het uA)ord komen. ^ . 

Wie zélf een knecht is en steeds omgeven door knechten, zoals P.W., kan 
van tussen zijn hangwangen hoogstens een vettig gegrinnik van verachting laten 
opborrelen : verachting voor het klootjesvolk dat zich door de dikke vingers 
laat kneden als was... 

dio Genes. 

vaarlijk. Maar het gaat niet op, nu opeens 
over hem de staf te breken. 

Anderzijds zou hel even onbegrijpelijk 
zijn dat hel personeel \an de TV een aan
vullende uilzending /ou bo\(oitcn. 

Wie de vrijheid opeist om zijn vi^ie te 
formuleren op delikale en belangrijke pro
blemen, moet kunnen aanvaarden dat de 
belanghebbenden ook hun slem laten ho
ren. 

Hel publiek heeft het recht, woord en 
wederwoord te hot en om zijn mening te 
vormen. 

Het recht van het publiek op volledige 
informaiie gaat voor alle andere beschou
wingen. 

Onbegrijpelijk bij dit alles is de bitse en 
ontoegankelijke houding van sommige 
openbare besturen. Hierdoor wordt van
zelfsprekend de indruk versterkt dat er heel 
wat te verbergen is. Dit' was niet het ge
val met het havenbestuur van Antwerpen. 
Wel met het departement van openbare 
werken. 

Dat is onverstandig, zeker wanneer het 
gaat om het belangrijkste ekonomisch pro
bleem in Vlaanderen. Onze maritieme po-
zitie is immers onze belangrijkste ekonomi
sche troef. 

En deze is te kostbaar om hem te verspe
len aan sensatie, demagogie of slecht hu
meur ! 

BIJ HET OVERLIJDEN VAN PHOLIEN 

I I 

une 
justice 
de roi nègre" 

(red.) Wellicht alleen uit geest van tegen
spraak willen we op deze bladzijde even 
de herinnering oproepen aan de zopas over
leden gewezen eerste-minisier Joseph Pho-
lien. De « Libre Belgique », konservalief-
frankofoon in de geest van de overledene, 
heeft diens dood ergens, op een verre bin-
nenpagina weggemoffeld. Wij, die geen en
kele affiniteit hebben met de man met het 
knijperbrilletje, brengen hem omwille van 
één enkele zin vooraan in ons blad. 

« La repression : une justice de roi nè
gre - de repressie, een rechtsspraak van ne
gerkoningen ». 

De zin heeft geschiedenis gemaakt en 
waar of wanneer er ook maar gesproken 
wordt over de troebele feevrijdingsperiode: 
de « justice de roi nègre » wordt geciteerd. 
Velen van degenen die het citaat aanhalen, 
kennen er zelfs de auteur niet meer van 
en zoeken hun toevlucht in « een voor
naam politicus heeft destijds gezegd s>... 

Het woord overleeft de man en zijn faam 
en dat is, zelfs wanneer men de middel
matigheid van Joseph Pholien niet verhei
melijkt, absoluut geen belediging voor 
hem. Het was een moedig woord en het is 
de nïoed van dat woord, de « Zivilcoura-
ge » die ons van Pholien nog zal bijblij
ven ook als we al lang vergeten zijn wat 
een eerder onbelangrijk minister en eerste-
minister hij eigenlijk is geweest. 

Pholien was een oudstrijder van 14-18. 
Tijdens de jongste wereldoorlog werd hij 
verschillende keren door de Duitsers ge
gijzeld. Hij was een belgisch unitair pa
triot van het zuiverste karaat en het zou 
hem niet moeilijk gevallen hebben, om 
zijn « vaderlandse verdienste » in klinken
de munt en politieke winst om te zetten 
na de bevrijding. Hij heeft echter niet mee-
geheuld met de losgebroken meute en op 
een ogenblik dat zulks nog zeer gevaar
lijk was, veroordeelde hij de repressie met 
de vier woorden die sindsdien kracht van 
algemeen bekend citaat hebben gekregen. 

Hij heeft het overigens betaald, toen hij 
politiek uitgeschakeld werd met de smeri
ge kampanje De Bodt-Vancoppenolle die 
men hem tussen de benen heeft gegooid. 

Buiten dat ene woord is er (helaas ze
ker niet in een vlaams-nationaal weekblad) 
weinig te zeggen over deze figuur, die de 
jongste jaren ver van de belangstelling der 
publieke opinie heeft geleefd. Omdat de 
moed van dat woord groter was dan de 
kleine man zelf, wilden we dit afsterven 
toch niet stilzwijgend voorbijgaan. 
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HET VOOR 

De vilvoordse burgemeester 
Gelders heeft de door een groot 
aantal vlaamse verenigingen 
aangevraagde betoging zondag
voormiddag in de wijk Het 
iVoor menen te moeten verbie
den. 
' Op een perskonferentie verle-
'den zateidag deelde de voorzit
ter van het « Komitee Vlaams-
(©rabant » mee dat de betoging 
in ieder geval te 10u30 zal door
gaan. Zoals onze lezers weten, 
heeft het F D F. reeds enkele 
weken geleden meegedeeld, 

,zondag te « Beauval » (zoals 
die heren de vilvoordse wijk 
noemen) te zullen betogen. 

Vilvoorde is een eentalig 
Vlaamse stad; het is on
duldbaar dat aan dat vlaams 
karakter afbreuk wordt gedaan 
door de parochiegeestelijkheid 

^van Het Voor. Eens te meer 
;blijft de Vlamingen, nadat er 
'yoldoende tijd is geweest voor 
"teraad en een treffelijke rege
ling, niets anders over dan te 
betogen voor hun rechten ! 

AL DAN NIET 

VERONTWAARDIGD ? 

• We vragen ons af, of Van den 
Bocynants in de grond wel zo 
kwaad is als hij voorgeeft over 
de besnoeiingsmaatregelen van 
Johnson. 

F De eerste-minister heeft ge
zegd dat deze besnoeiingen 
zijn « rekonversie-programma» 

'"dreigen in gevaar te brengen. 
i,We vragen ons af, over welk 
programma Van den Boey-
nants het heeft. In ieder geval 
over een dat we niet kennen, 
fen mét ons wel de meeste 
Jandgenoten, behalve natuur
lijk V.d.B. 

I Wat een schitterend ekskuus 
in het vooruitzicht ! Moeilijk
heden met de rekonversie ? De 
schuld ligt bij de Amerikanen, 
mijnheren. Spanning aan de 
Maaskant ? Wij zouden wel 
willen, maar de Amerikanen 
willen niet... 

Zo geraakt Van den Boey-
nants wellicht nog op een ele

gante manier van de niet-ver-
wezenhjkmg van zijn met be
staand programma at. 

WERKLOOSHEIDS

VERGOEDING 
Onder deze regering is het 

aantal werklozen bestendig ge
stegen. Werd 100 000 een nor
maal cijfer, dan bereikten we 
tans onder invloed van seizoen-
faktoren de 200 000. 

Dat Vlaanderen andeimaal 
het gros van de werklozen le
vert, blijkt uit de cijfers. 

Deze week verscheen het 
wetsvoorstel Jorissen, medeon-
dertekend door de senatoren 
Ballet, Elaut, De Paep en Roo-
sens, dat niet alleen de verho
ging vooropzet tot 225 frank 
per dag, doch dat ook het be
drag van de weikloosheidsver-
goeding bindt aan 't gezinspen
sioen van de arbeiders in die 
zin dat, zo het gezinspensioen 
een bepaald percent verhoogt, 
automatisch de werkloosheids
vergoeding met hetzelfde per
cent stijgt. 

MINDER 

BELASTINGEN 

Vorige dinsdag werd het 
wetsvoorstel van de V.U.-se-
naatsfraktie in overweging ge
nomen betreffende de verplich
te aanpassing elk jaar van de 
bedragen van de belastings
schijven aan de gestegen in-
deks. 

De belastingen verhogen in
derdaad elk jaar zonder nieu
we belastingswetten, door het 
feit dat door de geleidelijke 
muntontwaarding en de stij
gende indeks de belastings-
plichtigen in hogere schijven 
terechtkomen zonder dat hun 
inkomen in werkelijklieid ver
hoogt. 

Dit wetsvoorstel van de V.U.-
senatoren komt tegemoet aan 
de eenparige eis van alle be-
lastingsplichtigen, zowel de 
zelfstandigen als de loon- en 
weddetrekkenden. 

KAAKSLAG 
De Vereniging der Vlaamse 

T.V.-pers heeft haar jaarlijkse 

prijs toegekend aan Maurits 
De Wilde Het is tiouwens 
reeds de dei de maal dat De 
Wilde beslag legt op deze prijs 

We zijn er met bij geweest 
toen de T.V -kritici hun beslis 
sing formuleerden, maar we 
veronderstellen dat die beslis
sing goeddeels mee zal ingege
ven geweest zijn door de wil, 
met deze bekroning de vrijheid 
van de T V -joernalist te be
klemtonen en de inmenging 
van hogerhand te laken 

Meteen is deze bekroning 
dan ook een striemende kaak
slag voor De Saeger, die ge
meend heeft Maurits De Wilde 
publiek te moeten afschilderen 
als een joernalistieke stumperd 
en een vooringenomen repor
ter 

De Vereniging der Vlaamse 
T V -pers heeft een zeei gezon
de lefleks gehad ! 

AMNESTIE 

Dat amnestie een integraal 
punt van het Volksunie-pro
gramma IS, weid de jongste we
ken nog eens duidelijk gesteld 
door een reeks parlementaire 
initiatieven en toespraken van 
V.U.-mandatarissen. 

In de Kamer had mr. Van 
der Eist vóór het kerstverlof 
het door de C.V.P. verloochen
de amendement ten voordele 
yan door de repressie getrof
fen zgn. « kleine incivieke » 
ambtenaai s overgenomen. In 
de Senaat hield Wim Jorissen, 
naar aanleiding van de bespre
king van de begroting van Jus
titie, een tussenkomst over 
amnestie. En de radiotoe
spraak van senator Elaut op 28 
december was in haar geheel 
aan dit onderwerp gewijd. 

GEEN DERDE MACHT 

In een uitvoerige nota heeft 
de Kultuurraad voor Vlaande
ren zopas stelling genomen in
zake het probleem Brussel. Het 
standpunt van de Kultuurraad 
is vooral belangrijk omdat er 
ondubbelzinnig in wordt ge
steld dat Brussel geen afzon
derlijke gemeenschap vormt en 
tot geen derde macht in het 
land mag worden. 

Het is pozitief dat een orga
nisme zoals de Kultuurraad 
zich nog eens met al zijn gezag 
achter dit algemeen-vlaams 
standpunt heeft geplaatst. 

Brussel voor een héél korte tijd in de maagdelijkheid van verse sneeuw. 

OE 

ABONNEMENTENSLAG 

KOMT OP DREEF 

600 

REEDS EEN VIERDE GEBOEKT! 
De Keist- en Nieuti jaai sfeesten zijn aciitei de rug en vori^ 

weekend maakten we x'joi het eeist, sinds de abonnementenslag 
op 15 december begon, een vooilopig inventaus De rezullaten 
op dat ogenblik ivettigen een gematigd optimisme, vooial ah men 
Tekening houdt met het fett dat tot iX>g toe — en dfzer dagen 
steikei daii vooiheen — het weer een giote hindeipnnl is geble
ken vooi het bij uitstek « sliaat » uetk dal ten a >>iu nwenten-
slag is. 

Deze week zijn in de velschillende aiiondissementen de lijs
ten met de niet-heinieuwde abonnementen aangekomen Van nu 
af aan zal de slag gekombineeid gevoeid worden . het wei ven 
van nieuwe en het hei nieuwen van oude abonnenten Het stalts-
tiekje dat we hieionder biengen, houdt alleen rekening met de 
nieuw aangewoiven abonnementen; de percentages hebben be-
tiekking op de noim vooi de nieuw te weiven abonnenten. 

En hier dan de eeisle eielijst : 

1) Biussel : 60 t h van de iX»m verwezenlijkt Een spe
ciale vei melding vooi de afdelingen Kiaamem, Weeide en He-
kelgem. In deze laatste gemeente was de vriend Jan Van Goe-
them bijzonder akttef. Brussel, dat voiig jaar een zeer moeilijke 
start kende tn de abonnementenslag, heeft dit jam lezoluut de 
leiding genomen Ook en vooial om ie beu ijzen dat liet kan! 

2) Koitrijk : 41 t. h van de norm. Dit percentage slaat op 
de hen opgelegde noim, viijwillig hebben de kadeileden en pro
pagandisten van het aii\)ndissement echter besloten, die noun te 
verdubbelen. Vandaar hun flinke stait ! 

3) Antweipen : 25 t. h van de norm De Antweipenaars zelf 
zullen welliclU het meest veibaasd zijn over het fett dat de ie-
zultaatjes die van zowat oveial in het arrondissement binnen
waaien, hen toch reeds dit aanzienlijk percentage hebben opge-
leveld. Vele kleintjes maken een groot. En, wat wellicht nog be
langrijker is : houden er de moed tn. 

4) St Niklaas en Brugge ex aequo ; 22 t h. van de norm. 
Deze beide anondissementen boekten vorig jaar een goed lezul-
taat en zijn zinnens, het tans niet verloien te laten gaan. G\3ede 
oiganizatie en stevige airondtssementele leiding staan borg voor 
het eindrezultaat. 

6) Aalst : 20 t. h. van de norm. In 1967 verdiongen van de 
eerste plaats door het arrondissement Oostende-Veume Diksmut-
de, zijn de Aalstenaars vastbesloten om weer bovenaan te gaan 
prijken. 

7) Gent : 18 t. h. van de norm. Een speciale inspanning in 
de « achtergebleven gewesten » moet het ariondissement Gent 
toelaten, vlug het percentage te veilxigen. 

8) Mechelen : 16 t . h. van de norm. Een vermelding ver
dienen Bonheiden-Rijmenam en Nijlen. « De slag begint nog 
maar >, zegt men elders, waar de lijsten voor de huisbezoeken 
klaargekomen zijn. 

9) Oudenaarde en Hasselt ex-aequo : 15 t h van de norm. 
Te Hasselt zegde de sekretaris ons, dat sneeuw en ijs sinds toeken 
oorzaak zijn van een < winterslaap ^, waaraan binnenkort ech
ter een eind wordt gesteld. 

11) Turnhout : 10 t. h. van de norm. Het arrondissement 
dat vorig jaar zto flink presteerde, moet zijn « goede diaai > m 
de e.k. dagen vtnden! 

12) Tongeren-Maaseik : 9 t. h. van de norm Dat het met 
zo snel gaat als voiig jaar, moge aan het winterweer eu Met aan 
de mensen gelegen zijn. 

13) Oostende Veume-Diksmuide : 6 ï. h. van de norm De 
Aalstenaars zullen het met een tikkeltje vreugde vernemen! 

14) Roeselare-Tielt, leper, Dendermonde en Leuven cen-
tralizeerden hun rezultaten nog niet of geraakten nog met op 
dreef en fungeren dus als hekkensluiters. Ze beloofden rezulta
ten voor de eerstvolgende lijst. 

Herinneren we er aan, dat de al^nnementenslag (nieuwe 
plus hernieuwingen) loopt tot 1 maart en dat de tijd dus voor 
heel wat arrondissementen begint te dringen. De gunstige rezul
taten van vorig jaar én van de abonnementenhernieuwing 1963 
moeten bekroond worden met het behalen van de norm in alle 
arrondissementen. De norm voor de hernieuwingen is : minstens 
twee-derden l 



6 

; -^ 

nazijn 
NATIONAAL BLOK 

Een zich « Belgisch Natio
naal Blok » hetende vereniging 
waarvan een zekere Huyle-
b rouck voorzitter is, heeft zich 
m e t een rondschrijven gericht 
tot de Vlaamse burgemeesters . 

Het Belgisch Nationaal Blok 
beweer t te spreken in n a a m 
van een twintigtal (niet nader 
genoemde) vaderlandse vereni
gingen die alleen al in Braban t 
« een paar t ienduizend leden » 
groeperen. Het zet de burge
mees ters er toe aan, de Brus
sel-motie van de antwerpse 
burgervader niet te onderteke
nen of er tenminste het voor
behoud bij te maken dat het 
be te r onderling begrip te Brus
sel bevorderd moet worden 
« door wederzijdse talenken
nis ». 

Het maneuver van dit Natio
naal Blok-aan-ons-been is al te 
doorzichtig en er zal zich wel 
geen enkele gemeenteraad la
t en aan vangen. Reeds 700 
Vlaamse burgemeesters teken
den de motie, ondanks het 
Blok ! 

G R 0 N D P R 0 8 L E E M 

Voor zondag a.s. is er weer 
een boerenbetoging aangekon
digd, ditmaal te ïvleerhout. Het 
gaat hem bij die betoging om 
een zgn. « lokale kwestie », die 
üch echter zo vaak en op zo ve

le p laats ten stelt dat ze wel de
gelijk inhaakt bij een algemene 
nat ionale problematiek. De 
boeren van Meerhout beklagen 
er zich nl. over dat het gemeen
tebes tuur in het kader van de 
urbanizat ie landbouwgronden 
gaat onteigenen, nog voor e r 
richt- en gewestplannen kracht 
van wet hebben gekregen. 

Een der grootste vraagstuk
ken waarmee de landbouwers 
worden gekonfronteerd, is da t 
van de grondroof waarvan zij 
het slachtoffer zijn. De verstan
dige boeren beseffen wel dege
lijk dat urbanizatie, industr ië
le expansie en dies meer niet 
gaan zonder dat er grond in be
slag genomen wordt . Het is 
echter de chaotische wijze, de 
geheimdoeneri j en de stelsel
matige miskenning van de 
landbouwbelangen die hen 
steeds op stang jagen. 

Wanneer komt er een binden
de regeling op de onvervangba
re en dus onvervreemdbare 
landbouwgronden ? 

KONCENTRATIE 

De koncentra t ie in de bel-
gische perswereld word t stel
selmatig voortgezet. Over een 
paar dagen zal een nieuwe 
vorm van koncentra t ie aan het 
publiek worden voorgesteld, 
onder de benaming « Groep 
een ». 

« Groep een » wordt gevormd 

l i i iWl i i i i i l l 
iFiiiir"' 
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^Oft 
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Het voorbestrooien van onze wegen is allesbehalve een sukses geworden ! Zelfs in de centra ble
ven de wegen niet ijs- en sneeuwvrij. Op de sekundaire vjegen was er van enige voorbestrooüng 
gewoon niets te merken, terwijl ook op de hoofd\vegen het verkeer grote hinder ondervond. Na 
de «te hete nachten» die — De Saeger dixit — het wegdek deden springen, nu de «/e koude dagen» 

waarschijnlijk. 

door de bladen van de « Stan
daard «-ketting, de « Gazet van 
Antwerpen » en het « Belang 
van Limburg ». Het is een sa
menball ing van die bladen op 
publici tair vlak. Met een opla
ge die ver het half miljoen 
oversclirijdt word t « Groep 
een » meteen de groots te publi
citaire k ran tenke ten van he t 
land, die « Le Soir » en het 

OVERHEID 
In de negentiende eeuw waren er filo-

zofen die dachten dat de dagbladen de ge
hele bescha\ing van de geest bedreigden. 
Kierkegaard en Nietzsche, die beslist 
geen idioten waren, deden daarover zeer 
scherpe uitspraken. Wat zij vreesden was 
ten slotte wel dit : dat door een voortdu
rende en spoedig uitsluitende aandacht 
voor wat dag aan dag, uur na uur gebeurt 
de zeer beperkte menselijke geest elke be
langstelling, elk intens bekommerd zijn 
met dingen die noch aan dag noch aan 
uur gebonden zijn, zouden verliezen. Zon
der de televisie te kennen wisten zij al 
dat het ene beeld onvermijdelijk het an
dere verdringt. Dat onze geest en ons ge
heugen als een stapelplaats is, waarin 
slechts plaats wordt gevonden voor nieu
we beelden als de oude weggewerkt wor
den... 

Behalve een /eer beperkt aantal kart-
huizers kan zich echter in deze tijd geen 
mens nog \eroorloven de raad, de bezwe
rende woorden \an Nietzsche en Kierke
gaard op te volgen. Ook al heeft nu, even
zeer als vroeger, Paul Valéry gelijk met 
zijn uitspraak : « Les événements sont 
l'écume des choses » (? De gebeurtenissen 
zijn het schuim van de dingen ^). Even
min als het schuim van de golven de zee 
is, evenmin als het schuim hèt bier is — 
verre van ! — evenmin zijn de gebeurte
nissen die ons opvallen, of die men in on
ze aandacht dringt, het belangrijkste. 
Maar wat deze negenliende-eeuwers mis
schien niet zo duidelijk hebben gezien, zij 
/.ijn, zij kunnen ten minste een wég zijn 
tot het belangrijke, tot de dingen zelf. 

Toen in het laatste nummer van 1967 
van dit weekblad een overzicht verscheen 
van de aktiviteiten van de Volksunie in 
het voorbije jaar meende dit nog te mogen 
verwij/en naar de overzichten die op an
der gebieden in de dagbladen zouden ver
schijnen. Een normale veronderstelling. 
Er waren immers bladen die soms meer
dere dagen na elkaar bladzijden lang kro-

nologische en geïllustreerde overzichten 
brachten over internationale, nationale 
politieke gebeurtenissen, over rampen, 
over filmen... Bladzijdenlang is dit in de 
vier door ons nagekeken bladen zeker niet 
gebeurd. Ook de overzichten in de televi
sie, waarvoor Nemrod dan nog een spe
ciale inspanning doet en avondlij ke toch
ten laat vallen, waren beneden alles. 

Zo waren er voor de waalse R.T.B, 
slechts twee gewapende konflikten in 
1967 : Vietnam en het Midden-Oosten. Bij 
Vietnam kwam echter een profeet aan het 
woord die heel goed en heel zeker wist 
wat er zal gebeuren en dan nog bijna uit
sluitend uitgaande van algemene gedach
ten en indrukken en niet \an een nuch
tere ontleding van de brutale gegevens, 
van de ons bekende gegevens. Over het 
Midden-Oosten was er dan, wellicht als 
tegenhanger, zelfs niet het minste woord 
uitleg of kommentaar. Sinds de vijfdaagse 
Blitzkrieg is er blijkbaar niets, helemaal 
niets duidelijker geworden. 

En toch zou elk eerlijk overzicht op dit 
punt naast Vietnam en het Midden-Oosten 
nog andere gewapende konflikten moeten 
vermelden waarin evenzeer honderden en 
duizenden, wellicht tienduizenden het 
leven verloren — en nog verliezen. De 
burgeroorlog in Jemen die al jaren duurt, 
de enige oorlog waarin heel zeker giftgas 
werd gebruikt. Giftgas en de wreedheid 
van primitieve nomadenstammen. De 
moeite niet waard ? De vreselijke bur
geroorlog in Biafra wordt doodgezwegen 
en over de nationale strijd van de Koer
den in Irak (niet in de Sovjetunie) met 
de uitmoording door luchtbombardemen-
ten horen we niets. De nochtans zwarte 
kristenen in Soedan die bloedig onder
drukt worden door de Arabieren verdie
nen evenmin één enkel woord. Of de af
slachting van de (misschien kommunis-
tische) Chinezen in Indonesië gedaan is. 
weet geen mens. Heeft iemand nog ge
dacht aan de tirannie in de negerrepu
bliek Haïti ? 

En dit is dan niet eens-een echt over
zicht ! Het zijn enkel mijmeringen ^an 
iemand die zijn geheugen (nog) niet ver
loren heeft. 

NEMROD. 

« Laatste Nieuws » ver achter 
zich laat. Redaktionele of poli
tieke gevolgen zal deze samen
balling (vooralsnog ?) niet heb
ben. Wel schijnt er voor later 
een vorm van technische sa
menwerk ing voorzien te zijn. 

« Het Volk », dat graag zélf 
een initiatief als da t van 
« Groep een » had genomen, 
zag zich voorbijgegaan bij de 
opricht ing van de publici ta ire 
keten. 

KAMER IN G E V A A R ? 
Het nieuws dat Achiel van 

Acker eventueel de socialisti
sche l i j s t t rekker te Brussel zou 
worden, is door de C.V.P.-ers en 
P.V.V.-ers m a a r zuur onthaald. 
De blauw-gelen ontveinzen 
zich niet dat het maneuver Van 
Acker een ernst ige kans op sla
gen heeft en da t duizenden en 
wellicht t ienduizenden stem
men rechts t reeks of onrecht
s t reeks verloren zullen gaan 
voor hun par t i j door de aan
wezigheid van de brugse bom-
pa in de brusselse poli t ieke 
arena. 

De C.V.P.-ers en P.V.V.-ers 
menen nochtans , over een mid
del te beschikken o m Van 
Acker twee keer te doen na
denken : ze zouden h e m dood
gewoon als Kamervoorz i t te r 
voor het j aa r 1968-1969 laten 
vallen. 

Zodat Van Acker de kies-
str i jd zou moeten beginnen 
zonder aureool van «eerste 
burger van he t land ». 

Achiel — sfmksachtiger dan 
Doit — laat de wind der geruch
ten intussen waaien en hoedt 
er zich voor, in zijn kaar ten te 
laten kijken. 

P U P A A N MAARTEN 
De heer Houben, voorzi t ter 

van de C.V.P., is boos. Hij voelt 
zich tekor t gedaan van alle 
kanten. Zijn plan voor ontslui
ting van heel Braban t ten be
hoeve van de twee vrije univer
siteiten werd van vlaamse zij
de, ook in zijn par t i j , méér dan 
koeltjes onthaald. Zijn projek-
ten in verband met een decen-
tralizatie naa r de provincies 
worden doorkruis t door de re
gering, die zopas op Hertogin-
nedal zelf een geval heeft uit
gebroed waar in niet eens reke
ning is gehouden met de staats-
wijsheid van Houben. E n ten

slotte is het de m a n een doorn 

in he t oog dat hij als C.V.P.-
voorzit ter hoegenaamd nie t 
meetel t bij Van den Boeynants , 
die echter wél aanvaard t da t 
Vanaudenhove als P.V.V.-voor
zit ter de schoonmoeder van de 
regering speelt. 

Het ziet er naar uit , dat Hou
ben het er op aan zal leggen 
om nog lang voorzi t ter te bli j
ven van een par t i j , die blijk
baar niet opgezet is met de 
gensters van zijn brein. De op
volgers — waaronde r in de eer
ste plaats T indemans — zi t ten 
al op vinkenslag ... 

35 JAAR 
De brusselse gemeente raad 

heeft deze week hulde gebracht 
aan burgemees te r Cooremans, 
naar aanleiding van het feit da t 
hij sedert 35 j a a r lid van de 
raad is. 

Dat is een juis te kijk op de 
si tuat ie : de enige reden o m 
Cooremans te huldigen is he t 
feit dat hij ergens 30 of 35 
j aa r zit. En niet omwille van 
wat hij deed in die per iode . 
Want da t is, behalve l inten 
knippen en vreten, zo goed als 
niets . 

Na het overlijden van Coore
mans zullen diens biografen 
niet veel moei te hebben : 
« Hij was burgemees te r en 
werd gevierd nada t hij 35 j a a r 
raadsl id was en nada t hij 15 
of 20 j aa r burgemees te r was 
geweekt. Hij gaf zijn geest voor 
het eers t toen hij stierf en hij 
w e r d me t veel luister begra
ven ». 

Tenware die biografen een 
verhandeling schreven over : 
« Hoe word t een nul burge
mees te r van België's hoofd
stad ». 

O P V O E D I N G 

De huidige regering telt, 
meer dan vroegere regeringen, 
een aanta l onbeschaafde mini
s ters die he t ver t ikken, ant
woord te vers t rekken op de 
hen gestelde pa r l ementa i re 
vragen. Deze handelwijze is 
niet alleen ondemokrat i sch , ze 
is ook doodgewoon onbeleefd. 

Een kampioen terzake is 
Grootjans, die met 31 onbeant
woorde vragen zopas een 
nieuw rekord heeft gevestigd. 
Groot jans moge dan al Natio
nale Opvoeding hebben, opvoe
ding heeft hij in geen geval. 
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B E T W E T E R . . . 

In zijn an twoord op een par
lementa i re vraag van V.U.-ka-
mer l id Leys betreffende de 
T.V.-reportage van Maurice De 
Wilde (Geen m a m o e t s voor 
België) heeft de h. De Saeger 
herhaaldel i jk de bal misgesla
gen, evenals wat zijn an twoord 
op andere vragen van dit ka
merl id , m a a r da t met betrek
king tot de ke rn van het vraag
stuk, betref t . De minis ter had 
o.m. gezegd da t hij op voorhand 
wist , da t deze repor tage niet 
objektief zou zijn en da t hi j 
derhalve aan zijn a m b t e n a r e n 
elke medewerk ing verboden 
had . I n een mot ie s t ipte de 
Bond van Radio- en T.V.-joer-
nal is ten aan da t deze houding 
de uitoefening van de essentië
le taak van de n ieuwsdiens t 
b i j rad io en T.V. bemoeil i jkt , 
nl . de voorl ichting van de be
volking over problemen, die 
voor h a a r toekomst van groot 
be lang zijn. Hoewel de mi
n i s te r de mening van de 
n ieuwsdiens t nopens de belang
r i jkheid van he t v raags tuk 
deelt , m a a k t zijn weigering 
zijn houding des te onbegrijpe
li jker. 

O P D E V I N G E R S 

GETIKT 

De radio- en T.V.-joernalis-
t en zijn verder van mening da t 
een medewerk ing van he t de
p a r t e m e n t de objektivi tei t van 
d e repor tage zou gediend heb
ben . Ind ien de minis te r van 
oordeel was , da t het s t andpun t 
van de overheid onvoldoende 
w e r d belicht, dan heeft hij dus 
de kans daarop zelf uitgescha
keld. Best dat de radio- en T.V.-
joerna l i s ten niet kunnen mond
dood gemaakt worden , zoals 
de P.V.V. te Knokke voorstel
de . 

He t vergaat de h. De Saeger 
zoals vele gezagdragers in dit 
l and : zij beschouwen zich zelf 
als de pauzen van techniek en 
beleid en dulden geen kr i t iek. 

Ze vermi jden ook een open 
informat ie . Deze gedragsli jn is 
een inbreuk op de demokra t ie . 
De t i jd is ech te r voorbi j da t 
m e n dergeli jke houding zonder 
m e e r slikt. De De Saegers zul
len moe ten leren da t de gewo
ne bu rge r meer en meer mede
zeggenschap eist . De K e r k 
heeft he t begrepen. Wannee r 
zal deze s taat he t begr i jpen ? 

In tussen heeft minis te r De San
ger een kans gemist om te zw 
gen. Hij zou de vraag van de 
Leys be te r onbean twoord ge 
ten hebben, wan t n u heeft 1 
zich belacheli jk gemaakt . I 
da t is voor een gezagsdrag 
erger dan een fout. 

