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HET UUR VAN DE WAARHEID; 

MET OF TEGEN VLAANDEREN 
Meer nog dan de inhoud zelf hebben de bewoordingen van het 

ekspansieplan van Leuven-Frans onze verontwaardiging gewekt. 

De bewoordingen zijn eens te meer ingegeven door een grenze

loze minachting tegenover het vlaamse volk ; dat is niet nieuw, 

maar het schokt toch telkens weer. De inhoud zelf is geen ver

rassing : de heren hebben in de jaren die achter ons liggen nooit 

enige dubbelzinnigheid laten bestaan omtrent hun werkelijke 

bedoeling : Leuven zelf bezet houden en van daaruit Vlaams-

Brabant in de fatale driehoek wringen. Alleen de naieven konden 

denken, dat de plannen opgegeven waren. Hun naïviteit is erger 

dan een misdaad ! --

Laat ons dus onze verontwaar
diging niet helemaal besteden 
aan de frankofone ekspansie-
planners ; het grootste deel er
van hebben wij nodig voor hun 
bewuste en onbewuste handlan
gers. 

Het is toch duidelijk dat, wan
neer in Vlaanderen iedereen eer
lijk speelde, er geen probleem 
Leuven zou zijn. Er is een ruime 
Vlaamse politieke meerderheid — 
V.U., C.V.P. en B.S.P. alvast — 
die zich voor de overheveling 

WATDOETDEV.U .? 
• Vóór het kerstreces werd het wetsontwerp Verroken, 

licht gewijzigd, door de V.U.-Kamerfraktie opnieuw 
ingediend. Deze week drong Coppieters aan bij 
Kamervoorzitter Van Acker, opdat het ten spoedigste 
aan de orde zou worden gepiaatst. 

• Een afvaardiging van de V.iJ.-Kamer- en Senaatsfrak-
ties heeft een audiëntie aangevraagd bij kardinaal 
Suenens. 

• Een afvaardiging van de V.U. zal een onderhoud heb
ben met de leuvense studentenleiders. 

• In de Kamer zal er geïnterpelleerd worden over het 
feit, dat de tekst van het expansieplan van Leuven-
Frans gewag maakt van een regeringsakkoord betref
fende de openstelling van heel Brabant voor de vrije 
universiteiten. 

• Een oproep werd gericht tot alle vlaamse verenigin
gen en heel de vlaamse openbare mening, opdat 
druk zou worden uitgeoefend om van de Inrichtende 
Macht een duidelijke verklaring te bekomen. 

• De V.U.-frakties in Kamer en Senaat zullen alle maat
regelen treffen om, bij de stemming van de kredieten 
aan de leuvense universiteit, de vlaamse parlemen
tairen voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen. 

heeft uitgesproken. Indien ieder
een in deze verbale frontvor
ming de daad bij het woord zou 
voegen en het vlaaras belang 
voorrang zou geven op het par
tijbelang of op de belangen van 
het unitarisme, dan liep de rege
ring en dan liepen de anti-
vlaamse machten daarop te plet
ter. Indien iedereen in Vlaande
ren eerlijk speelt, dan hebben wij 
alle troeven in handen en hoeven 
we verder geen gram veront
waardiging te verspillen. 

Voor wie de situatie zo ziet, 
is het duidelijk waaraan hij zijn 
energie moet besteden. Laten wij 
onszelf toch niets wijsmaken : de 
arrogantie waarmee ons het ene 
mandement na de andere oekaze 
opgelegd wordt, bewijst dat wij 
weinig of geen machtsargumen-
ten rechtstreeks kunnen stellen 
tegen de nog grote macht van het 
establishment. 

We beschikken echter over een 
uitstekende hefboom om het ge
wicht te verplaatsen : in en met 
de Volksunie hebben wij ten 
eerste een politiek alternatief en 
een elektoraal drukkingsmiddel 
dat de heren, die het vlaamse 
front zouden wensen in de steek 
te laten, ofwel onmiddellijk vast
spijkert ofwel bij de eerstkomen
de verkiezings-vervaldag de volle 
rekening prezenteert. Zij weten 
het, zij weten het zo goed dat zij 
in paniek verkeren. Indien de 
eigen moed niet volstaat, zal de 
schrik hen tot groter standvas
tigheid aanzetten. En moest ook 
dat niet genoeg zijn, dan weten 
zij wat hen te wachten staat. 

De taak van de eerstkomende 
dagen en weken is dan ook zeker 
niet, machteloze vuisten te bal
len naar de frankofonen die van
daag ten uitvoer leggen wat zij 
sinds altijd zeggen. De taak is, 
er voor te zorgen dat de vlaamse 
politiekers én de vlaamse verte
genwoordigers in Leuven-Neder
lands én de vlaamse leden van de 
Inrichtend Macht de niet-afla-
tende druk van de publieke opi
nie te voelen krijgen. 

Neen, machteloze woede komt 
er niet aan te pas, ook niet wan
neer we voorlopig niet kunnen 
beletten dat in bet bezette Leu-
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ven de matrakken op vlaamse 
ruggen terechtkomen. De krizis 
is heilzaam en ze is ditmaal zo 
hevig en zo onoplosbaar, dat /e 
later een mijlpaal zal blijken te 
zijn in de teloorgang van het 
unitarisme. Een maand uitstel en 
ieder ander maneuver om de op
lossing te verdagen, zullen funda
menteel aan de situatie niets 
veranderen. 

De radikale vlaamsgezinden 
zijn tot het federalisme gekomen 
omdat een lange ervaring heeft 
geleerd, dat grote en definitieve 
overwinningen binnen het uni
taire stelsel niet af te dwingen 
zijn. Hoe zouden wij dan het ver
trouwen kunnen verliezen, wan
neer we vaststellen dat het uni
tarisme in een patt-situatie is ge
raakt ? Duidelijker dan ooit te
kent de toekomst zich af : ofwel 
behalen we ditmaal vlug te Leu-
ven 'n overwinning, ofwel wacht 
de leuvense overwinning ons aan 
de bocht van het federalisme. De 
weg tot daar wordt steeds kor
ter ! 

tvo. 

De vraag kon de jongste ^\ekett 
herhaaldelijk gesteld worden. Be
staat er nog een C.V.P. wannee» 
men vaststelt dat én de C.V.P^ 
premier én de C.V.P .-voorzitter 
ieder van hun kant een eigen 
decentralizatieplan bij het parle
ment indienen, dat die plannen 
grondig van mekaar \erschillen 
en dat de meningen in de partij 
over die plannen nog grondiger 
uiteenlopen ? Bestaat er nog een 
C.V.P. wanneer men vaststelt dat, 
terwijl de vlaamse C.V.P.-\ Icugel 
aan brusselse plannen doktert, de 
frankofone brusselse C.V.P.-ers 
hun in/ichten kenbaar maken die 
neerkomen op de verdere onge
remde verfransing in en buiten 
de agglomeratie ? Bestaat er nog 
een C.V.P. wanneer de voorzit
ters van de twee C.V.P.-%leugels 
er met moeite kunnen van weer
houden worden, mekaar op pers-
konferenties of met open lincveii 
te bestoken '? 

En vooral : bestaat er, in het 
licht van de zaak Leuven, nog 
een C.V.P. ? 

Het is onmogelijk, scherper en 
diametraler tegeno\er mekaar te 
staan, dan gelijk nu de frakties 
binnen de C.V.P. tegenover me
kaar staan. Tussen de onvoor
waardelijke goedkeuring van de 
frankofone leuvense expansie-
plannen door de enen en de e\en 
onvoorwaardelijke afkeuring 
daarvan door de anderen is er 
geen brug te slaan. Er is alleen 
het konipromis, maar dat zal 
Vlaanderen nooit nemen en de 
vlaamse C.V.P. weet, dat een 
komprorais « haherwege » defi
nitief haar politiek einde zou be
tekenen. Er is daarnaast de lo
gische ge\olgtrekking uit de fei
ten : de breuk. 

Koehandel of breuk : het di
lemma is door de feiten zelf 
scherp gesteld. De praktisch on
mogelijke pozitie waarin de 
vlaamse C.V.P. zich be\indt, 
heeft ze zelf geschapen door haar 
jarenlange sukkelgang van de 
ene kapitulatie naar de andere, 
van het ene Hertoginnedal naar 
de andere Vivario. 

Het grote krizismoment in de 
C.V.P. is aangebroken. Wij heb
ben het voorspeld, omdat de uni
taire partijen even onmogelijk, 
even tegennatuurlijk zijn als het 
unitarisme zelf. 

Voor de vlaamse C.V.P. is het 
uur van de keuze gekomen. Gaat 
zij de weg van de kapitulatie of 
het kompromis op, dan wordt zij 
weggevaagd. In het andere geval 
zal moeten blijken of de vele 
fraaie woorden van de vlaamse 
C.V.P.-ers samengebald kunnen 
worden tot één enkele daad : een 
daad van vlaams verzet, waar
over desnoods een regering én 
een unitaire partij hun nek bre
ken. 

^ O ^ ^ 5 u/ ^ ^ 
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V.M.0. 

Natuurlijk hebben die jongens 
geen dure, kleurrijke uniformen; 
zij moeten zich te\ reden stellen 
met broek en hemd, want hun 
centen moeten dienen om boeten 
te betalen wegens hun daadwer
kelijk optreden in plaats van u 
en mij. 

Over het ruitenbreken : dat is 
een of andere heethoofd, zoals er 
overal zijn. Hoe is het mogelijk 
te vitten over een woord zoals 

•:« leiders » ? Is het om bij de 
naïeve Vlamingen een soort wan
trouwen te wekken tegenover de 
V.H. ? 

Is het niet dat door vitterij zo
veel krachten in de beweging 
verloren gingen, vroeger en nu ? 

L.S., Brussel 14. 

VREDE '68 

Na een artikel over amnestie, 
een vrome wens van mr. Van 
der Eist, ter gelegenheid van 
Kerstmis, zou ik deze wens wil
len beamen, samen met zosele 
andere rechtvaardige vlaamse 
eisen. 

Zou het niet nodig zijn ons 
dieper te bezinnen om te besef
fen welke grote schat in en door 
ons zelf moet opgediept worden 
om ons doel te bereiken ? Wan
neer wij in de kernen (afdelin
gen) niet met ons zelf beginnen, 
hoe kunnen wij dan de goedheid 
uitstralen die onze simpatizan-
ten moet aantrekken en onze 
tegenstanders van gedachten 
moet doen veranderen ? In één 
woord : wij moeten de uitdra
gers zijn van onze vriendschap 
die ons overspant met een hoge 
waardigheid. Zien wij in de 
plaatselijke afdelingen niet in 
vele gevallen, bij sommigen een 
verkeerde gedachtengang, een 
verdraaid oordeel of scheefge
trokken redeneringen en ver
keerde indrukken ? De kennis 
van onszelf of ons bewustzijn 
zou geleid moeten worden door 
zelfbeheersing. 

J.V.D.C, Deurne. 

NATIONALE TROTS 

In antwoord op een parlemen
taire vraag kregen wij onlangs 
volgende statistieken onder ogen: 
uitzendingen van de B.H.T. (ra-

en gij 
dio) ; tijdens de maand septem
ber 'f)7 kregen de luisteraars 
volgende liedjes te beluisteren : 
543 engelse liedjes, 528 neder-
landse (\ertaal(le inbegrepen). 

Als bijkomende cijfers noteren 
wij Duits 164, Frans 127, Ita
liaans 68 en Spaans 31. 

Uitzendingen H.T.B, (radio) ; 
2.092 franse liedjes, slechts 948 
engelse. 

In het teken van de « gelijk
heid » kregen onze waalse land
genoten geen énkel nederlands 
lied te horen ! 

Wie deze cijfers ernstig over
weegt zal toege\en dat de pro
grammators van de brusselse 
franse zendpost over oneindig 
veel meer nationale trots be
schikken dan hun kol!ega"s uit 
Brussel-Vlaams ! 

WILLEM Dl- MF.YER. 

ZEÏDUIYEL! 

Uw bijdrage « Uit de geschie
denis \an de vlaamse studenten
beweging » was zeer interessant! 
Doch is het een zetduiveltje of 
onwetendheid ? In elk geval was 
het de pater scheutist Calbrecht 
die een van de promotors was in 
1919. De dubbelzinnige rol die 
kan. Dubois zou gespeeld heb
ben is nooit juist beschreven ^•e-
worden, want in 1930 schrijft A. 
Catry in « De Blauwvoet » nog : 
« Alleen in West-VIaanderen is 
de K.A. dank zij het wijs beleid 
van E.H. Dubois los van alle bij
bedoelingen — politieke en an
dere — ingezet ! En "t is ook al
leen in West-Vlaanderen dat de 
K..A. bij de studenten bloeit. Wij 
wensen' haar goed heil ». 

Herhaaldelijk werd er reeds 
ge/egd dat de geschiedenis van 
het A.K.V.S. moet geschreven 
worden. Wij durven dan ook an
dermaal ons voorstel herhalen : 
kan er geen werkgroep opge
richt worden die zich met deze 
zaak zou inlaten ? 

C.V.L., Koksijde. 

BRUSSEL 

Wat betreft het probleem Brus
sel nemen de franstaligen steeds 
een aanvallende houding aan, 
terwijl de Vlamingen (ook de 
Volksunie) een verdedigende po-
zitie innemen. 
Inderdaad, de franstaligen eisen 

opslorping (en dus verfransing) 
^an een aantal omliggende ge-

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanl-... 

Dunlopillo {;< 
STOR l m 

i,, ik koop bij 
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meenten en een verdere verfran
sing \an de huidige agglomeratie 
zelL 

Wat stelt de Volksunie daarte
genover ? Brussel rijksgebied en 
geen uitbreiding buiten de huidi
ge 19 gemeenten. 

De oplo.ssing die aan het pro
bleem gegeven zal worden, zal 
ergens tussen deze twee stand
punten inliggen. Het rezultaat : 
opnieuw gemeenten die van het 
brusselse taairegime zullen « ge
nieten » en verdere verfransing 
van Brussel zelf. 

Waarom neemt de Volksunie 
niet een meer offensieve hou
ding aan (niet in de letterlijke 
betekenis) ? Waarom verklaart 
de Volksunie niet dat Brussel 
moet hervervlaamst worden ? 
Xet zoals de franstaligen verkla
ren dat het « franse » Brussel 
steeds groter en groter moet 
worden. 

Men zal misschien zeggen : het 
herver\laamsen van Brussel is 
een utopie. 

Was het geen utopie voor de 
Israëliërs om na 19 eeuwen op
nieuw be/it Ie nemen van hun 
voor\aderliik grondgebied en dit 
met goedkeuring \an praktisch 
de gehele wereld ? 

Zulk een standpunt innemen 
zou de onderhandelingspozitie 
veel sterker maken voor de Vla
mingen en het kompromis zou 
niet zo nadelig uitvallen als het 
tot nu toe steeds gebeurd is. 

P.D., Oostakker. 

V.M.0. 

Tot mijn schande moet ik be
kennen dat ik nu nog heimwee 
heb als ik denk aan de tijd toen 
onze jongeren werkelijk offers 
konden brengen die meer waren 
dan een reis naar Brussel of 
Antwerpen. 

Aan de tijd dat een jeugdbe
weging meer betekende dan een 
bende langharige kauwgommers. 
Wat de aanval van J.L. op de 
V.M.0. betreft : neem de V.M.O.-
leden weg uit hun afdelingen, 
wat blijft er over van propagan
da of kolportage ? Wat rest nog: 
een bende schapen, enkel nog 
goed om te blaten wanneer ze 
verder geschoren worden of een 
hoop mensen die een week nodig 
hebben om te beslissen of ze op 
11 juli zouden dLir\en vlaggen ja 
of neen ! 

L.V.C., Laarne. 

CANZONISSIMA 

In een zangwedstrijd zitten er 
gewoonlijk een zestal personen 
die moeten oordelen over het 
lied en de zangers. 

Ik vind dat verkeerd : een lied 
wordt geschreven voor het pu-'j 
bliek. Naar mijn mening moet 
dan ook het publiek aaarover„ 
oordelen ; het zelfde geldt voor* 
de zangers en zangeressen. Ze 
moeten toch aanvaard worden ' 
door de massa. 