U I L E N S P I E G E L 

De « Libre Belgique » insinu
eer t — bl i jkbaar omda t ze e r 
toch voor terugschr ikt , het zon
der omwegen te schrijven — 
dat he t eeuwfeest van Charles 
de Coster ver t roebeld w o r d t 
door Vlaams wan t rouwen , om
dat de « Uilenspiegel » in de 
taal van Verhaeren en niet in 
die van Conscience geschreven 
werd . 

Misschien vinden heel w a t 
« Libre- lezers daar in he t zo
veelste bewijs voor de vlaamse 
bekrompenhe id . Zonder zich t e 
he r inneren da t zopas nog 
vlaamse delegaties hu lde kwa
men brengen aan het De Co-
s te r -monument te Eisene. E n 
na tuur l i jk zonder ook m a a r te 
beseffen da t de « Uilenspiegel » 
van De Coster niet alleen be
hoor t tot de l i teraire bagage, 
m a a r tot de nat ionale epiek 
van de vlaamsgezinden. 

MGR. D E S M E D T 

I n de « Volksgazet «-enquête 
over he t travail l isme k w a m 
dinsdag he t eers te deel van he t 
gesprek over dit onde rwerp 
m e t mgr . De Smedt , b isschop 
van Brugge, aan de beur t . He t 
zal wel de eers te maa l zijn da t 
een reziderende bisschop van 
ons land me t zoveel goede wil 
in he t b lad van Jos Van Eynde 
benaderd wordt . Uit de algeme
ne toon van 't ar t ikel kan m e n 
zelfs spreken van een simpatie-
ke benader ing. 

Waa r de bisschop ergens 
zegt « Mijn aanpassing h ie r 
( in he t b i sdom Brugge) is zon
der enige moeil i jkheid verlo
pen en ik heb hier nooit me t 'n 
konfl ikts i tuat ie af te r ekenen 
gehad » moeten we toch even 
twijfelen aan zijn geheugen-
s te rk te . He t zal b innenkor t im
m e r s precies t ien j a a r geleden 
zijn da t bisschop De Smed t 
zijn be ruch te (en onder d r u k 
van he t A.C.V. noch tans afge
zwakte ) brief tegen de Volks
unie liet voorlezen in alle ker
ken van he t b isdom, geheel in 
de anti-nationalist ische t radi t ie 
van zijn voorgangers . 

Katzenbach te Brussel, drager van Johnson's minder prettige boodschap. 

Z W A A R Z O N D I G 

Het « s t emmen voor de Volks
unie is zwaar zondig » lokte 
toen een konfliksituatie uit . bij 
zoverre da t de bisschop zich 
van politiebegeleiding moes t 
verzekeren op de weg van en 
naa r zijn ka tedraa l . 

Achteraf betuigde de bis
schop tegenover leidende 
westvlaamse V.U.-personalitei-
ten zijn spijt . Nog later kwa
men zijn n ieuwe opvat t ingen 
over de vri jheid aan bod. Mis
schien daa rom her inner t mgr . 
De Smedt zich de voor h e m 
pijnli jke per iode niet meer , 
vooral ook omda t hij zich ti j
dens he t va t ikaans koncilie tcft 
kampioen van de vrijheid op
wierp . De his tor ische waar
heid behoudt echter h a a r rech
ten... 

IN N E D E R L A N D 

De neder landse s taa tsmi jnen 
hebben in twee j a a r t i jds h u n 
personeel ve rminderd van 
25.000 tot 14.000 man . Elfdui
zend mensen werden zonder de 
mins te her r ie en moeilijkhe
den aan een be t rekking in an
dere bedri jven geholpen. Tegen 

he t einde van dit j aa r word t de 
volledige sluiting voorzien van 
de Mauri tsmijn, een paar klei
nere mijnen en de cokesfa-
br iek van de Mauri tsmijn. Ook 
inzake de 8.000 bet rekkingen 
die daardoor verloren zullen 
gaan, bes taa t er niet het mins te 
probleem. 

De voornaamste troef die Ne
der lands Limburg heeft — en 
die ons eigen Limburg totaal 
moet ontberen — is die van de 
nevenbedrijven, in he t bijzon
der de chemische nevenbedri j
ven. 

V E R H O O G D E 

AKTIVITEIT 

Al deze chemische bedri jven 
hebben hun p roduk t ie gevoelig 
verhoogd en daarenboven ko
m e n er alleen dit j a a r reeds 
dr ie fabrieken b i j . De fabrika-
ge van kunstmests toffen bij-
voorb. heeft zo'n hoge vlucht 
genomen dat Neder lands Lim
burg tans gerekend word t bij 
de groots te p roducen ten t e r 
wereld. P roduk ten uit de che
mische indust r ie van de voor
malige mi jns t reek vinden een 
afzet als grondstof in 170 be

drijven over de gehele wereld. 
Daarnaast spelen de Staats

mijnen verder een belangri jke 
rol bij de vlotte rekonversie . 
De sociale instellingen van de
ze mijnen bouwen momentee l 
een fabriek voor kinderspeel
goed dat 300 man aan een be
trekking zal helpen. 

Op enkele ki lometer van me
kaar : twee werelden. De ene 
die van de rekonversie in Ne
derlands Limburg, die een suk-
ses is en een mijlpaal naar gro
tere welvaart . De andere die 
van Zwartberg met zijn doden 
en gekwetsten, van Eisden m e t 
zijn stijgende onrust. . . 

O N W E T E N D E V L E U G E L 

Bij monde van de h. De Vlies 
moet blijken dat de vlaamse 
C.V.P. in de benoeming van ge
neraal Vivario tot stafchef niet 
eens geraadpleegd werd. Zei de 
heer De Vlies : « Ik vermoed 
zelfs dat nog meer kollega's de
ze benoeming niet apprecië
ren ». Er zijn stellig tienduizen
den Vlamingen die deze Seger-
se uitdaging alles behalve ap
preciëren en zich de vraag stel
len, waarvoor de vlaamse 
C.V.P. eigenlijk dient en of ze 
ooit van iets afweet... 

DE BELASTINGEN OP DE 
TOEGEVOEGDE WAARDE 

Geregeld duiken in de pers de geheim
zinnige initialen B.T.W. op, de laatste tijd 
meer dan ooit. Wij willen hier, zeer kort 
en uiteraard onvolledig en vereenvoudigd, 
de betekenis schetsen van deze nieuwe 
« belasting op de toegevoegde waarde > 
(in het Frans : taxe sur la valeur ajoutée ; 
in het Duits : Mehrwertsteuer) die op 
1.1.1970 in alle landen van de E.E.G. moet 
toegepast zijn. 

De B.T.W. is een algemene en eenmalige 
verbruiksbelasting. Ze slaat dus op het 
vermogen of het inkomen. Ze moet toege
past worden in elk stadium van de ekono-
mie, dus zowel bij de producent als bij 
de verdeler. 

Ze vervangt de huidige overdrachttak
sen, die in 1921 in België werden inge
voerd. Het grote onderscheid met deze 
taksen bestaat er in dat de B.T.W., zoals 
de naam zelf zegt, enkel de meerwaarde 
of toegevoegde waarde van een produkt 
treft en niet meer de totale waarde. Inder
daad wordt tans een zgn. kaskadestelsel 
toegepast : de producent betaalde reeds 
overdrachttaks op de door hem gekochte 
grondstoffen, maar zal toch nog eens op 
de volledige waarde (grondstoffen inbe
grepen) takszegels moeten plakken bij de 
verkoop aan de handelssektor, die dik
wijls nog maar eens taks verschuldigd is 

(bv. bij verkoop aan andere handelaars, 
meestal van groot- naar kleinhandel). 

Een echte waterval of « kaskade » van 
taksen op steeds dezelfde bazis dus. Dit 
stelsel maakt het o.m. onmogelijk de juiste 
belastingdruk vast te stellen op een be
paald produkt. En dit is de voornaamste 
reden waarom men in de E.E.G. besloten 
heeft, over te schakelen tot een belasting 
enkel op de meerwaarde. Het heeft im
mers belang te weten hoeveel belastingen 
van een bepaald land op een produkt 
drukken, wanneer dit wordt uitgevoerd 
naar een ander land. Hierop steunend 
worden toch uitvoerpremies en inkom-
rechten bepaald, die dan weer binnen de 
perken van het Verdrag van Rome moe
ten gehouden worden. 

Een vereenvoudigd voorbeeld zal de 
techniek van de B.T.W. verduidelijken. 
Nemen we een aankoop van grondstoffen 
van 100 fr en veronderstellen we dat het 
tarief der B.T.W. 15 % bedraagt. Dan zal 
bij deze aankoop 100 x 15 % = 15 fr be
lasting betaald worden. Wanneer het pro
dukt de fabriek verlaat en het bv. 250 fr 
kost, zal moeten betaald worden : 250 x 
15 % = 37,50 — de reeds betaalde B.T.W. 
of 15 = 22,50 fr. Wanneer bij verkoop aan 
de verbruiker 500 fr wordt gevraagd, moet 
op de faktuur vermeld worden : 500 x 
15 %. - 75 fr l.T,Jir. — 37,50 reeds be

taald, blijft : 37,50 fr. In totaal zal dus als 
B.T.W. betaald zijn : 15 + 22,50 + 37,50 = 
75 fr, wat overeenstemt met 15 % van 500 
fr, de verkoopprijs aan de verbruiker. 

In de praktijk kan het natuurlijk niet 
zo eenvoudig gebeuren. Bij de verkoop van 
elk afzonderlijk produkt kan men niet na
gaan welke grondstoffen, algemene kos
ten en welke B.T.W. in de kostprijs van 
dit produkt zitten. 

Daarom doet men de verrekening per 
periode van één maand, waarbij telkens 
de B.T.W., betaald op de massa der aan
kopen, mag afgetrokken worden op de 
B.T.W. verschuldigd op de massa der ver
kopen. 

De belastingplichtige zal dan ook een 
boekhouding moeten houden die de kon-
trole door de administratie zal moeten 
toelaten en bovendien elke maand een 
aangifte indienen waarin de gedane ver
handelingen worden opgegeven en alle ge
gevens die nodig zijn tot berekening van 
de belasting en de aftrek. 

De veralgemening van de B.T.W. in de 
6 Euromarktlanden zal een grote stap be
tekenen naar de afschaffing der tolmuren, 
terwijl o.m. de eenmaking van de fiskali-
teit erdoor zal bevorderd worden en de 
samenwerking tussen ondernemingen ver
gemakkelijkt. 

Aan de andere kant rijzen tal van zware 
problemen. Wij stippen hier enkele aan : 
de uitbreiding van de administratie der 
overdrachttaksen met een 500-tal gespe-
cializeerde ambtenaren ; de problemen in 
verband met kleinhandel (die voorlopig 
buiten beschouwing zal gelaten worden) 
en landbouw (vooral de kleine bedrijven); 
de verhoging van de aanslagvoeten, die 
onvermijdelijk is wil de staat zijn inkom
sten uit de indirekte belastingen niet zien 
verminderen ; dft prijsverhogingen die het 

gevolg zullen zijn in bepaalde sektoren 
(in Frankrijk bv. bij landbouwproduk-
ten) ; de verwarring die bij velen zal ont
staan (in Duitsland verhoogden sommige 
haarkappers bv. gewoon hun tarief !) ; 
de overgang van het ene stelsel naar het 
andere en ten slotte de maatregelen die 
moeten getroffen worden om de konkur-
rentievoorwaarden te verdedigen v.m de 
eigen ekonomie tegenover de landen die 
de B.T.W. reeds toepassen. 

In dit verband willen we onze buurlan
den even bekijken. Frankrijk heeft de 
B.T.W. reeds ingevoerd en van 1.1.68 ver
algemeend ; Duitsland is met het stelsel 
begonnen op 1.1.68 ; Nederland zal het 
doen op 1.1.69 en treft in afwachting dadr-
van kompensatiemaatregelen. En België ? 
Misterie en duisternis ! Men is hec^cunen 
met de studie van de automati/:i!!f ^.m de 
behandeling der aangiften ; er is een tij
delijk bestuur opgericht bij het Minisiorie 
van Financiën om de overgang te •serge-
makkelijken. En dat is alles. Tarieven ? 
Begindatum ? Niets officieel ! Later djn 
1 januari 1970 kan België niet ko ?R ili'or 
zijn verplichtingen in de IAIIOITM. kt. 
Maar vroeger zal het waarschijiihjk riict 
zijn. 

En ten slotte wordt het méér dan tijd 
dat deze « daverende » regering, die toch 
zo bekwaam is op financieel-ekonomisch 
gebied, klaar en duidelijk zegt wilke 
maatregelen zullen getroffen \\ orden op 
sociaal en ekononiisch gebied in af\v.i(h-
ting van de invoering der B.T.W. Op so
ciaal gebied om pmsxerhogingen tesen U' 
gaan en om de kleinhandelaars genist te 
stellen, op ekononiisch gebied om (in/e 
ekonomie te beschermen tegen de gevol
gen van de invoering der B.T.W. ii-, l)uils-
land. 

E. SLüSSE. 
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BRUSSEL, O P E N STAD 
De jongste maanden verschijnt er heel wat over Brussel. De strijd om Brussel 
werd buiten de vlaams-nationale kringen ook door Frans Van Cauwelaert en Au
gust Vermeylen gezié'n als de eindstrijd van de Vlaatnse beweging. 

Zoals in de brosjure « Brussel stad zonder gezicht » die we onlangs uitgege
ven hebben, neemt Karel de Witte in zijn werk « Brussel, open stad » kordaat 
stelling tegen dejaiiisten die Brussel willen prijsgeven. 

Zoals hij terecht opmerkt kan er geen sprake zijn van 300.000 Vlamingen te 
Brussel op te geven noch de 35.000 Vlavnngen uit de 6 randgemeenten, want ver
bonden met de 400.000 inwoners van Halle-Vilvoorde, die op Brussel georiënteerd 
zijn, en de 150.000 vlaatnse pendelaars die dagelijks te Brussel komen werken, vor
men ze een geheel van ongeveer 900.000 Vlamingen die het karakter van Brussel 
mee kunnen bepalen. We kunnen onszelf toch niet opgeven, betoogt de auteur. 

In afwijking met onze brosjure, die verscheen toen zijn werk in druk was, 
schat de h. De Witte 't aantal nederlandstalige Brusselaars langs de lage kant om
dat de maatstaf van de huistaal voor 'n flink deel verwaarloosd wordt. Hij haalt 
de percenten aan van Leo Lindenians (53 % in 1949), Roels (38,8), mr. Van Cau
welaert (69 %), F. Bové (50 % in 1961), maar houdt 't in Hoofdstad-Brussel bij 'n 
300.000 Vlamingen. De half verfranste Vlamingen rekent hij slechts een klein deel 
nog tot onze taalgemeenschap. Het is in zoverre juist dat er een kwart miljoen 
Brusselaars zijn, die niet volledig tot een van beide taalgemeenschappen kunnen 
gerekend worden. 

Men kan nog een paar puntjes met 
kri t iek aanhalen bij dit werk. Zo is er 
een drukfout geslopen in de statistie
ken over de kollaboratie 30, al blijft 
zijn stelling juist dat de Brusselaars de 
groots te koUaborateurs waren. 

Op p . 129 spreekt de schrijver van 70 
froebelscholen die in 1967 dienen opge
r icht in plaats van 70 kleuterklasjes. 
Op pag. 134 is er verwarr ing tussen ho
gere en lagere beambten te Brussel. De 
hogere beambten dienen te Brusse voor 
50 % naar nederlandstaligen te gaan. 
En op pag. 126, waar De Witte het 
heeft over de achterbli jvers in de fran
se scholen, haalt hij als oorzaak alleen 
de vlaranse kinderen aan, daar waar de 
kinderen van de vreemdelingen ook 
zwaar drukken op het peil van de fran
se klassen. De vreemdelingenfaktor 
(meer dan 100.000 met zeer vele grote 
gezinnen) wordt overigens nog te veel 
verwaarloosd bij de studies over Brus
sel. Trouwens ook in onze b ros ju re 
werd deze faktor onvoldoende behan
deld. 

Deze beperkte kritiek kan helemaal 
niet opwegen tegen de pozitieve waar
de van het boek. 

De schrijver Karel de Witte, hoofd 
van de brusselse redaktie van « De Ga
zet van Antwerpen », heeft een hele 
reeks interessante gegevens samenge
bracht , maar vooral zijn geschiedenis 
van de naoorlogse stri jd is boeiend en 
overzichtelijk. De auteur, radikaal strij
dend flamingant, heeft de str i jd trou
wens niet alleen beleefd maar daadwer
kelijk in de eerste linie meegevoerd en 
meebepaald. In de stri jd tegen de anti-
talentelling en om de brusselse randge
meenten stond zijn kran t « De Gazet 
Van Antwerpen » aan de spits. l i e t is 
de eerste maal dat de geschiedenis van 
die periode zo overzichtelijk weergege
ven wordt . 

De schrijver heeft een scherpe en ge-
v/oonlijk juis te kijk op de stri jd rond 
Brussel en om de randgemeenten. Zo 
betoogt hij dat de randgemeenten die 
willen weers taan vlaams blijven. Hij 
haal t daarbij de voorbeelden aan van 
Dilbeek en Strombeek-Bever, in verge
lijking met Wemmei en andere gemeen
ten. Ook het voorbeeld van St. Stevens-
Woluwe is kernschetsend. Bij de brus
selse agglomeratie gevoegd in 1921 be
sliste het gemeentebestuur het Neder
lands als voertaal te behouden en be
handelde het de franstalige in wij kelin
gen zo straf dat de-gemeente bij de taal
wet van 1932 weer bui ten de brusselse 
agglomeratie geplaatst werd. I ronisch 
st ipt Karel de Witte aan dat de burge
mees ters die te welwillend stonden te
genover de franstalige inwijkeUngen na
dien door hen uit het politieke zadel ge
licht werden. Vlaamse lamlendigheid 
loont inderdaad politiek niet I 

Kernachtig formuleert hij anderzijds 
he t belang van de randgemeenten : 
« Als de bevolking de stad blijft ont
vluchten, verlaat ze ook de invloeds
sfeer van de brusselse machthebbers . 
Daarom eisen zij de randgemeenten op. 
Als die randgemeenten en zeker de ver
der liggende gemeenten buiten hun in
vloedssfeer blijven, dan is Brussel geen 

olie\'lek meer, maar een dodelijk ge 
troffen lichaam, dat langzaam dood
bloedt ». 

Deze faktor hebben we ook in onze 
bros jure beklemtoond. In de randge
meenten moet 't Vlaamse bewustzi jn — 
t rouwens goed op weg — nog verste
vigd worden en Vlaanderen mag in 
geen geval dulden dat de brusselse ag
glomeratie bui ten de huidige 19 ge
meenten ui tbreiding neemt. In dit ver
band neemt de h. De Witte de grondspe-
kulatie fel op de korrel . De tweede fak
tor is de Vlaamse bewustwording in de 
brusselse agglomeratie zelf. 

Hier s taat de Brusselkenner De Wit te 
op dezelfde stelling als mr . Edgard Van 
Cauwelaert , stelling die ook in « Brus
sel, s tad zonder gezicht » verdedigd 
werd : Brussel is bang. De vlaamse in-
wij king te Brussel is kwanti tat ief ver
minderd, doch kwalitatief gevoelig ver
beterd. Brussel word t van een s tad 
waar het Frans de enige ku l tuur taa l 
was een stad van twee kui turen. De toe
passing van de taalwet ten kan ons te 
Brussel een heel eind vooruithelpen en 

het uitzicht van de stad grondig veran
deren. Hoe meer invloed de Vlamingen 
krijgen in het staatsgezag, hoe meer in
vloed het neder lands zal krijgen te 
Brussel, a ldus de schrijver. 

De werkeli jke toepassing van de taal
wet op het neder lands onderwijs , op de 
50-50 verhouding bij de hoge ambtena
ren in Hoofdstad-Brussel en de taalwet
ten voor de Kommissies van Openbare 
Onders tand (nederlandstal ige a r t sen) 
dient dus afgedwongen. 

« Brussel, open stad » behandel t ook 
de verschillende voorstellen van frans
talige en nederlandstal ige zijde voor 
een s ta tuut Brussel, waarbi j de schrij
ver opmerk t dat we niet kunnen wach
ten tot het federalisme uit de lucht zal 
vallen, w&nt niets valt uit de lucht, ook 
het federalisme groeit, bouwt men op. 

Het werk is in 'rt zeer levendige, direk-
te joernal is t ieke taal geschreven wat de 
lek tuur ei-van aangenaam en boeiend 
maakt . Wie het vraagstuk Brussel gron
diger wil kennen dan in Vlaanderen 
vrij algemeen gebruikeli jk is moet dit 
boek lezen. 

« Brussel, open stad » (162 blz., pri js 
125 frank) werd uitgegeven bij de druk
kerij Van In te Lier waa r de jongste 
tijd heel wa t werken over de Vlaamse 
Beweging het licht zagen. 

Te Brussel meer dan elders is Vlaam
se samenwerking nodig. Hopen we dat 
dit werk van een radikaal vlaamsgezin-
de C.V.P.-er ook in zijn eigen par t i j een 
grote weerklank zal vinden. In afwach
ting hopen we dat de Volksuniegezin
den he t werk grondig zullen lezen. Zij 
zullen het vraagstuk Brussel be te r le
ren begri jpen. Want alleen door de toe
s tanden juis t te kennen kan men oor
deelkundig opt reden. E n oordeelkundig 
opt reden te Brussel en in de randge
meenten is m é é r dan geboden. Op di t 
gebied is ook voor ons nog zeer, zeer 
veel te doen. 

W.J. 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 

DE SENAAT 
Het nieuwe jaar 68 zette voiige dinsdag 

in de senaat zeer mal in bij de begroting 
^an jus.lilie. 

Minister Wigny, de iftan met de klank-
^olle stem maar fi/iscli sinds geruime tijd 
niet fit, leidde het debat in. Van Pc, de» 
ken van de brusselse ad\okatcn, bracht 
kommentaar uit bij zijn eigen verslag. 

'Wanneer hij de roem \ediondigdc van 
de bclgische magisliatuur die altijd recht
vaardig de wetten toepaste zat VU-senator 
De Paep, die urenlang onbewogen in zijn 
zetel de debatteïi kan volgen, met de giijiis 
op het gezicht.De dag nadien zouden trou
wens zowel senator Jorissen als senator De 
Boodt herinneren aan de uitspraak van de 
pas overleden oud-eerste-minister Pholien, 
die de toepassing van het rechf in de be-
\ rijdingsperiode kenschetste als de periode 
van « la justice du roi nègre ». 

Bij de bespreking van deze begroling was 
voor de socialisten senator Rombout de 
voornaamste spreker. 

Deze antwerpse advokaat en rla'-sicus, dis 
onlangs in de senaat kwam als plaalsver-
\anger voor de overleden buigcmeester van 
Boom, is een van de weinige sociali^tisclle 
inlellektuelcn die /iuing heeft in de se
naat. 

Het is Vlij lipiscli dat hij noimaal 
vlaamsgc/ind is, daar waar de sindikale 
vertegenwoordigers over het algemeen wei
nig vlaams refleks aan de dag le«^n, al 
blijkt voor het ogenblik het taklitch in
zicht ook bij hen door te dringen, dat ze 
de Vlaamse tiein niet moncn missen. 

Tipisch bij het dcbaï over de begroting 
van justitie was het feit, dat senator Jo
rissen rustig het debat over amnestie kon 
aansnijden en in het offensief kon gaan 
tegen het onrecht dat 23 jaar na de oorlog 
nog steeds gepleegd wordt ook tegenover 
kleine incivieken of ternauwernood-incivie-
ken inzake toekenning van oorlogsschade, 
uitbetaling voor frontstreeprenten en bete
kening van pensioenen. 

Voor de tordoodveroordeelden bij ver
stek (Degrellevvet : 1.338 gevallen) pleitte 
hij de stelling dat de wet niet toegepast 
werd, wat nadien met klem werd bevestigd 
door CVP-senator De Baeck. 

Terwijl voorzitter Struye het hoofd over 
een boek boog, ontstond een olfensief in 
icgel tegen minister Wigny, waaibij even
min de C;\'P-senatoren De Boodt en Sled-
sens als de Volksuniesenatoren Elaut en 
Ballet zich onbetuigd lieten. 

Tipisch was het feit dat niemand'in de 
senaat nog de verdediging opnam van de 
lepressiewetgeving. Na de rede van sena
tor Jorissen, die hij zonder kommen laar 
aanhoorde (al kittelde onze senator hem wel 
even), had PVV-voorzitter Van Audenhove 
het halfrond verlaten. 

Naast de Luikenaars Henckaerts en Her
biet, de Gentenaar Dua en de Bruggeling 
Ancot (in het nederlands met frans aksent) 
voelde ook de VU-senaior Ballet nog het 
woord om het gemis aan beleeldheid en 
aan objektiviteit van bepaalde antwerpse 
magistraten aan te blagen, evenals de slech
te organizatie \\at belieft ondeilioor van 
getuigen. 

Het debat over de begroting van jusiitie 
stierf even rustig uit als het lustig ingc/ct 
werd. 

Donderdag begon dan de begioling van 
de middenstand. Daaiover vokende week. 

• Volksvertegenv^'oordiger Mat-
theyssens ondervroejt mondeling 
de mhiister van Nationale Op
voeding over de gemelde aan
koop van gronden te Ottignies 
ten behoeve van de franse afde
ling der leuven.^e universiteit. 

• Volksvertegenwoordiger H. Goe-
mans ondervroeg mondeling de 
minister van Financiën over de 
fiskale verplichtingen van de 
vakbonden. 

• Volksvertegenwoordiger Coppie-
ters stelde de minister van Na
tionale Opvoeding een dringen
de vraag betreffende de kam-
pagne tegen de vlaamse scholen 
te Brussel. 

• De V.lJ.-kamerfraktie stemde ja 
tot wijziging van art. 70 van de 
grondwet (de kamers komen van 
rechtswege bijeen ieder jaar, de 
tweede dinsdag van oktober) ; 
ze onthield zich bij de stemming 
voor art. 84 omdat ze van n\e-
ning is dat een grondwetsherzie
ning ook tijdens een regentschap 
moet mogelijk zijn en omdat het 
voorstel niettemin een versoepe
ling inhoudt ; ze stemde ja bij 
art. 131bis (geen grondwetsher
ziening in oorlogstijd of bij ver
hindering van bijeenkomst op 
het nationaal grondgebied) ; ze 
stemde neen over het wetsont
werp, houdende de begroting van 
het ministerie van de .Midden
stand 1908. 

• Schriftelijke vragen werden ge
steld door kamerleden Coppie-
ters, H. Goemans, Leys, S'an 
Leemputten, Anciaux, Babyion en 
Schiltz. 

• De h. Schiltz werd benoemd tot 
vast lid van de speciale kommis
sie in de schoot van de kommis
sie voor de sociale voorzorg, be
last met de studie van een wets
voorstel tot oprichting van een 
Nationaal Instituut voor Bejaar
den, de h. Van Leemputten tot 
plaatsvervangend lid. 

ONZE MANNEN IN 
HET PARLEMENT 

De h. Mattheyssens diende een 
verzoek tot interpellatie in tot de 
minister van Landsverdediging 
over de benoeming van de nieu
we chef van de generale staf. 
Volksvert. Van der Ekst woonde 
de zitting bij van de kommissie 
voor Financiën, volksvert. Leys 
deze voor de Justitie, volksvert. 
Schiltz deze voor de Ekono-
mische Zaken en voor Tewerk
stelling, Babyion voor de Soc. 
Voorzorg. 
Senator Jorissen kwam tussen in 
het debat over de rijksmiddelen
begroting en diende een wets
voorstel in, houdende aanpas
sing van de werkloosheidsver
goeding (op 21 dec. 1967). 
Senator Ballet kwam tussenbeide 
in het debat over de legersterkte 
en hield een korte tussenkomst 
in het debat over de rijksmidde
lenbegroting. 
De V.U.-senaatsfraktie stemde 
neen bij de stemming over de 
rijksmiddelenbegroting en de 
rijksschuldbegroting, ja (bij een
parigheid) bij de stemming over 
de wetsontwerpen betr. ver
lenging van uitzonderlijke voor
zieningen inzake huishuur, inza
ke wijziging van de wet van 3 
april 19,53 betreffende de rech
terlijke inrichting, tot wijziging 
van de wet van 9 aug. 1953 in
zake ziekte- en invaliditeitsver
zekering en inzake vaststelling 
van de legersterkte voor 1968. 
De h. Jorissen diende een wets
voorstel in, houdende binding 
van de belastingstarieven, van de 
vrijgestelde inkomsten en van an
dere bedragen, voorkomende in 
het wetboek der inkomstenbelas
tingen, aan de schommelingen 
van het indekscijfer ; de h. Bal
let een wetsvoorstel, houdende 
vrijstelling van met het zegel ge
lijkgestelde taksen voor de ge-
teisterden van Oostmalle en de 
Westhoek. 
Schriftelijke vragen werden ge
steld door senatoren Jorissen en 
Ballet. 
De V.U.-senaatsfraktie heeft twee 
wetsvoorstellen ingediend in ver
band met de militiewetten. Het 
Ie bepaalt dat de militievergoe
dingen, die ongewijzigd bleven 
sinds 1965 met 20 % zouden aan
gepast worden en dat de bedra
gen voortaan elk jaar zullen aan
gepast worden aan de indeks. 
Het 2e stelt voor dat het toege
laten plafond van de netto-in
komsten in verband met de vrij
stellingen wordt verhoogd van 
40.000 fr tot 30.000 fr voor de 
dienstplichtigen van 1969 af. 
Senatoren Jorissen en Ballet 
kwamen tussenbeide in het de
bat over de begroting van Jus
titie. 

file:///ediondigdc
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 

Niet alleen met mamoets doet Rotterdam ons eigen Antw erpen de baard af : de Rotterdammers 
hebben deze week hun eerste metro-ieis kunnen maken. 

FRANSE UNIVERSITEIT 

BRUSSEL 
Senatoren Jorissen en De 

Paep maken er de minister van 
Nationale Opvoeding attent op 
dat de samenstelling van de 
raad van beheer van de Vrije 
Universiteit Brussel in het 
Staatsblad van 6 januari jl. uit
sluitend in het Frans ver
schijnt. Zelfs de adressen van 
leden in het vlaamse land wer
den met straatnaam en al in 
het Frans vermeld. Daar deze 
universiteit gedeeltelijk al een 
tweetalige universiteit is en 
ruimschoots- de nodige geld
middelen (van het Rijk) kreeg 
om de nederlandse afdeling uit 
te breiden vragen de senatoren 
of de eentalige publikatie in 
het staatsblad wel strookt met 
de taalwetgeving. 