Tenslotte nog een dubbel hoera 
voor Louis Neefs en Jan Teys die 
zo goed onze taal verdedigd heb- ' 
ben. Ze hadden dan ook, en te- ' 
recht, de volle instemming van 
de zaal. Het weze een les voor i 
onze T.V. i 

R.B., Torhout. , 

ONS BREIN 
OFFENSIEF 

Het bericht van de VU..-leiding 
over het nakend propagandaof-
fensief zal door menig V.U.-sim-
patizant als een echt V.U.-kerst-
geschenk aangevoeld gewerden 
zijn. 

Nieuwe oplage van de « Pest »-
affiche, een vierbladig pamflet 
in krantenformaat, een algemene 
propaganda-folder : waarlijk, de 
door de bazis zo zeer verlangde 
propaganda komt op dreef. 

Grasduinend in de « Bewe
gingswijzer », kan men ook heel 
wat prachtige initiatieven in 
souunige afdelingen vaststellen. 
Te Deurne een brief tot de jonge 
kiezers, te Menen een brief aan 
de landbouwers in verband met 
de tragische feiten te Oudenaar
de, te Leuven een spitse aktie 
naar aanleiding van de geplande 
sluiting van de A.B.R.-fabriek. 
Wat een dinamisme en werk
kracht ! 

K.M., Ganshoren, 

Aan N.N. te Leuven : uw brief
je over V.M.O.-runetekens zal de 
hoofdredakteur van « WIJ » zeer 
veel genoegen hebben gedaan, 
want dergelijke nonsens past 
zeer goed in zijn vooruitstrevend 
brein. 

Maar nu ter zake, u schijnt niet 
enkel teoretisch niet te begrij
pen, doch op geen enkel gebied 
begrijpt u iets van de betekenis 
der runetekens. 

J.T., Brussel. 

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

van de redaktie 

Brussel, IS januari 1963. 
Betr . : redaktionele "barometer". 

Als er in de poli t iek een stomwifti opsteekt,wor
den wij dat zeer vlug gewaar aan onse redaktione-
le *n5araaetêr" ; de telefoon. 
Bell*s nuttige uitvinding r inkel t doorgaans op 
onze redaktietafel s lechts , wanneer iemand een 
stukje bewegingswijzer of informatie wil gQ-ven of 
wanneer een verbluft abonnent informeert "wanneer 
ik mijn WIJ kr i jg" . We kunnen in normale t i jden 
de telefoon ruimschoots de baas en aan een t e l e 
foniste hebben we - altans wat de bediening van 
onze 02.231193 aangaat - doorgaans geen behoefte. 
Anders wordt liat wanneer - zoals gezegd - een po
l i t i eke stormwind opsteekt. Om de haverklap gaat 
de bel en biedt sich iemand aan die v i l weten hoe 
het t e Leuven gestaan en gelegen i s , wat de V.ü. 
gaat doen, dat het een eeuwige bende rotgooi i s 
met die frankofonen en of het waar i s , dat de 
univers i ta i re bib in brand s t aa t . 
Een barometer, inderdaad I De mensen die ons op
bellen z i t ten - zonder radio of telex - op kan
toor, in werkhuis of k las . Er wordt in hun werk-
milieu gesproken over de kwestie die aan de orde 
van de dag i s en ze willen dan zfelf precies eens 
vlug weten, vat de jongste ontwikkeling wordt. 
Deze spontane telefoontjes van velen verraden 
ons haarscherp, hoè groot eigenlijk de beroering 
i s die in de publieke opinie ontstaat rond een 
brandende kwestie. 
De krizis-frekwentie lag dinsdag en woensdag zo 
hoogr a ls in de mandements- of Zwartbergda^en,/ 
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• HET FAUIET 
VAN EEH PRO-REKTOR (1) 

hij danste 
slechts 
/ r een somer 

'(red.) In vlaamse studentenmiddens werd, 
onmiddellijk na het bekendworden van het 
expansieplan Leuven-Frans, het ontslag van 
De Somer als pro-rektor geëist. Deze eis is 
dubbel gemotiveerd : ontslag van De Somer 
als drukkingsmiddel en ontslag van De So
mer omdat diens beleid na bijna twee jaar 
een mizerabele mislukking zou zijn. 

De Somer zelf bleek midden dezer week 
allesbehalve aan ontslag te denken. In een 
ekskluzief interview met « De Standaard » 
(tussen haakjes : bijna alles wat die kiant 
over Leuven schrijft, komt ekskluzief uit 
de schrijfmachine van De Somer) legde hij 
de nadruk er op dat « men het hoofd moet 
koelhouden», dat «hij een algemene staking 
beschouwt als een overwinning voor de 
anderen » en dat « het woord nu is aan de 
politici die de overheveling in een wet 
moeten vastleggen >. 

Deze verklaringen wijzen er op, dat De 
Somer de rol wenst verder te spelen die 
hij sinds 7 juni 1966 — dag van zijn be
noeming tot pro-rektor — heeft gespeeld. 

Met die benoeming is het trouwens ei
genaardig verlopen. Toen we onlangs ons 
foto-archief uit de jaren 1965-1966 eens 
doorliepen, stelden we tot onze verbazing 
vast dat daarin heel wat foto's zaten van 
betogende studenten, gewapend met plaat
jes « De Somer pro-rektor >. 

Het is een uitzonderlijk knappe truuk 
geweest van de latere pro-rektor, zich op 
dat ogenblik al te doen plebisciteren door 
een aantal slecht-voorgelichte studenten die 
gestuwd werden via de studentenkring «Me-

dica », wiens voorspoed goeddeels aan pro
fessor De Somer te danken was. 

Op dat ogenblik had De Somer noch
tans niet zo'n vanzelfsprekende eretitels 
om de grote kampioen van Leuven-Neder
lands en van de o\erheveling te worden, 
waarvoor hij zich uitgaf. Zijn zakelijke be
langen in een waals bedrijf van farmaceu
tische produkien en de kurieuze manier 
waarop zakelijke en professorale belangen 
dooreenlopen, hoeven slechts even volle
digheidshalve vermeld te worden. Belang
rijker is het akkoord dat, naar de namen 
van de ondertekenaars ervan, steeds « het 
akkoord De Somer - Lavenne » wordt ge
noemd. Dit akkoord werd namens de ne-
deilandse en de franse medische fakultei-
ten gesloten vóór de expansiewet van 196.5; 
het behelsde o.m. de inplanting der fran.s-
talige geneeskundige fakulteit (en alléén de 
franstalige) te Woluwe- Het akkooid kreeg 
zijn neerslag in de wet van 1965 en zo 
werd — waarschijnlijk onbewust — de 
deur op een kier gezet voor latere plan
nen, met als jongste konsekwentie het zgn. 
plan-Houben voor ontsluiting van heel 
Brabant. 

De benoeming van De Somer als pro-rek
tor kwam in de allereerste dagen van juni 
1966, enkele weken na het bisschoppelijk 
mandement dat in Vlaanderen een revolu
tie had ontketend. 

Voor de « petite histoiie » is het nuttig, 
er aan te herinneren dat het bericht van 
de benoeming de kersverse pro-rektor be
reikte in de Verenigde Staten, naar het 
heet via een goede relatie van hemzelf én 
van kardinaal Suenens : de grote baas van 
het waals bedrijf, waarvan De Somer de 
belangrijkste steunpilaar is... 

Dit détail moge onbelangrijk zijn, des 
te belangrijker is de vraag : welke waar
borgen heeft De Somer op het ogenblik 
van zijn benoeming geêi&t van de bisschop
pen? 

Men moet de boom beoordelen naar zijn 
vruchten. Men moet de vraag naar de waar
borgen beoordelen in het licht der rezul-
taten. En dan is het duidelijk 1 Ofwel heeft 
De Somer helemaal géén waarborgen ge
vraagd, maar dan hield hij de vlaamse ge
meenschap bijna twee jaar lang voor de 

aap. Ofwel kreeg hij inderdaad wél waar
borgen, maar is men later op die waar
borgen teruggekomen. 

En in dat geval is De Somer ons daar
over de hele uitleg verschuldigd. Plus — 
fatsoenlijkheidshahe — zijn ontslag. Want 
na teruggetrokken waarborgen zou iedere 
kollaboratie voor hem onmogelijk niOeten 
zijn. 

• HET FALJIET 
VAH EEN PRO-REKTOR (2) 

spelen 
met de 
kaatsbal 

(red.) De benoeming van De Somer tot 
pro-iektor was een der belangrijkste oor
zaken van het afflauwen van de meirevo
lutie anno 1966 in Vlaanderen. Het zag er 
naar uit dat de bisschoppen, geschrokken 
door de storm die hun mandement had 
verwekt, terugkrabbelen zonder publiek 
mea culpa te moeten slaan. De Somer heet
te een voorstander van de overheveling te 
zijn, hij genoot dus het vertrouwen van de 
vlaamse publieke opinie en hij maakte zich 
trouwens sterk dat zijn beleid binnen re
delijke termijnen naar een oplossing zou 
voeren. 

Anderhalf jaar is sindsdien voorbij. 
Achttien maanden waarin de bisschoppen 
zwegen als vermoord. Achttien maanden 
dat de woordvoerders van Leuven-Frans 
zich, zonder enige tegenspraak vanwege de 
Inrichtende Overheid, konden beroepen op 
het mandement. Achttien maanden gedu
rende dewelke de konkrete bedreiging voor 
Vlaams-Brabant zich steeds duidelijker af
tekende, o.m. in het plan-Houben. 

De pro-rektor van Leuven-Nederlands 
bleef via zijn voorbehouden kroniek in 

« De Standaard > optimisme uitstralen, ze
gezekerheid verkondigen en gematigdheid 
prediken. 

Men kan de frankofonen alles verwij
ten, behalve dat zij het aan duidelijkheid 
hebben laten ontbreken. Om de haverklap 
verklaarden de woordvoerders van Leuven-
Fians dal het mandement van de bisschop
pen nog altijd geldig was en dat zij de 
expansie zouden regelen zoals het dan zél£ 
beliefde. De Somer zette daar een « roraan-
fleuve » van argumenten tegenover die tans, 
na het bekendmaken van het expansieplan, 
waardeloos blijken te zijn. 

Hij moest nochtans weten — want het 
leuvens milieu is er klein genoeg voor — 
dat het zopas gepubliceerde expansieplan 
reeds werd opgesteld en overgemaakt aan 
de bisschoppen in juli van vorig jaar. 

Inmiddels gioeide de studentenbcvolking 
van Leuven-Frans steik aan, teiwijl die van 
Leuven-Nederlands stagneeide. Inmiddels 
ging de aandacht van de pio-rektor naar 
het plan om op de Gasthuisbeig een nieu
we medische campus voor Leuven Neder
lands te bouwen : een miljaiden-investe
ring die van Erankofone zijde met welge
vallen werd bekeken, omdat /e geldmidde
len zal opslokken die anders vooi de over
heveling konden worden gebiuikt... 

De bom is tans gebarsten . na ander
half jaai staan we net even ver — of nog 
niet eens zover — als op 13 mei 1966. De 
Somer eigent zich de verdienste toe, dat hij 
de bom hééft doen barsten. Wie belang 
stelt in anecdotes, kan het noteren... 

Nu het zover is, grijpt de pio-rektor van 
Leuven-Nederlands terug op de steieotiepe 
houding die hij anderhalf jaar lang heeft 
aangenomen : hi] doet beroep op de poli
tici, op het parlement « om de overheve
ling wet te doen worden ». 

Het dubbelzinnig kaatsbalspel tussen De 
Somer en de vlaamse CVP-vleugel is te ge
vaarlijk, opdat we het niet zouden aan
klagen. Wie de werkelijk machtverhoudin-
gen" in dit land kent. moet beseffen dat 
het onmogelijk is de CVP er toe te bren
gen in dit land kent, moet beseffen dat 
nemen die regelrecht indruist tegen wat 
het episkopaat wil. De knoop ligt niet in 

(Vervolg op blz. 4) 

Hoe paradoksaal het ook mag 
lijken, het besluit van Leuven Frans 
te Leuven te blijven mag betiteld 
worden als een agressie tegen 
Vlaanderen, een agressie dan van
uit de voornaamste en laatste fran-
kofone egelstelling in Vlaanderen, 
in toepassing van het gevleugelde 
woord van een frans staatshoofd 
« J'y suis, j 'y reste ». In grote trek
ken wenst Leuven-Frans te blijven 
waar het is met om te beginnen en
kele « bescheiden » uitzwermingen 
naar het zuiden. 

De onbetrouwbaarheid, de sluw
heid en de machten waarop ze 
steunen van de franstalige heer-
serskaste kennende, mag men echter 
met zekerheid voorspellen, dat de 
bescheiden driehoek op lange ter
mijn het instrument moet worden 
om heel Vlaams Brabant voor Brus
sel in te palmen. We kennen de ver
langens van de brusselse regenten 
ter zake (zopas nog komt de brus
selse C.V.P. ons daaraan herinneren 
met haar uitgebreide lijst van brus
selse faciliteitengemeenten) en we
ten dus dat de frankofonen vanuit 
twee stellingen tegelijk deze oorlog 
voeren, een klassieke strategie die 
na 20 maanden zwijgen nu opnieuw 
aan het licht treedt. Dit « verleng
stuk van het mandement der bis
schoppen van 13 mei 1966 » (zoals 
Nothomb het ultimatum namens de 
blijkbaar te vroeg geboren leiders 
van Leuven Frans noemt) herinnert 
er ons meteen aan dat, hoezeer de 
bisschoppen hun macht aan twee 
akademische raden zouden overge
dragen hebben, ze nog steeds aan de 
bazis liggen van de huidige kontro-
verse. Zolang zij niet tot spreken 
kunnen gedwongen worden zal de 
toestand te Leuven en a fortiori een 
belangrijk element in de belgische 
krizis niet opgeklaard worden, ten
zij de vlaamse tegenstoot deze keer 
zo fel zou zijn, dat een einde wordt 
gemaakt aan de dubbelzinnigheid 
op episkopaal vlak en vandaar op 
politiek-kultureel vlak. De leuvense 
studenten bijten momenteel op
nieuw de spits af, maar worden eens 
te meer niet overal door de leiden
de opinie of wie daarvoor wil door
gaan gevolgd. Toch schijnt zich een 
wijziging in de reaktie van de stu
denten af te tekenen : de braafheid 
was er ditmaal van de eerste dag 
uit, misschien ook omdat men tans 
niet rechtstreeks purperen excellen
ties hoeft aan te vallen (hoezeer 

deze de hoofdverantwoordelijken 
blijven) doch de gewettigde veront
waardiging kan botvieren op meubi
lair en leken. Dat brengt ons trou
wens bij het geval De Somer, dat 
elders in dit nummer zijn beslag 
krijgt en waaruit meteen blijkt, dat 
van vlaams-akademische zijde de 
dubbelzinnigheid afwisselt met een 
duister machiavellisme. Tegenover 
deze dubbelzinnigheid is dus de 
waarschuwing niet overbodig, dat 
de Vlamingen niet in de val mogen 
trappen door het spel van het heen 
en weer kaatsen van de bal tussen 
bisschoppen en politieke macht. De 
bisschoppen moeten spreken ! 

rezultaten, onder verzwijging van de 
enorme aderlating die hij de belas
tingbetalende gemeenschap heeft 
doen ondergaan om deze rezultaten 
te bereiken. Ook hier kunnen we 
zijn betaalde lofschrijvers hoege
naamd niet volgen : als hij de kans 
krijgt, zal hij op de Vlamingen klop
pen, de vele blauwe plekken en ver
wondingen der laatste twee jaar 
liegen er niet om. Overigens een 
ander onrechtstreeks bewijs van de 
reeds gemaakte vaststelling dat de 
huidige regering op politiek vlak 
(waar toch het ware staatsman
schap wordt bewezen) geen sporen 
zal achterlaten. 