Zoals te verwachten was acht 
de minister het onmogelijk de 
universiteit tot een andere pu
blikatie te verplichten, reke
ning houdend met de taalwet
ten. Hij zegt niet waarom (pri
vate instelling ?). Hij maakt 
echter de senatoren attent op 
een verklaring van de rektor 
bij de opening van het akade-
misch jaar in verband met het 
taairegime. Intussen weten we 
dat de geest van de brusselse 
universiteitsleiding volkomen 
fransdenkend en -voelend is, 
wat uit deze publikatie ten 
overvloede blijkt, tot en met de 
belachelijke vertaling in het 
Frans van vlaamse gemeente
en straatbenamingen. Is het te 
Leuven trouwens beter ? 

TAALRASSISME 
Senator Jorissen meldt de 

minister van Nationale Opvoe
ding dat in het Rijkstechnisch 
Instituut te Brussel, nadat een 
einde was gemaakt aan de on
gelijke behandeling van de ne-
^derlandstalige studenten, afde
ling talen, zich aldaar een nieu
we vorm van diskriminatie 
voordeed. 

De sekretarissen van het in
stituut mochten nl. niet voor 
de nederlandse afdeling wer
ken zodat de nederlandse do
centen bij beurtrol verplicht 
waren gedurende meer dan één 
jaar volgens een beurtrol se-
kretariaatswerk te doen, een 
zeer ongelijke behandeling ten 
aanzien van hun franstalige 
kollega's. De minister ant

woordt dat deze toestanden 
niet aan zijn aandacht zijn ont
gaan en hij op 23 oktober en 
16 november jl. twee opvoeders 
van het nederlands taairegime 
bij de afdeling « Talen, verta
lers en tolken» heeft aange
steld. Of hij daarmee nu be
doelt, dat de kwestie van sekre-
tariaatswerk werd opgelost of
wel of de beurtrol nu gemakke
lijker werkt is uit dit antwoord 
niet duidelijk geworden. Intus
sen blijkt eens te meer hoe ha
telijk de franstaligen zich in 
het brusselse tegen alles wat 
Nederlands is aanstellen, niet 
het minst in het Rijksonder-
wijs. 

INBESLAGNEMING VAN 

LIJSTEN 
In een parlementaire vraag 

komt volksvertegenwoordiger 
Schiltz terug op de met een 
massale machtsontplooiing ge
paard gaande huiszoeking des
tijds bij een adjunkt-politie-
kommissaris te Oostende (de 
h. Van Steenkiste), op last van 
de prokureur des konings te 
Brugge (de h. Vossen om hem 
niet te noemen). Onder de in 
beslag genomen stukken be
vond zich een lijst van de leden 
van het Verbond van het 
Vlaams Overheidspersoneel 
van West-Vlaanderen, een amb-
tenarenvereniging, w.o. zelfs 
gewezen en huidige ministers, 
en als sindikale vereniging er
kend in bijna alle ministeriële 
departementen. De inbeslagne
ming verwekte grote beroering. 
De vraag van de h. Schiltz luid
de als volgt : 1. welk het gevolg 
was van het onderzoek 2. met 
welk recht de prokureur in 
kwestie deze ledenlijst in be
slag nam in een zaak (zoge
naamde schending van het be
roepsgeheim) die met de vere
niging niets te maken had. 3. 
welke sankties desgevallend te
gen de magistraat in kwestie 
werden getroffen. 

Minister Wigny (Justitie en 
Franse Kuituur) maakt er zich 
van af met een voorlopig ant
woord en de belofte van na in
gewonnen inlichtingen bij de 
bevoegde rechterlijke overheid 
een volledig antwoord te zullen 
verstrekken. Intussen weten 
we via de pers al geruime tijd 
dat het onderzoek van proku
reur Vossen tegen adj.-kom-
missaris Van Steenkiste op 

niets uitliep en dat er tegen 
het aangeklaagd machtsmis
bruik geen sankties werden ge
troffen. Zoals de zelfde magi
straat overigens nog alijd de 
dader(s) van de bomaanslag op 
zijn justitiegebouw te Brugge 
niet heeft gevonden ondanks 
massale huiszoekingen (hoeft 
het gezegd : bij vele vlaams
nationalisten). Soort dekt 
soort, franskiljonse magistra
ten zijn voor een frankofoon 
minister taboe. En mogen dus 
voortblunderen. 

VOORLOPIG 

ANTWOORD 
Het niet-beantwoorden door 

ministers van parlementaire 
vragen binnen de reglementai
re termijn (bij voorkeur vra
gen door de oppozitie) is te
genwoordig een ministeriële 
sport. De beleefdsten onder de
ze ministeriele saboteurs van 
de parlementaire demokratie 
trachten de schijn te redden 
met het sisteem der voorlopige 
antwoorden. Zo o.m. op vragen 
van onze volksvertegenwoordi

gers Mattheyssens en Schiltz 
over het taalgebruik bij verho
ren en het opmaken van pro
cessen-verbaal door politie-in-
stanties. De eerste wou het 
standpunt van de minister van 
Tustitie weten over de interpre
tatie van It.-kolonel Postal van 
de rijkswacht zoals deze tot ui
ting komt in zijn werk « Me-
noriahs, permantent woorden
boek van het staf recht ». De h. 
Postal is nl. van oordeel dat 
een proces-verbaal niet eenta
lig hoort te zijn, wat in strijd 
is met de geldende regel. De h. 
Schiltz van zijn kant haalt een 
konkreet voorbeeld aan, nl. het 
bevel van de prokureur des ko
ning van Leuven aan de politie 
van deze stad, het verhoor van 
franstalige studenten in hun 
taal in het proces-verbaal weer 
te geven. De h. Schiltz wenst 
te weten op grond van welke 
wettelijke bepaling dit bevel 
steunt en of de minister maat
regelen zal nemen, om deze in-
strukties te wijzigen vermits 
Leuven een eentalig neder
landse stad is. 

Het gaat hier om omzeilin
gen van de taalwet, niet te 
Brussel, doch in Vlaanderen. 
De h. Wigny zou normaal geen 
nadere inlichtingen moeten in
winnen om dat te weten. Maar 
welke houding kan men ver
wachten van de meest anti-
vlaamse regering sinds 20 jaar? 

SPLITSING VAN 

STRAFINRICHTINGEN 
Volksvert. Mattheyssens 

drong reeds herhaaldelijk bij 
de minister van Justitie aan op 
spoed inzake de splitsing vol
gens taairegime van bepaalde 
strafinrichtingen. De minister 
antwoordt op een nieuwe vraag 
als volgt : de splitsing van de 
tweetalige rij ksop voedingsge
stichten evolueert in die zin 
dat onlangs te Fraipont werd 
overgegaan tot de aankoop van 
grond, bestemd voor een nieu
we inrichting voor franstalige 
minderjarige jongens (tans nog 
te Mol). Openbare Werken legt 
tans de laatste hand aan de de
finitieve opmaak van het plan 
tot ombouwing. De splitsing 
van de rij ksop voedingsgestich
ten voor meisjes te Brugge en 
te Saint-Servais is onderge
schikt aan de konstruktie van 

een nieuw instituut te Asse-
broek, waarvoor het definitief 
bouwplan tans door het mini
sterie van Openbare Werken 
wordt beëindigd. Een inrich
ting voor 480 personen is in op
bouw te Paifve'(geesteszieken). 
Drie andere projekten verke
ren in een ver gevorderd stadi
um : uitbreiding der gevange
nis te Carleroi, oprichting te 
Saint Hubert van een inrich
ting voor franstalige landlo
pers (tans nog geïnterneerd te 
Merksplas en te Wortel) en de 
vervanging van de gevangenis 
te Luik, om de centrale gevan
genis te Leuven volledig te kun
nen splitsen. 

Men zou zeggen, dat het ge
vangenis- en interneringswezen 
in België weldra zal gefederali-
zeerd zijn. En Leuven-universi
teit ? ... 

10 NOVEMBER 

NIEUWJAAR 1968 
Op vragen de dato 10 novem

ber 1967 van kamerleden An-
ciaux (nieuwe indekssamen-
stelling en reden van verdagin
gen) en Schiltz (Texaco, of er 
rijkssteun voor de pipeline Zee-
brugge-Gent was en zo ja in 
welke omvang en rijkssub
sidies aan de kerncentrale 
te Tihange) antwoordde 
P.V.V.-minister van Ekonomi-
sche Zaken Van Offelen niet. 
Hij had het te druk met het af
leiden van nieuwe industrie
vestingen van Vlaanderen naar 
Wallonië... 

TWEETALIG 

AARTSBISDOM 
Aansluitend bij het antwoord 

van minister Wigny op een vo
rige vraag, verlangt kamerlid 
Coppieters te weten of er be
zwaar bestaat tegen de volledi
ge toepassing van de wet van 2 
augustus 1963 op het aartsbis
dom Mechelen-Brussel in 
plaats van « grotendeels » De 
minister meent dat de huidige 
toestand verantwoord is en is 
van oordeel, dat het de rege
ring niet toekomt, terzake een 
initiatief te nemen. Kamerlid 
Coppieters is voorstander van 
de splitsing in drie bisdommen 
van het aartsbisdom, een 
Vlaams, een waals en een brus-
sels. 

Gaat het met de E.E.G. niet zo heel best. dan belet dat toch niet 
brusselse Schumanplein flmk opschieten. Terwijl de ene helft nog 

al gebruikt. 

dat de E.E.C.-gebouwen aan het 
in ruwbouw is, wordt de an-Jrrc 
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deworeld 

BEWEGING 
De hoofdlijnen van het nieuws afgelo

pen week waren de beperkingen van de 
dollaruitvoer, de likwidatie van stalinist 
Novotny in Tsjecho-Slovakije, de alsnog 
licht stijgende kansen op Vietnamoverleg 
en de vervanging van de konservatieve 
Ottaviani door de progresisieve Seper in 
een sleiitelpozitie van de Kerk van Rome. 
De amerikaanse regering achtte het nood
zakelijk, een speciale gezant naar West-
Europa te sturen, waar deze de beper
kende maatregelen moest toelichten en 
verteerlniar maken. Want al gaan de jong
ste tijd meer en meer stemmen op tegen 
de ondermijning van het westeiiropees 
bedrijfsleven door de amerikaanse indus
trie (nota bene met een minimum van 
eigen kapitaal), dan toch kwam dit be
sluit tamelijk onverwacht en ontwricht 
het (Ie europese omschakelings- en mo-
dernizeringsplanning. Misschien zullen 
dc/e maatregelen nochtans een midden
weg mogelijk maken en West-Europa aan
zetten, naar industriële expansie uit te 
zien met meer eigen kapitaalsmiddelen. De 
nieuwe toestand kan ook een prikkel zijn 
om in VVest-Huropa de oprichting van een 
eigen kapitaalsorganisme te \ersnellen. 
liet optimisme voor 1068 van Jean Rey, 
Aooizilter der gefuzioneerde europese 
koium ssies, steunt waarschijnlijk oj) <ler-
geiijke overweging. 

Ook I-Ingeland wordt met een soijer-
heidsprogramma gekonfronteerd : evenals 
in Amerika een stijging der belastingen, 
beperking van de (le\ie/enuit\oer en in 
oni'-'ekeerde orde : inUrimping van de 
mi! taire inspanningen en \an de « im-
pt'.iale verpliclitingen » ten oosten van 
Suez, waarvan de \er\anging paradoksaal 
genoeg de militaire inspanning van de 
l'.S.A. zal verhogen. De beweging om da
gelijks een half uur voor Engeland te 
werken, bewijst dat de britse offergeest 
nog niet helemaal dood is. Maar wat aar
de brengt dat aan de dijk ? 

Terwijl de afzetting \.in .\o\(j|ii\ als 
hoofd van de partij in Tsjeclio-Slovakije 
een liberalizatie laat verwachten (gepaard 
met een federalistisch getinte hervor-

mingsmogelijkheid) stonden te Moskou 
andermaal drie « intellektuelen, » terecht 
wegens verspreiding van liberalizerende 
gedachten. Ook te Leningrad geraakten 
russische intellektuelen in hun verlangen 
naar een even grote vrijheid van initiatief 
als bij de bedrijfsleiders en technici met 
het gerecht in konflikt. Oost-Europa 
wordt steeds scherper gekonfronteerd met 
deze diskriminatie. Het lijkt een onver
mijdelijk proces te worden, een nog ont
brekend sluitstuk in de normalizering der 
verhoudingen en veranderingen op poli
tiek en ekonomisch vlak. 

Het hoofdstuk Vietnam vertoont toene
mende druk in de richting van onderhan
delingen : weldra brits aandringen te Mos
kou op een heropening van de geneefse 
konferentie over Vietnam ; oproep van de 
zuidvietnamese katolieke bisschoppen om 
luclitbombardementen resp. infiltraties 
stop te zetten (ietwat vervelend voor de 
zuidvietnamese katolieke prezident) ; eis 
van Zuid-Vietnam bij officiële kontakten 
betrokken te worden en geen verzet tegen 
officieus kontakt zonder Saigon ; de kor-
relatie amerikaans budgetair oneven-
wicht-oorlogsinspanning, die echter even 
goed Noord-Vietnam (met stijgende rus
sische steun !) tot doorbijten kan aanzet
ten als tot bestandsbesprekingen. Het 
woord is nog steeds aan de geheime di
plomatie, waarbij vooral het Vatikaan en 
ook Parijs een rol spelen. 

De vervanging van de zeer konservatie
ve Ottaviani aan het hoofd van het gewe
zen Heilig Officie (tans kongregatie voor 
de geloofsleer) door de eerste kardinaal 
van achter het ijzeren gordijn, de zuidsla-
vische primaat Seper zal het begin inlui
den van de hervorming van de kurie, die 
van alles beheersend kerklichaam tot een 
uitvoerend organisme moet herleid wor
den, zoals het vatikaans koncilie heeft ge
wild. Eens te meer blijkt dat Paulus IV 
zeer langzaam en geduldig maar zeker een 
hervorming van de Kerk verwezenlijkt. 
Het geduld blijkt de grootste deugd van 
dit pontifikaat te zullen zijn, wat meteen 
wiist op een grote hardnekkigheid in het 

nastreven van een doel (zie ook Vietnam). 
In grove trekken besluiten we met de 

« kleine garnaal » : de maneuvers van 
Kiesinger om door een kieswethervorming 
terzelfdertijd N.P.D. en liberalen uit te 
schakelen en de socialistische koalitie-
partner in de oppozitie vast te spijkeren ; 
de hervorming van de gaullistische partij 
en de moeizame groepering van de linkse 
oppozitie in Frankrijk (de kommunisten 
gaan hun eigen weg) ; het verdagen van 
de arabische top op verlangen van Bou-
medienne (pas een mislukte staatsgreep 
verteerd) en Feisal (nog steeds in Jemen 
ingrijpend ondanks het vertrek van de 
egyptische troepen, welk ingrijpen op een 
schending van het akkoord van Kartoem 
neerkomt) ; Survej or 7, de meest perfekte 

amerikaanse maanverkenner ; het ameri
kaans hulpprogramma aan Kongo en an
dere afrikaanse staten . de kwesties 
Tsjombé en huurlingen, beide n<jg zeer 
onzeker van afloop , het .Midden-Oosten 
met Esjkol als bedelaar om wapens bij 
Johnson en een taktisch aanbod tot recht
streekse onderhandelingen enerzijds, jor-
daans-israëlische militaire « gedachten-
wisselingen », een bewapeningswedloop 
en tegenstrijdige egyptische en Israëlische 
voorwaarden tot scheepsontruiming van 
het Suez-kanaal anderdeels. 

Ten slotte : ook Amerika heeft nu zijn 
derde hartoverplanting, eveneens eerder 
een chirurgische krachttoer dan een kapi
tale ingreep met blij send rezultaat. 

mfff 
l l l C , alWWlla I» 

De Vietkong heeft de jongste weken zijn inspanningen in de onmiddellijke huurt 
van Saigon verhoogd. De zuidvietnamese hoofdstad is onveiliger dan ooit gewor
den. Een Vietkongpoging om met hoge troeven aan de onderhandelingstafel te 

geraken ? 

m m DER SUPERMACHT 
Het « nieuw iaarsgeschenk » van pre

zident Johnson aan de .Amerikanen en 
ook aan de hele westerse wereld moet 
een halt betekenen aan de langzame en 
bestendige uitholling van de dollar. Tot 
onze verbazing stellen we vast dat ook 
aan de macht \an Rome van de 20ste 
eeuw grenzen zijn gesteld. Vooral na de 
tweede wereldoorlog vond iedereen het 
normaal dat de Verenigde Staten van 
Amerika zowat pandjesbaas \oor bijna 
de hele wereld speelden. Het heeft wel 
een tijd geduurd eer het tot de geesten 
doordrong dat de westerse hoofdstad 
niet langer Londen maar Washington 
was (met als oostelijke tegenhanger 
Moskou, al is het zo, dat in de wereld-
hicrarchie Washington toch nog een 
eind boven iMoskou staat). Te Washing
ton komen steeds meer gekroonde en 
ongekroonde bedelaars toe, wier wegen 
vroeger naar Londen gericht waren. Aan 
de Potomac wediiveren de spreuken op 
gebouwen en standlieelden met elkaar 
waaruit de /elfzekerheid van (lods Own 
(".oiintrv spreekt. Vandaag is in deze 
stad over een zeer kleine oppervlakte 
meer macht gekoncentreerd dan waar 
ooU ter wereld. Eens dit besef doorge
drongen tot iedereen in de wereld dook 
een ander besef op : dat er aan deze 
macht geen grenzen of hoe langer hoe 
minder gren/en gesteld waren, zo er al 
een begrensdheid zou geweest zijn. Stel
len we niet \ast dat de U.S.A. voor een 
zeer aanzienlijk gedeelte de U.N.0. in 
leven houden ; een oorlog in Vietnam 
voeren, waarsan de jaarlijkse kost ca. 
20 miljard dollar bedraagt ; in overwe
gende mate bijdragen tot de ontwikke
lingshulp in de wereld ; zich zelf ver

plicht achten, klaar te staan om in alle 
hoeken van de wereld in te grijpen als 
dat nodig mocht blijken, wat een uiterst 
kostbaar net van steunpunten en van mo
biele slagvaardigheid veronderstelt ; een 
ruimtevaartprogramma bekostigen, dat 
onvoorstelbare bedragen verslindt ; de 
strijd tegen de armoede en de sociale 
achterstand in eigen land wensen te 
voeren en bovendien nog als graalhoeder 
moeten fungeren van gans het westers 
monetair sisteem ? 

Daar komt nu Johnson, die plots twee 
ultraheilige koeien bij de horens pakt : 
de vrije ontplooiing van het amerikaans 
privé-kapitaal en de sakrosante indivi
duele reisvrijheid van de om hun reis
lust bekende Amerikanen. Zouden de 
U.S..^. dan boven hun stand geleefd heb
ben ? Zouden ze. eveneens aan de engel
se ziekte lijden ? Moeten de Amerikanen 
zoals tans de Russen en vroeger de Duit
sers op reis hun centen gaan tellen en 
omdraaien, vooraleer er uit te geven ? 
Het kronisch tekort op de amerikaanse 
betalingsbalans is in ieder geval van die 
aard, dat de amerikaanse regering ver
plicht was in te grijpen, wilde ze een 
verzwakking van de dollarpozitie als in
ternationaal betalingsmiddel voorkomen. 
De ponddevaluatie en de pogingen, die 
in het werk werden gesteld, om de twee
ling dollar-pond als muntstandaard te 
vervangen door de goudstandaard, heb
ben mede met de ongehoorde lasten van 
een steeds totaler wordende wereldver-
antwoordelijkheid gemaakt dat ook de 
dollar in moeilijkheden zou geraken, in
dien zijn onbeperkte uitvoer niet zou 
omgevormd worden in een gekontrol-
leerde en dus beperkte uitvoer. 

De amerikaanse regering heeft niet 
besloten tot een totale of drastische in
krimping van de dollarafvloei, wel tot 
een beperking. In de voorgenomen maat
regelen worden zelfs uitzonderingen 
voorzien, vooral dan ten gunste van 
Groot-Britannië, dat nog steeds van de 
« special relationship » geniet. De recen
te bevestiging van dit voorrecht zal 
trouwens de franse eis (Engeland moet 
aan deze relatie tot Amerika verzaken, 
wil het tot de E.E.G. toegelaten worden) 
nog kracht bijzetten. Het zal van de 
praktische toepassing van deze beperkin
gen afhangen of de operatie « redding 
van de dollar » zal slagen of niet. Vroe
gere oproepen tot het amerikaanse pu
bliek om vrijwillig buitenlandse reizen 
te beperken hadden geen sukses. Het is 
nu de vraag, of Johnson en zijn admi
nistratie in dit verkiezingsjaar zover 
zullen gaan, dat ze werkelijk aanzien
lijke beperkingen zullen opleggen op de 
deviezenuitvoer voor partikuliere (lees : 
vakantie-reizen) trips van de ameri
kaanse toeristen. F.en beperking is er 
stellig, de vraag is maar te weten, in 
welke mate. Dat zal spoedig duidelijk 
worden, doch reeds nu gaat het gerucht 
dat de reisagentschappen bepaalde plan
nen in verband met verplaatsing van 
amerikaanse toeristen tijdens de aan
staande zomer zullen moeten wijzigen. 
Een nog belangrijker terrein is dat van 
de amerikaanse kapitaalsbeleggingen in 
het buitenland, die tans ook zullen be
perkt worden. De invloed van de privé-
njjverheid en het privé-kapitaal op de 
amerikaanse regeringen is zeer groot. 
Niet te verwonderen d'^t er in die krin
gen dadelijk protest is opgegaan tegen 
de voorgenomen beperkingen. Het tegen-
gewicht vormen echter de eisen op 
sociaal vlak, eisen die het gevolg zijn van 
niet vervulde beloften en steeds drin
gerder wordende behoeften die dan toch 
het imago van de States schenden. Hoe 
vooruitstrevend en toonaangevend de 

U.S.A. op velerlei gebied ook zijn, sociaal 
gesproken zijn ze een achtergebleven 
land. Er is geen ziekteverzekering, de 
pensioenen zijn vergeleken met de 
levensduurte uiterst laag, er bestaat 
geen werkelijke verzekering tegen werk
loosheid en wat de familiale sociale 
zekerheid betreft, deze staat nog in haar 
kinderschoenen. Een apart probleem 
vormen ook op sociaal vlak de negers, 
die nog lang geen sociaal-ekonomische 
gehjkheid verwierven, doch wier aan
deel bij voorbeeld in de bloedtol van 
Vietnam in zulke mate is gestegen, dat 
deze wanverhouding ook op hen indruk 
begint te maken, die anders niet van 
begrip overlopen ingevolge hun rassis-
tische opvattingen. 

Nu is maar al te duidelijk geworden 
waarom prezident Johnson het sociaal 
programma van Kennedy, dat hij over
nam en wou uitbreiden, niet heeft kun
nen verwezenlijken. De « affluent so
ciety » (de verbruikersmaatschappij) is 
nog geen « great society »• geworden. 
Hoezeer ook de talloze verplichtingen als 
leidende wereldmogendheid gewicht in 
de schaal van de betalingsbalans wer
pen, de sleutel is uiteindelijk de Viet
namese krizis. Want deze krizis heeft in 
eigen land de sociale vooruitgang tegen
gehouden en de amerikaanse betalings
balans het meest aan het schommelen 
gebracht. Tegenover deze onheilsbood
schap zou Johnson een redelijk kompro-
mis in Vietnam moeten kunnen afdwin
gen. Dat zou een herstel van de nu zeer 
geschokte psichologisch-politieke balans 
mogelijk maken. Uit de reakties op zijn 
•soberheidsprogramma zal Washington 
kunnen uitmaken in hoeverre deze maat
regelen al dan niet tot een versoepeling 
van het amerikaans standpunt in Viet
nam zullen bijdragen. Hoe drm ook, het 
nauwe verband tussen beide valt niet 
te loochenen. 

K.V.B. 
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Zuid-Afrika s laat momentee l 
in het b r a n d p u n t der medische 
e n algemene belangstell ing 
d o o r twee har toverplaa ts ingcn 
bij mensen. In tussen is het zo 
d a t deze sensationele chirur
gische ingrepen (die niet over
al me t een zelfde krit iekloze vi-
zie benaderd worden als in de 
gewone n ieuwsmedia ) niet op 
zich zelf s laan. Daaraan zijn 
d a n toch ta l r i jke proefnemin
gen op dieren voorafgegaan. Zo 
w e r d e n vb. in he t Kar l B r e m e r 
Ziekenhuis te Bellville bi j 
Kaaps t ad reeds 160 nierover
plant ingen verr icht bij bavia
nen , waa rdoo r tal van nu t t ige 
inl icht ingen werden verzameld 
voor soortgeli jke operat ies bi j 
mensen . Ze we rden ui tgevoerd 
in samenewerk ing met de uni
versi te i ten van Stel lenbos en 
van Bal t imore (U.S.A.). In dit 
zelfde Karl Bremer Zieken
hu i s ontving t rouwens Jona
t h a n van Wyk een nier van De-
niose Darvall , die op h a a r 
b e u r t de donor was van he t 
h a r t aan Louis Washkansky, 

In de katoenspin 
citaten uit Mao's 

nerij te Tientsin begint de dagtaak met het 
rode boekje. De hele fabriek is overigens o 

sierd. 

« gebed » .• het opzeggen van enkele 
vervloedig niet Mao-uitspraken ver-

NOVOTNY 
Te Plaag rveid jarenlafig het volgende 

bon mot gejluisleid : « Novoiny pieztdcnt 
van de republiek ? 

Dat is een bcivijs van de eei bied die we 
voor onze gtondiuet hebben : absoluut ie
dereen kan piczident worden *. 

Het mopje had een achtergrond van 
waaiachligheid : Novotny is allesbehalve 
een grote geest en het jeit dat hij niet al
leen prezident, maar Vok paitijsehtetans 
(en dat is véél belangnjke)) kon ivoidenj 
bewees dal hij daarbij andere iioeven dan 
die van talent en verstand had weten uit 
te spelen, hidien het om talent ging, dan 
had « iedeiecn > zijn jiinkiies kunnen be
kleden. 

Al te vaak luordt kuis veizwegen — het 
past immeis met in de koèxisleniie sfeei — 
dat in Oost-Europa de lakens meestal uit
gedeeld worden door mensen, aan wier 
handen bloed kleeft, bloed niet alleen van 
de « klassevijand » maar ook van de eigen 
paitijgenoten die in het kader van de 
strijd om de macht gewoonweg fizisch icitge-
schakeld werden. De verdeling in « stali
nisten > en *. anti-stalinisten » is zéér ge
vaarlijk en Kippervlakkig, wanueei men uit 
die verdeling het besluit zou trekken dat 
aan de ene kant de mooidenaais en aan de 
andere kant de i humanen » zitten. De de-
stalinizatie is goeddeels het werk geweest 
van Kioesjtsjev, maar onder Slatin was die
zelfde Kioesjtsjev een van de allergi ootste 
beulen geweest, o.m. in de Oekraïne en m 
Polen. De Kioesjtsjev die de misdaden van 
Stalin aankloeg en de Kioesjtsjev die ette
lijke honderdduizenden en waai schijnlijk 
zelfs een paar miljoen Polen en Oekrdieners 
op zijn geweten had zijn één en dezelfde 
persoon. Maar toen de wind waaide uit de 
hoek van de liberalizatie en van de koëxis-
ïentie, verkoos men dit over het hoofd te 
zien. Vandaag, nu Kroesjtsjev al enkele ja
ren uit de cirkulatie is verdwenen, krijgen 
de westerse experten « hun geheugen » ie-
rug en verschijnen er biografieën waarin 
Kioesjtsjev o.m. de plaats kiijgt die hem 
toekomt onder de giote mooidenaais van 
t/iize verlichte eeuw, 

Novotny, een oude appardlschik van de 
partij, sinds 14 jaar partijsekretaris en sinds 
10 jaar prezident, is naar de top geklom
men langs een weg die bezaaid was met 
lijken. In 1948 ïvas de kommunistische 
machtsovername te Praag één van de bru
tale schokken, die het Westen snel genazen 
van de illuzies van oorlog en na-oorlog. 
De putsch 'te Praag zvas zowat het vertrek-
sein voor de westerse bloki^rming. Jan 
Masaryk, de zoon van de grote Masaryk 
maar zelf een slappe figuur, kwam aan zijn 

einde toen hij in de nacht van 9 op 10 
maait 1948 uit het raam van zijn ministe
rie viel of — ivat veel xuaarschijnltjker is 
— gegooid werd : een liueede « defenestia-
lie van Praag ». Benesj nam koit daatop 
ontslag en overleed een paar maanden la
ter. De weg lag vrij voor een ongenadige 
kommunistische diktatnur wier m*oibiede 
eentonigheid regelmatig even onderbroken 
werd om een paai lijken aan de kant van de 
weg — de weg van Novotny onder meei l 
•— te gooien. 

Slansky en dementis om maar die livee 
te noemen : na zelf beul geweest te zijn, 
wachtte hen de beul onder een nieiave 
meester. 

Wie blind wil blijven, zal opwerpen : 
maar waarom daaraan nog heiinneren, nu 
met Novotny tfoch de peiiode van het ge
weld ook in Tsjecho-Slovakije uitgeluid is 
en nu de verwijdering van Novotny uit de 
funktie van partijsekretaris onmiskenbaar 
wijst op een ommekeer ? Er dient op gewe
zen dat de verwijdering van de zgn. « stali
nisten » (maar, we herhalen het, deze inde
ling is al te gemakkelijk) niet geschiedt op 
elische of morele, maar uitsluitend op prag
matische gionden. 

In Roemenie is de meest prominente niet-
stalinist, Ceaususescoe, aan de leiding; zijn 
regime is een der hardste in de satellietlan-
den. Novotny zelf genoot tot op het aller
laatste ogenblik de direkte steun van het 
Kremlin en Bresjnev zelf kwam op 13 de
cember naar Praag om er voor te zorgen 
dat Novotny, die zopas in de -minderheid 
gesteld was geworden door het partijpiezi-
dium,\}pnieuw een meerdeiheid achter zich 
kreeg. Had het uitsluitend aan Moskou ge
legen, Novotny ware vandaag nog paitij-
sekretaris. Evenals Moskou in Oost-Duits
land de sinistere « stalinist » én moordenaar 
van een eindeloze reeks pai tijgenoten, Wal
ter Ulbricht, handhaaft. 

Uiteindelijk is Novotny dan toch tegen 
de vlakte gegaan omdat zijn beleid gevoeid 
had naar een absolute ekorfomische misluk
king, omdat de gisting in intellektuele mid
dens te sterk werd en omdat de nationali-
teitenkwestie na bijna een kwart-eeuw kom
munistische bezetting en machtsuitoefening 
zich nog altijd even sterk stelt. Novotny is 
uitgegleden over de bananenschil van het 
slovaakse nationalisme; een manier van val
len die tot voor koit ah absoluut onn^fo-
gelijk gold in kommunistische landen. 
Want — zoals men weet — had het marxis
me ook voor het nationaliteitenvraagUuk 
eeuwig-geldende oplossingen gebiacht... 

A.N. TOVAXO. 

eerste mens die een zekere tijd 
met andermans ha r t leefde. 

ELEKTORALE NATIONA

LISTISCHE KANSEN ... 
Het spektakulai r sukses der 

Scot t ish National Party te Ha
milton, waardoor deze jonge 
nationalist ische par t i j haa r 
eers te Lagerhuiszetel behaalde, 
houdt niet op kommen taa r uit 
te lokken. Het sukses was in 
die zin spektakulai r da t het 
niet aleen behaald werd in een 
van oudsher socialistische 
burch t doch ook dat voorheen 
de S.N.P. p rak t i sch niet had 
medegedaan aan de kiesstri jd 
in Schot land. Het is een wer
kelijk jonge par t i j , die niet al
leen nat ionale doch ook socia

le motieven in h a a r program
ma heeft opgenomen. Daardoor 
is het begrijpelijk dat de werf
krach t van de schotse nationa
listen zich laat gelden bij de 
dr ie tradit ionele par t i jen in 
Groot-Brit tannië : konservatie-
ven, socialisten en l iberalen. 
Deze drie par t i jen zijn elekto-
raal belast door hun verleden, 
het verleden waarin ze afwisse
lend aan de macht waren doch 
er de jongste ja ren niet zoveel 
meer van terecht b rach ten . 
Vooral in krizislijden als d e 
huidige weegt dit verleden 
hen zwaar. Zelfs de l iberalen 
die in Schotland geleidelijk 
vooruitgingen, voelen na Ha
mil ton de nat ionalis t ische 
druk. 

...IN SCHOTLAND 
Het is dan ook niet verwon

derli jk da t er in deze par t i j 
s t emmen opgaan, die pleiten 
voor samenwerking met de 
schotse nationalisten, onder 
wie er eveneens p rominen ten 
voor een dergelijke samenwer
king te vinden zijn. Dat zou 
natuurl i jk elektoraal wel lo
nen, des te meer daar sommige 
liberale prominenten in Schot
land wel oren hebben naar na
tionaal-schotse verzuchtingen, 
vooral na Hamilton, waar ze 
toch moeten vaststellen dat de
ze greep op de massa beginnen 
te krijgen. Dit sukses is uiter
aard voor de S.N.P. de pr ikkel 
geweest om een steviger uit
bouw van de par t i j te beginnen 
en zich eveneens aktief met he t 
elektoraal bewerken van he t 
publiek te gaan bezig houden. 

Deze evolutie s taat niet al
leen, want ook in Cornwall is 
een nationalist ische beweging 
van s ta r t gegaan, die zal pogen 
eigen kandidaten voor het par
lement voor te dragen. Zou 
het dan toch waar zijn, da t 
naa rma te het br i t s imper ium 
is afgebrokkeld de verschillen
de br i tse « naties » zich meer 
als zodanig wensen te doen gel
den ? 

VALKEN EN DUIVEN 

Wat in de natuur blijkbaar kan, kan daarom in de politiek nog 
niet. Duif en valk broederlijk (of zusterlijk ?) verenigd op één 
tak, tem Ijl te Washington de duiven en de valken vechten dat 

de pluimen in het rond stuiven-
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[ In Antwerpen staat een huis.. ». Op een pleintje in de nabijheid van 
Ie drul(l(e Nationalestraat staat een impozante oude patriciërswoning, 
ichter wier gevel het Plantin-muzeum is ondergebracht: een getuigenis 
roor Antwerpens faam als stad van de boekdrukkunst, 
«ten schrijft de uitvinding van de boekdrukkunst toe aan Gutenberg. Wel 
wordt in Noordnederland beweerd dat reeds Laurent Cosier van Haarlem 
jen sisteem had uitgevonden om met beweeglijke letters te dru'tken en 
)ij ons wordt Dirk Maertens gestandbeeld te Aalst, zoal niet als uitvinder 
Jer boekdrukkunst, dan toch als verspreider ervan in onze gewesten. Er 
:ijn weinig vaststaande indikaties en archieven over de juiste toedracht, 
loch over Gutenberg noch over Coster. Oude gravuren stellen Gutenberg 
wor als een man met een lange baard, maar uit de jonqste Gutenberg-
navorsingen blijkt dat hij helemaal geen baard droeg. Over Coster zijn 
it evenmin zeer precieze gegevens. 

Eén feit staat echter vast : tussen de 
da tum van Gutenbergs u i u i n d i n g rond 
1440-1450 en de belangrijke pozitie van 
Antwerpen in de boelMrukkunst waren 
er amper een vijftigtal jaren verlopen. 
I n de eerste helft der zestiende eeuw 7ou 
Antwerpen aan het hoofd staan op het 
gebied der boekdrukkunst in de Neder
landen ' én' zelfs mee vooraan in West-
Europa. En het zou eveneens te Antwer
pen zijn dat Abraham Verhoeven zo niet 
de eerste, dan toch een der eerste kran
ten in Europa zou uitgeven. 

De ontwikkeling der boekdrukkunst 
zou in Antwerpen, dat niettegenstaande 
de scheuring der Nederlanden toch een 
belangiijk kultuieel, artistiek en ekono-
misch centium bleef, nog mettertijd toe
nemen. In de tweede helft der 16de 
eeuw waren er meer dan honderdvijftig 
drukkers in Antwerpen. Het teiuglopen 
van de antwerpse bevolking van meer 
dan 100.000 tot ongeveer 60.000 tenge
volge van de opstand en de vlucht \ an 
duizenden naar het Noorden en naar 
Duitsland, kon wel een vemiindering, 
maar geen teloorgang in de tipogiafi-
sche aktiviteiten verooizaken. Zelfs in de 
latere vervalpeiiode zou de traditie niet 
verloren gaan, om in de 19de eeuw met 
de opkomst van een eigen l i teratuur 
weer uitbreiding te nemen. Bekende 
drukkers hebben met de vooraanstaande 
taalkundigen en letterkundigen der 
Vlaamse beweging drukke relaties gehad 
en in het muzeum voor vlaams kultuur-

leven staat nog de pers van een gekende 
antwerpse drukkerij , waaiop de « Leeuw 
\ a n Vlaandeien » gedrukt werd. Er zijn 
antwerpse drukkersnamen die onafschei
delijk met de geschiedenis der \ laamse 
beweging verbonden zijn. 

Van deze faam als centrum van de 
boekdrukkunst getuigt het Plantijnhuis 
in Antwerpen, dat een unicum is op zijn 

gebi«d. Mainz heeft zijn Gutenberg-
muzcum. Het antwerpse Planti jnhuis 
getuigt niet slechts voor het technische 
kunnen der zuidnederlandse vaklui, 
maar ook voor de levende, hoogstaande 
kui tuur welke in de zuidelijke Neder
landen en spijts de kulturele aderlating 
der scheiding (waardoor vele geleerden 
en kunstenaars, maar ook een intellek-
tuele middenstand, onmisbaar voor elk 
geestelijk leven, naar het Noorden 
vluchtten) stand wist te houden.. . 

Mark Twain heeft over de boekdruk
kunst gezegd dat Gutenbergs ui tvinding 
de onvergelijkbaar-grootste gebeurtenis 
is die de wereldgeschiedenis heeft ge
kend. Maar vóór Gutenberg — en wel 
ongeveer 300 jaar voor diens uitv-inding 
— was er in China reeds een poging ge
daan om met beweeglijke letters te zet
ten en te drukken, door de smid Pi-
Tsjeng. 

De grote bloeiperiode van de Tang-
dinastie, tussen de 7de en de 10de eeuw, 
had een schat aan wetenschappelijk, li
terair en wijsgerig werk nagelaten dat 
verveelvoudigd moest worden. Door het 
afdrukken van de teksten bij middel 
van blokdruk (in steen, en sedert de 7de 
of 8ste eeuw ook in hout gesneden) was 
er reeds een belangrijke stap vooruit ge
zet. De uitvinding van het papier, dat 
reeds in het jaar 105 door de Chinees 
Tsai Loe gemaakt werd, vergemakkelijk
te dit afdrukken en verveelvoudigen der 
teksten. De ui tvinding van de chinese 
smid, die een verdere stap moest bete
kenen in de evolutie, kon nochtans niet 
praktisch aangewend worden. De uitvin
ding was bedoeld om een snelle en ge
makkelijke, goedkope verveelvoudiging 

dat men ze onmogelijk allemaal snijden 
kon : men diende ze daarom te gieten. 
Zijn eerste giet proeven gebeurden nog 
met houten modellen in een zandgiet-
procédé. Mettertijd zou dit verbeterd 
worden en de giettechniek vervolmaakt, 
met matrijzen en een gietapparaat dat 
een snel gieten en het bekomen v an 
een gelijke hoogte aller t )pen toeliet. 
Hi j keerde ook het druk-procédé om : 
in plaats van het stempelen op papier 
werd nu papier op het zetsel gelegd en 
zo bedrukt . Hij slaagde erin ook op twee 
zijden te drukken, met juist op elkaar 
passende bedrukking. Ook de numme
ring der bladzijden en het bedrukken 
van een heel vel met verscheidene blad
zijden was een verdere vooruitgang. Van 
1450 af begon Gutenberg met de eerste 
gTote uitgave, het drukken van de Bij
bel, waarvoor burgere van Mainz het 
geld bijeenbrachten. 

Wanneer hij in 1462 na de vernieling 
van Mainz in dienst trad van de aarts
bisschop Adolf van Nassau, was de boek
drukkunst reeds verspreid over West 
Europa. De eerste antwerpse drukkers
werkhuizen brengen h u n werk vanaf 
1480 op de markt . Vóór 1500 zijn er in 

CRISTOFFEL 
te bekomen. Maar het chinese alfabet 
heeft ongeveer 50.000 schrifttekens, 
•waarvan men er minstens 4.000 tot 8.000 
dient te kennen om zich schrifteijk te 
kunnen verstaanbaar maken. Er waren 
ongeveer 150.000 schiifttekens nodig, en 
het bijeenbrengen dezer tekens alleen al 
bij het zetten was veel te omslachtig, zo
dat men tot de houtblokdruk terugkeer
de. 

De in 1399 in Mainz uit een patri-
ciersfamilie geboren Johann Gensfleisch, 
Gutenberg genoemd, ondernam reeds in 
1436 in Straatsbuig de eerste proeven tot 
lettergieten. Men had reeds voordien het 
feit eikend, dat men het woord in zijn 
letterelementen uiteentrekken en met 
deze elementen telkens nieuwe woorden 
vormen kan. Men sneed deze letters in 
houten stempels en had dus slechts zo
veel stempels nodig als er letters in het 
alfabet waren. Maai het ging niet veel 
vlugger dan bij een geoefend schrijver. 

Gutenberg zag in, dat men op een an-
deie wijze diende te werk te gaan en 
ovei zoveel letters diende te beschikken 

de Scheldestad reeds een vijftiental 
drukkerijen, waaronder die van Gerard 
Leeu, afkomstig ui t Noord-Nederland en 
die een waarachtig kunstenaar in zijn 
vak was. 

Twee faktoren zorgden voor de ver
spreiding der boekdrukkunst en de uit
gebreide mogelijkheid van haar toepas
sing. Er was in de eerste plaats de bijna 
gelijktijdige verspreiding van het papier 
en het ontstaan en de ui tbreiding van 
de papiermolens in West-Europa. De 
chinese ui tvinding van het papier was 
eeuwenlang zorgvuldig geheim gehou
den. Chinees papiergeld en de papier
bereiding kwamen in de negende eeuw 
over Samarkand naar Egypte en de ara-
bische wereld, vandaar naar Spanje, Ita
lië en het Westen, in de 12de en 13de 
eeuw. Door de ver\ anging van het duur
dere, moeilijker te pioduceren pei ka-
ment door het gemakkelijker en veelvul-
diger vervaardigbare papier werd ook de 
boekdrukkunst een veel groter mogelijk
heid geschonken. 

In de tweede plaats was er het feit da t 
het grote folio-formaat van de oude ko-
dex vervangen weid door een handiger 
kwaito formaat. De inrichting van zetten 
en drukken werd daarop afgestemd — 
en zo komt het dat het rondtrekkend 
drukkeisambacht ontstond dat op korte 
tijd \ oo r een geweldige uitbreiding der 
boekdiukkunst zorgde en aan de bazis 
zou liggen van de nieuwsblaadjes, de 
« fliegende Blatter », en van de latere 
krant... 

Er zijn weinig uitvindingen die niet 
<( op hun tijd » komen. Het menselijk 
vernuft zoekt voor bepaalde toestanden 
een uitweg, een oplossing, een afweer
middel, een vereenvoudiging, en dat 
zeer dikwijls op het ogenblik dat men 
dreigt in een uitzichtloze situatie te ge
raken. Met de boekdrukkunst was het 
niet anders. Het groeiende humanisme, 
de geweldige aangroei aan teksten —• 
nieuwe en wedeiontdekte — stelde de 
veneehoud ige r s e i \ a n voor steeds gro
tere moeilijkheden De aangroei der uni
versiteiten — Pddua, Parijs, Oxford, 
Leuven, Salamanca — deed de vraag 
naar boeken nog toenemen. De reeds ge-
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noemde drukkunst met houtblokken of 
xylografie vergde bijna evenveel weik 
als het kopieren met de hand. Daaiom 
werd naar een nieuwe metode gezocht 
om met beweeglijke letters te kunnen 
drukken. Er was dus al een stuwing in 
die richting, overal waar de vraag naar 
boeken gioot was. Gutenbergs uitvin
ding had dus evenzeer elders kunnen 
ontstaan en het staat buiten kijf dat ook 
Lauren t Coster evenzeer als Gutenberg, 
een sisteem van beweeglijke letters zocht 
door het veibinden \ a n losse, h o u t e i 
letters, of door het gieten met behulp 
van matrijzen in vochtig zand. Wij zien 
verder hoe Pfister te Bamberg in 1461 
een boek drukt met houtgravuren, wat 
het einde der middeleeuwse minia turen 
betekent. Gutenberg gebiuikte nog de 
gotische letter. Vanaf 1464 krijgt zij kon-
kurrentie door het romeinse letteitipe, 
de zogenaamde antiqua, en in 1502 zal 
de grote venetiaanse drukker Aide Ma-
nuce de italische letter, de kursiefletter 
der Italiaanse officiële akten, in voege 
brengen. 

De technische, kwalitatieve en kwan-
titavieve ui tbreiding van het drukkers
ambacht te Antwerpen is voorzeker te 

L PLANTIN 
danken aan Cristoffel Plant in, hoewel 
tot in 1540 reeds meer dan 2.100 druk
ken bekend zijn ui t een negentigtal 
werkhuizen. 

Plant in , een eenvoudig boekbinder 
u i t de omgeving van Tours , kwam zich 
te Antwerpen vestigen en liet 1555 zijn 
eerste drukwerk verschijnen : een hand
leiding voor de opvoeding van jonge 
meisjes ui t de adel — in het Italiaans. 

Gedurende vijfendertig jaar zou hij 
zijn drukkeii j ui tbouwen tot een kultu-
reel uitstralingscentrum. 

He t bleef niet bij een drukkerij al
leen. Reeds na vier jaar aktiviteit kon 
Plant in zich aan het hoofd stellen der 
toenmalige tipografische kunst, met een 
•weik over de « magnifique et somp-
tueuse pompe funèbre de Charles V ». 

Drukkerij en uitgeverij bleven één : 
pas later zouden zij gescheiden worden. 

O p een bepaald ogenblik weid er op 
22 peisen gediukt en werkten ei IbO 
man in zijn bedrijf — met een jaarlijk
se produktie van een vijftigtal boeken 
van de meest diverse aard. Zijn lijf
spreuk « Labore et Constanlia » — ar
beid en volhaiding — paste hij ook toe 
op zijn werk. Steeds beter verzorging, 
degelijker papier, mooier uitzicht streef
de hij na en het is vooral ook om deze 
kwaliteiten dat zijn werk een europese 
faam genoot : zowel bij Filips II als bij 
de' franse koning, die hem verzocht de 
leiding van een drukkeii j in Parijs op 
zich te nemen. Hij was er daarenboven 
steeds op uit om het materiaal nog te 
perfektionneren : men zegt dat hij , om 
de letters nog haider te maken, een be
paalde hoeveelheid zilver liet voegen bij 
het gietsel, dit om hun weerstand te ver
hogen Een perfekt vakman en een be
kwaam zakenman, was hij echter ook 
een waarachtig humanist , die beslagen 
was op menig t ene in en die zich daar
enboven de medewerking wist te vci/e-
keien en een onderlinge samenweiking 
te bewerkstelligen lussen de beste we
tenschapsmensen en geleerden van /i jn 
tijd. Mercator tekende kaarten voor 
hem en hij verenigde rond zich o m de 
drie grootste botanisten van zijn ti]d : 
Dodoens, Clusius en De Lobel. Zijtt 

grootste en meest ambitieuze oncrerne-
ming was wel de « biblia polyglotta », 
een vijftalige bijbel met o.m gTiekse en 
hebreeuwse tekst, die benevens een uit
gebreid filologisch werk ook een grote 
technische nauwkeurigheid en kennis 
vergde. De uitgave der acht b a r d e n van 
dit werk vergde een aanzienlijke inves
tering, zodat het hem bijna aan de rand 
van het bankroet bracht. 

Om de tijd van Plantin en zijn werk 
naar waarde te schatten, laten wij een 
tijdgenoot aan het woord, de I tal iaan 
Guicciardini : 

« Hier waren vroeger en zijn nog veel 
geleerde mannen, die in alle weten
schappen en kunsten thuis zijn. Zelfs 
gewone mensen kennen de beginselen 
der giammatika en kunnen bijna alle
maal — ook boeien en landlieden — 
ten minste lezen en schrijven. Daaren
boven is allen de kunst en kennis van 
de moderne talen zo eigen, dat men er 
zich bijna over verwonderen moet. Wan t 
er zijn daar mensen die, niettegenstaan
de ze nooit buiten hun land zijn ge-

ii||iF«lilJ|||i|j|il||fi|ll| 

geweest, toch bui ten moedertaal vele 
vreemde talen spreken. Velen spieken 
Duits, Frans, Italiaans en andere vreem
de lalen ». 

Over Plantin zegt hij o m. : 
<( ...Even zo lustig en wondeilijk is 

het, Plantins drukkerij te zien, die al-
leei^ en gescheiden van de boekhandel 
bestaat, en die zich in aparte en gemak
kelijk ingerichte huizen bevindt, welke 
d iu iker i j het verhalen en locraen v\aard 
is want tot nog toe heeft men in heel 
Euiopa geen dergelijke gezien en zal 
men geen zien waarin meer persen, gro
tere lelterkeuze, meei vormen en vseik-
tuigen, meer geschikte en geleerde man
nen te vinden zijn, die veel geld met 
hun arbeid verdienen en die de korrek-
tie ?n het toezicht in alle talen moeten 
doen, 7owel voor dode als levende, geen 
enkele uitgezonderd, die men in de hele 
kristenheid spreekt ». 

Plantin stierf in 1589. Bij testament 
bepaalde hij dat « de Gulden Passer » 
na zijn dood zou moeten bestuurd wor
den door zijn weduwe, Jeanne Rivièie, 
en zijn schoonzoon Balthazar Moietus 
(Moerentorf). Het testament bepaalde 
eveneens dat de drukkeii j van vader op 
zoon moest overgaan zonder dat er aan 
het hele bezit — materiaal en huisraad 
zowel als archief — mocht geraakt wor
den Zijn schoonzoon Balthazar, die be
vriend was met Rubens en de medewer
king van de schilder-diplomaat voor me
nige uitgave wist te verkrijgen, hield 
het plantijnse huis in stand en bieidde 

het zelfs uit In de 18de eeuw zou Jacob 
Moretus het patriciërshuis aan de Viij-
clagmarkt kopen, waar nu het mii/eum 
is Zo ontstond een geheel met de oor
spronkelijke zaak van Plantin aan de 
Hoogstraat en de Heilige Geestsliaat • 
een indrukwekkend konipleks dat in 
1876 door de stad werd aangekocht en 
waaiin zich nu het Plantin mu/eum be
vindt. 

Guicciardini noemde de drukkerij van 
Plantin het schoonste sieiaad der stad 
Antwerpen en hij rangschikte ze bi) de 
« wonderen van Europa ». Zonder /over 
te gaan willen wi] toch beklemtonen dat 
met het Rubenshuis het huidige Plan-
tinmuzeum een merkwaardig en fier 'ge
tuigenis IS voor de kulturele standmg en 
de door Guicciardini zo met zuideise 
uitbundigheid beschreven beschaving 
\ a n ons volk Zonder deze geestelijke ba-
zis zou Antwerpen nooit die pozitie \dn 
kultureel uitstralingscentrum kunnen 
uitoefenen hebben. Duitsland telde 
vooizeker een zeer groot aantal di uk-
kers : tengevolge van de reformatie en 
het drukken van pamfletten hel de tech
nische en artistieke verzoiging echter 
vaak te wensen over De Nederlanden 
schonken niet alleen aan het humanis
me de meest-bekende auteur, Erasmus. 
Zij hebben van alle europese naties ook 
in verhouding het meest bi|gcdi.igen 
tot de veispreiding van de hiimanisli-
sche geest door het boek — en tot de 
artistieke beklemtoning van de tip:)gra-
fie, die dank zij technische kunde, hu
manistische geest en kunsi/innigheid 
van een Cristoffel Plantin tot een wer
kelijke boekdrukkunst, met de klem
toon op het laatste, is uitgegroeid 

R B . 

% r^ ^ BIJ OE FOTO'S 
Pag 12 boven : Portret van Cn^toffel 
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SLAAP OH ZOETE SLAAP 
In een van zijn koningsdrama's laat 

Shakespeare Hendrik III in een prach
tige passage zijn verlangen uitspreken 
om eens zoals de geringste zijner onder
danen, van een echte nachtrust te kun
nen genieten. De last van het gezag be
let de vorst te slapen, een « voorrecht » 
dat de meesten zijner onderdanen wel 
genieten. 

In onze jachtige tijd zou men geneigd 
zijn, tot tegengestelde konkluzies te 
komen. De weinige koningen die er op 
de wereld overgebleven zijn zullen wel 
niet meer aan de plaag der slapeloos
heid lijden, vermits ze van de recht
streekse zorgen van het moeilijk te tor
sen bewind ontslagen zijn (uitzonde
ring wellicht gemaakt voor een Kon-
Stantijn van Griekenland, die wel een 
eigen persoonlijk gezag wou uitoefe
nen). Het jachtige levensritme van van
daag belet echter vele huidige « onder
danen » (het weze nu van de schaars 
overgebleven koningen of van de talrij
ke prezidenten) 's nachts te slapen. 
De slapeloosheid is een beschavings-
ziekte, waarmee zich de farmakeutische 
industrie rijk speelt. De slaappillenslik-
kende gemeenschap groeit van jaar tot 
jaar aan en hoe hoger de leeftijd hoe 
meer verbruikers. Dit brengt ons tot 
een eerste vaststelling in het geheimzin
nig gebleven domein van de slaap : 
brengt de zuigeling het grootste gedeel
te van de nacht en dag al slapend door, 
naarmate hij opgroeit vermindert de 
slaapbehoefte, om bij middelbare leef
tijd tot ongeveer acht uur per etmaal 
beperkt te blijven. Bij overschrijding 
van de leeftijd van zestig v°rmindert 
dit aantal uren nog, om dan om., bij 
zeer hoge leeftijd weer toe te nemen, 
doch dan weer gelijkend op een toe
stand van sufheid. Een andere variatie 
wordt bepaald door het klimaat : in 
koude streken slaapt men minder dan 
in de warme, waar trouwens het mid
dagdutje van sommigen bij ons daar 
uitdeint tot de geheiligde siesta, die 
uren lang duurt. De spotprent op zuid-
amerikaanse landen, waar zelfs de re
volutie 's middags stilvalt omdat revo
lutionairen en reaktionairen hun siesta 
gaan doen, is overbekend. Een derde 
faktor die verband houdt met de twee
de is de hoogte : men heeft kunnen na
gaan dat bergbeklimmers van 2.000 m. 
af geleidelijk een half en een vol uur 
meer slaap nodig hebben dan beneden 
in het dal. Ook ruimtevaarders kennen 
dit verschijnsel doch men heeft er zich 
nog niet intens mee bezig gehouden. 

Wat is dan de slaap ? De moderne 
wetenschap houdt zich intens bezig met 
het verschijnsel van « volledige rust ». 
Het houdt verband met het zogenaam
de liquor, een vloeistof in de hersenen, 
die de slaap veroorzaakt en regelt. Wie 
in dit deel van de hersenen een letsel 
oploopt kan voor de rest van zijn leven 
aan totale slapeloosheid lijden. Er zijn 
gevalen van in het hoofd door zeer 
fijne schrapnels getroffen soldaten, die 
na genezing (waarbij alle andere her-
senfunkties normaal werkten) niet 
meer konden slapen en de nachten wa
kende doorbrengen. Want het is nu een
maal wetenschappelijk vastgesteld, dat 
de slaap de hersenftmkties helemaal 
niet uitschakelt doch gewoon laat door
werken hetgeen trouwens het bewegen 
tijdens de slaap, het verdraaien, ope
nen en sluiten der ogen, de droom, enz. 
verklaart. De slaap houdt volgens deze 
vaststellingen dan ook nauw verband 
met een zo volledig mogelijke ontspan
ning van gans het lichaam, samen met 
de werking van de zetel van de slaap in 
de hersenen. 

Sommige mensen hebben meer be
hoefte aan slaap dan anderen. Het te
genovergestelde doet zich ook voor. 
Weer anderen kunnen naar believen en 
gelijk waar en wanneer inslapen en 
kort nadien, volkomen uitgerust weer 

ontwaken. Eleanor Roosevelt, echtge
note van de amerikaanse prezident, kon 
indutten wanneer ze maar wilde. Het is 
ooit eens voorgevallen, dat ze op een 
meeting indutte doch precies op het 
moment, dat ze zelf het woord moest 
nemen, wakker schoot. Wijlen Pius XII 
was een kampioen van de korte slaap : 
4 uren volstonden hem per etmaal, be
houdens een korte middagrust. Het is 
algemeen geweten, dat zelfs na een zo 
totaal mogelijke ontspanning van 
slechts tien a twintig minuten tijdens 
de middag een hard werkend mens zich 
nadien weer fit gevoelt. Wijlen Chur
chill was een langslaper en handelde 
vaak staatszaken in bed af. Stalin w 
een dagslaper en begon laat in de avo 1 
te werken, hetgeen de Krcmlin-adr 
nistratie verplichtte eveneens 's nacl 
te werken. 

Statistisch is uitgemaakt dat vooral 
vrouwen aan slapeloosheid lijden, toch 
meer dan mannen. Dat blijkt met een 
zwakker zenuwstelsel verband te hou
den. Algemeen is ook de klacht van be
jaarden over slapeloze nachten. Van
daar de grote behoefte aan slaapver
wekkende middelen, die echter niet het 
zelfde rezultaat van een natuurlijke 
slaap bereiken, hoezeer men zich daar
toe inspant. Daarom bestaat er tans in 
de medische wereld grote belangstel
ling voor recente proeven, die door mid
del van aan geiten onttrokken «liquor» 
op andere dieren werden toegepast en 
waarbij werd vastgesteld dat de inge
spoten dieren na inspuiting direkt in 'n 
natuurlijke slaap vielen. Dat kan men 
nagaan door bloedproeven en andere 
vaststellingen. Indien dit rezultaat zou 
bevestigd worden dan zou wel eens de 
tijd aanbreken dat men dit « natuur
lijk slaapmiddel » op de mensen gaat 
toepassen, die opnieuw van de « zoete 
slaap » zouden kunnen genieten, zon
der de tans optredende bijverschijnse
len van chemische slaapmiddelen. Zul-
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Mantels uit konifnevel voor de hele f am ilie : warm, niet dtitir en zelfs mooi. 

len de « onderdanen » binnen enkele ja
ren opnieuw en ondanks een nog jach-
tiger geworden levensritme de klacht 
van Shakespeare's held nog louter als 
mooie literatuur uit een ver verleden 
kunnen beschouwen ? We hopen het 
in naam van de al te vele lijders aan 
« witte nachten ». 

G. 

De meiibelindüstile stieeft naar 
een steeds groter komjort. De moder
ne 7nens wil zo gemakkelijk mogelijk 
zitten en als het aan sommigen lag, 
zouden ze zelfs nog liever willen lig
gen, zoals bij zKjorbeeld de Romei
nen aanlagen bij banketten en zo. 
Tegenwoordig is het de zetel in pio-
gtessieve of klassieke stijl, in geva
rieerde kiemen en honstruklies, die 
de bij-Jshndere belangstelling geniet. 
Men heeft het voorzien op zeer so-
beie lijnen, zonder veel galons, fian-
jes en afbooi dingen, en zijn die er, 
dan zeer disk)eet. Fluweel geniet als 

telbekleding zijn de platte, onregel
matige en als met de hand geweven 
stoffen, die stilaati veld winnen op 
imilalielede). Hier valt vooial de 
stiokleuischakel mg op, naast pastel
tinten. 

Zetels en stoelen dient men in het 
interieur ook op te vatten als kleur-
vlekken, kleutkontiasten met vloer
en muurbekleding, vooial loanneer 
liet K>m eigentijdse intcueuis gaai, 
die het nogal van de koele, effen so-
beiheid moeten hebben. Daaiom 
moet men vooial aandacht besteden 
aan de kleiaeiikcuze in veihoudins. 

KLEUREN, STOFFEN EN KOMFORT 
siof de voorkeur, zowel uit éénstof 
(uni) of antiek. Het echt fluweel 
heeft natuurlijk voorrang al is het 
onderhoud ervan nogal m^etltjk. 
Vandaar de opkomst van het sinte-
tisch fluweel, dal gemakkelijk kan 
gereinigd worden met een geivoon 
sopje of een schuimend produkt. De
ze sintelische fluweelstoffen bekoren 
door een sierlijke aanblik en hun 
vaak luxueuse zijdeglans. De kiemen 
zijn doorgaans lichtecht. In deze flu
weelstoffen gaat de vdorkeur naar 
pasteltinten, zach'gioeji, lichtbauw 
en rose. 