•^'^Htekeken 
UITGEHOLDE BOODSCHAP 

In het licht van Leuven januari 
1968 is het begrijpelijk, dat de 
« boodschap der niet gehouden be
loften » van premier Vanden Boey-
nants een heel andere dimensie ver
krijgt, juist omdat V.D.B, over de 
politieke problematiek in zijn 
nieuwjaarsboodschap in het vage 
bleef, niet alleen wat de feiten be
trof doch ook wat de bedreigingen 
aanging. De gendarm eriematrakken 
werden niet vermeld, maar ieder 
goed verstaander heeft begrepen 
wat deze vertegenwoordiger van het 
slachterssindikaat heeft bedoeld. 
Heeft hij trouwens zijn steun niet 
toegezegd aan het De Visscherplan 
(waarvan formulering en stijl de 
pen van Descamps verraden) ? Hij 
moge dan pogen achteraf deze 
steunverklaring (afgelegd op het 
C.V.P.-Kongres Leuven) af te zwak
ken, zijn brusselse mentaliteit en 
zijn brusselse « verdiensten » zijn de 
logenstraffing van zijn logenstraf
fing. 

Overigens was deze boodschap de 
opsomming van enkele financiële 

OBSKURANTISME 
Dat de B.S.P. al niet beter is 

blijkt uit het obskurantisme dat op 
de bijeenkomst der vlaamse socia
listische federaties schering en in
slag was, zogezegd omdat de inwen
dige keuken van de partij er ter 
sprake kwam. Alleen mandatarissen 
en partij-ambtenaren waren aanwe
zig, de militante bazis ontbrak. Van
daar dat Fayat zi''h moest inspan
nen om toch een embrio van mede
deling aan de pers te doen overhan
digen. In feite kwamen te Antwer
pen de socialisten bijeen, die te 
Klemskerke de nederlaag leden. Dat 
alleen stemt tot wantrouwen. 

BENELUX 
Op Hertoginnedal kwamen de 

Benelux-ministers van buitenlandse 
zaken bijeen om een houding te be
palen tegenover de engelse krizis in 
de E.E.G. Het werd een poging om 
de europese wagen weer aan het 
rollen te brengen door de suggestie, 
een permanent overlegsisteem met 
Engeland en de andere kandidaat-
leden in het leven te roepen. Het 
zou een soort E.E.G.-uitbreiding «op 

de zwarte markt » zijn, waarvan de 
kansen nog problematisch zijn. Vo
rige zomer had een gelijkaardige 
suggestie te Rome weinig sukses. Nu 
West-Duitsland en Italië sinds ein
de vorig jaar met een franse kater 
opgescheept zitten, zal ze misschien 
meer gehoor vinden. Maar in hoe
ver is deze Benelux-suggestie ook 
gemeend ? Benelux is op politiek 
vlak nog geen hechte werkelijkheid 
en wie de anglofiele Luns naast de 
bleke afwezigheidsmaniak Harmei 
ziet, koestert terecht twijfels. 

EKONOMISCHE ACHTERUITGANG 
Dit waren de hoofdlijnen van 

deze week. Een andere krachtlijn is 
de onmiskenbare ekonomische stag
natie (Van Offelen bekende in de 
Kamer dat nog 50 ondernemingen 
moeten sluiten !), gepaard met 
stijgende werkloosheid (41 % in 
enkele maanden tijds), stijgende 
openbare schuld (van 17,2 naar 22,5 
miljard in één jaar tijds), gehipote-
keerd door de ponddevaluatie en de 
dollarinkrimping, en met het spook
beeld dat 1968 de sluitende begro
ting van dit jaar in werkelijkheid 
met een deficit zal bedenken. Geen 
enkele ekonomist gelooft dat het 
brutto nationaal produkt de vereis
te 4 % stijging in 1968 zal bereiken. 
De meest optimistischen geraken 
nauwelijks aan 2,5 %. Dat verklaart 
waarschijnlijk het bezorgde — niet 
meer glunderende — gezicht van 
V.D.B, voor het kleine scherm. 

In mineurtoon hoorden we klan
ken over het verzet tegen d'Alcan-
tara's wetsontwerp tot hogere ves
tigingseisen voor de zelfstandigen, 
een ontwerp dat kans maakt ver
vangen te worden door onder mid-
denstandsdruk gezette senatoren ; 
het doekje voor het bloeden was. 
mee de vlaamse C.V.P. voor de dag 
kwam in de zaak Vivario (waarov-er 
onze Matthevssens interpelleerde) ; 
voorstel tot een paar vlaamse be
noemingen in het hoger legerkader: 
een kinderhand is gauw gevuld, 
want dat maakt de Vivano-kaak-
slag niet ongedaan ; de interpellatie 
Coppieters over de achteruitstelling 
van het postwezen in Vlaanderen, 
vooral dan door het onthouden van 
rangverheffing, één diskriminatie 
onder de vele in het belgisch. tans 
meer en meer wankelend establish
ment. 

P.D. 
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(Vervolg van blz. 3) 
het parlement : hij Hgt bij de bisschop
pen, die te Leuven de Inrichtende Macht 
Mjn. De bisschoppen, die sinds anderhalf 
jaar zwegen en de verwarring overhands 
lieten toenemen, moeten er eindelijk toe 
gebracht worden hun mening te zeggen, 
hun standpunt opnieuw te formuleren. 

Door de bal naar de politieke sektor te 
kaatsen, ontslaat De Somer zichzelf van de 
taak om aan zijn werkgevers nu eens de
finitief te vragen hoe de zaken staan en 
te zeggen dat hij er de brui san geeft, nog 
langer in het gareel te lopen op een weg 
waarvan hij de beslemming niet kent. 

In de allereerste plaats is het woord nu 
aan De Somer ! 

Indien hij zich uitspreekt légen de alge
mene studentensiaking, indien hij in ge
weten ervan oxertuigd is dat er heel wat 
anders kapot gemaakt wordt dan enkele 
ruiten wanneer studenten omwille van een 
eindeloze vertrouwenskrizis steeds weer het 
_vuur worden ingejaagd : dat hij dan zijn 
verantwoordelijkheid neme. Tegenover de 
bisschoppen én tegenover de gemeenschap. 

Dinsdagavond, toen de gendarmes te 
Leuven losgelaten werden om het plan der 
frankofonen de steun van hun matrakken 
te bezorgen, greep het zoveelste « koncert 
van het pro-rektoraat » plaats, een eksklu-
zieve kulturele aangelegenheid waarvan De 
Somer de honneurs waarneemt en de ge
meenschap de kosten betaalt : zoals destijds 
« brandde de stad terwijl de snaren tokkel
den... », 

• IK DE PERSWERELD 

bedenkingen 
bij 
groep één 

(w. jorissen) Terwijl de fransialige pers 
de buitenwereld en vooral de publiciteits-
wereld nog probeert te overbluffen, blijkt 
uit een grondige studie in de « Weekbe
richten van de Kredietbank » van I april 
1967, studie die verwonderlijk genoeg in 
de vlaainse perswereld niet de nodige be
langstelling kreeg, dat de oplage van de ne-
derlandstalige pers in ons land tans al ho
gers ligt dan de franstalige. We hebben 
van dit onderwerp destijds reeds uitvoerige 
aandacht geschonken maar willen er toch 
nog eens op terugkomen. 

Volgens ramingen van 1965 door de 
Dienst voor Publicitaire Verspreiding (De-
\ea) zou de belgische pers een oplage heb
ben van ca. 2.050.000 eksemplaren, waar
van 1.065.000 voor de nederlandstalige en 
985.000 voor de franstalige pers. In Vlaan
deren zouden nog min of meer 70.000 
franstalige kranten per dag gelezen wor
den. 
Vooi 50 t. h. is de nederlandstalige pers — 

wat het aantal eksemplaren betreft — ge-
koncentreerd te Brussel. Voor de fransta
lige pers bedraagt dit 70 t. h. 

De oplage van het geheel van het bel-
gisch dagbladwezen is stationair. 

Volgens een enquête van het In<;tituut 
voor Sociologie bij de V.U.B, zou de lek-
tuui \an belgische kranten tijdens de jong
ste 15 jaar met 5 t. h. afgenomen zijn. Al
leen de nederlandstalige kranten kunnen 
hun gezamenlijke oplage handhaven of 
zelfs lichtjes verhogen, dil door het demo-
kratizeringsppoces gepaard aan de onlfran-
sing. \'olgens dezelfde enquête zou het per
cent weekbladen tijdens de jongste 15 jaar 
met 12 t. h. gestegen zijn. 

De kranten worden trouwens meer en 
meer informatiebladen terwijl de opinie-
\orming meer naar de weekbladen ver
schuift. 

De reklame hcett de verschuiving van de 
nieerdeiheid van de oplage van de frans
talige naar de nederlandstalige pers niet 
gevolgd, al valt ook daar een verschuiving 
op te merken. Toch kiijgt de nederlands
talige pers met een oplage van 52 t. h. nog 
slechts 40 t. h. van de reklame toebedeeld. 
In België wordt trouwens slechts 720 fr. 
of 1,09 t. 1). van het nationaal inkomen be
steed aan reklame, tegen 2 tot 3 t. h. in 
de buurlanden. 

Het reklameinkomen van de kranten in 
België loopt echter achteruit, terwijl de 

huis - aan - huisreklame en de plaatselijke 
reklamebladen vooruit gaan. 

In de marge van dit beknopt artikel 
zullen de lezers wel belang stellen in de 
cijfers van de oplage van de kranten. 

Voor de franstalige pers heeft « Le Soir » 
de hoogste oplage, 205.000 en met haar bij
titels .?6'0.000. « La Dernière Heure » volgt 
met 123.000, « La Libre Belgique » heeft 
er ook 123.000 (daarvan echter 8.000 onder 
de liiel van de opgekochte « Gazette de 
Liège »). « Le Peuple » met « Le Monde 
du Travail » en « Le Travail » drukken 
samen op 53.000. 

De duitstalige krant « Grenz-Echo » heeft 
een oplage van 8.000. 

Voor de nederlandstalige pers heeft de 
groep « Standaard-Het Nieuwsblad » de 
hoogste oplage, 321.000 ex. 

« Het Laatste Nieuws », « De Nieuwe Ga
zet » volgt met 294.000 eksemplaren. 

» Het \'olk » heeft een oplage van 
216.000, samen met de « Nieuwe Gids ». 

« De Gazet van Antwerpen » met « De 
Gazet van Mechelen » volgt nadien met 
181.000 ex. 

« De Volksgazet » drukt 91.000 nummers, 
« Het Belang van Limburg » 56.000 en 
« Vooruit » 37.000. 

De groep « Vers 1'Avenir » wordt op 
68.000 eksemplaren geschat, « Le Journal 
de Charleroi » op 62.000, « La Wallonië » 
op 27.000 en « La Cité » op 30.000. 

De groep « Le Soir » gaat achteruit. 
Men wijt dit aan het opgeven van haar 
neutraal karakter. Ook in het verleden 
kreeg « Le Soir » tweemaal een klop, tij
dens de strijd Van Zeeland - Degrelle en 
tijdens de koningskwestie. Tweemaal koos 
ze partij en tweemaal kreeg ze de klappen. 
Nu heeft ze het F.D.F, en de P.V.V. belang 
gegeven, maar bekoopt dit door een besten
dige vermindering aan oplage. 

« De Standaard » en « De Gazet van 
Antwerpen » daarentegen gaan vooruit. 

Samen met « Het Belang van Limbing > 

hebben deze beide leeds sterke groepen 
een akkoord gesloten, « Groep Een ». De 
samenwerking slaat voorlopig alleen op hei 
publicitaire vlak : er zal voor alle dagbla
den van die groep eenzelfde tarief gelden. 
De vraag is echter of hel daarbij zal blij-
ven. 

• BIJ DE LEUVENSE OEKAZE 

maurits de wilde 
Een gezonde demokratie kan slechts groeien uit een zo breed mogelijke in

formatie. De geachte staatsburger wordt om de vier jaar verzocht, ergens een 
bolletje zwart te maken achter de naam van een meneer die voor een aantal 
problemen een aantal oplossingen beweert te hebben. De gang naar de stembus 
heeft echter niet de minste zin, wanneer de staatsburger niet in de mogelijkheid 
wordt gesteld zich over de beweringen van de meneer een zo juist mogelijk beeld 
te vormen. Algemene stemplicht kan niets anders betekenen dan algemene plicht 
om zich met de dingen van de staat bezig te houden. En er zich mee bezig hou
den veronderstelt, dat men van wanten weet. 

Deze algemene beginselen, die wel een even algemene goedkeurnig wegdra
gen, leiden tot besluiten. Waarvan wellicht het belangrijkste is dat de gezagdra
gers de kennis der staatsburgers moeten bevorderen en verbreden. Op ahtieve 
wijze dc^r menselijke bestuursvormen, waarin woord en wederwoord hun plaats 
krijgen. Op passieve wijze door het strikt handhaven van een zo breed moge
lijke wijze van voorlichting. 

Als dergelijke algemene beginselen inderdaad behoren tot het wezen zelf van 
de demokratie, dan is aan het geval Maurits De Wilde af te meten hoe ver we 
in dit land afgedwaald zijn van de demokratische weg. 

Het is niet helemaal overbodig, in deze tijd van korte geheugens de zaak 
Zwartberg even uit de doeken te doen, altans voor •iover Maurits De Wilde er 
mee te maken hau. 

Toen einde 1965 — begin 1966 het vuur onder de as begon te smeulen in 
de limburgse mijnstreek, zette De Wilde zich aan het werk om een dokumen-
taire over het probleem te maken. 

Tijdens die reportage plukte hij uit de mond van een paar warmgelopen 
hleursindikalisten enkele verklaringen genre « we zullen vechten tot de laatste 
man ». Einde januari kwam. dan te Genk de zwarte maandag, met de direkle ka-
pitulatie van de vakbonden. Twee dagen later moest De Wilde's reportage top 
het scherm komen, met daarin de hrandverklaringen van de sindikalisten. Op 
verzoek van CVP-minister De Clerck werd de uitzending van woensdag naar 
vrijdag verschoven, omdat men « van hoge) hand » meende dat de uitzending 
op de vooravond van de begrafenis der Zwartbergslachtoffers inopportuun was. 
Maar vrijdagsavond kwam geen De Wilde op het scherm : de tcenmalige BSP-
CV P-regering had ingegrepen en legde verbod op zelfs voor uitzending van de 
gekuiste versie, waarmee De Wilde had ingestemd. 

Het toeval wilde dat enkele dagen later, op woensdag 16 februari, aan De 
Wilde de Bert Leysenprijs overhandigd werd voor het Panorama-programma 
« De staking der antwerpse havenkapiteins ». De Wilde kwam de prijs ontvan
gen en maakte van de gelegenheid gebruik om een opgemerkte « gelegenheids »-
redevoering te Ifouden : « Wanneer aan het streven naar openhartigheid een 
prijs wordt toegekend, dan moet openhartigheid in ons huidig bestel luel een 
bijzonder verschijnsel zijn. Een drietal weken geleden heeft de TV-nieuwsafde
ling een jaar na de tans geprijsde reportage een wel uiterst zware morele klap 
gekregen in haar moeizame, maar zo noodzakelijke opgang naar vohuaardige in
formatie. Het is voor hen die meenden, van -Oolwaardige objektieve informatie 
in BRT-verband hun levenstaak te kunnen maken, een onzeglijk pijnlijke tijd 
geweest. 

Pijnlijk, omdat de BRT-mensen moeten lezen dat hun vertrouivde huis een 
doodgewone zuil is, een verlengstuk van hier en ginder, en dat zijzelf onderwor
pen en onmachtig sukkelaars zijn, die niet de naam van joernalist verdienen ». 

Nota voor het nageslacht : dezelfde avond werd de TV-reportage x\>or de 
derde maal van het scherm geveegd door een regeringsoekaze. Op vrijdag 4 
maart werd ze uiteindelijk dan toch , vermin kt enverknipt, uitgezonden. En De 
Wilde moest dulden dat een bitse, ondeskundige en zwak-replikerende Spinoy 
— opdat ogenblik ontslagnemend minister en dus gewoon burgertje Jtofl/i ie
dereen — het rrtönopolie kreeg van een praatstaartje bij het programma. 

De regeringen veranderen van sar^enstelling, de ministerposten van naam : 
de mentaliteit blijft. De naam van joernalist onwaardig, fabrikant ven eenzijdige 
en niet-objektieve stukken, nieuwssukkel die zich te beperken heeft tot wat een 
van machtswellust bezopen minister oorbaar acht : De Wilde heeft het opnieuw 
mogen beleven. Vanwege een ander minister. De genaamde De Saeger. Die ge
weigerd had, mee te werken aan een reportage over de havenproblemen en die 
zi,n ambtenaren spreekverbod had opgelegd. Die zegde, al van op voorhand te 
hebben geweten dat de reportage De Wilde niet ^bjektief zou zijn. Die trou
wens alles op voorhand weet. Tot en met dat van de brug van Pulle, waarschijn-

Eigenlijk staat de naam van Maurits De Wilde ten onrechte boven dit stuk 
H ant de zaak van de ongelooflijk onbeschofte verklaring van De Saeger oaat 

ver mt boven De Wilde, boven de inhoud en de strekking van diens reporïa<re, 
boven het incident van één dag. « Wij allemaal > had de titel horen te zijn. 