Een andete niemcigheid in de ze-

tot het vloertapijt, xiant een te du li
te koncentratie van kleinen bij ze
tels, stoelen en tapijten tegenover 
lichte muurkleinen kan een koloiis-
tisch onevenwicht doen ontstaan, 
waa)K>nder de intimiteit of de gezel
ligheid gaat lijden. En het is dan 
toch zo dat stijl en gezelligheid in 
het inteiieur moeten samengaan. 

Kies dus gemakkelijke zetels maar 
Kies ook mooie zetels, die passen bij 
de rest van uiu inteiieur. Het zitten 
u-ordt met het zien van harmonië
rende intéi leuikleuien nog eens zo 
ko nfortabel. 

H. 

SCHOOL VOOR 

KERSTMANNETJES 

De tijd zal weldra voorbij zijn dat in 
grootwarenhuizen bedienden, v\aarmee 
de direktie bij tijd en wijle niet goed 
weg weet, zich in de maand december 
een sinterklaas- of kerstmangewaad 
moeten hullen, handjes geven en kinde
ren zoete woordjes toefluisteren. « Op-
perkerstman » Nathan Doan uit New-
York heeft aldaar een flink florerende 
sinterklaas- en kerstmanschool. Doan is 
reeds 26 jaar in de « stiel » en heeft 14 
jaar studie van « sinterklaas- en kerst
manmanieren » achter de rug. Men kan 
bij hem terecht voor dit salonberoep en 
ontvangt na geslaagd eksamen zelfs een 
soort diploma , « Bachelor of Santa 
Claus » of kortweg B.S.C, genoemd. De 
beste leerlingen ontvangen zelfs de on
derscheiding « Gouden Schoorsteen », 
de tweede besten krijgen een « Zilve
ren Tegel ». Er lopen in New York 
reeds ettelijke honderden gediplomeer
de sinterklazen en kerstmannen en Do-
an's school heeft onlangs in diverse ste
den filialen geopend, tot en met Sydney 
in Australië. 

DEVALUATIE 

Uit een recent sociologisch onder
zoek is gebleken dat het beroep van 
verkoopster in onze tijd gedevalueerd 
is. Waar is de tijd van de gercspekteer-
de « winkeldame », naar wier raad 
werd geluisterd. Vandaag is ze tot kas
sierster gedevalueerd, in de moderne 
warenhuizen kiest de klant zelf en 
hoeft het artikel niet meer aangeprezen 
te worden. Vandaar dat het beroep van 
verkoopster een marginaal beroep is ge
worden : de meeste vrouwen kiezen het 
als bijverdienste en gaan weg van zo-
haast ze deze bijverdienste niet meer 
nodig hebben (door huwelijk of na het 
opgroeien der kinderen). Vandaar dat 
de overgrote meerderheid der verkoop
sters er niet aan denkt, initiatief te ne
men of voor de beroepsbelangen op te 
komen. Een tweede gevolg daarvan is 
dat er onder hen niet de minste solida
riteit met de arbeidersklasse te bespeu
ren is. 
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Enkele weken geleden schreven we op deze bladzijde enkele beschouwingen neer 
naar aanleiding van de tentoonstelling in het brussels Paleis voor Schone Kunsten 
«Aankopen door de staat». Het rezultaat van deze serie aankopen is ver van schit
terend te noemen en onvermijdelijk rijst de vraag : wie ts voor deze aankopen 
verantwoordelijk ? Waarom steekt er geen lijn in, hoe is het mogelijk dat men 
in het smakeloze en in de geldmorserij vervalt ? Indien we op deze vragen wen
sen te antwoorden komen we onvermijdelijk terecht bij de samenstelling van de 
aankoopkomissies, bij het probleem der jurys en bij het « vraagstuk » van de 
meer en meer in gebreke blijvende kunstkritiek. 

AANKOOPPOLITIEK 

EN 

KÜLTUUR 

Al was de aankooppolitiek ten tijde 
van wijlen Herman Teirlinck ook vat
baar voor kritiek, men is er sindsdien 
nog sterk op achteruit gegaan in tegen
stelling met de provinciale aankopen 
bvb. (waarvan de recente aanwin
sten sinds vorige vrijdag eveneens 
in het Paleis voor Schone Kunsten zijn 
tentoongesteld en waarop we in een af
zonderlijk artikel zullen terugkomen). 

Intussen krijgen we nog eens de be
vestiging van een sinds lang gemaakte 
vaststelling : een ezelsvel is nog geen 
waarborg en er zijn in het verleden ge
noeg « amateurs » aan te wijzen die bij 
voorbeeld als esteten en mensen met 
werkelijk inzicht torenhoog uitstaken 
boven sommige specialisten of akade-
misch geschoolden, aan wie nu juist in
zicht en goede smaak ontbraken, om 
met een maximum van kennis te kun
nen oordelen en vooral : juist te oorde
len. 

Het maakt alles een geheel uit : de 
kunstproduktie zelf, de kritiek, de lei
dinggevende ambtenaren in de kulture-
le sektoren. Velen uit deze drie katego-
rieën hebben in het recent verleden al 
te vaak de huik naar de wind gezet of 
sloten zich in een ivoren toren op. Het 
is een kwestie van mentaliteit. In ons 
land is bij vb. de vriendjespolitiek een 
instelling geworden, veelal vriendjespo
litiek binnen een wel omschreven do
mein, waarin zij, die toevallig geen 
werk maken dat in de voor een bepaal
de periode vastgelegde officiële lijn 
loopt, of die zelf niet tot de politieke 
kring die het voor het zeggen heeft be
horen, niet worden aanvaard. Onze 
waardevolle figuratieven van vandaag 
kunnen daarover meespreken. Men 
stelt zich trouwens in die kringen tans 
ironisch de vraag, of ze nu wel tot het 
allerheiligste zullen toegelaten worden, 
nu de neo-figuratie de vele ismen van 
40 jaar lang schijnt te zullen opvolgen. 

In een dergelijk klimaat en met de
zelfde leiding is het niet te verwonde
ren dat er niet opeens een kentering ten 
goede optreedt in de aankooppolitiek 
van de staat. Ook in de staatsadmini-
stratie voor de kunst is de opperste wet 
deze van de traagheid. 

OUDE KUNST TE DUUR ? 

In onze beschouwingen over de re
cente rijksaankopen stelden we reeds 
vast dat er op de ca. 700 in het kader 
van de aankopententoonstelling 1967 
zegge en schrijve slechts één oude 
meester te zien was. We zijn met deze 
vaststelling niet alleen, ook andere re
censenten zijn er over gestruikeld. 

Men versta ons goed : we verlangen 
niet dat men veel oude meesters aan
koopt en veel minder eigentijdse. Het 
is geen kwestie van zoveel van dit en 
zoveel van dat. Dat kan eenvoudig niet 
doch de onstellende wanverhouding 
zou niet zo scherp opvallen indien keu
ze en peil van de rest van die aard wa
ren dat men zou kunnen zeggen : ons 
geld is goed besteed. Afgezien van de 
vraag waar men dit allemaal zal ophan

gen (de kelders van de diensten, de mi
nisteries en de muzea staan vol met re-
zerve en men heeft reeds zoveel kunst
werken uitgeleend, dat de helft zoek is 
geraakt, wat een ander schandaal is) 
stelt zich de vraag of de staat zich niet 
met de helft of nog minder had kunnen 
tevreden stellen bij het aankopen van 
kunstwerken in 1967. Want de helft van 
hetgeen we in deze anarchistische ten
toonstelling te zien krijgen is zijn geld 
niet waard. 

De oude kunst schijnt dus builen de 

aankoopkracht of aankooplust van de 
staat te vallen. Ze is ook duur. Maar 
wanneer men ziet wat de staat aan rom
mel koopt is het niet te verwonderen 
dat er dan onvoldoende geld is, wan
neer een waardevolle oude meester op 
de kunstmarkt komt. Het is evenmin te 
verwonderen dat aldus wat nog uit par-
tikulier bezit op de markt gebracht 
wordt al te vaak de weg inslaat naar bij 
vb. Amerika. Het is een kwestie van be
groting zal men zeggen : er worden per 
jaar zoveel kredieten voor kunstaanko-

De plastische kunsten maken steeds meer en meer gebruik van de moderne tech
niek. De buise beeldhouwer William Mitchell « bestookt » met een zandstraal-
machine betonblokken of andere harde materialen om zijn plastieken of has-re-
liefs te maken. Zijn werk vertoont een sterke gelijkenis met de pré-kolumbiaan-
se kunst. Het ts vooral interessant omwille van de gebruikte techniek, minder 

omwille van de tematiek, die niet zo erg persoonlijk is. 

pen voorzien en deze moeten dus in het 
betreffende begrotingsjaar besteed wor
den. Blijkbaar komt het er absoluut 
niet op aan, hoe men dit geld besteedt, 
hoofdzaak blijkt te zijn, dat het moet 
besteed worden. Vermits men het ge
wonnen verloren aan « moderne kunst» 
besteedt komt de oude kunst meteen m 
verdrukking. Ook hier dus geen zm 
voor maat en verhouding. 

JURY, KOMMISSIES EN KRITIEK 

We stelden reeds vast dat het pro
bleem vooral een kwestiee van gegroei
de mentaliteit en van struktuur is. Hoe 
vaak werd al niet aangedrongen, jury's 
en kommissies allerhande open te stel
len voor algemeen erkende kunstenaars 
zonder daarin dan weer te overdrijven. 
Doch de eenzijdige samenstelling van 
vele officiële kommissies springt in het 
oog en dat is zeker het geval voor de 
twee kommissies van advies voor de 
aankoop van kunstvoorwerpen voor de 
staat. Een jury of kommissie waarin 
ook mensen van het vak zetelen, zou ob-
jektiever, kritischer en met estetische 
normen te werk gaan dan deze, die te 
veel uit kamergeleerden en ambtenaren 
samengesteld is en waarin — op lager 
echelon — soms mensen zetelen die er 
weinig van afweten. Er wordt daarop 
te weinig gehamerd in de pers. Meteen 
snijden we hier het probleem van de 
kunstkritiek aan en van de kritiek in 
het algemeen. Van lieverlede gaat de 
vrije kritiek in onze pers teloor en 
wordt ze nog slechts geduld in week- en 
maandbladen, hoe langer hoe minder in 
dagbladen. Wat de kunstkritiek betreft 
stellen we een geleidelijk verval vast. 
Vooral in de belgische frankofone pers 
is het met de kunstkritiek, sektie beel
dende kunsten, droevig gesteld terwijl 
in de nederlandstalige pers de kritiek 
meestal krampachtig progressistisch is. 
Een der zeldzame kunstkritici, wijlen 
Urbain Van de Voorde, die ook een es-
teet was, wordt pas tans opnieuw, enig-
zins met schuldbesef of heimwee, naar 
waarde geschat. We zijn ooit eens het 
slachtoffer geweest van het kwaad hu
meur van de rechtlijnige oude heer, 
doch het valt ons niet moeilijk zijn 
waarde als kritikus te erkennen. 

We besluiten deze beschouwing met 
de wens dat men objektiever en gelij
ker maatstaven in de officiële regionen 
van het kultuurleven in ons land zou 
aanleggen, minder politieke dozenngen, 
meer plaats inruimen voor bev -gdhe-
den, ook uit het vak (!). We maken ons 
vaarschijnlijk begoochelmgen. Het 
liangt immers ook af van het peil van 
>nze kritiek. Een paar moderne inkar-
laties van een Van de Voorde (de man 

liad inderdaad ook de beperkingen van 
ijn leeftijd) zouden de kunstkritiek m 

ons land al een stap vooruit helpen en 
van de weeromstuit : een kritischer oog 
op de officiële politiek kan hier slechts 
sanerend werken. Met heilige koeien 
komen we er niet. 

R CORIY 
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SIMON CARMIGGELT 
Wanneer iemand mij vragen moest, welke Simon tdt de reeks der noordneder-
tandse auteurs van die naam (Simon Vinkenoog, Simon Vestdijk, Simon (Gerard) 
van het Reve, Simon Carmiggelt) mijn voorkeur geniet, dan zou ik spijts alle li
teraire respekt voor de romancier Vestdijk (de dichter zegt me minder) zeer on-
literair en onoordeelkundig de naam van Carmiggelt vooropstellen. Al is dat « on-
literair » dan ook niet juist meer, sedert de auteur van de eerste vijftig — en de 
naderhand zoveel méér — dwaasheden de Constantijn Huyghensprijs ontving. 
Zeker is Carmiggelt méér dan een stukjesschrijvende joernalist, al is dat stukjes-
schrijven zijn voornaamste literaire bedrijvigheid. 

Het begon in 1936, in de haagse kran t 
« Vooruit ». Na de oorlog ging hij er 
mee door in « Het Parool » onder het 
pseudoniem Kronkel . Geregeld versche
nen selekties uit deze stukjes : in totaal 
ongeveer een dertigtal, buiten de lijvi-
ger verzamelbundels, sedert zijn eerste 
« Vijftig dwaasheden » in 1940. Daar
naast sch'-eef hij onder het pseudoniem 
Karel Brai 'epunt ook nog gedichten. 

De zopas bij « De Clauwaert » ver
schenen paperback « Morgen zien we 
wel weer » bundelt een veertigtal kor
te en langere stukjes uit zijn recente 
« produkt ie ». Carmiggelts h u m o r 
draai t rond een beperkt aantal motie
ven, die echter elk honderden facetten 
kunnen hebben. Het aanvankelijk stcrk-
subjektief deelnemen aan het gebeuren 
zelf, hef zitten middenin de situatie, is 
geleidelijk verminderd. Meer en meer 
is hij tot de geïntersseerde waarnemer 
geworden. Meer en meer is zijn aanwe
zigheid zelf naar de achtergrond ge
schoven. Verhaal en stijl zijn objektie-
ver geworden, maar daarom niet min
der doorvoeld. Deze stijl, deze uitdruk
kingswijze is ontdaan van alle gefor

ceerdheid en gezochtheid en is de na
tuurl i jke ui t ing van iemand die schrijft 
zoals hij ademt . Nergens bli jkt dat Car
miggelts stukjes geschreven zijn ui t een 
beroepsnoodzaak, ui t joernal is t ieke 
plicht, al is die plicht bij menigeen de 
vader der inspirat ie, en da t niettegen
s taande het adagium dat zegt : « ge
dicht uit plicht gelukt niet licht ... ». -

Wij gaan bij Carmiggelt evenmin als 
bij de andere humor i s ten een « engage
ment » zoeken. E n toch is er een. 

Want geen enkele h u m o r s taat zo vrij 
tegenover en is zo los van zijn onder
werp , dat hij zich opsluiten kan in een 
totale sociale afzijdigheid, in een to
taal negeren van de aktuele of alge
meen-menselijke problemat iek . Men 
hoeft achter ' de milde h u m o r van Er-
nest Claes of de zachte zelfspot van Jos 
Ghysen geen sociale of polit ieke belij
denis te zoeken, en hetzelfde geldt voor 
Carmiggelt. Er is echter een grondtoon 
die bij sommigen nauwehjks speur
baar, bij anderen weer ui tgesproken 
s terk waa rneembaar is. De aan elke hu
m o r eigen glimlach « nie t tegenstaande » 
leidt nooit tot het grote pa tos van zelf

beklag of aanklacht , m a a r wel tot een 
deernis om de mensheid waar toe men 
ook zichzelf weet te behoren, een deer
nis vooral dan met de kleine luyden, 
met de gewone man . Ook dat is bij Car
miggelt te vinden en geeft zijn stukjes 
bui ten hun stilistische knapheid, ook 
een innerl i jke dimensie. « Morgen 
zien we wel weer », de titel van de jong
ste Carmiggelt-bundel, is ook de samen
vatt ing van de opt imist ische — lichtjes 
fatalistische — levensfilozofie van me
nige kleine man : zijn « carpe diem » 
heeft een b i j smaak van « wat kan ik er 
aan veranderen », dat zowel onmach t 
als berust ing u i tdrukt . In dit verband 
is het s tukje waar in een vrouw vraagt 
aan de schrijver, t i jdens de oorlog in 
het Midden-Oosten : « Jij schrijft alt i jd 
m a a r een vrolijk stukje in de k ran t ter
wijl ginder de verschrikkel i jkste din
gen gebeuren. Valt dat wel te rijmen...?» 
zeer typerend. Het an twoord van de 
au teur ? « Zolang ik stukjes schrijf is 
er geen dag waarop de toes tand in de 
wereld aanleiding gaf tot vrolijkheid. 
Maar ik ben net als de bakker ; ik bak 
door ». 

Hopelijk bakt Carmiggelt ons nog ve
le broodjes van die aard en krijgen wij 
af en toe nog zo'n bandje als dit « Mor
gen zien we wel weer » op onze tafel. 
Het hoeven niet altijd hoge taar ten of 
zware peperkoeken te zijn ... 

S. Carmiggelt : « Morgen zien we wel 
weer » — « De Clauwaert » Boekengil-
de, Leuven — 176 blz. — 85 fr., voor le
den 70 jr. 

raf van der linde 

AAS VOOR DE LEEUWEN 
Wij hebben destijds reeds gewezen op de plotse uitbreiding der vroeger nogal 
kwantitatief (en ook wel kwalitatief) beperkte « koloniale » literatuur in onze 
nederlandse letterkunde, na de onafhankelijkheidsverklaring van Kongo en de 
daaropvolgende gebeurtenissen. Dat in deze literatuur werken geschreven werden 
die, afgezien van het accidentele van fabel of probleemstelling, voor onze letter
kunde een blijvende verrijking ztdlen betekenen, is nu reeds zeker : Geeraerts en 
Bergeyck zijn wel de emotionele en ideële uitersten van deze aanwinst. Daartus
sen staan auteurs als een André Clayes, een Jan van de Weghe en een Raf Van 
der Linde. 

Reeds met « Die tijd is nu voorbij » 
kwam Van der Linde als Kongo-auteur 
aan het woord. Na zijn eerste verhalen 
en romans vertrok hij in 1957 naar 
Kongo en maakte er de kongolese onaf
hankeli jkheid mee en al wat er mee sa
menging. Zoals hij de bevrijding hier 
had geschilderd met de verontwaardi
ging van de vlaams pr ies ter om de ex-
essen der repressie, zo schilderde hij 
de kongolese « bevrijding », niet alleen 
als de blanke missionaris die zijn werk 
geheel of gedeeltelijk vernield ziet, 
m a a r ook als de zichzelf ondervragende 
gewezen « koloniaal », die toch nog 
blijft hopen op de verzoening en op het 
goede in wit en zwart... Na de gebeurte
nissen van de « dipenda » beschreven te 
hebben in « Die tijd is lang voorbij » en 
na in « De Moeloeba Catteeuw » de 
hoop op een herrijzing uit het puin van 
haat en vernieling te hebben aangeduid, 
wordt in zijn nieuwe roman « Aas voor 
de leeuwen » de t e r reur van de Simba-
opstand geschilderd. Het is niet het 
eerste boek, niet de eerste roman over 
dit tema : wij hebben voor enkele 
maanden hier het boek van de noordne-
derlandse joernalist Wim Horeman 
« Simba's sterven niet » besproken, dat 
een realistische vizie op feiten en men
sen wou geven, gebouwd rond een — 
zeer dun — liefdesverhaal. Vergelijkt 
men met het jongste boek van Raf van 
der Linde, dan is dit laatste werk zowel 
wat l i teraire vorm, evokatieve krach t 
en psichologische uitbeelding betreft 
heel wat beter geslaagd te noemen. 

Vooreerst het verhaal : een blanke 
pater , een zwarte abbé en een oudere 
blanke lekebroeder bedienen een mis
siepost op de grens van het bedreigde 
gebied. Ze weigeren heen te gaan, ook 
als een blanke ins t ruk teur van het kon
golese leger hen van he t gevaar op de 

hoogte brengt . Zij worden bij de aan
komst der Simba's opgesloten als gij
zelaars en komen in een tameli jk hete
rogeen gezelschap terecht : een kongo
lese adminis t ra teur , diens v rouw en 
hun doodgeschoten kindje, de bijzit 
van een gevlucht kongolees parlemen
tair, een roemeens-joodse dokter en 
diens Italiaanse vrouw Franka . Verne
dering, martel ing, de lekebroeder die 
bezwijkt, de dok te r die zelfmoord 
pleegt, en Helene, de mula t t in die nog 
neergeschoten word t op het laats te mo
ment , als de b lanke ins t ruk teur me t het 
nat ionaal leger hen bevri jdt : da t is de 
rest van het verhaal . 

De beschri jving van de verneder ing 
en de marte l ing der twee pr ies ters 
vormt een dramat i sch hoogtepunt , da t 
misschien hier ar t is t iek zou gewonnen 
hebben bij een minder-gepassioneerde 
en soberder weergave. 

Hoofdpersonages zijn de beide pries
ters — de b lanke en de zwarte . De ene 
wil voor de andere niet onderdoen in 
t rouw aan de pr ies te r taak , al hebben 
zij tegenover beproeving en marte laar
schap een veel genuanceerder en door 
diverse motieven beheers te houding die 
s terk afwijkt van he t kinderl i j k-gelovig 
aanvaarden, van een zelfs t r ach ten n a a r 
he t mar te laa r schap van de eenvoudige 
lekebroeder . He t is deze vraag naar de 
zin van he t offer die centraal s taat in 
dit verhaal . He t an twoord e rop is pozi-
tief en spij ts de wreedheid en de tota
le afwezigheid van medel i jden me t eni
ge mensel i jke pijn, die een Bantoe-ei-
genschap bli jkt te zijn, geloven au teu r 
en personages op he t einde nog aan de 
zin van het offer : Kinsjaba, de admini
s t r a t eu r die « h ie r zelfs niet leerde ha
ten ». E n de « raciste » F ranka die al
leen het hoofd kan schudden wanneer 
de overste vraagt : « Meent u dat dit te
vergeefs was ?» 

Dat er wel eens aan het sensat ionele 
geofferd wordt , da t de au teu r sommige 
scènes nogal dik in de verf zet doet 
niets af aan de betekenis van dit boek, 
noch aan he t ta lent van de au teur om 
ons op een spannende wijze en zonder 
grote anali t ische beschouwingen de 
psichologische ontwikkel ing van zijn fi
guren in een real is t isch en mensel i jk 
verhaal te schetsen. Raf Van der Linde 
doet ons geloven én in de werkel i jkheid 
van zijn figuren, én in de echtheid van 
hun problemat iek . Dat tekent he t 
werk ! 

Raf van de Linde : « Aas voor de leeu
wen ». Boekengilde De Clauwaert, Kes-
sel-Lo. geb. 165 fr. 

HULDE AAN FELIX DE BOEGK 
In de wereld van de vlaamse schilder

kunst van deze eeuw neemt Felix De Boeck 
een zeer belangxijke en onvervangbare 
plaats in. In de artistiek rumoerige jaren 
juist na de eerste wereldoorlog stond hij 
mee aan de spits van de vlaamse avant-
garde die destijds tot op wereldniveau ver
maard was (er verscheen zelfs een Vlaande-
ren-nummer van < Der Sturm »), maar in 
eigen land in de schaduw bleef van het 
sukses van de latemse school. 

Hoewel Felix De Boeck eerder terugge
trokken leefde en werkte, is zijn faam bij
na een legende geworden. Zijn werk met 
figuratie\e én abstrakte elementen, met sim-
bolistische en visionaire perspektieven is 
steeds de eerlijke weerslag geweest van een 

rijk en groots denkend menselijk gemoed, 
een weerslag die pikturaal gekonkretizeerd 
werd met ambachtelijke virtuoziteit, een 
\errassende kleurgevoeligheid en een spian-
kelend kreatieve vizie. 

Nu Felix De Boeck dit jaar 70 wordt, 
heeft het Huldekomitee Felix De Boeck het 
nodig geoordeeld om een beperkte retro-
spektie\e van zijn oeuvre aan het antwerpse 
publiek te tonen. De tentoonstelling heeft 
plaats van 12 tot 17 januari op de Flandria 
XX, die gemeerd zal liggen aan de Ponton 
Linkeroever. Een bezoek aan deze tentoon
stelling is voor het vlaamse kunstpubliek 
een « must »... als kennismaking en als 
hulde. 

NvB. 

FONOPLATEN 
PLAAT VAN DE WEEK ; 

KERSTKANTATE 

en 

MAGNIFICAT 
(Philips DXY 839.912 - 168 fr.) 
Philips heeft een zeer goede tradi

tie : elke maand komt een langspeel
plaat (zowel stereo als mono afspeel
baar) die r^rmaal 375 fr. kost, als 
« plaat van de maand » in de han
del tegen de goedkope prijs van 168 
fr. Wij raden onze lezers aan bij hun 
platenhandelaar de lijst voor 1968 te 
vragen; er zijn werkelijke koopjes 
bij, terwijl op de kwaliteit van deze 
uitgaven niets te zeggen valt. 

Voor december 1967 (wij veront
schuldigen ons voor de laattijdig
heid) viel de keuze van Philips nog 
maar eens op J.S. Bach. En wel op 
muziek die voor de kersttijd geschikt 
was. Eerst de kerstkantate nr. 142 
« Uns ist ein Kind geh\3ren », niet te 
verwarren met het grote kerslorato-
rium. Over het kantalenwerk van 
Bach schreven we reeds enkele ma
len : laat ons herhalen dat het hier 
werkelijk om onveigeltjketijke hoog
tepunten gaat van de laatbarok. De 
zangstemmen en het bescheiden or
kest met enkele naar voren tredende 
instrumenten vormen een ritmisch 
geheel dat klassiek begint met een 
orkestrale inleiding (miniatuurmees
terwerkjes), terwijl een koorzang 
vooraan, in het midden en achter
aan de kantate komt. 

Het Magnificat, in de heruerkte 
versie van Bach (genoemd het giti-
te, in d groot) werd hier reeds be
sproken. Men zou het ook een kan
tate kunnen noemen, maar dan op de 
latijnse tekst van het overbekende 
loflied van Maria. Wij moeten hier 
bekennen .dat de uilvoering die Phi
lips brengt veel beter is dan die wij 
voorheen te horen kregen. 

Nu is het ook zo dal de uitvoer
ders niemand minder zijn dat koor en 
orkest € Pio Arte » uit Munchen, on
der leiding van Kurt Redel, en /dat 
bij de vokale solisten o.m. optreden : 
Eugenia Zareska (alt), Theo Alt-
meyer (tenor) en Heinz Rehfuss 
(bas). 

De platenhoes ten slotte vertoont 
een prachtige aanbidding der wijzen 
van Van der Weyden. 

KASSEÏÏE 

PAUMGARTNER-MOZART 

(Philips S-H 71 AX 306 - 504 fr.) 
Bij gelegenheid van de 80ste ver-

jaatdag van de beroemde dirigent 
Beuihard Paumgartner, en in het ka
der van de intekenaktie 1967 waar
over wij reeds berichtten, heeft Phi
lips tegen een gunstprijs een merk
waardige kassette van 3 platen uitge
geven, volledig gewijd aan vokale 
kompozities van Mozart « Erlebte 
Musik » brengt ernstige, vrolijke, be
kende en y>nbekende aria's, canons, 
liederen van de Salzburger klanken
tovenaar. Zowel op zichzelf staande 
aria's als bekende uittreksels uit ope
ra's vormen samen met luimige stuk
ken in het Duits of Italiaans een ui
terst interessant overzicht. 

Het meesterschap in kontrapunt en 
harmonie van Mozart wordt overtui
gend bewezen, het eenvoudigste wel 
in de pittige canons. De uitvoering 
(uittreksels uit vorige uitgaven voor 
liet grootste deel) rust in ha7iden van 
de allerbeste zangers en orkesten, 
steeds onder leiding van Paumgart
ner. 

Een lijvige en geïllustreerde bro-
chuur brengt de volledige teksten 
van de gezongen kompozities. 

STEF. 

file:///errassende
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Deze produktie van het West-
fluitse Tweede Net (ZDF) is ge-
bazeerd op de gelijknamige ro
man die de bekende auteur 
Werner Bergengrün schreef in 
1934. De intrige ontspint zich 
rond een moord in de denk
beeldige Italiaanse stadsstaat 
Cassano, ten tijde van de Re
naissance. Als gevolg van de 
misdaad gaat ledereen ieder
een verdenken en de regerende 
tiran geeft het hoofd van zijn 
veiligheidsdiensten drie dagen 
tijd de ware schuldige te ont
dekken, zoniet gaat diens eigen 
hoofd er aan. Met dit gegeven 
heeft regisseur Gunther Flc-
ckenstcin een satire gemaakt 
op het menselijke wantrouwen. 
Sommigen hebben in de roman 
yan Bergengrün een satire wil
len zien op de snel opkomende 
diktatuur \an het Hitler-regi-
mc . 

(Vrijdag 19 januari — 20u25 
— BiT-issel Ned.). 

M E N S EN W E T E N S C H A P 
E>e Zweedse televizie heeft en

kele van de meest schitterende 
intellekten uit de wereld van 
de wetenschap in een debat 
verenigd. De professoren die 
hun mening te kennen geven 
over de wetenschap en al wat 
daarmee samenhangt, zijn stuk 
voor stuk Nobelprijswinnaars 
1967, Eigenaardig genoeg kre
gen zij de eer wegens hun 
onderzoek inzake verschillende 
aspekten van het licht, zowel 
op het gebied van de natuur
kunde, de geneeskunde als de 
chemie, gebieden waarop zij ie
der voor zich specialisten zijn. 
Zo ging Nobelprijs fysica dit 
jaar naar de amerikaanse hoog
leraar Hans Bethe die naging 
hoe licht in de sterren wordt 
voortgebracht. Drie geleerden 
— de Duitser Manfred Eigen 
en de Engelsen Ronald Nor-
rish en George Porter — wcr-
4en gelauwerd wegens hun stu

die van uiterst snelle scheikun
dige reakties. De prijs voor ge
neeskunde ging naar de Ameri
kanen Hartline en George 
Wald en de Zweed Ragnar Gra-
nit, als erkenning van hun 
waardevol onderzoek naar het 
licht in de optica. 

(Vrijdag 19 januari — 22ul0 
— Brussel Ned.). 

T E N H U i Z E V A N 

K A R E U J O N C K H E E R E 

Het misterie Karel Jonckhee-
re ontsluieren is geen gemak
kelijke opgave. En toch gaan 
prof. Florquin, Annie van A\'er-
maete en Fons Fraeters probe
ren deze fijngevoelige, soms 
sentimentele dichter, deze sar-
kast met de scherpe tong, deze 
akrobaat van de gespi^oken 
taal, uit zijn tent te lokken. Het 
wordt meteen een terugblik op 
de indrukwekkende carrière 
van deze oostendse koewach-
terszoor;, wiens vader het nog 
tot politieagent bracht en die 
zelf nu adjunkt-kabinetschef is 
van de minister voor Neder
landse kuituur. Een terugblik 
ook op de letterkundige loop
baan van Jonckheere, dichter, 
romanschrijver, essayist, verta-
er, laureaat van de diiejaarlijk-
se staatsprijs voor poëzie 1947 
en 1956, die nu per jaar zowat 
een vijftigtal landen afreist 
als ambassadeur van de zuidne-
derlandse letterkunde. 

(Maandag 15 januari — 21ul5 

— Brussel Ned.). 

W O O N - EN STEDE-

BOUWPROBL.EMEN 

Gezond samenleven in een 
stad is onmogelijk geworden 
zonder dat er van overheidswe
ge gemeenschappelijke spelre
gels inzake stedebouw worden 
opgelegd. Maar zoals de toe
stand nu is, wordt de persoon
lijkheid ciangetast, enerzijds in
gevolge het in gebreke blijven 
van dergelijke spelregels, an
derzijds vanwege een verkeer-

« Ten huize van Karel Jonckheere », Brussel Ned., maandag 15 januaii. 

de opvatting bij de enkeling 
over een personalistische 
woonkultuur. Op grond van die 
vaststellingen hebben Ludo 
Bekkers, Geert Bekaert en Jef 
Cornells een drietal veertien
daagse uitzendingen gemaakt, 
onder de titel « Waarover men 
niet spreekt », waarin de feno
menologie van het wonen en 
de problemen die verband hou
den met de stedebouw in de 
meest brede zin, onder de loe-
pc worden genomen. Als oplos
sing wordt voorgesteld : het 
scheppen van de nieuwe woon-
cellen volgens een bepaald 
schema, maar waarbinnen de 
eigen Individualiteit voldoende 
ruimte zou hebben om zich te 
affirmeren. Ook wordt er In de
ze reeks uitzendingen de na
druk op gelegd die de nieuwe 
wooncellen dicht bij de werk
plaats wil oprichten. Hiermee 
sluiten de samenstellers aan 

bij vorige programma's die ge
wijd waren aan stedebouwkun-
dige en architekturale vraag
stukken. 

(Donderdag 18 januari — 
21ul5 — Brussel Ned.). 

D E H A M L E T V A N 

STEPNEY GREEN 

Stepney Green is een joodse 
wijk in Londen waar, altans in 
dit stuk, heel ongewone dingen 
gebeuren. Een gestorven joods 
visverkoper woont, zonder 
door de anderen gezien te wor
den, zijn eigen begrafenis en 
een huwelijkheidsfeest bij. Dit 
is dan voor de engelse auteur 
Barnard Kops een dankbare si
tuatie om allerlei gags te ver
kopen. Zo ziet de gestorven 
Jood 't leven uiteraard met an
dere ogen en vindt hij dat zijn 
zoon wel stem heeft om croo

ner te worden, iets waartegen 
hij zich tijdens zijn leven met 
hand en tand verzette. Zoals 
uit de titel blijkt, zit in dit stuk 
wel een zekere analogie met 
het beroemde drama Hamlet 
van Shakespeare, hoewel die 
niet tot het einde wordt volge
houden. Het geheel is overgo
ten met specifieke joodse hu
mor en doordesemd met een 
soort fizolofie : je moet niet 
enkel voor wie je lief is zorgen, 
maar ook voor je eigen geluk. 
Een levendig vertoon is deze 
komedie geworden, mede dank 
zij de muziek van Ben Brand, 
uitgevoerd onder leiding van 
Francis Bay, en dank zij de 
choreografie van Marina Can-
dael. Een programma van Bert 
Brauns; regie : Lode Hen-
drickx. Produktie : Hubert Van 
Herreweghen. 

(Dinsdag 16 januari — 20u25 
— Brussel Ned.). 

'The illii<;tlions Client », 10e aflevering in de Sherlock Holmes
reeks. Donderdag 18 januari, Brussel Nederlands. 

Op de Vlaamse TV 
ZATERDAG 13 JANUARI 
12 55 : Skien — 16 00 : Volksuniversi
teit — 18 55 : Zandmannetie — 1900 : 
Ben de Beer (Ie a f l ) — 19 25 : Arena 
— 19 52 : Mededelingen. - Hier spreekt 
men Nederlands — 20 00 : TV-nieuws 
.— 20 25 : De Filosoof van Hagem 
Negende en laatste ofJevering — 21 10 : 
Canzonissima — 22 10 : Echo — 22 40 : 
Geheime opdracht 8e ofl : Hitlers ver
borgen schat — 23 30 : TV-nieuws 

ZONDAG 14 JANUARI 
11 00 : Eucharistieviering vanuit Boom 
— 11 55 tot 13 00 : Skien. Tweede reeks 
slalom heren vonuit Wengen — 14 00 : 
Voor boer en tuinder — 14 30 : Binnen 
en buiten — 17 00 : Franz Schubert en 
de 20ste eeuw — 18 10 : Klem, klein 
kleutertie — 18 30 : Sportreportage — 
19 00 : Jane knapt het op Jeugdfilm — 
19 30 : Liefde onder het dok 7e ofl. ". 
Bii schoonpopa — 19 55 f Mededelingen 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 15 : Sport-
weekond — 20 40 : Uit met Mourice 
Dean — 21 40 : Premiere-Magaz-ine — 
22 30 : TV-nieuws 

MAANDAG 15 JANUARI 
14 05 : Schooltelevisie — 18 25 : Passe
partout — 18 55 : Zandmannetie — 
19 00 : Stingray. 3de afl : De verwoeste 
eilanden — 19 25 : Jonger don je denkt 
— 19 52 : Mededelingen. - De Weerman 
— 20 00 : T> nieuws — 20 25 : De 
vluchteling 23e ofl : De ontploffing — 
21 15 : Ten huize van Karel Jonckheere, 
literator — 22 05 : Gastprogramma De 
liberale gedachte en actie -— 22 35 : 
TV-nieuws 

DINSDAG 16 JANUARI 
14 05 : Schooltelevisie - ^ 18 25 : School
televisie — 18 55 : Zandmonnetje — 
19 00 : Tienerklanken — 19 35 : Kwart-
Eefje — 19 52 ; Mededelingen - Hior 
spreekt men Nederlands — 20.00 : TV-
nieuws — 20 25 : De Homlet von Step
ney Green, van Bernard Kops — 22 10 : 
Medium. Magazine van kunst en cul
tuur — 22.45 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 17 JANUARI 
17 00 : TelevBum — 18 00 : Schooltele
visie — 18 55 : Zondmannetie — 19 00 : 
Wie weet, wtnt ! Spelprogramma — 
19 25 : Autoromo Het 47e Auto-, motor
en fietssalon Brussel — 19 52 : Medede
lingen. - De Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : De Dick Van Dyke-
show 45e afl — 20 50 : Panorama — 
22 00 : Gastprogramma Het vrije woord 
— 22 30 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 18 JANUARI 
14 05 : Schooltelevisie — 18 25 : Passe
partout — 18 55 : Zondmannetje — 
19 00 : Zorro 19e afl : het kaartspel 
— 19 25 : Tienerklanken — 19 52 : 
Mededelingen - Hier spreekt men Neder
lands — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 ; 
Sherlock Holmes Tiende afl : De door
luchtige Client — 21 15 : Waarover wij 
niet spreken Deel I : Home, Sweet Home 
— 21 55 : Première — 22 25 i TV-
nieuws 

VRIJDAG 19 JANUARI 
14 05 : Schoolteleviste — 18 25 : School
televisie — 18 55 : Zondmannetje — 
19 00 : Filmmuseum van de schaterloch 
Een raar geschenkje, met Winnie — 
19 10 : Ziet u er wat in ' — 19 35 : 
Zoeklicht op de culturele actualiteit — 
19 52 : Mededelingen - De Weerman — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 ' De groot
tiran en de gerechtigheid TV-spel naar 
Werner Bergengrün — 22 05 : TV-nieuws 
— 22 10 tot 22 55 : Mens en wetenschap 
Ronde tafelgesprek onder 7 Nobelprijs
winnaars voor nratuurwetenschoppen 

Gtize selektie 
ZATERDAG 13 JANUARI 
22.10 BRUSSEL NED. 
ECHO 
21 00 BRUSSEL fRANS 
COCAGNE 
Film van Maurice Cloche met o a 
Fernandel 
22.10 NEDERLAND I 
HITCHCOCK 
Fi lm. 

ZONDAG 14 JANUARI 
21.10 NEDELAND I 
DANGER MAN 
Film. 
20.50 FRANKRIJK I 
LA LOI DU SILENCE 
Film van A l f red Hitchcock met Mont
gomery Chft. 

MAANDAG 15 JANUARI 
21.15 BRUSSEL NED. 
TEN HUIZE VAN 
KAREL JONCKHEERE. 

DINSDAG 16 JANUARI 
20.25 BRUSSEL NED. 
DE HAMLET V A N STEPNEY GREEN 
TV-spel van Bernard Kops. 
21.30 NEDiEfiiANO I 
DOKUMENTAIRE FILM 
OVER SIBERIË 

WOENSDAG 17 JANUARI 
21.00 NEDERLAND I 
OKLAHOMA KID 
Film. 

DONDERDAG 18 JANUARI 
21.15 BRUSSEL NCD. 
DE STAD WAARIN WIJ MORGEN 
ZULLEN LEVEN (1) 
Programma van Ludo Bekkers en 
Geert Bekaert 
20.45 BRUSSEL fRANS 
PLEIDOOI VOOR EEN REBEL 
TV-spel 
20.15 DUITSLAND I 
SASKATSCHEWAN 
Amerikaanse speelf i lm met Alan 
Ladd 

VRIJDAG 19 J A N U A L : 
20.25 BRUSSEL NED. 
DER CROSSTYRANN 
UND DAS GERICHT 
TV-spel naar Werner Bergengrün. 
21.40 NEDERLAND I 
MIES EN SCENE 
Aktueel gevarieerd programma van 
Mies Bouwman. 
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^l^^^KDOO 
NIKS TE (( SPEEK^N ^̂  

Sir Stanley Rous, de eerbied
waardige voorzitter van de nog 
eerbiedwaardiger FIFA (inter
nationale voetbalfederatie) is 
in zijn pennestok geklommen 
om te zeggen dat de FIFA drie 
belangrijke dingen te doen 
heeft op dit ogenblik, te weten: 
ëen einde stellen aan de balda-
digheden op de voetbalvelden, 
een einde stellen aan dito akti-
viteiten rond de velden, ervoor 
zorgen dat de spelregels overal 
Óp dezelfde wijze worden ge
ïnterpreteerd en toegepast. 
' In verband met dat laatste 
herinnert hij de arbiters er
aan dat zij zonder voorafgaan
de verwittiging alle spelersji^an 
het veld moeten zwieren, die 
zelf rechter spelen door een 
fout te beantwoorden met een 
fout. En straffer, dat zij ook al
le spelers naar de « vestjair » 
moeten sturen, die een tegen
strever of een « offisjel » ( o 
gruwel) in het gelaat spuwen. 
Als ge voor zo'n onnozelheid al 
buitenvliegt, amaai mersie. 

Maar als het toch zo is, stel
len wij voor de plaatjes « Niet 
spuwen — Defense de cracher» 
die nog altijd (overbodig ?) on
ze trams en treinen « versie
ren », aver te hevelen naar de 
voetbalvelden. We zien er niks 
dan voordelen in. 

VIVAN DE ZJUMNASTIK 
Als ge nog lang leeft en als 

de fameuze hervorming in het 
onderwijs eens zal zijn doorge
voerd, dan gaat ge eens zien 
wat ge gaat zien ! Dan zal er 
eens werk gemaakt worden 
van de lichamelijke opvoeding 
in het onderwijs, zij het dan 
misschien in minder lesuren. 

Een achterdochtige parle
mentair heeft aan de minister 
al gevraagd hoe het zit met de 
beschikbare turnzalen. Voor 
het middelbaar en technisch 
onderwijs konden geen gege
vens verstrekt worden. Blijk
baar te beschamend. Voor het 
lager (rijks)onderwijs echter 
wel, en we vonden ze samenge
vat in « De Tribune ». In 75 la^ 
gere scholen met frans taalstel
sel zijn er 67 die geen turnzaal 
hebben; al de andere hebben 
er een. In die 67 kan echter wel 
turnles gegeven worden, in de 
meeste gevallen zelfs als het 
slecht weer is. 

Van 144 vlaamse rijkslagerc 
scholen is er geen enkele met 
een turnzaal, maar dat belet 
weer niet dat er onder overdek
te speelplaatsen en zo toch 
kan geturnd worden (meestal). 

In totaal dus acht turnzalen 
voor 219 scholen. Vooruit maar 
met die hervorming ! Alles is 
klaar ! 

Dat die acht zalen dan nog 
« allemaal » voor de franstalige 
kinderen zijn, zou de Vlamin
gen de vraag kunnen doen stel
len waarom hun kinderen 
weer ... 

ONVERMOED GENIE 
Wij zitten met een visadem-

ke te wachten op het ogenblik 
waarop de firma's hun renners-
ploegen aan het publiek zullen 
voorstellen. Dat gaat nu wel
dra gebeuren. En om het wach
ten niet te lang te maken, heeft 
men ons al een en ander ver
teld over de ploeg van Eddy 
Merckx. 

Faema — een Italiaanse firma 
— brengt 24 renners in lijn 
(het toegelaten maximum), 
hetzij acht Belgen (al schijnen 

er tien aangeworven) en zes
tien Italianen (en dat schijnen 
er nog maar veertien te zijn). 
Vermits er weer ergens een re
glement is dat zegt dat 2/3 van 
de renners « binnenlanders » 
moeten zijn, moeten er nog 
twee Belgen Italianen worden, 
maar dat komt wel « in de sac-
coche ». 

Wat enige verwondering 
baart is dat de vader van Eddy 
Merckx, als we ons niet vergis
sen kruidenier van beroep, 
sportdirekteur wordt van de 
ploeg voor de wedstrijden in 
ons land. Onvermoed en plots 
ontdekt genie ? 

Een beetje groen merkt «Les 
Sports » hierbij op dat het ver
bod voor familieleden van ren
ners om een wedstrijd te vol
gen natuurlijk alleen geldt voor 
supporters, en niet voor man
nen met een officiële funktie. 
Wij hadden het niet anders ge
dacht, hoor ! 

En degenen die dachten dat 
het nepotisme alleen beoe
fend werd door Napoleon en 
de politici, liggen er ook alweer 
.ne slag. Denken wij tenminste. 

ADONIS GEKROOND 
Het « Laatste Nieuws » kroon

de Boone tot beste voetballer 
van 1967. 

« Sport '68 », de « snelle » 
dochter, heeft integendeel Ro
ger Claessens uitgeroepen tot 
« sportman van het jaar ». Wat 
bak » is. Men heeft het nodig 
ongetwijfeld nog straffere «toe
gevonden die keuze zo een beet
je te rechtvaardigen, want in
derdaad, niet iedereen zal er 
mee akkoord gaan. 

We lezen in dat pleidooi dat 
noss' Roger « niet kan nalaten 

het publiek de duivel aan te 
doen » (door te knipogen nota 
bene), dat « men verteld dat 
hij drinkt » (wie zou zoiets ver
zinnen ?), dat « men zegt dat 
hij geregeld op de vuist gaat » 
(wat 'n kerel, zeg), dat hij een 
fantast is, ook in het burgerle-
ven, en dat hij tijdens de Bri
tish Week te Brussel «een week 
lang de scemmige, op zijn brits 
ingerichte kroegen afliep ». Dat 
kan hem niet beletten een voor
beeldig en « prijzenswaardig » 
sportman te zijn. Immers, hij 
« bezit een in 't oog springen
de klasse », « hij heeft nog 
geen vlieg kwaad gedaan », 
« hij wordt gehuldigd als een 

afgod », « hij geeft af en toe 
twintig frank aan zijn suppor
ters-schooiers om een pint te 
drinken » en « wie heeft hem 
al ontmoet met twee mooie 
blauwe ogen ? ». En mocht ge 
nu nog niet overtuigd zijn dat 
er niemand anders de sport
man nummer één van het jaar 
is, overweeg dan dit : « Wie 
kan daar aanstoot aan nemen, 
tenzij hij, die niet oprecht ge
noeg is om te aanvaarden dat 
velen een claessen-leven zouden 
slijten, mochten zij het voetbal
talent, het oersterke gestel en 
het Adonis-voorkomen van de 
luikse enfant terrible bezit
ten ?» 

Theo Verschueren legde verleden zaterdag te Antwerpen schit
terend beslag op de nationale titel beroepsrenners achter der-

ny's. Zijn vrouw deelde in de bloemen. 

ZJUMNASTIK 

Iedere zate) dagnamiddag na de zang
les — in de ooilogsjaren besifjnd 
voor schoolmeesters en -kindei en de 
engelse week nog niet — knoopte on
ze meester zijn stof jasje van onder tot 
boven dicht, stropte hij een sjaal 
rond zijn dunne nek en zette hij zijn 
zwaile hoed op zijn grijs haar. En 
dan zei hij zo opgeiuekt en eneigiek 
mogelijk : maakt u klaar vcXir de 
« zjumnastik ». 

Wi] gingen dan onze vesten aan
trekken, een sjerp, een muts, en onze 
klompen zoeken in de gang, of in de 
winter rond de stoof. 

We hotsebotsten de gang door, naar 
de speelplaats, of als het regende on
der « den hangaar », en de turnles 
kon beginnen. 

Eerst nummeren. Eén, twee. Het 
was een hele karwei en het eerste 
kwartier waren wij daarmee niet 
klaar. Telkens lueer was er een <s.ezeh 
die zich onder luid gejoel vergiste en 
telkens weer zei de meester, ifonder 
zich boos te maken « allee, herbegin
nen, en let op ». Uiteindelijk bleek 
iedereen min of meer zijn nummer te 

kennen en konden lüij beginnen aan 
het moeilijke spreiden van de rijen. 
De nummers één een pas naar links, 
de nummers twee een pas naar rechts. 
En dan nog eens. Eer het zover was, 
waien er alweer een paar mannen de 
veikeelde richting uitgestapt en kon
den wij het nog eens overdoen. Nel 
zolang tot iedereen ongeveer op zijn 
plaats stond. 

Dan kwamen de eigenlijke maneii' 
vers aan de bewt. Grote spreidstand 
zijiuaarts. Hop. De khmpen kletter
den tegen de stenen en onvermijde
lijk was er éën die riep : « Meester, 
mijn leer is eraf >. De les werd on
derbroken, en met een stuk steen na
gelde de meester het leder opnieuw 
op de klomp, terwijl de bezitter er
bij stond met één kousevoet staande 
op de andeie klomp. 

« Zwaaien van de armen voor-
waai Is, zijwaarts, opxoaarts, neer. 
Borst vooruit en buik intrekken >, 
riep de meester, blijkbaar uit ge-
xü(A>nte, want wij hadden zomin boist 
als buik in die tijd. 

Vervolgens moesten wij marsjeren. 

Eén tiuee, links rechts, kop omhoog, 
één tzuee, niet te snel vooraan. Mars
jeren deden we graag, xvant dat zagen 
we de soldaten doen. En zoals de sol
daten, moesten wij erbij zingen. Bo
ven het gestommel van de klompjes 
klonk i]l en hijgend het stoere lied 
der vlaamse A>nen met zijn wilde 
noordertonen. 

Het slot van de turnles was onver
mijdelijk een loopkoers. Tiveemaal 
rond de speelplaats, en achter de bo
men blijven. De overxuinnaar kreeg 
een griffel met een papieilje. Wij 
hebben er twee keer een gewonnen en 
we hebben ze jarenlang bexuaaid, tot 
er al lang geen leien meer waien. 

In de klas gingen wij ons dan nog 
eens goed warmen, alvorens door de 
vallende axfond naar huis te trekken, 
zxvaaiend met onze tassen. 

Dat xuaren de armzalige, stuntelige 
€ zjumnastiklessen > van onze mees
ter. 

Wij denken hieraan — dankbaar, 
want het waren uren van diepe kin
derlijke vreugde — terug, omdat in 
onze krant een ingezonden stuk staat, 
waarin een arts pleit voor meer turn-
lessen en sportbeoefening op school, 
en dat op een serieuze manier. 

Wij hebben aan onze meester — 
hij is gepensioneeid nu — zijn me
ning gevraagd. 

En hem herinnerd aan zijn « les
sen > destijds. 

Wat zoudt ge nu gewild hebben, 
zegt hij, dat ik daar den heikuul zou 
staan uithangen, in volle cK>rlogstijd 
en met een lege buik. Ik had toen 

vier kleine kinderen, weet ge, en geen 
weelde. Of dat ik die kinderen daar 
in hun onderlijfje had laten turnen. 
De meesten hadden er nog geen. Of 
ze waren zo mager dat het lelijk xuas 
om zien. Nee, nee, 't was best zo. 
Maar nu in deze tijd, nu kan die 
< doktoor » gelijk hebben. Maar dan 
ben ik er nog niet zo zeker van. Ik 
denk nog altijd dat men op school de 
kindei en beter kan leren lezen en 
schrijven en rekenen en Frans spre
ken, dan « zjumnastik > doen. Wij, 
in die tijd, hadden van dat laatste 
geen verstand, maar we konden u 
foch het eerste leren, en met alle res-
pekt voor mijn jonge kollega's, maar 
daar zoudt ge tegenwoordig gaan aan 
txoijfelen. 

En als de jeugd wat meer aan sport 
moet doen, en dat neem ik gaarne 
aan, kan ze dat dan niet doen in 
plaats van voor de TV te zitten of 
in de cinema ? 

Ik geloof dat men er beter zou aan 
doen, in plaats van in de scheel sport 
en spel te maken tot een verplicht en 
verfoeid vak, in ieder dorp aan de 
kindeien een wei te geven, met wat 
struiken en bomen, waar ze naar har
telust kunnen ravotten. Ik denk, de 
schoolmeesters kennende, dat, als zij 
moeten instaan voor dat sport en 
spel, zij het gaan verknoeien, gelijk 
ik destijds mijne « zjumnastik >. Laat 
sport en spel maar over aan de jeugd 
en laat taal en rekenen aan de school
meesters. 

Zie, dat dacht onze meeslei eiVver. 
En u ? 
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Het aantal nieuwjaarskadoo-
kens aan de erkende sportve-
detten, onder de vorm van 
prijzen en onderscheidingen, 
is dit jaar wel bijzonder groot 
geweest. Zijn er nog die er 
geen kregen ? 

Merckx en Bracke kregen sa
men de nationale trofee voor 
sportverdienste. Nand Boone 
kreeg van « Het Laatste 
Nieuws » de gouden schoen, als 
beste belgische voetballer van 
het jaar. 

Het dochterblad, « Sport 68», 
riep evenwel Roger Claessens 
uit tot sportman van het jaar 
en we zijn er bijna zeker van 
dat dit « niet » gebeurde om 
de lezers van de franstalige edi-
te van het blad plezier te doen. 

De verenigde sportjoernalis-
ten van ons dierbaar land 
noemden Bracke de vaandel
drager van de belgische sport. 

Dit zijn maar enkele van de 
voornaamste onderscheidingen. 

Och, wij hebben er niks te
gen. Deel maar uit. We vinden 
alleen dat het grote aantal de 
kwaliteit van die prijzen wat 
vermindert, dat ze wat al te erg 
naar de publiciteit ruiken en 
dat ze al te regelmatig aan be
roepsmensen worden uitge
reikt. 

HAWEL, 

S U P P O R T E R S ? 

Weinig volk op « de voetbal » 
verleden zondag, jongens. Het 
weer was nochtans niet zo 
slecht dat het echte supporters 
kon afschrikken. 

De nieuwjaarsfeesten zitten 
er voor iets tussen, zei Pol 
Jacqmeyns. Bij de ene behoef
te aan rust, bij de andere het 
besef dat de laatste weken al 
duur genoeg geweest zijn, en 
zo het een met het ander. En 
dat zal ook juist geweest zijn. 

De dalende belangstelling 
van het publiek is echter een 
verschijnsel dat zich al sedert 
jaren manifesteert. Er moeten 
andere oorzaken zijn, zeker en 
vast van komplekse aard. We 
denken dat de moderne spel
opvatting er voor iets tussenzit, 
en de geweldige uitbreiding 
van het toerisme, en de kon-

kurrentie van de T.V. (die ons 
al meer dan genoeg voetbal 
voorschotelt, en dan nog recht
streeks in de huiskamer), en 
(hopelijk) ook het feit dat 
steeds meer mensen ontspan
ning gaan zoeken van meer kul-
turele aard. Hoe meer wij intel-
lektueel volwassen worden, 
hoe minder wij naar « de voet
bal » zullen trekken. En het 
aantal straffe intellektuelen 
stijgt « onrustbarend ». Maar 
kunnen wij ze nu allemaal 
doodnijpen ? 

POVER 

« France-Football » duidt, bij 
middel van een referendum on
der de sportjoernalisten in 
gans Europa, jaarlijks de beste 
voetballer van het jaar aan en 
het beste nationale elftal. Dit 
niet alleen op grond van de be
haalde uitslagen, maar ook vol
gens het spelpeil en andere nor
men van subjektieve aard. De 
rangschikking heeft dus maar 
een zeer betrekkelijke waarde, 
maar ze geeft wel enig inzicht 
in de appreciatie van Europa 
voor bepaalde spelers en ploe
gen. 

Tot beste speler van het jaar 
werd Albert ( Hongarije) ver
kozen, met enige voorsprong 
op Charlton en Johnston. Van 
Belgische zijde bekwamen al
leen Van Himst een paar pun
ten (uit Duitsland) en Pilot 
(uit Luxemburg, zijn vader
land). 

De beste ploeg blijkt die van 
de Sovjet-Unie te zijn geweest. 
Daarmee zal men het in Neder
land misschien niet eens zijn, 
want hun mannen hebben de 
rooie kameraden geklopt. 

En onze Rode Duivels konaen 
op de zevende plaats, na landen 
als Oost-Duitsland (veroverd 
door het « realistische » Ander-
lecht) en Bulgarije, dat wij 
destijds eens zouden gaan le
ren voetballen. Met het geken
de rezultaat. Maar vóór Polen 
toch, dat ons overigens twee 
keer kansloos klopte in de Eu
ropabeker voor landselftallen. 

PRONOSTIEK 

Ge moet ons maar veront
schuldigen dat we er nu pas 

mee afkomen, zo lang al na de 
échte gazetten, maar we zijn 
nu eenmaal niet de rapsten. 
Vlaams geduld en zo, nietwaar. 

Een beetje laat dus de eerste 
berichten over de komende 
ronde van Frankrijk, meer be
paald over Merckx en Anquetil. 

De laatste heeft verklaard 
wél naar de ronde te willen, op 
voorwaarde dat hij kopman 
wordt van een jonge ploeg, dat 
deze ploeg niet de nationale 
franse ploeg is (geen nood, 
denken wij) en dat de voor een 
jaar geschorste Geminiani er 
de leiding over heeft. Van kon-
dities gespi-oken... 

Over Merckx kregen we min
der precieze inlichtingen. Maar 
we hebben de indruk dat men 
ons stillekens aan wil voorbe
reiden op een zware slag : 
Merckx niet in de tour. Laat er 
voorlopig uw slapen niet voor; 
er kan nog van alles gebeuren. 

ROELANTS 

FOR EVER 

Gaston Roelants schijnt een 
abonnement genomen te heb
ben op de overwinning in de 
jaarlijkse Sint-Silvester-cross 
(gewoonlijk « corrida » ge
noemd) te Sao Paulo in Brazi
lië. 

Hij heeft hem met niewjaar 
voor de derde achtereenvolgen
de maal gewonnen. Op de hem 
ïigen overtuigende manier. Van 
bij de aanvang lag hij aan de 
leiding van de ongeveer 250 at
leten, en half-koers was er nog 
welgeteld één atleet die hem 
kon volgen, de Brit Johnston. 
Na vijf kilometer plaatste Gas
ton zijn klassieke demarrage 
en de Brit moest er op zijn 
beurt aan geloven. Volgde dan 
nog een drie kilometer lange 
triomftocht door de stad in 
meer dan uitbundige feest
stemming. En zonder grote 
moeilijkheden te hebben on
dervonden bereikte Roelants 
met 150 meter voorsprong de 
eindmeet. Te oordelen naar het 
gezicht, waarmee hij op de fo
to prijkt na zijn overwinning, 
moet Gaston wel erg trots zijn 
op deze « tiercé ». En dat mag 
hij ook. 

Komiek toch wel dat mensen 
als Claessens en zo grote on
derscheidingen toegekend wor
den, en iemand als Roelants 
(dit jaar) geen. We weten nu 
wel dat hij er sommige niet 
kon krijgen, omdat hij ze in 
het verleden reeds mocht ont
vangen. Maar toch... 

P R O P A T R I A 

Daring Brussel zit een beet
je in moeilijkheden in verband 
met de bespeelde terreinen. 
We spraken er reeds over een 
paar weken geleden. 

Gewoonlijk brengen dergelij
ke zaken ook moeilijkheden 
mee op het meer sportieve vlak 
en dat is ook bij Daring het ge
val geweest. 

De trainer, de Brit Bill Elli
ot, heeft laten weten dat hij 
liever terugging naar Engeland, 
waar hij met Sunderland een 
kontrakt kon afsluiten als 
coach. 

Daarvoor moest hij echter de 
toestemming hebben van Da
ring, want hij lag hier nog een 
poosje « vast ». 

Daring heeft hem gauw laten 
gaan. En waarschijnlijk heeft 
men daar goed aan gedaan, 
want wat kan een trainer-te
gen- zijn goesting, die trouwens 
al moeilijkheden had, nog 
presteren ? 

Meteen stelde zich het pro
bleem van de opvolging. Net 
als toen Riou het afstapte, 
heeft Daring maar beroep ge
daan op een oud-speler. Ren
ders, om de gebroken potten te 
lijmen. 

Hopelijk slaagt hij daarin. 
En misschien zullen weer ande
re mensen tot het besluit ko
men dat men niet altijd naar 
het buitenland moet gaan 
voor een oefenmeester. 

BRILLEN 
Laatste model len 
Degel i jk aangepast, door 
gediplomeerde optiekers 

p v.b a EUROPTIEK 
F. Veckemanstraat 106, Brussel 
Blansfloerlaan 28, Antwerpen 
Hovenierstraat 9, Aalst 

OONTACTLENZEN 
Cespecializeerde d i e n s t 
Gedip l . Spec. Van Pottelbergh 
- KOSTELOZE DOKUMENTATIE -

Voor afspraak : 
Tel (053)28870 
Zonder verbintenis. 
Vol ledige terugbetal ing 
van alle ziekenbonden 
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HERMES 
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211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33. 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKUETARIAAT. 
KUHSL'S IN 2 JAAR 

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

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

Beter en voordeliger. 
LB 106 

WENTELPOORT 

type ALUGA 
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De jongens en meisjes van de Nederlandse Reddingsdienst hebben, naar jaarlijkse gewoonte, de
zer dagen een fris bad genomen in het ijskoud Noordzeewater. Ten gerieve van T.V. en fotogra-

jen deden ze het zelfs driemaal over. 