Want « wij allemaal ^ de gewant lui, de belastingbetalers en de stemse-
rechtige burgers, hebben de mep van de mechelse ^nbeschofterik gekregen. Wij 
allemaal zijn door hem beoordeeld en veroordeeld als te snullig, te bekrompen 
en getvoonweg te stom om er voorlichting aan te spenderen. 

dio Genes. 

de taal 
der 
obskurantisten 

(red.) Als een rode draad loopt doorheen 
de teksten, die de verhoudingen tussen 
het belgisch episkopaat en de Inrichten-
de Macht der leuvense universiteit en de 
Vlaamse onderdanen heten te regelen, de 
toon van onverzoenlijke betweterigheid, 
van laatdunkende zelfgenoegzaamheid. In 
de mandementen, verordeningen en plan
nen over en voor Leuven is er geen plaats 
voor woord en wederwoord, voor dialoog, 
en gesprek. Het argument van de markt-
kramer (« c'est a prendre ou k laisser »)] 
is opperste wijsheid; de zalvende herder
stijl ruimt bij die gelegenheid plaats voor 
het arrogante bevel. 

In 1906 heette het : « De Vlamingen 
die een belgische universiteit zouden wil
len vervlaamsen, hebben niet voldoende 
nagedacht over de verheven rol die een 
universiteit moet vervullen. Indien hun ei
sen zouden worden ingewilligd, dan zou 
het vlaamse ras meteen gedoemd worden 
tot een minderwaardige pozitie in de uni
versele konkurrentie. Degenen die een 
Vlaamse katolieke universiteit eisen, vra
gen aan de belgische katolieken op over
bodige en gevaarlijke wijze het onmoge
lijke (...). De redenen die ons er toe aan
zetten om de gedachte aan een vlaamse 
universiteit in België te verwerpen, bren
gen er ons eveneens toe om ons te ver
zetten tegen de invoering van het Vlaams 
als enige of voornaamste taal in het hu-
maniora-onderwijs ». 

Zestig jaar later, bij het mandement van 
13 mei 1966, was de loon nog steeds de
zelfde, alhoewel op dat ogenblik de wind 
van het koncilie — te Rome (maar alleen 
te Rome dan) aangewakkerd door een Sue-
nens — reeds heel wat stofresten had weg
gejaagd : « Nu de beslissingen genomen 
zijn willen we ze, vrij van elke drukking, 
met beslistheid doorvoeren en vragen wij 
aan allen, ze te aanvaarden. Deze oproep 
wordt een verordening waar het gaat om 
de leden van het wetenschappelijk, akade-
misch en administratief personeel van de 
beide taalstelsels ». 

De inhoud en vooral de toon van deze 
veroixiening heeft twee jaar geleden de 
mei-revolutie in Vlaanderen ontketend, 
met haar pijnlijke gevolgen ook voor de 
katolieke gemeenschap en de kristelijke ge
wetens in Vlaanderen. 

Het expansieplan van Leuven-Frans, me
de opgesteld en getekend door twee mon
seigneurs, slaat dezelfde arrogante toon 
aan : « Het behoud te Leuven van een 
franstalige sektie (...) is beschouwd gewor
den door de leden van de Inrichtende 
Macht als het postulaat van iedere diskus-
sie over de nieuwe vestigingen. Deze on
dubbelzinnige beslissing, waarvan de In
richtende Macht gezegd heeft ze « met 
beslistheid en vrij van elke drukking te 
zullen uitvoeren », is inderdaad de voor
naamste waarborg voor de leefbaarheid van 
de katolieke universiteit te Leuven. Dien
tengevolge zijn de akademische overheden 
van de franstalige afdeling bereid, ieder 
gesprek aan te gaan over de expansieplan-
nen met wie deze beslissing loyaal aanvaar
den ». 

Aan duidelijkheid laat deze tekst eens te 
meer niets te wensen over : wie onvoor
waardelijk met de'heren akkoord is, wordt 
nog wel waardig geacht dat men het woord 
tol hem richt om hem de verdere bevelen 
mee te delen. 

Voor wie niet akkoord is, speelt geen 
enkele regel van dialoog. Zelfs niet van 
elementaire kristelijke naastenliefde. Bui
ten de zegen « in articulo mortis » heeft 
hij recht op niets. 

file:///orming
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DOSFELINSTITUUT 

De kursisten worden er 
aan herinnerd dat er 
morgen zondag, 21 janua
ri, les gegeven wordt te 
Leuven in de salons Ge
orges. De week nadien, 
op zondag 28 januari, 
komt dan Gent aan de 
beurt in de vergaderzaal 
van V.T.B.-V.A.B. 

VIVARIO 
( Deze week heeft onze volks
vertegenwoordiger Mattheys-
sens in de Kamer geïnterpel
leerd over het geval Vivario. 
^ Naar aanleiding van deze in
terpellatie en trouwens bij een 
^antal andere gelegenheden 
^hebben de vlaamse C.V.P.-ers 
met heel veel omhaal verteld 

'« dat het de laatstse keer » ge-
,.weest is en « dat er kompensa-
Jiebenoemingen moeten ko
mmen ». Uitzondering gemaakt 
jVoor C.V.P.-volksvert. De Vlies 
>Jie het ontslag van Vivario eis-

^e, is heel deze koude drukte 
gewoonweg bedrog : de kandi-
"ïïatuur Vivario werd immers 
gesteund door vlaamse C.V.P.-
pfers, onder wie de voornaamste 
P.W. Segers was. 
[ Er is echter méér : de benoe-
^ming van een eentalig franko-
Jfoon tot de hoogste funktie in 
^i jn diensten is alles behalve 
een uitzondering. De Vivario-
gevallen zijn ontelbaar, in alle 
diensten en administraties. 

EEN (ONVOLLEDIG): 

LIJSTJE 
Vivario, eentalig frankofoon, 

is de hoogste militair van het 
land. De hoogste magistraat 
van het land, de eerste voorzit
ter van het Hof van Kassatie 
Pagot, is ook 'n eentalige fran
kofoon. 't Zelfde geldt voor de 
eerste voorzitter van het Re
kenhof, Bouttefeux. Sommer-
hausen, eerste voorzitter van 
'de Raad van State, is ook al 
'n frankofoon, evenals Ansiaux, 
prezident van de Nationale 
Bank. Drechsel, voorzitter van 
de Nationale Spaar- en Lijf-

rentekas, is eveneens een fran
kofoon . 

Het lijstje is verre van volle
dig, maar omvat toch enkele 
van de bijzonderste ambten die 
in ons land te begeven zijn. 

Zoals men ziet hebben we al
le redenen om het geval Viva
rio niet als een uitzonderinge
tje te beschouwen. En om over 
te stromen van dankbaarheid 
jegens de drie traditionele par
tijen en vooral de Vlamingen 
in die partijen, die bij elk van 
deze benoemingen ja geknikt 
hebben, er al dan niet bijvoe
gend dat « het de laatste keer 
was », 

TWEETALIGHEIDS-

KAMPIOCN 
Bij de benoeming van Viva

rio weze nog aangestipt, dat ze 
gedaan werd door een regering 
die voorgezeten wordt door 
een der grote officiële kampi
oenen van de tweetaligheid, 
Van den Boeynants. 

Voor de duizendste keer is 
daarmee bewezen, wat die 
tweetaligheidskampioenen ei
genlijk willen : de kennis van 
het Frans bij de Vlamingen zo 
verplichtend mogelijk te ma
ken en tegelijkertijd de onwil 
van franstalige topambtenaren 
om Nederlands te Ieren, belo
nen met benoemingen tot de al
lerhoogste funktie. 

Meer dan een- kwarteeuw 
heeft Vivario niet alleen de 
tijd, maar ook de wettelijke 
verplichting gehad om Neder
lands te leren. Hij deed het 
niet. Van een man op zijn ni
veau, die dan toch ook het En
gels onder de knie heeft gekre
gen, kan niet aanvaard worden 
dat hij te stom zou zijn om Ne
derlands te leren. Het is dus 
zuivere onwil, bewuste sabota
ge van de wetten geweest. 

De eentalig-franse onwil nu 
werd beloond door de grote 
kampioen van de tweetaligheid, 
de zich Waal noemende klein
zoon van de mechelse arbeider 
Van den Boeynants. 

TERREUR 
Verleden donderdag waren 

er te Leuven reeds meer dan 
vierhonderd opleidingen ge
beurd. De leuvense rijkswacht-

DE NIEUWE INDEX 
DER KLEINHANDELSPRIJZEN 

Leuven, een stad die door de frankofonen alleen kan bezet gehouden worden door er een garni' 
zoen te leggen, met opdracht om ongenadig op te treden tegen al wie het met die bezetting niet 

eens is. 

kazerne zag er doorlopend uit 
als een koncentratiekamp. 

Een student, de praeses van 
de Vakbondswacht Dirk Dewil-
deman, werd voor een maand 
onder aanhoudingsmandaat ge
plaatst. Het zag er donderdag-
voormiddag naar uit dat een
zelfde lot Pol Goossens en Ver-
bondspraeses Dauwe zou wor
den beschoren. Dauwe werd 
's namiddags vrijgelaten. 

IN DE UNIVERSITEIT 
Uit talloze getuigenissen 

blijkt, dat het optreden van de 
rijkswacht — die nog nooit zo 
massaal te Leuven samenge
trokken werd — buitengewoon 
brutaal en hardhandig is. De 
matrak en de geweerkolf zijn 
eens te meer het logisch ver
lengstuk van de oekazen der 
frankofone bezetters. 

De studenten zijn vooral — 
en terecht — woedend omwille 
van het feit dat de rijkswacht 
zich in tal van imiversitaire ge
bouwen geïnstalleerd heeft. Zij 
eisen de ontruiming van deze 
gebouwen door de kozakken 
van Etterbeek en zij heten het 
onduldbaar, dat hen binnen de 
universiteitsgebouwen 't recht 
op vergaderen en spreken ont
zegd wordt. 

Naar verluidt handelt de 
rijkswacht terzake in afspraak 
en op verzoek van mgr. Des-

camp, rektor van de universi
teit en titelvoerend bisschop 
van Tunis. Descamp is er blijk
baar van overtuigd dat noord-
afrikaanse kolonizatiepraktij-
ken en -repressies te Leuven 
opperbest op hun plaats zijn. 

EKSPLOZIEF 
De stemming onder de vlaam

se studenten is uiterst eksplo-
zief. De oekaze van Leuven-
Frans heeft zo mogelijk nog 
méér koude woede veroorzaakt 
dan het mandement van de 
bisschoppen destijds. 

De radikalizering van de stu-
dentenaktie blijkt uit het feit 
dat er nu — in tegenstelling 
met mei 1966 — gegrepen 
wordt naar gevaarlijke dingen, 
zoals molotovcocktails. 
De verantwoordelijkheid voor 

deze radikalizering ligt bij hen, 
die sinds bijna twee jaar de 
leuvense universiteit gestort 
hebben in een ongelooflijke ge-
zagskrizis . 

Ten overstaan van het stil
zwijgen, de lafheid en de on
verantwoordelijkheid van hen 
die te Leuven 't morele en het 
werkelijke gezag op het hoog
ste vlak vertegenwoordigen, 
ten overstaan ook van de weer
zinwekkende wijze waarop de 
unitaristen hun leuvense ves
ting letterlijk met geweld be
zet houden, is de radikalize

ring van de vlaamse studenten 
een verschijnsel dat onvermij
delijk is. 

NIET VOLDOENDE 

DISKREET 
De P.V.V. heeft in Vlaande

ren een — diskrete — opinie
peiling laten verrichten, waar
bij ongeveer 3.000 personen 
werden ondervraagd over de 
aanstaande verkiezingen. De 
vraag werd gesteld, voor welke 
partij de betrokkenen zullen 
kiezen in 1969. De antwoorden 
komen hierop neer dat de on
derzoekers mochten besluiten 
tot een status-quo voor de 
P.V.V., een achteruitgang met 
elk vijf zetels voor de C.V.P. en 
de B.S.P. en vooruitgang met 
10 voor de V.U. Dat is voor 
de V.U. lang niet slecht en dat 
zal samen met de stagnatie van 
de P.V.V. zelf wel een der rede
nen zijn, waarom de P.V.V. de
ze uitslag even diskreet behan
delt als de verrichting van het 
opinie-onderzoek zelf. Overi
gens mag men deze uitslag ge
vleid noemen voor de P.V.V. en 
zonder ons te veel te bezondi
gen aan eigenwaan mogen we 
stellen dat zo een V.U.-vooruit-
gang van 10 ons niet zou ver
wonderen een status-quo voor 
de P.V.V., die zovelen heeft be
drogen, ons wel zou verbazen. 

Eindelijk is het zover : van januari 1968 
af zal het departement van Ekonomische 
Zaken een nieuw indexcijfer publiceren, 
dat voortaan « Prijsindexcijfer bij kon-
suniptie •» zal heten. In dit blad hebben 
wij reeds gewezen op de onvolkomenheid 
van de oude index en de dringend noodza
kelijke vernieuwing. 

Waarin bestaat deze nu ? De grondbe
ginselen van de vroegere techniek werden 
behouden, maar de elementen werden aan
gepast aan de gewijzigde verbruiksstruk-
tuur, aldus de minister. 

Het bazisjaar 1953 wordt vervangen 
door 1966. Dat jaar zal dus index 100 heb
ben en daarmede zal de nieuwe index van 
januari worden vergeleken. Verder werd 
het aantal posten van 65 op 77 gebracht. 
Hier zit reeds een eerste zware fout : het 
aantal is veruit ontoereikend om een de
gelijk gemiddelde te kunnen bekomen. 
iWel wordt deze onvolkomenheid enigs
zins verbeterd door de opvoering van het 
aantal kwaliteiten of artikelen van 79 tot 
147. Herinneren we er aan dat de 65 pos
ten van de oude index 35 voedingspro-
dukten, 25 niet-voedingsprodukten en 5 
diensten waren opgenomen. Wanneer men 
rekening houdt met de verschillende kwa-
hteiten van eenzelfde produkt, bekwam 
men resp. 32, 28,5 en 16,5 op 77 in totaal. 

Deze samenstelling werd eveneens ge-
•wiizigd : op 147 artikelen, soorten of kwa

liteiten van de nieuwe index behoren er 
60 tot de voedingswaren, 48 tot de niet-
voedingswaren en 39 tot de diensten. Deze 
aanpassing, waarbij meer belang wordt 
gehecht aan de diensten, drong zich 
seder lang op. Het valt echter te betreu
ren dat de minister van Ekonomische Za
ken nog steeds de gelegenheid niet heeft 
gevonden belangrijke posten van het ge
zinsbudget zoals huishuur of aflossing van 
hipotekaire lening op te nemen ! 

De wijye waarop de prijzen worden op
genomen, blijft dezelfde : in 62 gemeenten 
van het land worden de opnamen in on-
ge\eer 3.500 winkels verricht. Voor het 
vlaamse land zijn het de gemeenten Ant
werpen, Mechelen, Turnhout, Lier, Boom, 
Leuven, Tienen, Asse, Diest, Brugge, Oost
ende, Kortrijk, Roeselare, Poperinge, 
Tielt, Veurne, Gent, Aalst, Sint-Niklaas, 
Dendermonde, Oudenaarde, Eeklo, Has
selt, Sint-Truiden, Tongeren, Maaseik, 
Bilzen en Borgloon. 

De bekomen cijfers worden dan met een 
wegingskoeficient, gesteund op het bevol
kingscijfer, omgerekend tot een provin
ciale index. Hier gebeurt nu ook een aan
passing door de bevolking van 31.12.1965 
tot bazis te nemen en rekening_ te houden 
met de wijzigingen aan de administratieve 
grenzen. 