Standaarduitvoering _ nc \tc T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting BREVET 
in gephojsfateerde staalplaat. O ^t n O Q 
Zeer lichte bediening. Z O U *7 O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

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

CE 30b 
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Pol Van den Boeynants, die gewoon is 
met percenten te rekenen, zegde na het 
Hertoginnedal-weekend met zijn klassieke 
woordkramerij « dat het probleem voor 
90 procent is opgelost ». Het probleem is 
dan de decentralizatie, dekoncentratie, of 
welke hokus-pokus de heren unitaristen 
ook pogen op te solferen als hun « oplos
sing » voor het belgische nationaliteiten
probleem. Misschien zullen enkele P.V.V.-
ers geestdriftig zijn, maar dat is dan ook 
al. Een loos vissertje, dat zich op glad ijs 
begaf was Ie cher professeur De Vis-
schère, die van Leuven het Stalingrad van 
la francophonie en van de belgische uni-
teit wil maken. Laat hem maar geesten 
wakker roepen. 

PALLIETERKE 

Maar vooraleer in de « plat » te pletsen 
die Pol V.d.B. ons wil doen slikken even 
de haakjes open voor de lofv/oorden, die 
Prof Elaut kreeg voor zijn sprankelende 
amnestieoproep via de V.U.-uitzending van 
de Vrije Politieke Tribune. 

« Ik was nooit — gelukkig — mv patiënt 
maar vorige donderdag was ik — geluk
kig — uw luisteraar. Ergens tussen Brus
sel en Antwerpen. « Tot u spreekt pro
fessor Elaut ...». Ik heb de snelheid ver
minderd, het geluid van de B.R.T. ver
hoogd. 

Wat u vertelde over amnestie moest mij 
natuurlijk interesseren, maar wat me 
even/eer trof, ja boeide, dat was de wijze 
waarop u zulks deed. Zó wordt zelden 
voor een mikro gesproken. Voornaam en 
toch gemoedelijk, gewoon maar toch no
bel, wars van juridisme maar des te meer 
geladen met menselijkheid. En dan vooral 
recht op de man af — op de man Wigny ! 

Ik heb voor mezelf de bedenking ge
maakt en ik waarschuw u vooraf dat er 
een venijnigheidje in zit. Hoor nu die 
achtbare Elaut, professor en V.U.-senator, 
beheerder van N.V. - Scheerders - Van 
Kerckhove, literator en doctor, hoor die 
Elaut, dacht ik, nu pleiten tegen wetten 
die door zijn schoonbroer, de niet-minder 
achtbare staatsminister De Schrijver wer
den in mekaar gebokst ! 

Elaut contra De Schrijver ! Geen Grieks 
treurspel is dat, maar de eenvoudige toe
passing van het gezegde dat een mens wel 
zijn vrienden kiest maar niet de leden van 
zijn familie ! 

Gij hebt Wigny bezworen niet alleen de 
spons over repressie en incivisme te va
gen als minister van Justitie, maar u hebt 
er ook zijn halve portefeuille van Franse 
Kultuur bijgehaald. 

Inderdaad, amnestie, ik bedoel, het ver
geten van echte of vermeende dwalingen 
des geestes is niet alleen een geval van 
juridische logika, niet alleen een uitdruk
king van politieke wijsheid, ook niet al
leen een aangelegenheid van elementaire 
menselijkheid, zij is ook een kwestie van 
beschaving en van kultuur ». 

SPECIAAL VOOR U 
KI*. HEREN 
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STIJLVOLLE 
HEREN- EN JONCENSKLEDI) 

EURO-confect 
39, Sint CHRISTOFFELSTRAAT, BRUSSEL 1 

TEL. : (02)12.63.36 
Open van 9 tot 19 u. zaterdag tot 18 uur 

D E V O L K S M A C H T 

Uit het koffiedik van de Gust Cool-per-
sen krijgen we volgende voorspellingen 
voor 1968. Als keukengeheim : wist ge dat 
op de redaktie \an Het Volk en de Volks
macht volgend werkhuisreglement hangt. 
Punt I « Gust Cool heeft altijd gelijk », 
punt 2 « Zelfs als Gust Cool eens geen 
gelijk heeft, wordt punt één toch toege
past ». 

« Het probleem van de rekonversie der 
mijnstreken en van de struktuurhervor-
mingen in de grote nijverheden, is, naast 
dat van de algemene ekonomische inzin
king, het zwaarste waar de regering in 
1968 zal mede te kampen hebben. Het zou 
ons niet verbazen moest de regering er 

-binnen dit en enkele weken opnieuw toe 
besluiten volmachten te vragen aan het 
Parlement. 

Om het tafereel te vervolledigen, moe
ten we hier aan toevoegen dat er ook nog 
louter binnenlandse politieke vraagstuk
ken zijn waar tot nu toe niemand de op
lossing van ziet. Het taaibestand loopt ten 
einde ; de kwestie van de universitaire 
expansie en Leuven is eerder toegespitst. 
Ten slotte, vordert het Parlement uiterst 
traag wat betreft de grondwetsherziening. 

Het begint er naar uit te zien dat het 
groot nationaal probleem van de vlaams-
waalse verhoudingen nooit een oplossing 
zal krijgen ». 

GAZET VAN A N T W E R P E N 

Hopend dat ze op het beslissende mo
ment niet zal « gelijkgesteld » worden 
kunnen we ons verheugen over de bijna 
eensgezind afwijzende houding die de ka-
tolieke vlaamse pers aannam tegen de 
windeieren die zondag op het nieuwe Her-
toginnedal werden uitgebroed. Een reus
achtige fopperij. Met zelfbestuur voor de 
gemeenschappen heeft dit totaal niets te 
maken. 

« Konklaven op Hertoginnedal schijnen 
geen geluk te brengen, zeker niet als daar 
vlaams-waalse problemen besproken wor
den. Wat de ministers ditmaal hebben 
ontworpen en wat men ons voorschotelt 
als decentralizatiemaatregelen, zijn din
gen die niet alléén geen enkele invloed 
kunnen hebben op de Vlaams-waalse ver
houdingen, maar die zelfs weinig of niets 
gemeen hebben met ware decentralizatie. 

Het geheel poogt men nu aan het parle
ment op te leggen als iets dat ne varietur 
dient aanvaard, omdat het de loyale uit
werking zou zijn van de akkoorden van de 
rondetafelkonferentie van 1965, waarover 
de drie grote partijen hun woord zouden 
hebben gegeven. 

Dat is een onjuiste voorstelling van za
ken. 

Sinds 196,5 is er veel water door onze 
rivieren gestroomd en wat toen misschien 
nog mogelijk was, is nu totaal ondenk
baar geworden. Er stroomde veel water 
door de waalse Maas en de vlaamse Schel
de. Alleen het water van de Zenne bleef 
stilstaan. In bepaalde brusselse kringen, 
beïnvloed door het liberaal unitarisme van 
1830, doet men alsof er niets gebeurd is 
en wil men formules opdringen, die al 
voorbijgestreefd waren, toen men ze op 
papier had gezet », 

LA LIBRE BELGIQUE 

De troebelwatervisser Prof De Visscher 
van de franse fakulteit te Leuven roert 
verder het Leuvenwater op. Maar wel met 
een zeer afgesleten stok : die van de kato-
lieke chantage op de Vlamingen. Zijn an
dere roeiriem is nog steeds het houten 
been van 1830. 

« Zo het probleem Leuven een technisch 
probleem van expansie is, waarvan de op
lossing het al de universiteiten zal moge
lijk maken, de uitdaging van het aantal 
studenten op te nemen, dan hebben wij er 
geen bezwaar tegen nieuwe inplantingen 
buiten Leuven rustig in overweging te 
nemen, voor zover men ons de handha
ving van een volledige afdeling te Leuven 
zelf waarborgt. 

Integendeel, zo men ons onder voor-

WINKEL 

koel-, diepvries-

installaties 

FRICO'S 

F R I G I B O 
Schroverstraat 48 
WIEZE 

tel. 053-27961 

wendsel van expansie totaal wil uitdrij
ven, louter omdat wij vlaain.se bodem door 
onze aanwezigheid bezoedelen, dan zeg
gen wij : neen. 

Ten slotte zou ik de h. Vandekerckhove 
de Nolgende vraag willen stellen. Waarom 
is de C.V.P. er op belust het akkoord van 
de franstaligen voor luin uitdrijving te 
verkrijgen ? Hebben de Vlamingen niet 
de meerderheid in het land ? 

Dat zij dan voor hun bedoelingen uitko
men en dat zij al het ergerlijke en alle 
riziko's ervan aanvaarden, door openlijk 
het idee zelf van een katolieke universi
teit te verwerpen en door volledig een 
beslissing op zich te nemen, die een laat-
.ste, uiterst kostbare hoop voor de eenheid 
van het land zou wegnemen ». 

D E S T A N D A A R D 

Langs een vlaamse James Bond om heeft 
de Standaard vernomen wie de hoofd-
handlanger te Leuven is van de hogerge-
noemde troebelwatervissers : het is het 
purperen opperhoofd zelf Mgr. Descamps. 
Dan hadden de vlaamse studenten toch 
gelijk als ze skandeerden « DIE waalse 
rektor buiten ». 

« Een gevleugeld woord fladderde drie 
weken geleden tussen de muren van de 
Lakenhalle te Leuven, toen daar de kom-
plete raad van beheer van de katolieke 
universiteit vergaderde. La Libre zal zeg
gen, dat wij eens te meer indiskreet zijn, 
maar ja, onze plaatselijke agent 007 had 
zich (eens te meer) in het sleutelgat ver
stopt en vanuit die ongemakkelijke pozitie 
hoorde hij de voorzitter van de raad uit
roepen : « Maar zelfs de Chinezen mogen 
in Leuven bouwen I ». Blijkbaar wilde 
Mgr Descamps, rector-magnificus, daar
mee het goed recht van de franse sektie 
om zich ter plaatse verder uit te breiden, 
met een rode stift onderstrepen. 

Monseigneur heeft gelijk : Chinezen mo
gen te Leuveh bouwen — als zij maar een 
bouwvergunning hebben. En of ze die 
zouden krijgen, dat is een andere vraag, 
vooral wanneer zou blijken dat zij zonder 
enige hinder en tot in de eeuwen der 
eeuwen — en nog veel later — enorme on-
derwijskazernes willen optrekken. En 
daar gaat het bij de franstaligen toch om. 
Laten zij nu eens ermee ophouden zich 
achter het Walen-buiten te verschuilen en 
eindelijk de realiteit in de ogen zien : in
dien men vandaag de franse sektie het 
princiep toestaat dat zij naar hartelust de 
noordelijke strook van de taalgrens mag 
bebouwen en bevolken, dan zien wij niet 
in waarom zij dat niet meer zou moger» 
doen in het jaar 2059 of 3968. Alleen zal 
dat tegen die tijd geen probleem meer 
zijn, zelfs de naam « Leuven » zal dan al 
lang zijn ondergedoken in grootbrusselse 
handboeken voor plaatsnaamkunde en 
folklore... 

Dat een bisschop, dezelfde die betrok
ken was bij de eindredaktie van het 
mandement van 13 mei 1966, anderhalf 
jaar later kan doen alsof er geen vuiltje 
aan de lucht is en alsof de vlaamse op
stand (met zijn stevige dozis van antikle
rikalisme) maar een strovuurtje is ge
weest, dat vinden wij toch nogal vreemd. 
En niet minder vreemd is, dat de rector-
magnificus van de katolieke universiteit 
— hij moge dan op de franse taalrol inge
schreven staan — zonder enige nuance de 
standpunten van de Acapsul verdedigt ». 

Als de brusselse struisvogels hun kop 
uit het 1830-zand getrokken hebben en ge
daan hebben met piepen dat « het volks-
nationalisme voorbijgestreefd is » kunnen 
ze misschien eerst even gaan kijken in 
Tsjecho-Slowakije om vast te stellen dat 
zelfs in het internationalistisch rode 
kleedje van na 1948 het Slowaakse natio
nalisme springlevend is gebleven en zelfs 
met kommunistische leiders hardop 
droomt van een tweeledig federalisme. 

« De keuze van de man die hem moet 
opvolgen, is intussen verrassender dan 
Novotny's — sinds enige weken voorspel
de — ontslag als eerste sekretaris van het 
centrale komitee. Alhoewel het sedert ok
tober duidelijk was dat de Slowaakse frak-
tie in het centrale komitee bereid was een 
bondgenootschap te sluiten met de andere 
leden, die er op uit waren Novotny af te 
zetten, verwachtte er zich niemand aan 

dat uitgerekend de leider van de Slowaak
se partij, Dubeck, aan de top zou worden 
geïnstalleerd. 

De Slovaken, die minder dan een derde 
van 's lands bevolking vertegenwoordigen, 
hebben aldus een opzienbarende overwin
ning geboekt in hun streven naar grotere 
autonomie. In het kommunikee waarmee 
de machtswisseling werd bevestigd, wer
den « konkrete voorstellen » van de slo-
vaakse partij geciteerd. Deze voorstellen 
zouden kunnen leiden tot een tweeledig 
federaal stelsel in Tsjechoslovakije. In 
een belangrijk artikel verdedigde eeT sïo-
vaakse historikus onlangs sommige oude 
denkbeelden betreffende een decent'-ali-
zatie op « Zwitserse » grondslag ». 

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

Deze krant (indertijd opgericht door 
Herbert en andere renegaten om na 1944 
het vlaams-nationalisme voorgoed te be
graven) verheugt zich om het Slowaakse 
wolkje aan de rode hemel. 

« Er raast een Samson door de sovj et-
tempels in Oost-Europa en hij rukt ver
vaarlijk aan de kolommen. De defektie 
van Tito is een oude zaak, inderdaad, 
maar de Joegoslaaf kreeg onlangs gezel
schap van prezident Ceausescu in Roeme
nië en tans heeft hij bondgenoten gevon
den in de Slowaakse kommunisten. 

De Samson die de sovjettempel in Oost-
Europa aan het vernielen is, heet nationa
lisme. Hier is een korte historische kant
tekening op haar plaats. 

De Tsjechen gelden als een mak en on
derdanig volk hoewel ze plots rebels kun
nen worden. Dat ze anders zijn dan de 
Slowaken met wie ze in één staat samen
leven, schijnt reeds te kunnen afgeleid uit 
de verschillende regimes die de Duitsers 
voor die beide volkeren hadden uitgedacht 
onder de oorlog. 

Het heet dat, sinds de russische over
heersing in Oost-Europa, de Tsjechen 
zich weer gedweeër hebben getoond dan 
de meer op autonomie beluste Slowaken. 
Trouwens om zich te verdedigen tegen de 
verwijten van Doebsjek had Novotny het 
in de marxistisch-lenistische taal klassie
ke antwoord klaar. Hij verweet zijn r i 
vaal een « bourgeois nationalist » te zijn. 

Het heeft niet kunnen baten. Moskou 
verliest weer een vertrouwensman. De 
vraag kan gesteld of Ulbricht, de aartssta-
linist, zich nog veilig voelt in Oost-
Berlijn ». 

LA D E R N I E R E H E U R E 

Ze zullen verwittigd geweest zijn. Wie ? 
De vlaamse katolieken ? En wel door dit 
brussels half-framasson-blad. Door de 
vlaamse horden ongestoord op het franse-
Voor-gepreek los te laten zullen uiteinde
lijk in Vlaanderen zelf de kerken gesloten 
worden. Wie zal de nieuwe Beria zijn I 
Wim Maes na'tuurlijk. 

« De stoottroepen van Wim Maes heb
ben aangekondigd dat zij op zondag 14 
januari voor de St.-Jan-Berchmanskerk te 
Vilvoorde zullen manifesteren opdat alle 
franstalige kerkelijke diensten definitief 
verboden zouden worden. De hoofdvraag 
die zich nu stelt is te weten of de minister 
van Justitie — die toen hij minister van 
Buitenlandse Zaken was niet van kracht
dadigheid blijk gaf — of de heer Wigny 
dus de moed zal hebben om de wet te 
doen eerbiedigen en voornamelijk de arti
kels van het strafwetboek welke degenen 
straft die een godsdienstoefening versto
ren of de daden van gewapende militie-
benden streng bestraft. 

...Het optreden van de antwerpse mili
ties van Wim Maes zou de sluiting van de 
kerk tot gevolg kunnen hebben. Zullen de 
vlaamse katolieken die stellig de minst 
koene in dit land zijn tegenover bewegin
gen als die welke een sterke steun aan da 
Volksunie mogelijk maken, eindelijk be
grijpen dat de toegevingen aan het extre
misme eens op hun eigen onderwerping 
zullen uitlopen ? ». 

WALTER LUYTEN 

Vlaamse maatschappelijk-kulturele vereniging 
in volle expansie 
zoekt voor de aanvulling van zijn kader een 

HOOFD EXTERNE ORGANISATIE & KOORDINATIE 
Deze funktionaris zal de lokale, regionale en funktionele akties van de vereniging 
stimuleren en koördineren. Hij zal als verbindingsman optreden tussen centrale en 
periferische organen. 
Men zoekt «en jonge vlaamsgezinde van universitair niveau of Al-gediplomeerde 
met zin voor organisatieproblemen. Enige talenkennis is gewenst. De kandidaat in 
kwestie zal veel korte verplaatsingen per auto moeten verrichten. 
Men biedt een goed beginsalaris met regelmatige substantiële verhogingen. Een in
teressante loopbaan met veel ontwikkelngsmogelijkheden. 
De kandidaten dienen zich schriftelijk te melden bij de organisatie-adviseur van de 
betreffende vereniging via het adres Gaverlandstraat, 57, Drongen (Baarle) (onder 
vermelding CSO). 
Wij garanderen absolute geheimhouding. 

http://vlaain.se


WIJ 

bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
BETOGING 'T VOOR 

Zondag 14 januari om 10 uur 30 
in de^wijk Het Voor te Vilvoorde. 

Bussen vertrekken op de Groen
plaats om 9 uur stipt. Verzamelen 
om 8 uur 30. 

KOLPORTAGE MET 
RADIOWAGEN 

Zondag 21 januari in sektie Oost. 
N'ertrek stipt te 10 uur lokaal 
Transvaal, Tramplaats . 

A B ONNEMENTENSLAG 
Help ons mee nieuwe abonne

menten op « Wij B te maken. Voor 
on/,e afdeling kan gestort worden 
oj) het postrek. nr 617511 van on^e 
penningmeester op persoonlijke 
naam Bergers G., St. Jansvliet 19, 
Antwerpen I. Prijs voor 1 jaar 30<) 
Ir. 6 maand 170 fr., 3 m a a n d 95 Ir. 

PROBLEMEN 
Het sekretariaat der afdeling lost 

ze o p ! Open alle werkdagen van 
12 uur 30 tot 16 uur 30, donderdags 
tot 19 uur, zaterdag en zondag ge
sloten, Oude Koornmarkt 28, Schel-
dehof, met aparte ingang voor het 
sekretariaat langs de Pelgrimsstraat 
2, lel. 328101. 

Borgerhout 
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 
d a n naar gewoonte dus te kwar t 
voor tien op het Laar. Buiten on
ze vaste ploeg verwachten wij veel 
nieuwkomers. Einde rond 12 uur. 

Broechem 
ABONNEMENTEN 

Steeds komen nog nieuwe lezers 
ui( onze gemeente onze rangen ver
groten. Kent gij nog simpatizanten 
of mogelijke abonnenten verwittig 
W. Duys, hij zal het mogelijke 
doen. 
DAVIDSFONDS BROECHEM 

O p 25 januari e.k. organizeert 
Davidsfonds Broechem een politiek 
debat met vertegenwoordigers van 
de CVP, BSP, PVV en VU. 

Herenthout 
SPREEKBEURT 
FL. GRAMMENS 

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

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. 

Kapellen 
LEDENHERNIEUWING 1968 

Onze medewerkers beginnen in 
de maand januari met de leden
hernieuwing 1968. Steek ze een 
handje toe door het geld klaar te 
leggen. 
NIEUWE LEDEN 

Personen die bereid zijn lid te 
worden van de Volksvmie, kunnen 
dit steeds doen door naam, voor
naam, geboortedatum en adres op 
te zenden naar G. Schonkeren, 
Part isanenstraat 110, Kapellen-Put
te. Ze zullen dan door onze mede
werkers bezocht worden. 

Merksem 
LIDKAARTEN 1968 

Het innen van de lidgelden gaat 
zeer goed. Onze huisbezoekers 
brengen verheugende berichten bin
nen. Die van onze leden die weinig 
thuis zijn verzoeken wij vriendelijk 
zich in regel te willen stellen op 
het sekretariaat waar de deur 
steeds open is. 

Ook is er ieder donderdag in 
Tijl vanaf 20 uur mogelijkheid om 
alle inlichtingen te verkrijgen. 

VOLKSUNIEBAL 
Wij vragen aan al on/.e leden, 

zich in te zetten om familiele<len 
vrienden en kennissen aan te zet
ten om naar ons bal te komen. 

Zeker en vast zaterdag, 10 februa
ri vrij houden. Het bal gaat door 
onder het motto «Vrolijke Uurtjes» 
en ieder deelnemer heeft kans een 
mooie leeuwenvlag te winnen. 

Feestzaal De Garve, van Praet-
lei, van 20 uur af zal de muziek 
spelen. 

GEMEENTERAAD 
Over de werking van onze ge

meenteraadsleden in de raad der 
gemeente kan men steeds volledig 
relaas vinden in ons lokaal blad 
« 'T En Zal ». Wij vragen aan onze 
leden adressen van Merksenise in
woners waa r wij ons blaadje nuttig 
kunnen aan toesturen. Adressen, 
adressen ! 
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Wljnegem 
BAL 

Terwijl het « Stichtingsbal » van 
de Vlaamse Vriendenkring van 6 
mei 1967 zich iedereen nog goed 
herinnert, willen wij nu reeds het 
volgende bal aankondigen en wel 
op 2 maar t 19(i8. Orkest « The 
Black Birds ». Wij rekenen nog
maals op de bereidwilligheid van 
onze simpatizanten voor een vlot 
verloop van deze dansavond en ook 
de voorbereiding ervan. 

Turnhout 
TENTOONSTELLING 

De kulturele werkgroep KK-64 
stelt voor mini-groepssalon KK-64 
schilderijen - tekeningen - beeld
houwwerk - etsen in de gebouwen 
van de NV Bank Financie, Grote 
Markt 45, Turnhout tot 28 januari 
1968. 

BRABANT 

Anderlecht 
WERKKALENDER 

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

Tot 21-1 abonnementenslag. 

Averbode 
GESLAAGDE KOLPORTAGE 

Met vier m a n werden 82 num
mers van « Wij » alhier verkocht. 

Beslist een sukses. Het bewust
zijn van de vlaamse mensen komt 
meer en meer tot uiting. 

Brussel 
ARR.-BESTUUR 

Het arrondissementsbestuur ver
gadert op vrijdag 19-1-68 te 20 uur 
in « Uilenspiegel », Pletinck,\straat 
38, te Brussel 1. Behalve de leden 
van het arrondissementsbestuur 
moet deze vergadering bijgewoond 

worden door de mandatarissen van 
kamer en provincie, de provinciale 
voorzitter en de algemene penning
meester. 

KOLPORTAGE 
Op 21 januari : kolportage te 

Groot-Bijgaarden en Zellik. 

P ROPAGANDAPAMFLET 
Het arrondissementsbestuur be

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

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

Zaterdag 13 januari a.s. om 20 
uur 30 in de verruimde kelder 
« Uilenspiegel », Pletinckxstraat 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. 

VOORDRACHT 

Vrijdag 26 as., komen de vergrijs
de kameraden Amedee Verbruggen 
en Raf Van Hulse ons in de kader 
van de Were-Di cyklussen vergas
ten met een voordracht met als on
derwerp cc Hoe ben ik Vlaams Na
tionalist geworden ». 

BREUGELIAANSE KERMIS 
De kantonnale Breugeliaanse ker

mis, zal dit jaar gehouden worden, 
gedurende vier dagen vanaf 16 tot 
19 februari, ten voordele van de 
kantonnale kas van de VU Brussel 
Nadere inlichtingen volgen. 

VOORDRACHT 
Op 23 februari vergast Dries Bo-

gaert ons op een voordracht over 
cc De Muiterij van 1830 ». Later krij
gen We Fl. Grammens op bezoek, 
die zal handelen over cc Uilenspie
gel in zijn tijd ». 

MEDEDELINGEN 
Donderdag 29 februari kanton

nale bijeenkomst voor alle leden en 
vlaanisvoelende simpatizanten met 
dr Vic Anciaux als gastspreker. 

In de maand februari zullen be-
stuursverkiezingen voor de afdeling 
Brussel plaats hebben. Gans het 
huidig bestuur is ontslagnemend. 
Zij die zich wensen kandidaat te 
stellen, inogen dit van nu af tot 
daags voor de verkiezing schrifte
lijk doen op het sekretariaat VU, 
afdeling Brussel, Pletinckxstraat 38. 

DIENSTBETOON 
Wie ook van onze mensen te 

Brussel die wensen inlichtingen 
in te winnen of vragen te stellen 
betreffende allerlei zaken van so
ciale aard kunnen dit gerust doen, 
mits persoonlijk de vrijdagavond te 
komen naar ons sekretariaat, Ple
tinckxstraat 38, of aldaar schrifte
lijk het gewenste over te luaken of 
te telefoneren nr 121374. Indien de 
inlichtingen niet onmiddellijk kun
nen beantwoord worden, zullen ze 
aan onze deskundige dienst ter on
derzoek overgemaakt worden. 

Brussel - Halle - Vilvoorde 
VILVOORDE-HET VOOR 

Militanten aller afdelingen vere
nigt U ! In de wijk oc Het Voor » 
te Vilvoorde op zondag 14.1.68 tus
sen 10 uur en 12 uur. Abonnemen
tenslag, financiële mobilizatie en 
sociaal dienstbetoon mogen voor 

deze paar uurtjes opzij geschoven 
worden om plaats te ruimen voor 
massale deelname aan de betoging 
tegen de verlVansing van vlaamse 
gemeenten. Wie komt kan slagen 
krijgen. 

Jette 
KOLPORTAGES 

De eerste IvOiportage van onze 
afdelng heelt plaats op 14 dec. a.s. 
Het bestuur rekent op een talrijke 
opkomst om de gemeente Lot op 
een bevredigende manier te kunnen 
bewerken. 

Bijeenkoiust om 9 uur aan het 
-Station van .lette. 
ABONNEMENTENSLAG 

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

Laken 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Op vriiclag 19 januari om 20 uur 
nodigt de Volksunie van Laken U 
uit in haar cc kelder », R. Neybergh-
laan 188. Op 't programma : "n har
tig hapje, 'n flinke teug en 'n klei
ne verrassing. Iedereen, en niet in 
'l minst de dames, hartelijk wel
kom ! A 

HERNIEUWING 
ABONNEMENTEN 

Bel het aldelingssekretariaat op 
na 17 uur : 266451. Wij komen het 
leesgeld bij u thuis ojjhalen. 

Leuven 
GESLAAGDE W E R F T O C H T 

Tien mannen waren opgekomen 
voor de werftocht. 

192 nummers van cc Wij » wer
den op korte tijd aan de man ge
bracht. Vier abonnementen en me
nig simpatiek onthaal viel onze jon
gens te beurt. 

h HYPOTEKE 
f V"-2-"en5''^KANG 

TOT 100% D£D WiiQDE VAN 5 TOT iOJAAR-
BEKOCPSKREWETEN voor ZELFSTANDIGEN. 
UITBHUAK• AAt-KOOP MAT - STOCK em. 

MEVEKAN 
TerRivierenlagn.S? Deurne-C. 
• U'JKOMCnTHUIS- TBI"/3S1971-^"'SH.S3 

ZOEKERTJES 
Als bijverdienste gevraagd : 

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

Gevraagd voor café-feestzaal te 
Wljnegem centrum (moet nog ge
bouwd worden) vlaamsvoelend uit
bater, eventueel traiteur. Modern 
appartement op 2de verdiep, 2 
slaapkamers, alle komf. Schrijven 
naar L. Blom, Marktplein 23, Wlj
negem. T 2. 

Deftig inwonend dienstmeisje 
wordt gevraagd in vlaams kristelijk 
apotekersgezin : 2 schoolgaande 
meisjes plus een jongentje van 3 
jaar. Gemoedelijk en gemeenzaatn 
familieleven. Degelijk loon. Hulp 
van werkvroHw. Tel. Brussel 313367 
of zich wenden : Mechelsesteenweg 
136, Wezenibeek-Oppem. T 1. 

VAN DE V.U.-LEIDING 
KWESTIE LEUVEN 

Het Partijbestuur van de Volksunie protesteert tegen de mogelijke dubbele ver
tegenwoordiging van de Vrije Universiteit van Brussel bij de NRWB, ingevolge het 
KB van 17-12-1967, omdat de overheid van deze Universiteit voor 1968 haar begro
ting heeft neergelegd zonder de wettelijk vereiste splitsing per taalafdelin';. 

Van de andere kant, stelt de VU vast, dat de akadeinische overheden van de 
taaiafdelingen der Leuvense Universiteit volstrekt onmachtig zijn om tot aanvaard
bare beslissingen te komen. 

Het Partijbestuur wijst er nogmaals op dat alleen de Inrichtende Macht van de 
Katolieke Universiteit — met name de Belgische Bisschoppen — bij machte is om 
nieuwe strukturen tot stand te brengenen de overheveling van Leuven-Frans te ver
wezenlijken. 

NIEUWE BROSJURE 
Zopas verscheen de brosjure cc Volksunie - Fundament en Taak » De/.e bros 

jure bevat de belangrijke rede, uitgesproken door onze algemene voorzitter Mi 
Frans Van der Eist op de Kaderdagen van oktober 1967, alsmede zijn les over Natio
nalisme voor het politiek vormingsinstituut Lodewijk Dosfel tijdens de voorjaar-
cyklus 1967. 

De brosjure kan bekomen worden door storting van 15 fr. (verkoopprijs op de 
pr. 147697 van Volksunie v.z.w. Brussel 1. De afdelingen die minstens 10 brosjure--
afnemen, betalen slechts 10 fr. per stuk. 