De bezochte magazijnen behoren tot de 
verschillende distributievormen en hun 

aantal schommelt volgens de belangrijk
heid ^an de centra. De opnamen voor 
Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Char
leroi zullen meer gespreid worden over de 
agglomeraties. 

De berekening van de rijksindex ge-
beui-t ten slotte op dezelfde wijze als 
voorheen : door na weging van de pro
vinciale indexcijfers het globaal gemid
delde te nemen. Tans wordt dit echter om
gerekend op bazis 1966 = 100, in plaats 
van op bazis 1953. 

Laat ons tot besluit nog even een blik 
werpen op de oude index, volgens de ge
meente en de provincie. Het zal u opval
len, hoe de vlaamse gewesten (zoals het 

steeds is geweest trouwens) de hoogste 
cijfers behalen. Helaas gaat het nu niet 
om welvaartsindices, maar om de kosten 
ven het levensonderhoud... 

De vlaamse gemeenten van Brabant 
(Leuven, Tienen, Asse en Diest) hebben 
alle 135 : Brussel 133. 

De waalse provincies liggen alle bene
den het rijksindexciifer van 134,76 • Hene
gouwen 133,1, Luik 134,0, Luxemburg 
131,8 en Namen 133,4. 

Aan deze ongeliikheid zal, vreten wij, 
ook de nieuwe « index bij kousuniptie » 
niet \eel veranderen. 

E. SLOSSE. 

INDEX VAN DE laEJKHANDELSPRIJZEN 
Antwerpeif 
Mechelen 
Turnhout 
Lier 
Boom 

Provincie Antwerpen 

Brugge 
Oostende 
Kortrijk 
Roeselare 
Poperinge 
Tielt 
Veurne 
Moeskroen (valt weg 
voor de nieuwe index) 

Prov. West-VlMBderen 

135 
137 
137 
137 
135 

135,8 

138 
138 
136 
137 
138 
138 
140 

137 

137.7 

(1953 = 100) 
Gent 
Aalst 
Sint-Niklaas 
Dendermonde 
Oudenaarde 
Eeklo 

Prov. Oost-VI. : 

Hasselt 
Sint-Truiden 
Tongeren 
Maaseik 
Bilzen 
Borgloon 

Prov. Liraburg 

oktober 1967. 
136 
137 
138 
Iw.. 
137 
135 

136,( 

135 
136 
135 
135 
136 
135 

135,1 
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A B O N N E M E N T E N S L A G 

Op de pagina « Bewegings
wijzer » vinden onze lezers de 
s t and van de abonnementen
slag op zondag 14 januar i . On
danks het ui terst slechte weer 
van verleden week is er toch 
een merkbare vooruitgang ge
weest . 

Op deze plaats geven we 
graag een pluim aan het arron
dissement Brussel, waa r tans 
alle afdelingen in het spoor van 
Kraainem oprukken naar een 
overschrijding van een streef-
no rm . Een pluim ook voor de 
afdeling Geeraardsbergen die 
momentee l ergens tussen 150 
en 200 % van haar s treefnorm 
hangt en die niet zinnens is, 
h e t daarbij te laten. 

O P NON-AKTIEF ? 

Elders in dit blad wijden we 
een kroniek aan Maurits De 
Wilde en de manier, waarop De 
Saeger deze verdienstelijke 
T.V.-joernalist te lijf is gegaan. 

Het ziet er naar uit dat mi
nisteriële oekazen hun doel be
reiken, ook (en wellicht : over
al ?) in de B.R.T. Naar ver
luidt zou De Wilde geen op
drach ten meer krijgen en 
word t hij niet eens naar de re-
dakt ie uitgenodigd. 

Vrijdag 26 januar i krijgt hij 
in ieder geval zijn Prijs van de 

T.V.-kritiek overhandigd. We 
zijn benieuwd of hij te dezer 
gelegenheid weer zal u i tpakken 
met een gelegenheidsrede die 
er geen doekjes rond doet ... 

O P D E T E N E N GETRAPT 

We hebben reeds een paar 
maal er op gewezen dat een 
aantal ministers een nieuwe 
manier hebben ontdekt om on
beschoft te zijn : door het niet-
beantwoorden nl. van parle
menta i re vragen. In ieder Bul
letin wordt de lijst van niet-be-
antwoorde vragen langer en 
langer... 

Wim Jorissen heeft een ver
zoek ingediend om tijdens het 
senatoriaal vragenuurt je de 
eerste-minister daarover eens 
aan de tand te mogen voelen 
en hem te zeggen, dat de nieu
we stijl toch niet helemaal de 
beleefdheid moet ui ts lui ten. 
Uitstekend initiatief ! 

G O E D ZO ! 

Een man die zich dezer da
gen te Leuven zeer moedig en 
rezoluut heeft gedragen is — 
naar we van verschillende zij
den vernamen — prof. Van 
Windekens, ondervoorzi t ter 
van de Akademische Raad en 
de kaan van Wijsbegeerte en 
Letteren. 

De prof maak te van zijn ha r t 

geen moordkui l en zegde al 
wie het aanbelangde, dat er te 
Leuven veel te lang getalmd 
was en dat het niet opging, de 
poli t iek die tot een faljiet ge
voerd had nog langer voort te 
zetten. 

P L A N N I N G EN 

VOORUITZICHT 
De zeebrugse cokesfabriek 

wordt , ten gevolge van het in-

SCHEEFHEUPIG 
Af en toe lukt het blijkbaar nog, te ont

snappen aan de sterke druk van de eko-
nomische organizatie van ons leven. Af en 
toe lukt het iemand, het spel van zijn 
geest gedrukt te krijgen. Enkele jaren ge
leden verscheen zo « Die Technik der Dik-
tatur », aangeboden als een nagelaten en 
terug ontdekt werk van de griekse filo-
zoof Aristoteles, maar in feite een verruk
kelijke, fijn-spottende en ironizerende kri
tiek van de eigen tijd. 

De pseudo-Aristoteles van de twintigste 
eeuw is zelfs in zijn stijl speelser en lich
ter dan de echte Aristoteles, maar toch 
zonder enige oppervlakkigheid. Zo kan in 
een verhaal één enkele zin, die op zich
zelf bijkomstig lijkt, aanleiding worden 
tot een verscherpt inzicht. « Onze » Aris
toteles verhaalt, hoe de begaafde en licht
zinnige Alkibiades de draak wil steken 
met de toenmahge griekse strandzeden. 
Tegen de heersende zeden in beslist hij, 
met zijn vrienden en begeleid door fluit
spelers, mét een lendedoek en met een 
pluim in bet haar te gaan baden. Dit ver
wekt uiteraard groot opzien en daarna 
spottend gelach. Maar zij houden vol, en 
nu gebeurt dit : als zij de derde keer zo 
onbeschaamd gekleed naar het strand 
trekken staat hen daar reeds een scheef-
heupige grijsaard op te wachten die zich 
ook al met een lendendoek heeft bekleed 
en die e\eneens een veer in het haar 
draagt. 

Deze scheefheupige verschijnt maar in 
die ene zin. In het verhaal zelf en in het 
gehele werk bestaat hij verder zelfs niet 
meer. En toch is hij een verrukkelijk 
beeld van een gehele groep mensen ; hij 
IS zonder meer een t jpe van alle landen 
en alle tijden. De scheefheupige na-aper 
van een nieuwe mode die niet voor hem 
IS. De scheefheupige meeloper in een op
tocht die voor hem te vlug gaat, maar die 
hij niet missen wil. 

In wat men met enige schroom toch nog 
normale verhoudingen zou willen noemen 
moéten er in een gemeenschap, in een 
groep, in een volk verschillen en span
ningen bestaan. Er zijn inderdaad man

nen en vrouwen, wat zij die deklameren 
over de gelijkheid van de geslachten en 
over het éne mensenbegrip ook beweren. 
Er zijn inderdaad ouderen en jongeren, 
hoezeer de ouderen — deze uitgelezen 
scheefheupigen ! — ook trachten als jon
geren door te gaan. Er zijn minder en 
meer ontwikkelden, zoals er minder en 
meer verstandigen, minder en meer toege-
wijden zijn. En het is telkens een verval
sing ook maar één enkele van deze ver
schillen, die onvermijdelijk oppozities en 
spanningen worden, te willen ontkennen. 
Te menen dat ze ophouden te bestaan als 
er niet meer wordt over nagedacht, als 
er niets meer wordt over gezegd en ge
schreven. 

Vele tientallen jaren geleden, toen de 
oude Nemrod nog enigszins jong was, las 
hij ergens dat de echte goedheid hierin 
bestaat dat de ouden goed zijn voor de 
jongeren en de jongeren goed zijn voor de 
ouderen. De verklaring hiervan is wel : 
dat het zo moeilijk is goed te zijn voor 
wie heel veel van iemand verschilt ! 
Ouderen moeten niet verwachten dat de 
jongeren « oud doen », evenmin moeten 
zij zelf uiterlijk en omwille van het ap
plaus « jong doen •». De jeugd van de 
ouderen bestaat hierin dat zij het recht 
van de jongeren jong te zijn eerbiedigen. 
De waarde van de jeugd blijkt niet door 
het na-apen van de ouderen, maar door 
het aanvaarden dat er ouderen zijn. 

Scheefheupigen, ouderen én jongeren 
verbreken de spanning, wekken een 
schijnbare harmonie : alsof het uitstoten 
van een enkele machtig langgerekte toon 
ooit harmonie kan genoemd worden ! Zou 
de échte, niet de gedeklameerde, verdraag
zaamheid niet hiermee beginnen, te aan
vaarden dat de ouderen niet anders dan 
oud kunnen zijn, en de jongeren niet an
ders dan jong ? Een gemeenplaats ? Dan 
toch alleen \oor wie slechts de woorden 
leest en niet naar de werkelijkheid grijpt, 
die als een wereld achter de wooulen 
schuilt. 

NEMROD, 

voeren van aardgas, met slui
t ing bedreigd. Een 200-tal ar
be iders zouden de laan uitge
s tuu rd worden en rond hun 
herklasser ing stellen e r zich 
bi jna onoplosbare problemen. 

Een zoveelste schi t terend be
wijs van de planning en he t 
vooruitzicht op he t departe
ment van Ekonomische Zaken, 
waa r de nul Van Offelen schit
t e r t in al zijn b lauwe onbelang
ri jkheid. 

T W E E D E H A N D S 

Als « geheim wapen » tegen 
de frankofone leuvense expan-
sieplannen dreigde de vlaamse 
C.V.P. deze week nog m a a r 
eens, uit te pakken met het 
wetsvoorstel Verroken. 

Om méér dan één reden is 
dit een doorzichtig maneuver-
tje. Ten eerste is — zoals we el
ders schreven — het woord n u 
ook eens aan de bisschoppen. 
E n vervolgens werd het wets
voorstel Verroken nog voor de 
kers tvakant ie te rug ingediend 
door de V.U.-Kamerfraktie. 
Verleden dinsdag drong Mau
r i ts Coppieters t rouwens bij 
Kamervoorzi t ter Van Acker er 
op aan, da t dit V.U.-voorstel zo 
spoedig mogelijk aan de orde 
zou worden gesteld. 

De vlaamse C.V.P.-vleugel 
moet zich vooral niet inbeelden 
alti jd de reakt ies van de pu
blieke opinie te kunnen afrem
men me t tweedehands-afleg-
gertjes ! 

G O E D E B E U R T . . . 

Het jongste paneelgesprek 
vorige week in de T.V. was ge
wijd aan de decentral izatie en 
de dekoncentra t ie . Deelne-
menden waren de heren Tinde-
mans (C.V.P.), Vranckx 
(B.S.P.), Poma (P.V.V.) en 
Schiltz (V.U.); als gesprekslei
der t r ad de heer Hemmerech t s 
op. Poma leidde het debat in 
met een verwarde uitleg over 
de vizie van zijn par t i j die no
ta bene desti jds van de ronde-
tafelkonferentie, waa r o.m. een 
akkoord over decentralizatie 
en dekoncentra t ie moes t be
reikt worden, wegliep doch 
tans in de regering zich op
werpt als de ui tvoerder van de 
beslui ten van deze konferentie. 
De heren Vranckx en Tinde-
mans gingen verder dan de re
geringsvoorstellen, wat nor
maal is als men hun persoon
lijke opvat t ingen kent en deze 
van hun par t i j . 

De heer Schiltz ver tolkte he t 
s t andpun t van de V.U., nl. bin
nen het kader van het tema een 
veel rech ts t reekser kon t ak t 
tussen gemeenten en centra le 
mach ten en bui ten he t kade r 
van de diskussie, doch als on
vermijdeli jke konsekwent ie , de 
erkenning via he t federal isme 
van de werkel i jkheden die 
Vlaanderen en Wallonië he ten . 

— V O O R SCHILTZ 

EN V . U . 
Daarmee wierp Schiltz an

dermaa l de knuppel in he t 
hoenderhok en k w a m m e e r 
dan de helft yan deze paneel-
djskussie neer op een gedach-
tenstr i jd over he t federal isme 
en niet meer over decentraliza
tie en dekoncentra t ie . Door d e 
ijzeren logika der feiten wjiren 
de vertegenwoordigers der dr ie 
t radi t ionele par t i jen als he t 
ware gedwongen, op de spi tse 
en in zakelijke terminologie 
voorgedragen tezis van de hee r 
Schiltz nade r in te gaan. De 
heer Poma was zo mogeli jk 
nog zwakker in zijn repliek, de 
heer Tindemans nog wat bitsi-
ger me t he t gekende ui twi j -
k ingsmaneuver (« federalist , 
m a a r dan alleen op europees 
vlak » en « federal isme in Bel
gië is een avontuur in he t on
bekende »). Dit lokte bij de h . 
Schiltz een passende verwij
zing naa r he t verdrag van Ro
me ui t : ook daar is men me t 
een federalizatie begonnen, 
zonder op voorhand het rezul-
taa t ervan te kunnen kennen. 
De heer Vranckx bleef weten-
schappelli jk en zakelijk. 

He t slot van deze voor ons 
V.U.-kijkers aangename T.V.-
ui tzending was de stellige be
lofte van de modera to r , een 
volgend paneel aan het federa
lisme te zullen wijden. 

MEEST GESCHIKTE 

De interpellat ie over de be
noeming van Vivario w e r d 
door Poswick bean twoord m e t 
een ongelooflijk cinische zin : 
« Vivario was de meest ge
schikte kandidaat voor de be
noeming tot stafchef ». 

Een kandidaa t die in de wet
teli jke onmogeli jkheid ver
keer t om een ambt te bekleden 
en wiens benoeming dan ook 
totaal onwettel i jk is, heet in ' t 
P.V.V.-vokabulair « de mees t 
geschikte ». Poswick haal t nog 
andere sprongen uit dan me t 
de valscherm ! 
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T E W E I N I G 

S T U D I E B E U R Z E N 

In ons n u m m e r van 13 janu
ar i sloop een s torende zetfout 
in het ar t ikel « De belast ingen 
op de toegevoegde waarde » op 
biz. 7. 

In de tweede zm van he t 
tweede lid s taat er een fiskale 
kemel te lezen : « Ze (bedoeld 
is de B.T.W.) slaat dus op he t 
vermogen of he t inkomen ». 
Dat moet na tuur l i jk zijn : « Ze 
slaat dus niet op het vermogen 
of he t inkomen ». Onze ver
s tandige lezers hebben da t 
waarschi jnl i jk zelf reeds verbe
te rd . 

E E N P A R I G H E I D V O O R 

B R E I S S D O R F 
Via « Le Soir » (op pagina 1 

na tuur l i jk ) , doch ook via « De 
S t andaa rd » vernamen we dat 
t i jdens een plechtigheid door 
de eerste-minister in hoogstei-
gen persoon de versierselen 
van grootofficier in de Leo
poldsorde aan de heer Breis-
dorf, met rus t gegane hoofdre-
d a k t e u r van « Le Soir », wer
den overhandigd. Bij deze gele
genheid zei p r e m i e r Vanden 
Boej^nant, dat de regering in de 
kab ine t s raad eenpar ig deze on
derscheiding aan Breissdorf 
had goedgekeurd « omwille 
van de grote verdiens ten » van 
de be t rokkene . Dus ook de 
Vlaamse minis ters zijn het eens 
m e t dit bui tenspor ig eerbetoon 
voor iemand, die heel zijn car
r ière in het teken stelde van de 
v laamshater i j ! Het is de be
kroning voor een man, die via 
zijn b lad bes tendig gestookt 
heeft tegen Vlaanderen en de 
Vlaamse belangen in dit l and 
en die een der voornaams te 
verantwoordel i jken is voor he t 
anti-vlaams kl imaat in de 
hoofdstad. Eens te m e e r toon
de he t officiële België zijn 
w a a r gelaat. 

Dat Vlaamse minis te rs daar
mee ins temmen en da t v laamse 
k ran tenmagna ten deze uitrei
king persoonl i jk bi jwoonden, 
bewijs t slechts ten overvloede 
he t to taal gemis aan vlaamse 
refleks bij deze geariveerden. 

Z E T D U I V E L 
Uit een recent werkvers lag 

van het Nat ionaal Studiefonds 
bl i jkt da t voor 1965-66 er 76.000 
s tudiebeurzen voor een bedrag 
van 684 miljoen werden toege
kend. Voor de jongste tien j a a r 
beloopt dit bedrag 4 mi l jard fr. 
Voor he t huidige schooljaar 

werden 832 miljoen fr. uitge
t rokken . Men stelt echter vas t 
da t het aanta l s tudenten die in 
aanmerk ing komen (ze moe ten 
60 % der p u n t en behalen in 
h u n laats te j aa r sekundai r on
derwi js ) , sneller stijgt dan de 
voorziene bedragen. 

Onder de huidige regering is 
men er niet op voorui t gegaan. 
Wel integendeel ! In haa r one
venwichtige en onrechtvaardi
ge « bezuinigingen » han tee rde 
ze ducht ig he t snoeimes in de
ze sektor . Van bezuinigingen in 
« elektorale » sektoren is e r 
geen spraak. Part i jpol i t ieke 
benoemingen geschieden bij de 
vleet. De jeugd moet he t dan 
maar uitzweten.. . 

D E B .T .W. IN 

DUITSLAND 
Wanneer de devaluatie van 

he t engelse pond sensatie ver
wek te en in de pers lange art i
kels verschenen over de tech
nische gevolgen van zulke dras
t ische maatregelen, legt men 
weinig of geen n a d r u k op de 
ident ieke gevolgen van twee 
andere maatregelen. 

Eers t en vooral de ameri-
kaanse invester ingsstop en in
voerbeperking : ook h ie rdoor 
zullen de europese en belgische 
u i tvoerders het moeil i jker kr i j 
gen. Voor hen lijkt he t ver
dacht veel op de devaluatie van 
de dollar. 

Ten tweede de invoering op 
1 j anuar i van de belast ing op 
de toegevoegde w a a r d e in 
Duits land. Volgens exper ten 
s taat zulks gelijk met de deva
luatie van de m a r k van 3 tot 5 
percen t voor wat de dui tse uit
voer betref t . 

He t woord is nu aan onze 
grote regering om onze ui tvoer 
te redden. 

J O R I S DIELS 6 5 
Dezer dagen is Jor is Diels 65 

geworden. De vaststell ing da t 
hi j deze ver jaardag in Neder
land — als een soort vrijwillig-
onvrijwillige bannel ing — 
heeft moe ten vieren, doen we 
niet zonder bi t terheid . Jor i s 
Diels heeft op he t v laams to-
neelleven bi jna een kwar t eeuw 
een s te rke s tempel gedrukt en 
onder zijn beleid was de toen
malige K.N.S. uitgegroeid tot 
een van de belangri jks te west-
europese tea te rs . 

Alhoewel he t Kri jgsgerecht 
na de oorlog Joris Diels uitein
delijk vri juit moes t la ten gaan, 
maak ten broodni jd en klein
steedse vit teri j de te rugkeer 

van deze grote toneelman naa r 
Antwerpen onmogelijk. Hij 
t rok dan m a a r naar Neder land, 
waa r hij — met zijn echtgeno
te Ida Wasserman, die een gro
te aktr ice is — een belangri jke 
rol speelt in het toneelleven en 
onze nederandse ku i tuur grote 
diensten blijft bewijzen. 

We wensen h e m nog een 
lange, v ruch tbare werking. En 
geven hem de verzekering da t 
hij in Vlaanderen verder hoog 
gewaardeerd wordt . 

HET V O O R 
Het ziet er naar uit dac ae t 

Vlaams verzet tegen de franse 
missen in Het Voor dan toch 
me t rezLiltaat zal worden be
kroond. De betoging verleden 
zondag kon op het laatste nip
per t je worden afgelast omda t 
de besprekingen die de dagen 
voordien gevoerd werden te 
Vilvoorde en op het aartsbis
dom (o.m. door onze volksver
tegenwoordigers Anciaux en 
Goemans) geleid hadden ' - • d e 
toezegging, dat het parochiaal 
leven in Vilvoorde ui ts lui tend 
nederlandstal ig zou worden. 

Verdere waakzaamheid blijft 
echter geboden : deze toezeg
ging moet nu worden omgezet 
in feiten. Zou dat — onver
hoopt — niet gebeuren, dan zal 
er op 28 j anuar i terug worden 
betoogd. 

G O E D E B E U R T 
De vilvoordse B.S.P.-burge-

meester-volksvert . Gelders, die 
de vlaamse betoging verleden 
zondag verboden had, m a a k t e 
deze week in he t par lement de
ze fout goed door, naa r aanlei
ding van de F.D.F.-interpellatie 
over Het Voor, eens enkele 
punt jes op de i's te zet ten. Hij 
vroeg zich af, w a a r o m de fran-
kofonen in Het Voor zich wei
geren aan te passeen, daa r 
waa r de 3.000 bui ten landers in 
Vilvoorde da t wél doen. Hij 
s t ip te aan da t de echte provo-
ka teurs de F.D.F.-mannen wa
ren die de « Marseillaise » kwa
men zingen, m e t de franse tri-
kolore zwaaiden en de Vilvoor
denaars voor « sales boches » 
ui tscholden. 

Gelders, zélf he t slachtoffer 
van de brusselse frankofone 
onverdraagzaamheid in zijn ei
gen pa r t i j , kent zijn pappenhei
mer s en weet dat , wanneer hij 
de taairacis ten ook m a a r één 
enkele toegeving doet, hij uit
eindelijk zelf zijn poli t iek graf 
delft. Vandaar deze voor een 
socialist ongewoon hevige uit
val tegen de frankofone onver
zoenlijkheid. 

Sneeuw zoals vorige week hadden we in lang niet meer gezien. Er kwam heus sneeuwruimen én 
militaire hulp bij te pas. 

WIJ 
(jeeveedee) Het toeval, of lieve) : een onveiwachte ivending in 
de gebeui tenissen, maakt dat tvij deze eetUe nedeilaiuhe rubriek 
van het meuice jaar voor een deel xuijden aan hetzelfde onder-
ïceip als waarmee wij enige weken geleden onze reeks van 1967i 
bes*jten. Opnieuw namelijk heeft de Katholieke Volk^-Paiti], de 
grootste politieke gioepenng in den lande, kans gezien in hei 
lolle licht van de publieke schijnweipeis teiecht te komen. Dit 
geschiedde txuee weken geleden, maar de echo van het gebeuren 
bleef nog dagen naklinken. En het ziet er zelfs naar uit dat hei 
de komende dagen zal blijven gonzen van nieuws, gei uchten, ver-
onderstellingen en kommentaien ovei en rond de jongste periht' 
ten van de K.V.P. 

^ \\ at IS het gevalt De trouwe lezeis van « Wij in Nedeiland » 
zullen zich heimneien dat we de vonge maal het relaas biachten 
van hel kongres dat de katolieke paitt] in Aynhem hield, een kOn-
gies dat door menigeen met giote spanning tegemoet was gezien 
vanwege de aktie der zogenaamde « radikalen •», maai dat uit
eindelijk toch een kompiomis biacht van de soort haiing noch 
kuit. De ijverige « radikalen •», onder aanvoering van oud-minis-
tei Piet Bogaers (eens de grote wondei man van de u'jningbomu), 
weiden immers door het in meet derheid niet-radikale kongres 
« ingepakt », vooilopig onschadelijk gemaakt zou men kunnen 
zeggen. Die schijn had het veiloop van het kongies inderdaad, 
maar er zat toch een « maar » aan. De partijleiding deed name
lijk de toezegging dat ze zich zou inspannen voor een lAjn'tekwent 
piogiessieve politiek, een belofte waarmee de radikalen beweer
den danig in hun sas te zijn. 

Zate-) dag voor veertien dagen nu zou hef eerste bewijs gele
verd dienen te woiden van die progressiviteit en wel bij gelegen
heid van de kandidaatstelling van nieuwe mensen voor het par-
tijbestuw. Immers, wanneer het de K.V.P. ernst was met de be
lofte der vooruitstrevendheid, diende zij in de bestuursrangen 
toch zeker enkele plaatsjes in te ruimen vc^r vei tegeinvoordigers 
van de ladikale stroming in de pailij. Toen echter de ladikalen 
(wie beloofd was dat zij bij de kandidaatstelling een woordje 
mochten meespreken) nadrukkelijk eisten dat de heer Bogaers zou 
ivorden benoemd tot vice-voorzitter, bleek de meerde) heid van 
de pa)tijleiding daar zeer steik tegen gekant le zijn. Men wees 
de bekwame en eeilijke Bogaeis (men mag oveiigens terecht be
zwaar maken tegen zijn rechtlijnigheid a la De Gaulle) vieikant 
af en de kandidaat-voorzittei, mi A. van der Stee, liet zelfs we
ten dat hij weinig meer voor het voorzitterschap voelt indien 
over enkele weken, bij de definitieve bestuniskeuze, de heer Bo-
gae)s alsnog e)in slaagt een van de diie vice-voorzittersstoelen te 
bemachtigen. 

Het spieekt vanzelf dat dooi deze gang van zaken grote be-
looing ontstond bij de radikalen. Na een peiskonferentte van de 
pai tl J-zelf vp zondagmiddag (!) kwamen nog diezelfde avond de 
ladtkalen in een spoedzitting bijeen om hun pozitie te bepalen. 
Ronduit stelden zij, geen verliouwen te hebben in de voo) dracht 
zoals die daags tevoien tot stand was gekomen. Ze noemden het 
« buitengewoon grievend > dat de kandidatuur van drs Bogaers 
zonder meer als onaanvaardbaar was afgewezen. Tevens lieten ze 
in een verklaring voor de pers weten dal het verti\)uwen in de 
bdoften die te Arnhem werden gedaan, geheel verloren gaat wan
neer in het nieuwe partijbestuur niet een redelijk aantal perso
nen wordt opgenomen, afkomstig uit radikale kring. 

De radikalen (die o.a. een stembusakkoord willen met socia
listen en D'66) staan dus wederom zeer scherp tegenover de zo
genaamde « demokraten t>, in casu de meer behoudende katolieke 
fA)litici die mikken op een of andere voi m van samenwerking met 
de twee grote protestantse pat tijen, de Anti-Revolutionairen en 
de Christelijk-Historischen. Men kan zelfs zeggen dat de K.V.P. 
thans wei kelt jk voor de ergste krizis van haar bestaan staat. 

Waarmee intussen nog niet gezegd is dat straks, wanneer het 
bestuur definitief geformeerd zal worden, de soep ook zo heet zal 
worden gegeten als ze nu is opgediend. Men mag immers niet 
vergeten dat de tijd voor een wei kebjke scheiding der geesten nog 
niet rijp is,nu het nog meei dan diiejaai duwt voor de volgendt 
Kamei verkiezingen worden gehouden. De radikalen zijn dan ook 
op dit moment niet zo happig op een splitsing in de partij, split
sing die oppervlakkig gezien in de lucht hangt. En evenmin wil 
de grote « moederpaitij > te allen koste de ladikalen kwijt. De 
image van de K.V.P., die toch al gioot verliezer was bij de jong
ste verkiezingen, zou men, begrijpelijk lievei niet verder willen 
aantasten. 

Daaiom wagen we ons niet aan de tVorspelling dat binnen
kort de breuk in de katolieke partij een feit zal zijn. Zeker, de 
tekens wijzen er nu wel op, maar men mag niet vergeten dat de 
K.V.P. een partij is tuaaiin men op grandioze wijze de kunst van 
het « lijmen » verstaat. 

Wat in Nederland steeds ook nog in het nieuius blijft, is de 
pers zelf. Kwam eind november het gerucJttmakende monster
verbond tot stand tussen het Telegraaf-koncein (510.000 abon
nees) en de Nederlandse Dagblad-Unie waai toe de zeer geziene 
Nieuwe Rotteidamse Courant beh\>ort (totaal 420.000 abonnees), 
sindsdien sloten ook de katolieke « Volkski an' i en h,^, anafhan-
kehjk-socialistische « Parool > (samen ruim 400.000 abonnees) 
een akkoord voor technische samenweiking. Ook een aantal ge
westelijke dagbladen maakte nieuwe kombinaties, zodat van de 
93 (!) dagbladen die Nederland lelt, er nu iXig maai acht zijn die 
niet met andere bladen samenweiken. Alle oveiige kranten heb
ben redaktionele technische wei kgemeenschappen afgesloten met 
andere bladen. 

Op de achtergrond van dit koncenliatieverschijnsel staat be
halve de geweldige kostenstijging van de laatste jaien de invoe
ring vün de reklame-televisie. 

I 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

DE KAMER 
I De /aak Leu^ell eii de mogelijke wcei 
slag op pailemenlair \hik — waaibij de 
^laamse C.V.P. zich weer eens gewichtig 
\oordeed, door vele palabeis o\er hel at 
dan niet opnieuw indienen \an het \oor-
siel Venoken nadien onder chiik \an liet 
partijbureau niet ingediend, trouwen» toch 
door de VU al aan de oide gesteld — werd 
i\oensdagnamiddag e\en op de aehtergiond 
gedrongen door een nieuw « wapcnieil » 
in de annalen van het pailementair ab
senteïsme. Kort \oor S uur bleek bij een 
onverwachte stemming de Kamer (\0lgen3 
het nieuw reglement) weer eens niet in 
getal te zijn : ei waien slechts 102 \olks-
•\ ertegen wool digeis aanwezig, waar het ver
eiste minimum 107 bedraagt. Voorzitter 
Van Ackei giommelde binnen.'-monds iets 
dat op een brugse \loek leek en schoiste 
de zitting \oor een uiu. \'olgciis de n.i^ii-
\,c beschikkingen kan een iiaktie na 
een inteipeilatie de stcmiiiing Magen o\er 

cle ingediende moties. De beiwisiing ont
stond nopens de al dan niet vereiste aan
wezigheid \an de twaalf naamslemming-
aan\iageis bij de hei\atting van een zit
ting, tijdens dewelke een eerste aange-
^raagde stemming niet kon doorgaan om
dat het kwoiuni niet beieikt was. Vooi-
zittei \'an Acker hield het bij de inleipie-
tatie dat ook bij heivatting de naamaiioe-
ping dei aanMagerj moest doorgaan, dr 
socialistische fraktie «as een tegengestelde 
mening toegeda-m. Op zeker ogenblik zei 
Van Ackci lot h.iktieleider Laiock, d,u in
dien hij het vertrouwen van de Kamer niet 
meer genoot, hij beieid was af te treden. 
Dit dreigement kalmeerde de gemoedeien. 
Maar het was toch eigenaaidig cle socia
listische voorzitter door cle blauw:-gc!e 
meeiderheid te hoi en toejuichen en door 
zijn eigen pai tijgenoten te zien afkeuren. 

Over de andere nieuwigheid (interpella
ties van lokaal belang in de kleine zaal) 
ontstond nog geen betwisting, maar dat kan 
nog' komen. 

In de zitting van voiige v\cck dondeidag 
kv\anicn « sleclits » tiaditionele onderwer
pen ter spiake, zoals de Belasting op de 
Toegc\oegde Waaide, uaai\an de zakcn-

De Senaat is tot nogtoe ontsnapt aan het uitbarsten van liet absenteismeschan-
daal, dat de reputatie van de Kamer de jongste tijd herhaaldelijk teisterde. 

DE SENAAT 

De senaat heeft de begroting van de 
Middenstand behandeld. Er waren meer 
.sprekers ingeschreven dan vorig jaar, 
waaruit minister d 'Akantara het be
sluit trok dat de belangstelling voor zijn 
ministerie en voor de zelfstandigen 
groeide. 