GELDLENINGEN,oor eikdoëi 
door pMtkuljpr • lel "'35197h 9^20a 

Hoofdredakteur 
T. van Overslraelen 

Alle briefwisseling voor re-
daktie naar : 
Rotai jp , Sjlv Dujiiiislaari 
110, Bius. 7. - Tel. 23 11.9H 

Beheer : 
Maurice I.emonnierlaan 82, 
Brussel 1. - Tel • 31.82.16 
Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dil adies 

Jaarabonnement 300 fr 
Halfjaarlijks : 170 fr 
Driemaandelijks • 95 fr. 
Abonnement buileiiland 

480 Ir. 
Sleunabonnement 820 fr. 

(minmun i i 
r.osse nummers 8 fr. 

Alle stortingen voor het blad 
op postrekening 1711 39, 
«WIJ» Vlaams-nationaal v\ eek-
blad. 

Verantw. ui lg. Mr F, Van dei 
Eist, Beizegemstr. 20, Brus Y2 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS - GLASAL 

Engeri t raat 161, lirps-Kwerps-
Tel. . 02/59 77.83 

DE ENllGE KELKEN 
IN EUROPA 

O iS V E R W O E S T B A M\ 

« PIET POT » 
Antwerpen s gezelligste 

Bierkei der 
Grote Pieter Polstraat 4 

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

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v 

Maatsch. zetel : Antwerpen 2 
Tel. : 03/49.30.45 49 1.3.94 

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 dei 
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 (]oene - Kortrijk 

— LB 113 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichl lng 

Kruidtuinlaan 6 
(tussen A. Maxlaan en 

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

LB 114 
BLANKENBERGE 

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

Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

. LB 115 

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

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

— LB 116 

B r e y d e l h o f - B R U G G E 
Jozef Suveestraat 2 

Gelagzaal - 120 pla.ttseD 
Tel. 0Ó0/3.50.G7 

LB 117 

Fr. PARQUIN P.v.b.a. 
Lg Lobroekstraat 44 

ANTWERPEN 
Telefoon : 03/36.16.47 

Kuipen en stapelbakken voor 
pekel, diepvries, verpakking, 
stockering. 
Polyethyleen • zakken, vollen 
en folie op rol. 

• LB 120 
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beweg ingsLaJper 
BRABANT 

Asse 
KANTONNALE 
VERGADERING 

Z^iterdag 13 januari 1968 te 20 
uur heeft te Hekelgeni de drie
maandelijkse kantonnale vergade
ring plaats in' « Oud Zandtapljt » 

Nadere inlichtingen bij de arron-
disseinentssekretaris Guido Vaa-
derstraeten, Toekoniststraat, Weer-
<ie (tel. 015-fi2157) of de heer Jan 
N'an Goethem, Bellestraat 87 te He-
kelgeiii. 

Boort-Meerbeek 
VU-BAL 

Op 3 februari 20 uur in de zaal 
Movy, bal van de VU-afdellng, Or
kest Will Tura en sextet. Houiil 
de/.e datum vrij ! 

Essene - Hekelgem • Teralfene 
KALENDER 
Zaterdag 13-l-()8 om 20 u. : kanton
nale vergadering in het «Oud-Zand-
tapijt» te Hekelgem. Tevens open
bare meeting met als sprekers : 
volksvert. Vic Anciaux en arr. voor
zitter Tuur Kbnxert. Huldiging van 
het 1.50ste lid van onze afdeling. 

Zaterdag 17-2-<)8 : ons VU-nacht-
bal in de zaal o Sportwereld i. 
IJrusselbaan. Hekelgem 

Orkest « The Ricartlo's » niet 
Frieda Rock en Ronny Remiss. 
Aan\ang 21 uur. 

Zondag 2.ï-2-()8 : kolportage te 
Essene door de ploeg van onze at-
deling-

Zonilag 31-3-68 : kolporlage te 
Teralfene door dezelfde |)loeg. 

Kalle 
KANTONNALE 
VERGADERING 

De e k. driemaandelijkse kanton
nale vergadering voor ons kanton 
heelt plaats op vrijdag 26-1-68 Ie 20 
uur ni het lokaal « de Sleutel o, 30 
(irote Markt, te Halle. Ook in ons 
kanton is een zvva;ir winterpro
gramma af te werken : de abon
nementenslag, de financiële mobili-
zalie, de uitgave van a Ons Bra
bant •. 

(>e/.ien het belang san deze ver
gadering rekent het arrondisse-
mentsbestuur op de aanwezigheid 
van alle bestuursleden der afdelin
gen Leerbeek, Halle, St. Pieters-
Leeuw. Dworp en Elingen. 

Molenbeek 
KOLPORTAGES 

Door de afdeling .lette werd een 
ploeg samengesteld die om de 14 
dagen met ons weekblad « Wij » 
zal kolporteren in een gemeente 
van ons arrondissement (telkens op 
een zondag als de arrondis.semen-
tele ploeg er niet op uittrekt). Ook 
de afdelingen Molenbeek en Koe-
kelberg - Ganshoren verlenen hun 
medewerking. 

We hopen op een flinke opkomst 
(\ooral op enkele jongeren wordt 
gerekend) op 14 januari a.s., wan
neer we Lot zullen bezoeken. 

Bijeenkomst om 9 uur aan het 
slation van .lette. 

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 zaal « Café 
de la Limite », Walckiersstraat 10 
te Brussel 14. Er valt heel wat te 
|)lannen en te bespreken : abonne
mentenslag, de financiële mobiliza-
tie, uitgave van « Ons Brabant '., 
enz. Gezien het belang van deze 
vergadering rekent het arrondLsse-
mentsbesluur op aanwezigheid van 
alle bestuuisleden der afdelingen 
Diegem, Evere, Schaarbeek, Steen-
okkerzeel, Zaventejii. 

St. Kwintens-Lennik 
VERGADERING 

De e.k. kantonnale vergadering 
heeft plaats op donderdag 1-2-68 te 
20 imr in de zital Rialto bij « Pitje 

van 't Steentje », Gijselenstraat te 
St. Kwintens-Lennik. Het arrondLs-
senlentsbestuur verwacht er de be
stuursleden van de afdelingen Oe-
tingen - Galmaarden - Vollezele, 
Schepdaal. St. Kwintens-Lennik, 
Gooik en Roosdaal. 

Tienen 
TEGEN 
BEDRIJFSSLUITINGEN 

De Volksunie belegt op donder
dag 25 januari a s. te 20 uur In de 
stadsfeestzaal te Tienen een grote 
voorlichtingsvergadering over de 
sluiting van de « Ateliers Belges 
Réunis » en het vraagstuk van de 
tewerkstelling in ons arrondisse
ment. Sprekers zijn : volksveitegen-
woordigers H Schiltz en dr. An
ciaux (die in de kamer over de 
A BR zal interpelleren). 

ledereen is welkom, V U-leden 
en militanten brengen vrienden
arbeiders mee 

KOLPORTAGE 
Zondag 14 januari kolportage 

met « Wij » Bijeenkomst om 9 uur 
aan de Opera, Bondgenolenlaan te 
Leuven en om 9 uur 50 Ie Tienen, 
Grote Markt 

Vilvoorde 
WERK VOOR DE BOEG 

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-C8 
doorslaggevend in de strijd voor 
het behoud van het vlaams karak
ter van de wijk, van de gemeente 
en van de omliggende gemeenten. 
Nu moet hard van zich afgebeten 
worden ! 

Op 4-2 : met de arrondissements-
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, Zemst). 

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

Weerde 
BAL VAN DE VMO 

Zaterdag 10 februari 1968 houdt 
dr VMO Mechelen te Weerde haar 
piopagandabal in de zaal a Flora t, 
Dorpstraat. 

OOST-VLAANDEREN 

Deinze - Petegem - Astene 
DANSFEEST 

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

Gent 
KULTURELE AVOND 

De vlaamsnationale Studenten-
unle, afdeling Gent richt op 15 ja
nuari a.s. een kulturele avond in 
met de medewerking van het Lu-
releikabaret uit Nederland, dat de 
show a Oud Zeer » te Gent in pre
mière brengt. Kaarten en lokatie 
in het GSK, St. 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. 

POLITIEKE DEBATAVOND 
Davidsfonds Brugse Poort richl 

een politieke debatavond in met 
medewerking van het Noordstar-

fonds. Namens de partijen hebben 
hun medewerking toegezegd M. 
Coppieters, L. Craeybeckx, K. Po-
ma, .1. Turf en .1. Verroken, op vrij
dag 19 januari 1968 om 20 uur in 
zaal Pat, Reinaertstraat 26, Gent. 

Merelbeke 
ZEER GESLAAGD 
3-KONINGENFEEST 

Het jaarlijks drie koningenfeest 
door het afdelingsbestiuu- de kinde
ren der leden aangeboden is niet 
zonder moeilijkheden verlopen. 

X'rijdag 5 januari, daags voordien, 
overleed de vader van de heer De 
Mil, lokaalhouder van « De Vre
de » zodat nog dezelfde avond naar 
een andere plaats moest worden 
uitgezien. Gelukkig waren de uil-
baters van het lokaal « IJzerenhek-
ken » bereid om hiui bovenzaal ter 
beschikking te stellen. Het was dan 
ook met een grole opluchting dat 
we de honderd kinderen vergezeld 
tloor hun ouders konden begroe
ten, samen met volksvertegenwooi-
diger dr Leo ^^'outers en provin
cieraadslid Oswald Van Ootegheni. 

Het feestje zelf verliep in de bes
te, rumoerige stemming. Terwijl de 
kleine mannen zich boven tegoed 
deden aan chokolademelk met bo
terkoeken, stil gehouden werden 
tloor een driekoningsverhaal van 
mej. Rui Gijselinck, te keer gingen 
en meeleefden met het poppenspel 
van de juffrouwen Houdenhuyze, 
sprak dr Wouters in de beneden
zaal de ouders en talrijke andere 
aanwezigen toe. Zelfs een groep 
briefdragers, anders gekend om hun 
moeilijk tot zwijgen te brengen beb-
bel, stonden er stil bij. Hoogtepunt 
van het feest was vanzelfsprekend 
lie uitreiking van de traditionele 
pakjes en de kroning van de drie
koningen. 

De volwassenen hadden intussen 
via een tombola onze kas wat hel
pen spijzen en de prachtige prijzen 
van eigenaar doen veranderen. 

ROUWBEKLAG 

Het afdelingsbestuur van de VL' 
Merell>eke betuigt de heer De Mil, 
echtgenote en moeder, bij het over
lijden van htm vader, schoonvader 
en echtgenoot, zijn oprechte deel
neming. 

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 <r peter » van ons 
arrondissement i.v.m. de abonne
mentenslag, senator prof. Elaut, zal 
de vergadering bijwonen. 

KOLPORTAGES 

Zondag 14-1-68 : Zulzeke - Kwa-
remont - Melden. 

Zondag 11-2-68 : Nukerne - Etik-
hove - Maarke Kerkem. 

Zondag 10-3-68 : Berchem - Rui
en. 

Alle bestuursleden gelieven zich 
in te spannen om deze kolportages 
mee te maken. Wij vertrekken tel
kens te 9 uur 30 stipt aan Pallieter 
te Leupegem. Terug tegen 12 uur. 
Dit bericht geldt als uitnodiging. 

St. Niklaas 

KAMERADENBAL 

Op 13 januari grijpt In de Gulden 
Schaduw te Waasmunster het eer
ste kameradenbal plaats, ingericht 
door het St. Maartensfonds. 

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

Op 3 februari in « Terminus » 
het jaarlijks VU-bal. Orkest De Ro-
meos. 

VUJO 
REUZE-DANSAVOND 

Vandaag, zaterdag 13 januari 1968 
te 20 uur heeft in de Salons Carl
ton, Stationsstraat, Sint-Niklaas een 
leuze dansavond plaats. j 

Toegang 40 fr. Studenten 30 fr. 
Muziek, dans, drank en gezellig

heid ! 

Wondelgem 
BESTUURSVERKIEZING 

Op 20 januari 1968 heeft de ver
kiezing plaats voor het nieuwe af
delingsbestuur, om 19 uur 30 in de 
zaal Berten Rodenbach, Gentse 
steenweg 133, Wondelgem. 

WEST-VLAANDEREN 

Alverlngem 
ZITDAG 
VOLKSVERTEGENWOOR. 
DIGER E. LOOTENS 

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

Assebroek 
HARDE WAARHEDEN TIJDENS 
GEMEENTERAAD 

Raadslid R. Reynaert nam tij
dens de jongste zitting van de asse-
broekse gemeenteraad heelwat er
gerlijke gedragingen van het sche-
penkoUege op de korrel, w.o. mani
pulaties met gelden, huizen en 
gronden, ongehoorde verhoging van 
de taks op de vuilnisophaling. 

Brugge-Stad 
ABONNEMENTENSLAG 

De VU-afd. Brugge slaat onbe-
dreigd aan de spits van de abonne
mentenslag. De prop. ploeg Dejon-
ghe-Bols boekte nieuwe suksessen, 
o.a. te Dudzele. Proficiat en doe zo 
voort ! 

Brugge • Torhout 
ALOM 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Ingevolge beslissing van de par
tijraad mag het arr. Brugge-Tor
hout de bestuursherkiezingen eer
der dan voorzien houden. 

Volgende data werden reeds 
vastgelegd : 

afd. St Kruis : 26 jan. a.s.; 
afd. .Tabbeke : 8 feb. a.s.; 
afd. St Andries : 9 feb. a.s.; 
afd. St Mlchiels : 21 feb. a.s. 
Voor de afd. Brugge-stad werd 

een eerste rondschrijven verzonden 
en worden de kandidaturen inge
wacht bij dhr Luclen Bols, Balie
straat 54, Brugge. 

De arr. raad waarop het arr. 
bestuur dient verkozen Is voorzien 
voor vrijdag 22 maar t a.s. 

Aan de afd. besturen wordt ge
vraagd de verkiezingen met de 
meeste zorg voor te bereiden en 
het arr. bestuur tijdig in te lichten. 

Jabbeke 
DRUKKE JAARSINZET 

In opperbeste stemming verliep 
woensdag 10 januari jl. de verlate 
driekoningenmaaltijd van de VU-
Jabbeke. Grootse plannen worden 
vaardig : inzet voor leden- en abon. 
nementenslag, bestuursverkiezin-
gen op de 1ste donderdag van fe
bruari en, niet te vergeten, de me
dewerking aan de nacht van Jab
beke op 13 juli a.s. 

Kortrijk 
DRIEKONINGENFEEST 

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

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

Ledegem • Dadizele 
ABONNEMENTENSLAG 
l iDMAATSCHAPSKAARTEN 
1968 

In de komende weken worden U 
de lidkaarlen voor 19()8 aangebo
den. Vrienden die hun abonnement 
(1 Wij » voor het jaar 68 niet kon
den hernieuwen wegens afwezig
heid, krijgen aldus de gelegenheid 
dit meteen te doen, of beter nog, 
verwittig ons, wij komen dan bij 
U het leesgeld afhalen. Degenen die 
reeds lid en geabonneerd zijn kun
nen ons ook helpen : geef naanï 
en adres van simpatizanten uit uw 
vriendenkring door aan Hendrik 
N'andenberghe, Fabriekslaan 20, Le
degem, PR 5004.16, wij doen dan 
de rest. 

BESTE WENSEN 

De VU Ledegem-Dadizele biedt 
al haar trouwe leden en abonne
menten haar beste wensen voor 
1968 aan, inzonderheid een groei
end aktief deelnemen in onze VU» 
werking. 

UITGAVEN ! 

De zopas verschenen brochur* 
van volksvertegenwoordiger Cojj-
pieters « Universitaire expansie » 
voor of tegen Vlaanderen, Kerk en 
Staat in het geding is te verkrijgen 
tegen 30 fr. bij de bestuursleden 
evenals alle andere VU-uitgaven. 

W I E W F E T W A T ! 
WIE KAN ONS H E L P E N ! 

Onze afdeling die regelmatig ie
dere zondag de baan optrekt om 
« Wij » van deur tot dein- aan te 
bieden, zit in "nesten. 

Wie kan onze voerder, afd. 
voorz. (arbeider) een chassis Ci
troen 2 CV 1961 bezorgen, daa r hq 
op Kerstdag zelf, op leden- en abon-
nementenslag door een stom onge
val van zijn wagentje beroofd weril, 
door onoplettend persoon die voor
rang van rechts veronachtzaamde 
(100 t. h. in zijn recht). Nu zijn we 
verplicht iedere zondag 12 km. ver 
ons per bus te verplaatsen. Wie 
Iets weet, laat het ons weten, wij 
komen op bezoek ! 

St Andries 
BESTUURSVERKIEZING EN 
GEZELLIG SAMENZIJN 

VU-St. Andries houdt bestiuus-
verkiezing en gezellig samenzijn op 
vrijdag 9 februari a s . te 20 uur 30 
in de nevenzaal van « Jagershof ». 
In.schrijven bij M. Goethals, Moer-
straat .38, St Andries. 

St Kruis 
AKTIE, AKTIE ! 

Reeds 10 kandidaturen voor d e 
a s . bestuursverkiezingen op vrijdag 
26 januari a.s., in « De Vrede », 
Moerkerkesteenweg, St Kruis. 

Kandidaturen te richten nog 
naar het afd. sekretariaat : Kas
tanjelaan 3, St Kruis. 

Afd. St Kruis houdt ook de 2de 
plaats in de abonnementenslag en 
gaf Inmiddels het 20ste nr van het 
plaatselijk kontaktblad a Vrij en 
Vrank » uit (ditmaal met kalender 
1968). Vanaf 1968 werd ook de op
lage van dit kontaktblad gevoelig 
verhoogd. 

St Michiels 
ONTSPANNINGSAVOND 

Na het suksesvol kinderkerstfeest 
(ruim 130 aanwezigen) mag bericht 
dat de Vlaamse Klub haar ont
spanningsavond met maaltijd, kaba-
ret en dans houdt op zaterdag 17 
februari in de zaal Kerkstraat, S t 
Michiels. 

Gelukwensen ook aan raadslid 
Fraipont wiens tussenkomsten in 
de jongste gemeenteraad getuigden 
van radikale en opbouwende 

kritiek. 

Veurne - Diksmuide • Oostende 
BELANGRIJK BERICHT 

Hiermede nodigen wij onze leden 
uit tot de uitgebreide arrondisse-
mentele raadsvergadering op mor
gen zondag 14 januari te 10 uur In 
't Vlaams Huis te Diksmuide. 

Met deze vergadering, waarop 
allen die daadwerkelijk willen bij
dragen tot de verdere uitbouw van 
de Volksunie-organizatie, worden 
verwacht, zetten wij het werk- en 
si rijdjaar 1968 in. 

Voornaamste punten van de dag
orde : abonnementenslag, financië
le mobllizatie en bestuursverkiezln-
gen van februari. 

De leden die over geen eigen ver
voer beschikken nemen kontakt met 
hun afdelingsvoorzitter of sekretaris 
die gelast zijn met de organlzatie 
van het gemeenschappelijk vervoer. 
Er worden geen persoonlijke uitno
digingen verzonden. 
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IN IEDERE PROVINCIE... 1 5 % GOEDKOPER EN 1 0 0 % BETER, DANK ZIJ: 
1 . vooraf Juiste informat ie en budgeter ina 1 . vooraf Juiste informat ie en budgeter ing 

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

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

4. kunstenaars voor u w inter ieur en sierhaard 

5. ' n staf van specialisten met Jarenlange ervar ing 

6. massale aankoop der grondstof fen 

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

Geen bluf... onze kl iënten bewijzen het 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 

iqw>Tnaviw«Hiiv t « . 

Dossier 6ft/25 
4^ k'U^M* 

f, 10 November I'ïfi? 

K^n de Heer W A. Kunnen 

\ lgemoen Bouwbedr. 'Kunnrn ' 

Heir I« -Anwerpen. 

Geacfïte Keer, 

Ik s t e l met voldoening vast dat de laats te werkon en 
hera te l l ineen aan mijn bouw,waarvan sprake In Uw ^angeteUetid. schr i jven 
•an 6 september L' korrekt en met «oed resu l taa t werden uitg9voer<t> 

Ik kan dan ook vein U en Uw Firma ntet scheiden ronder U 
l i a l - t e l i j k te danken voor het begrip en (te bere idwi l l ighe id die U ten 
mijnen opzichte betuigd Tiebtt « 

Alvorens d i t dossier te s lu i t en wens ik U nog te f e l i c i t e r e n 
voor de prima k w a l i t e i t Uwer bouwwerken en rrater la len,3Isook voor de 
perfekte service en de ho^e bekwaamheid van Uw wcrkle Ider ,de Heer 
Ncv« i^ns* 

>'. t z i j n enorm doorzetttmrsvcrmoKen en met r i j n onfe i lbare 
• r e f t n l s a t l e ï l n dwingt h i i ontetcensprekeli ik cenic Iers 'eerbied # f 

^let de « t l Ate hoofcachtinc. 

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 gebakken 

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

l i teit . 
4. vol le deuren 4,5 cm dik in sapeli met enveloppe, prachtig hang- en slu i twerk, vale-

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 watersfeen Franke bad in giet

i jzer, enz .. 1 3 

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

^^%,i.^~^ '•üi-ti ""V 

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

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

Be! 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 villapercee! in Prinsenhof te 
Mariakerke. 

Oraa'r even 

(09)25.19.23 
en alle gegevens worden U 

bezorgd. 
Onderbergen 43 

TE GENK 
met de mooiste natuur- en resf-
dentiele viilagronden 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 lu-
xueuse villa erop gebouwd Die 
rekordt i jd kent men in ' t Bra
bantse niet Binnenkort ook 
nieuwe informatiekantoren 

Bel nu: (016)459.28 
Rotsefaarsebaan 37 

Holsbeek 

Groepen en maafschappijen 
allerhande ! I ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

k a n U o p ieder o g e n b l i k v a n 
de d a g v a n h e t jaar m i d d a g 
en a v o n d m a l e n a a n b i e d e n . 

I N T E R E S S A N T 
A v o n d m a a l op vr i jdag, 

za te rdag of zondagavond 
in een gezel l ige sfeer. 

N a d i e n k r i j g t U g ra t i s g e d u 
rende 5 u u r een der bes te 

O b e r b a y e r n o r k e s t e n . 
Middag- en avondmaal in groep : 
gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 

VERSE ZEEVIS 

Visverdelers en diepTriea-
houders, vraagt inlichtin
gen en prijslijst 

FfRMA DEPREZ 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

Tel . : (059) 717.15 
LB 109 

Hebt U al gedacht aan een gescHenkabonnement voor een 

familielid, een vriend, iemand in het buitenland ? 

Stort 300 of 450 fr (buitenland) op PRK 1711 39 van " W i j " . 

Brussel 1, met vermelding : geschenkabonnement voor 

Inlichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 

Leuven - Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 

Hulste - Tel. (056)71536 

THIER BRAU HOF 

Antwerpen - Tel. (03)312037 

DE KLAROEN 

Aalst . Tel. (053)22853 

W I M M A E S 

vraagt ü üljn militanten m Tioei-
lijke ogenblikken (boete en gevang) 
niet m de steek te laten. Stort on
verwijld uw steun op één der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente t 

— rek. nr. 1100/37.305 van het 
VJVl.O. • Antwerpen ot 

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

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe-
zicfaL 

Hebt u ze allemaal ? 
— Sociaai-ekonomisch ontwikkelingsplan voor 

Vlaanderen 1966-1976 . . , , 

•~> Brussel, stad zonder gezicht . » • « i '» 

•— Het Tweede Aktivisme . . • » « 

»— 40 jaar Vlaams Nationalisme . » » 

• » 125 jaar Verfransing In Brussel • » • • » 

•*- Kongresrede Mechelen 1963 . » ( • » • 

— Volksunie, fundament en taak (december 1967) 

. . . 25 F 

. . . 30 F 

. . . 40 F 

. . . 5 F 

• . . 35 F 

. . c 15 F 

15 F • • • 

— Witboek Zwartberg . • • » . • » . • • . I • 10 F 

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

Voor een bedrag van 125 F ontvangt U het ganse pakket. 
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ASSER ZIET DE BENOEMING 

<z^zér::^^^^^.^^^^:r-> 

« Akkoord, hij is franstalig, maar hij vecht als een leeuw ». 

DE EERSTE LIEFDE 
Door het leven van iedere man 

zvv'eeft een gulden herinnering : zijn 
allereerste liefde. 

Het kan zijn dat hij jarenlang er-
cver zwijgt, dat hij de herinnering 
koestert ergens in een verborgen 
kamertje van zijn hart. Fataal komt 
echter het ogenblik — en meestal is 
het een ongeschikt ogenblik — dat 
de herinnering woordenstroom 
wordt. Zo was ze : het mooiste, het 
edelste, het meest volmaakte wezen 
dat ooit op een paar nylons rondge
lopen heeft. 

« Nu ja 5», besluit hij doorgaans de 
verheerlijkte opsomming, « het heeft 
niet mogen zijn... ». 

Ik persoonlijk schijn werkelijk 
pech te hebben : telkens wanneer 
de herinnering me overweldigt en 
losbreekt in een ditirambe op Mijn 
Eerste Liefde, blijkt het een uiterst 
ongeschikt ogenblik te zijn. De 
vrouw met wie ik me dan maar be
holpen heb, onderbreekt me stee
vast met een aantal vragen : ze wil 
feiten hebben, konkrete gegevens en 
tastbare dingen. Ze wordt het nooit 
moe, die vragen telkens opnieuw te 
stellen en, aan de hand van mijn 
antwoorden, een uiterst geschakeerd 
overzicht te geven van alle negatieve 
gevoelens waartoe vrouwen in staat 
zijn. 

« Wanneer heb Je ze leren ken
nen ? ». 

Alsof je de Eerste Liefde leert 
kennen I Ze heeft altijd in je hart 
eewoond, waarschijnlijk al van vóór 

je geboorte, en toen je ze voor het 
eerst ontmoette was dat geen « leren 
kennen », maar de verblindende 
flits van de wetenschap « dit is ze »: 
een her-kennen op het eerste zicht. 
Ik tracht me echter te beperken tot 
wat mijn vrouw het feitenmateriaal 
noemt : « Het was nog in de lagere 
school. Ik zat toen in de vijfde. Ze 
woonde niet zo ver van bij ons van
daan en ik weet nog, hoe ze eens 
uitgelachen werd door grotere kin
deren. Van toen is het begonnen », 

« Wat begonnen 7 ». 
« Dat ik wist dat zij het was ». 
Ik weet bij ervaring wat er nu 

komt. En toch verbaast het me 
steeds opnieuw dat dit eenvoudig 
antwoordje van me in staat is, een 
ingewikkeld scenario op dreef te 
brengen in een onveranderlijke 
volgorde : een blik eerst van mate
loze verwondering, overvloeiend in 
verbijstering en vlak daarop in 
woede en verdriet. Tenslotte kijkt 
mijn vrouw vernietigend. 

« En dan 7 ». 
« Wat wil je zeggen met : en dan? 

Ik zeg je toch, dat het van toen be
gonnen is. Ik heb geen enkele ande
re nog aangekeken. Bij al wat ik 
deed vroeg ik me af, wat zij er zou 
van denken... ». 

k Een kind van zes jaar ! ». 
^Het heet dat de grote russische 

kineast Eisenstein bij voorkeur 
werkte met ongeschoolde akteurs. 
Had hij ergens een moesjik nodig 
die moest uitbeelden hoe het gewo» 

ne volk door de tsaren werd ver
drukt, dan haalde hij zich ergens 
een doodgewone ongeletterde moes
jik, plaatste die voor de kamera, liet 
hem door een forse assistent een 
slag in de maagstreek verkopen en 
filmde close het van pijn vertrokken 
baardige gezicht. Eisenstein had 
mijn vrouw moeten filmen voor zijn 
« Kruiser Potemkin » ; op het ogen
blik dat zij «een kind van zes jaar !» 
zegt, drukt haar gelaat alle gevoe
lens uit die volkeren naar de wa
pens doen grijpen. 

« Ze is toch geen zes jaar geble
ven. Toen ik in de derde Latijnse 
zat, kwam zij in de zesde. Ze droeg 
een helblauw kleedje, van die fijne 
stof, je weet wel... hoe noem je die 
toch 7 En ze had prachtige grote 
ogen van dezelfde kleur, en fijn 
zijig haar dat ze samenhield met zo 
een, ja, je weet wel. En ze had ge
weldig fijne handen, alles aan haar 
was trouwens fijn en, hoe moet ik 
het eigenlijk zeggen, ze straalde een 
aparte fijnheid uit die ik later nooit 
meer bij iemand anders heb gezien. 
Ze was bovenaards, ja, en helemaal 
anders dan de andere meisjes ». 

« En dan ? ». 
De tweede « en dan i van ons 

stereotiepe onderhoud is helemaal 
anders dan de eerste. Mijn vrouw 
wéét ze kent het vervolg van het 
verhaal. Maar haar « en dan 7 » 
lijkt er telkens weer op berekend, 
me de een of andere bekentenis 
over een verborgen geilheid te ont

trekken. 
« Wat wil je toch met die eeuwig» 

« en dan, en dan 7 Dat is alles ». 
« Waarom ben je er dan niet mee 

getrouwd 7 Wou ze je soms niet 7 », 
« Getrouwd ! Ik heb nooit met 

haar gesproken I ». 
« Waarom niet 7 ». 
« Omdat ik er verdomd nooit aan 

gedacht heb, aan de dingen die jij 
insinueert. Ik heb ze bekeken als ik 
ze ontmoette. En het is slechts veel 
later dat ik ontdekte, dat ze eigen
lijk voor me geschapen was. Toen 
was het te laat... ». 

Dit is — U hebt het geraden —* 
het ogenblik van de tranen I 

Na achttien jaar huwelijk is er 
sinds een paar weken echter een be» 
langrijke variante in het weerko-
mende tema gekomen. Op 'n nieuw
jaarsparty schopte m'n vrouw me 
plots-onder tafel tegen de schenen : 
« Dat is hij ! », fluisterde ze. « Wie 
is hij 7 », vroeg ik terug. « Karel, 
die achter me aan gezeten heeft toen 
ik nog in de zesde zat ». 

Ik bekeek de knul — nu ja, niets 
speciaals ; een uitgesproken mis
punt — en verwerkte het nieuw feit 
gedurende het volgend kwartuurtje. 
Daarna gingen we op de dansvloer, 
mijn vrouw en ik. Toen we voorbij 
een palmboom-in-pot walsten, hoor
de ik een boze vrouwelijke stem 
daarachter de vraag stellen : 
« Waarom ben je er dan niet mee 
getrouwd ? Wou ze je soms niet 7 ». 

Nou ja, er bestaat wel degelijk 
een rechtvaardigheid op de wereld: 
Karel was aan de beurt. Door de 
bladeren van de palmboom wierp 
mijn vrouw een vernietigende blik 
op de indringster, die mét haar Ka
rel en mét haar jeugd was gaan 
lopen. 

« Sloerie ! », zei ze. Idt. 