Bi) de soci.ilistcn bli)kt dil wel het 
geval, als we de rede van senator \\u\ 
der Bruggen uit Geraardsbergen als ti-
pisch mogen lx;schouvven, maar er zijn 
niet zoveel socialisten die bclangsielling 
lonen voor de zaak. 

De senator uil Geraardsbeigcii ĉ .iai 
ei anders op los gelijk op een meeting. 
De l'.\'.V., pat tij van het gioot kapi
taal, die voorwendt belangstelling te 
hebben vooi de kleine middenstand 
ma,11 die hen in feite uitroeit in het be
lang v,in de grote middenstandeis, kreeg 
het er goed van langs. 

Op dat geliicd i.s zijn argumentatie 
dezellde ais die \*rïn de Volksimie, die 
haar standpunt liet verwoorden door 
senattH- De Facp. 

De/e legde v 001 al de nadiwk op de 
pariteit ot de gcli)kstelling, die de zelf-
itandigen (dus cjok de landbouwei.s) via-
gen niet de arbeiders. Hij veiwees naar 
de wetsvoorstellen van de Volksunie op 
hel gebied \an de gelijkstelling van de 
kindervergoediiigeii en op het gebied 
van de vcihoging van de pensioenen, 
niet vervulde beloften van de P.V.V., 
en viel deze laatste pailij schei p aan. 

Senator Roosens kwam tweemaal tus
senbeide. Een eerste maal op het gebied 
van de ziekteverzekering van de zellstan-
digen, ziekteverzekering waarin senator 
Roosens een van de knapste specialis
ten is van de senaat en een tweede maal 
om de verdaging te vragen van het 
wetsontwerp dat de toegang tot het be-
loep regelt. De meeste verenigingen van 
zelfstandigen zijn er tegen gekant. O p 
hel ogenblik dat over de verdagina; 
diende gestemd, trok de P.V.V. die even
eens de verdaging gevraagd had haar 
voorstel terug, zodat cle V.U. alleen ge
steund werd door enkele C.V.P.-ers en 
een paar socialisten. 

Woensdag stonden er drie interpella
ties op de agenda. De eerste van de so
cialist Hotisiaux. tv^celingsbroedcr van 
de hoofdicdakietir van « Le Peiiple », 
over Engeland en het Europa des zes. 
De biiiicjil.iiukc politiek is in de senaat 
nog een aangelegenheid van dc ' f rans-
laligen. Alleen .senator Ballet liet een 
Vlaamse stem horen. Hij spiak uitste
kend voor de vuist. 

\ 'erder iiiter])clleeide de oiulcivoor
zitter van de P.V.V., Hotigaid) , over de 
devaluatie van het pond sterling. In de 
senaat vroeg meiv zich af wie cie tekst 
daarvoor opgesteld had, want scn.itor 
Hotigardy kent er niet veel \ an . even
min trouwens als de andere seiuitoien 
omdat er geen monetaire specialisten in 
de senaat zetelen. Alleen senator Evs-
kens /OU er wat van weten. De senaat 
die, evenals cle kaniei, alle viaagsluk-
ken moet behandelen en op velerlei ge
bied specialisten heeft, schiet dus hier 
tekoit. 

Nu : bankiers voelen niet veel voor 
het p.iiiement. Voor hen is de vergoe
ding nog heel v\at te ge i ing! 

IK (IciiienciiiiL; bi| monde van vice-premier 
De Ck-U(| 11,et kon zeggen wanneer ze in 
voege zou ludeii, hoewel Duitsland, Fiank-
rijk en sii.iks o.'k Ncdeiland ons zullen 
vooi /ijn. Mniisiei \ an der Poorten was 
al even vaag w.tl de veihoging van de mi
litievergoedingen betiot en kondigde een 
wetsvoorstel aan. De V.U. heeft tiouwens 
al heihaaldelijk op deze aanpassing aan
gedrongen. Ook de bcspieking van het 
welsoiuweip l)elielleiicle het veibod van 
loiiseling van liuuilingen getuigde van een 
eigerlijke impiovi/atie. 

Met de interpellatie van F.D.F.-man 
Boon ener de incidenten in Het Voor za
ten we meteen in de aktualiteit. De F'.D.F.-
er Boon, die vooial van leer tiok tegen de 
vilvooid.se politie die cle aiiiu fiankoionen 
hardhandig aanpakte, en tegen VVim Macs 
« en zijn trawanten » kreeg het niet al
leen aan de stok met minister \ 'an der 
Poorten doch ook met het socialistisch ka
merlid Geldeis, die tevens buigcmeester 
van Vilvoorde is. De heer Gelders beet 
scherp van zich af en stelde onder andeie 
de piovokaties van de fiankofone bctogcis 
tegenover de politie van zijn gemeente aan 
de kaak, die zich deigelijke beledigingen 
niet kon laten welgevallen. Gelders reken
de af met het sprookje van de overwegend 
fiankofone bevolking van hel \'ooi en zei 
dat hl] met de spaanse, iiahaanse en zelfs 
ii.iii'.e inwijkelingen nooit last had gehad. 
« Do Irankofonen passen zich slechter aan ' 
dan de vreemdelingen, altans wat de fian-
kofonen betreft, die de heer Boon hier ver
dedigt » zei Geldeis nog. 

Een bloemetje uit het debat willen vs'e 
U niet onthouden. Op zeker ogenblik zei 
de intetpellant : « hem (de pastoor) kan 
niets verweten woiden en ik neem voor 
hem mijn hoed af! », waarop Gelders le-
plikeeide : « ik ook, maar dat doe ik voor 
al de pastoors die ik groet », wat onbedaar
lijk gelach uitlokte en onder welk gelach 
meteen het F D.F.-intermezzo begraVCn 
werd. Zoals in het Voor zelf leed de F..D,F. 
de* totale nederlaag. Dat er (meer voor de 
vorm dan uit overtuiging) in de replieken 
enkele vegen uit de pan aan het adres van 
de V.U. en de knapen van Wim Maes wer
den gegeven, nam de V.U. op de koop toe. 

Toen de sluiting van de A.B.R. te Leu
ven ter sprake werd gebracht door de heer 

Senator Jorissen verzocht de voorzit
ter een mondelinge vraag te mogen 
stellen aan de eerste-minister over het 
niet-beanlwoorden van tal van parle 
inentaire vragen van heel wat senato
ren. 

Naar men vertelt is de regering kwaad 
over het feit dat het aantal vragen 
steeds maar toeneemt, want senator Jo
rissen heeft school gemaakt. 

T a l van senatoren grijpen nu naar dit 
kontrolemiddel. He t aantal parlemen
taire vragen is sinds een paar jaar haast 
verdubbeld. Bij zover dat de regering 
aandring,t bij de reglementskommissie 
om wat beperkende maatregelen te ne
men. De vraag is echter, of dan het aan
tal interpellaties weer niet gevoelig zal 
stijgen, wat dan weer tijdverlies mee
brengt. Een parlementaire vraag is im
mers niet tijtlrovend voor de andere se
natoren. De ministers schijnen echter 
nog interpellaties te verkiezen, omdat ze 
menen dan beter naast de kwestie te 
kunnen praten. Nu zijn er paiiementai-
le vragen die pijn doen en vooral die 
vervelende V^olksunic "tint de reffcring 
geen rust. 

Haar kan men het verwijt niet toe
sturen, dat de .socialisten wel te horen 
krijgen, namelijk dat ze een te zwakke 
oppozitie voett. 

'« De Volksunie is ook een partij van 
jcjiige mensen », •gnuift de 70-jarige se
nator Elatit. 

De gebeuitenissei't te Leuven uckten 
veel belangstelling in de senaat. Naar 
men in de wandelgangen vertelde, was 
Van den Bocvnants woest op de fran.s-
talige professoren, die zo onhandig zijn. 

V.d.B. wil wel hetzelfde, maar hij is 
handiger. Of hij het spelletje zal v\ in
nen, is echter een andcie /.lak. 

^ - ^ ^ ^ — ~ — ^ — ^ — ^ — WIJ 

De \'lies, C V.P.-er mengde de V.U. zich 
bij monde \aii di. \nciaux wél in het de-
bal, niet met een klaaglied doch voor eca 
giöndigc vernieuwing van de stiuktuur 
der ondeinemingen. Dit toont aan hoe de 
V.U., met behoud van haar vlaamse slag
vaardigheid, op sociaal-ekonomisch vlak 
haar man staat. Dat bleek ook uit de in
terpellatie Coppieters ovei de diskrimiiiatie 
van de vlaamse po'tkantoien in vergelij
king met de waalse en brusselse. Het ant-
wooid v,ni de minister bestond meer uit 
beloften cl.tn uit op feiten steunende ont
kenningen, een al even zwak antwoord als 
dat van \'an Otlelen in de kwestie A.B.R. 

De drie tiaditionele partijen zijn te vier-
klain\'ens op de T.V. gespongen, om « de 
veideifelijke uitweiking van veischeidene 
uitzendingen van de nationale televizie » 
aan de kaak te stellen, bij monde van Pier-
son, Gorbeau en Tindcmans. Dr. Anciaux 
bepleitte een pozitieve benadering van het 
prol)leem. Volksvertegcnwooidiger Mat-
thejsseiis hekelde in zijn inteipellatie tot 
minister Posv\ick over de benoeming van 
Vivaiio o.a. de verwerpelijke procédé's van 
oudminister Segers en noemde ook de hou
ding van G.V.P.-senator De Boodt, voor
zitter van de kommissie voor landsveide-
diging onaanvaardbaar. Hij betitelde de 
G.V.P. in dil Vivaiio-schandaal als de par
lij van het-vlaamse knipmes, wat tiouv\ens 
ongewild bevestigd weid door de G.\'.P.-
er Tanghe, die als gioot argument « de 
behooilijk passieve en auditieve kennis van 
het Nedeilands door \'ivario » gebruikte. 
Dan spiAk zijn partijgenoot De Vlies toch 
verstandiger, al zal zijn wens dat \'ivaiio 
liever dan een voorweip van twist te blij
ven, ontslag zou nemen, een vrome wens 
blijven. Het antwoord van de minister 
steunde op de gekend drog-argumenten en 
de belofte, dat binnen kort 60 t. h. der 
hogere bevelsposten door Vlamingen zullea 
bezet zijn (of wie daarvoor dooigaat?). 

ONZE MANNEN IN 
HET PARLEMENT 

Bij de stemmingen over art. 80 
van de wetten op de handels
vennootschappen, betreffende 
het wetsontwerp inzake de ver
deling van de rezerves van de 
gewestel. spaarkassen van Eupen 
en Malmedy en over het wets
ontwerp tot wijziging van de 
wetten inzake verblijfsbelaf>ting 
voor vreemdelingen, stemde de 
V.U.-kamert'raktie ja. 
De h. Coppieters hield een inter
pellatie gericht tot de minister-
staatssekretaris voor de P.T.T. 
over de postkantoren in de 
vlaamse gewesten. 
De h. Mattheyssens hield een in
terpellatie tot de minister van 
landsverdediging over de benoe
ming van generaal Vivario tot 
stafchef van het leger. 
Dr Anciaux kwam tussenbeide in 
het debat over de voorgenomen 
sluiting van de A.B.R. te Leuven. 
Schriftelijke vragen werden ge
steld door kamerleden Anciaux, 
Babyion, Leys en Van Leemput-
ten. 
Volksvertegenwoordiger Van der 
Eist woonde de zitting bij van de 
kamerkommissie voor Financiën, 
volksvertegenwoordiger Lootens 
deze voor de Landbouw, volks
vertegenwoordiger Leys deze 
voor de Justitie, volksvertegen
woordiger Schiltz deze voor de 
Ekonomische Zaken en de Ener
gie. 
Senator Ballet diende een wets
voorstel in, houdende wijziging 
aan de gekoördineerde dienst
plichtwetten. 
Het wetsvoorstel van senator Jo
rissen, houdende wijziging van 
de artikelen .54 en 71 van het 
wetboek van inkomstenbelas
tingen, werd in overweging ge
nomen. 
Tijdens het debat over de begro
ting van de iNIiddenstand 1968 
kwamen senatoren De Paep en 
Roosens tussenbeide. 
Schriftelijke vragen werden ge
steld door de hh. Jorissen en 
Ballet. 
Senator Ballet bracht tijdens het 
debat, dat volgde op de interpel
latie Hou.siaux over de afwijzing 
van de britse E.E.G.-kandidatuur 
door de Zes, kritiek uit op de 
politiek van de Gaulle. 
Dr. Anciaux kwam tussen in het 
debat dat volgde op de interpel
laties over de ophemeling van 
het geweld in de T.V. 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 

Het F.D.F.-parlementslid Laloux, fier als een gieter toen hij ver
leden zondag in Het Voor even opgeleid werd door de rijkswach
ters aan wier ontruimingsbevel hij geen gevolg had gegeven. La
loux verzekerde de ordehandhavers « dat het hen duur te staan 
zou komen ». Hij had nochtans alle voorzorgen genomen : om 
zich te onderscheiden van het « gewone » volk en om aan eventu
ele meppen te ontsnappen, droeg hij de parlementaire penning 

ostentatie^ op de jaskraag... 

R E C H T S G E B I E D 

K R I J G S R A A D LUIK 

Kamerlid Coppieters vroeg 
de minister van Justitie mede
deling van de inlichtingen 
waarover de minister beschikt 
inzake het wetsvoorstel Leys 
betreffende de bevoegdheid 
van de krijgsraad van Luik. 
Vermits de minister in zijn 
antwoord mededeelt, aan de 
kommissie nadere inlichtingen 
te zullen verstrekken en de 
voorzitter ervan te verzoeken, 
het voorstel zo spoedig moge
lijk op de agenda te plaatsen, 
is de kans groot dat het voor
stel Leys wet zal worden. Al
dus zal in korte tijd een nieuw 
V.U.-voorstel aan een belgische 
wantoestand een einde maken. 

W E T T E L I J K E 

B E V O E G D H E D E N V A N 

B I S S C H O P P E N 

Ons Kamerlid Anciaux wou 
een nauwkeuriger inzicht in de 
bestaande wetgeving hebben, 
die de betrekkingen regelt tus
sen kerk en staat, meer be
paald wat de zogenaamde wet
telijke bevoegdheden van de 
bisschoppen betreft. Minister 
Wigny somt in zijn antwoord 
de wetten en dekreten ter zake 
op. Het is steeds goed, inge
licht te zijn inzake toestanden 
waarin bisschoppelijke mande
menten regelrecht tegen het 
volkerenrecht indruisen. 

T R A A G MIN ISTERIE 

Minister De Saeger munt niet 
alleen uit in het verstrekken 
van domme en pretentieuze 
« antwoorden » (beter ware 
soms te spreken van ministeri

ële provokaties) op V.U.-vra-
gen betreffende het havenpro-
bleem, zijn departement blijkt 
ook uit te munten door een uit
zonderlijke traagheid en onver
antwoordelijkheid. Dat blijkt 
uit een vraag van kamerlid 
Lootens, die wijst op het hoog 
aantal verkeersongevallen in de 
wijk Ra ver si j de en op de rijks
weg nr. 72 te Middelkerke. 
Reeds in juli 1956 deden de be
woners een dringend beroep op 
het gemeentebestuur om maat
regelen te treffen, op 18 augus
tus jl. ging een protestbetoging 
door ( ruim 11 jaar later nota 
bene !) en onlangs moest het 
gemeentebestuur er op wijzen, 
dat het hier om rijkswegen 
ging doch tevergeefs sinds 1957 
(sic !) op maatregelen aan
dringt (toen was de superman 
Vanaudenhove minister van 
Openbare Werken...). Niet al
leen plaatselijke schoolkinde
ren lopen er dagelijjks gevaar, 
doch ook toeristen en de talrij
ke kinderen van de vakantie
huizen, in zoverre dat zelfs bui
tenlandse inspekteurs van der
gelijke homes reeds dreigden, 
hun toekomstige vakantie-akti-
viteiten te Middelkerke te zul
len stop zetten. 

Op de vraag van de h. Loo
tens, wanneer er nu eindelijk 
een signalizatie aan de doden-
baan te Middelkerke zal ge
plaatst worden, hoeveel dode
lijke verkeersongevallen per 
jaar sinds tien jaar aldaar ge
beurden, waarom de aanvraag 
van 1957 in 1966 nog niet inge
volgd was en dergelijke meer, 
maakt De Saeger er zich van 
af met een voorlopig antwoord. 
Het is ook waar : Middelkerke 
ligt in Vlaanderen en De Sae
ger walst Vlaamse burgemees
ters die hem iets komen vra
gen aan de deur, terwijl hij 
Waalse mandatarissen veel 
vriendelijker ontvangt (zie 
zijn eigen bekentenis in een be
rucht gebleven nummer van 
een franstalig brussels week

blad. Veiligheid van vlaamse 
school- en vakantiekinderen ? 
Bach... 

P O S T G E B O U W 

R O E S E L A R E 

In een vraag gericht tot de 
minister van Openbare Werken 
verbaast kamerlid Babyion 
zich over de traagheid waar
mee de kwestie van het postge-
bouw te Roeselare door de be
voegde instanties wordt « aan
gepakt ». Het duurt al sinds 
1958 dat er sprake is van een 
nieuw postgebouw, doch er 
komt niets van in huis. Uit het 
omstandig ministerieel ant
woord blijkt trouwens dat een 
nieuw gebouw te Roeselare 
niet op het bouwprogramma 
van het ministerie van posterij
en voorkomt. Daarna volgt de 
opsomming van de « staties » 
van deze roeselaarse kruisweg, 
veroorzaakt nu eens door af
wijzing door het departement 
van bepaalde plannen dan weer 
door het aanslepen van de ge
rechtelijke procedure (30 
maanden in onderhavig geval) 
voor onteigening. 

CROIX R O U G E D E 

BELGIQUE 

P R O V I N C I A L E 

Ons aller Nationale Rode Kruis 
heeft nooit in een geur van hei
ligheid gestaan bij de vlaamse 
bevolking omwille van zijn 
taalimperialistische en dus 
volksvreemde houding. Anno 
1967 is daarin — al tans in het 
Brusselse — nog niet veel ver
anderd, bewijze daarvan de 
vraag van dr. Anciaux tot de 
minister van Volksgezondheid. 
De Rode Kruis sektie van 
Wemmei laat aldaar eentalig 
franse affiches aanplakken 
voor « un cours de secouristes 
industriels ». In hoofdorde 
wenst het Kamerlid te weten, 
of het Rode Kruis rijkssubsi
dies ontvangt en of de minister 
maatregelen zal treffen tegen 
't Rode Kruis. De minister ant
woordt — het lied wordt eento
nig — dat normaliter het Rode 
Kruis geen subsidies ontvangt 
doch uitzonderlijker wijze toch 

UIT DE A M N E S T I E R E D E 

V A N SENATOR JORISSEN I N 

D E SENAAT OP 10-1-68 

« ... Tegenover de blijvende'morele en financiële be
nadeling van onze landgenoten, die wij 23 jaar na de oor
log als een sociaal onrecht aanvoelen, achten wij ons 
als landgenoten verantwoordelijk. 

« De hartvochtigheid en de blijvende vervolging be
hoort voor ons tot het arsenaal van de totalitaire staten. 
Zij passen niet in een demokratisch land. 

« En wanneer we in het verslag van deze begrotmo 
o.m. lezen dat «recht naar billijkheid verkrijgen al
tijd een streven van de mensen is geweest » dan kunnen 
we maar één besluit trekken en wel dat wij in dit land 
op dit gebied beneden het peil van de vorige generaties 
leven, dat we nog steeds de invloed van het totalitaris
me dat we in woorden afkeuren, ondergaan en niet kun
nen afschudden. 

« Wij dienen weer te keren naar de beginselen van 
rechtvaardigheid en menselijkheid die geen enkel wes
ters land ooit zou mogen verlaten hebben, beginselen die 
trouwens de jonge generatie zou wensen gehuldigd te 
zien. 

« Maar daarvoor is amnestie nodig. Dat de huidige 
regering ook hier in gebreke blijft, belet ons en velen 
met ons haar ons vertrouwen te schenken ». 

subsidies krijgt voor de in
richting en de uitbreiding van 
het Bloedinstituut en dan nog 
wel 50 % (tot op heden voor 
een totaal van bijna 38 miljoen 
frank). Wat het geval Wemmei 
betreft, de minister zal inlich
tingen inwinnen. Het liedje 
wordt wel zéér eentonig. 

En intussen maar lustig de 
taalwet overtreden, lieve fran-
kofone al dan niet Rode Kruis-
« broers »... 

BELGISCH E V E N W I C H T 

De benoeming van Vivario 
tot stafchef van het leger heeft 
onlangs eens te meer het ont
stellend onevenwicht in taal
kundig opzicht in het leger be
licht. Het antwoord van minis
ter Poswick op een vraag van 
volksvert. Anciaux betreffende 
het aantal organismen per taal
rol, graad en krijgsmachtdeel 
bevestigt slechts de weten

schap, dat het met de taaiver
houdingen in het leger nog lang 
niet in orde is. Men oordele 
zelf : van de landmacht zijn er 
81 officieren van de franse 
taal « met wezenlijke kennis 
van het Nederlands » gedeta
cheerd tegenover 20 van de ne-
derlandse taalrol; riok bij de 
officieren die een gron4ige ken
nis van beide landstaleo heb
ben overheerst de franse taal
rol en is er zelfs geen enSele 
opperofficier met grondige 
kennis van beide landstalen te 
bespeuren. Bij de luchtmacht 
liggen de verhoudingen wat be
ter, doch steeds in het nadeel 
van de neder lands taligen : 52 F 
en 37 N, 4 grondig beide talen 
kennend van de franse taalrol, 
7 grondig tweetalig van de ne-
derlandse taalrol. Uit deze cij
fers blijkt dat de Vlamingen 
het meest tweetalig zijn. Bij 
de zeemacht zijn de tialverhou-
houdingen weer slechter : 134 
F en 60 N, en 17 wat de tweeta-
ligen betreft. 

Een nogal heetgebakerde franstalige dame genoot eveneens de attenties van de rijkswacht. Nou 
ja, het hoeven ook niet altijd de Vlamingen te zijn ! 
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ALGEMEEN SLOP? 

ellende werd terloops nog verhoogd door 
het uniek verschijnsel van sneeuwstor
men in het Midden-Oosten, onderdeel van 
de winterorkanen die samen luet aard
bevingen op Sicilië de winter 1968 ailes 
behalve dan tof een idillisch of schilder
achtig verschijnsel maken. 

Europa richtte vooral het oog op Lon
den, waar de eerste bezuinigingsmaatre
gelen zich aftekenden en waar ook een 
poging werd ondernomen om de E.F.T.A. 
nieuw leven in te blazen. Op Bonn, waar 
een virtueel akkoord werd getroffen tus
sen de twee meerderheidspartijen inzake 

kieswethervorming, echter pas voor 1971 
en dan nog met beperking, dat dit ak
koord onderhevig is aan de fluktuaties in 
het parlement zelf. 

De diplomatieke breuk Kongo-Roeanda 
naar aanleiding van de weigering tot uit
levering van de huurlingen wordt door 
Kajibanda zeer flegmatiek en met een zeer 
logische relativering opgenomen. Mis
schien zal deze taal te Kinsjasja wel ver
wondering en naar we wensen ook ont
nuchtering uitlokken. Het werd tijd dat 
er eens een afrikaans leider nuchtere taal 
sprak. 

. Met de nieuwjaarsweken blijkt meer en 
imeer dat de wereldpolitiek in een slop is 
terecht gekomen. In Vietnam bij vb. vol
staat het dat er enkele geruchten zijn over 
mogelijke kontakten tussen Noord-Viet-
nani en de U.S.A. of daar verheft de zuid-
vielnamese prezident Van Thieu de stem 
om er Washington attent op te maken dat 
besprekingen in de eerste plaats vallen 
onder de prerogatieven van Zuid-Vietnam 
en om de eventuele stopzetting van de 
luchtbonibardementen absurd te noemen. 
Hij maakte terloops van de gelegenheid 
gebruik, om het kabodjaans staatshoofd 
Nordodom Shihanoek diens grillige poli
tiek en « beledigende diplomatie » te ver-
•«ijten. Van Thieu is daarbij wel in zijn 
rol, doch als men nagaat dat zijn regime 
toch grotendeels bestaat bij de genade van 
AVashington doet een dergelijke reaktie 
•wel vreemd aan, altans op wie de regels 
van het politieke spel niet zo goed kent 
en de daarbij horende lef. Van Thieu 
heeft inmiddels zelfs geen klagen, vermits 
<le Amerikanen hun bombardemcnlcn in
tensiever maken en nu ook na Norodom's 
halve zwaai naar rechts steeds dichter de 
kambodjannse grensgebieden in hun 
kiijgsbedrijf betrekken. 

De impasse blijkl dus duidelijk, maar 
ook in het oostelijk kamp /iet hel er voor 
de spiluiogendheid niet beter uit. De roe-
nieense staatsleider weigert bepaalde rus-
sisclic voorstellen, Tito onderstreept op 
een A/.ië- en AfriUareis zijn wil, om het 
zgn. neutrale blok uit het . sloj) te helpen. 

De nieuwjaarswekcii wui-deii .lok ge
kenmerkt door een zeer grote diploma
tieke reishist. Het aantal diplomaten op 
reis of dat zinnens is op reis te gaan is 
talrijk, over en weer aanduidingen dat de 
staatsicidingen zelf wel aanvoelen dat de 
wereldpolitiek aan het vastlojjen is, met 
oen al te grote mogelijkheid Int indbiiiteit 
in de ongunstige richting. 

li;en ander facet van de werel(li)olitiek 

is de weerslag van deze drang naar rege
ling, die op grote weerstanden stuit, in de 
binnenlandse politiek, die bij vb. in Rus
land en in Spanje aanleiding geeft tot pro
cessen tegen intellektuelen, die aanspraak 
maken op een grotere of zelfs maar een 
minimum van vrijheid. De veroordeling 
van enkele jongere « rebellen » te Moskou 
heeft niet belet, dat andere intellektuelen 
tegen de wijze van procesvoering protes
teren, wat dan weer tot nieuwe processen 
aanleiding kan geven, terwijl in Spanje 
het proces tegen de katolieke auteur Al
fonso Comin, die het referendum een farce 
noemt, op het zelfde tekort aan geestelijke 
vrijheid wijst. Het zal wei toeval zijn dat 
in een linkse en een rechtse diktatuur bij
na op het zelfde ogenblik mensen terecht 
staan, die dezelfde vrijheid van denken 
opeisen als de ekonomische leiders, met 
dit verschil dat de veroordeelde russische 
intellektuelen ook beschuldigd werden 
van steun aan een in het buitenland tegen 
het regime agerende groep, wat dan voor 
het madrileens proces niet het geval 
schijnt te zijn, hoewel de auteur in kwes
tie zijn kritiek in het bekende franse blad 
« Témoignage chrétien » publiceerde. 

In het Midden-Oosten noteren we een 
toenemende palcstijns verzet tegen de 
Israëlische bezetting en de virtuele toe
zegging van amerikaanse wapenleveringen 
aan Israël, waarmee Washington zijn re-
latie\e voorzichtigheid sinds juni van vo
rig jaar prijs geeft, als antwoord op de 
on\erholen steun van de Sovjets aan de 
arahische stalen. In hoever Washington 
nu de arabische landen volledig zou af
schrijven zoals sommigen het in hun 
wensdromen voorstellen, moeten we af
wachten. Jordanië heeft wel in een breed 
gebaar afgezien \:in britse en amerikaanse 
steun, omdat drie arabische landen het te
kort op zijn begroting helpen dekken. 
Daarmee is echter aan de ellende van de 
vluchtelingen nog niet verholpen. Deze 

Madrid voert (niet het oog op de studentenrellen ?) momenteel forse knapen uit 
Guinea in, die opgeleid worden tot politie-agent. Een eerste exemplaar verscheen 

onlangs in het stadsbeeld -.gastarbeider in het land van de gastarbeiders.^ 

l i t de wcreldperskonnnentaren is al
gemeen als voornaamste oorzaak van 
Robert MacXamara's ontslag als staats-
sekretaris van defensie opgegeven, dat 
toenemende meningsverschillen tussen 
.lohnson-l'iusk en MacXamara over de 
oorlog in Vietnam tot de verwijdering 
en later tot zijn heengaan hebben geleiid. 
Vermoedelijk waren de meningsverschil
len ter zake van Vietnam minder scherp 
dan deze over de strategische opvattin
gen, die het defensiebeleid van de U.S.A. 
in het algemeen moeten bepalen. Het is 
in elk geval duidelijk aan het licht ge
treden, dat de meeste medewerkers van 
.MacXamara het met hun chef daarover 
veel iueer oneens waren dan met zijn — 
gewijzigde — opvattingen over de Viet-
namoorlog. De diverse « hearings » voor 
de senaatskommissie van defensie heb
ben uitgewezen, dat de meeste leden er-
\an MacXamara's opvattingen over de 
algemene strategie niet meer deelden, nl. 
het geloof in een blijvende ontspanning 
tussen Oost en West (welk ongeloof na 
(ilassboro bevestigd werd). Het zou later 
wel eens kunnen blijken dat deze izole-
ring van .MacXamara de werkelijke oor
zaak van zijn ontslag is geweest of al
tans dal in rangorde \an oorzaken deze 
opvattingen vóór de politiek ten op
zichte van Vietnam kwamen. 

Zeker is dat de U.S.A. en de Sovjet
unie tans opnieuw in een bewapenings
wedloop zijn gewikkeld. Het gaat o.a. om 
de ontwikkeling van een afweersisteem 
tegen geleide raketten, die bij de Sovjets 
als aan\alswapen een dergelijke ontwik
keling doormaken dat ze de amerikaanse 
\eiligheidsmarge, die tot xoor kort onge-
\ee)- 6 minuten bedroeg tot 3 dreigen te 
herleiden. Ook op het gebied van de 
klassieke bewapening zien we enorme 
russische inspanningen. In tegenstelling 
met wat werd beweerd werden niet zo
veel russische troepen van West-Europa 
naar de chinese grenzen verplaatst. Het 
staat integendeel vast dat er van de 141 
aktieve sovjetdivizies 00 in het westen 
van de sovjet-invloedssfeer zijn ge.sta-
lioneerd, 20 in Oost-Europa, 10 in cen
traal-Rusland, 30 in de Kaukasus en 
slechts 1,5 in het Verre Oosten, deze 
laatste uitgerust met atoombewapening. 
Overigens wordt de vuurkracht van de 

sovjellegers voortdurend verhoogd ter
wijl ondanks een zogenaamde verkorting 
van de legerdienst er toch geen vermin
dering is.ontstaan van het staande rus
sische leger, dat nog steeds 3,3 miljoen 
man telt. Vele bewapeningskredieten in 
de Sovjetbegroting worden ook onder de 
post « wetenschappelijk en technisch 
onderzoek » ingeschreven, wat mislei
dend is. Ook op het vlak van de maritie
me strijdmacht levert de Sovjet-Unie be
stendige inspanningen, om haar vloot zo 
efficiënt, modern en uitgebreid mogelijk 
te maken. Het moge dan zijn, dat offi
cieel Washingt(ni zich niet verontrust 

mening, dat de kapitalistische wereld 
zich zelf uitholt en dat eens de tijd zal 
aanbreken, dat deze wereld als vanzelf 
onder een konnnunistisch bewind zal te
recht komen . Nochtans is het zo, dat 
zich in de Sovjet-wereld liberalizerings-
verschijnselen doen gelden, terwijl in de 
kapitalistische wereld de invloed van de 
staat steeds groeit. Aldus zou er een 
soort nivellering tussen beide sistemen 
ontstaan, die echter vandaag nog niet 
van die aard is, dat ze spannings- en 
wrijvingsriziko's uitsluit. Aan dit besef 
verbinden sommige Sovjetologen dan de 
andere mogelijkheid, nl. dat de Sovjets 

STRATEGIE EN BEWAPENING 
verklaart over het verschijnen van de 
Sovjetvloot in de iMiddellandse Zee, deze 
verschijning is verontrustend genoeg om 
het sommige west- en zuideuropese lan
den ongemakkelijk te maken, vooral 
wanneer ze bovendien de bedenking ma
ken dat de militaire krachtenverhouding 
in Europa met 4 tegen 1 ten nadele van 
het Westen uitvalt. Anders is het wel zo 
dat door de jongste Midden-Oosten-krizis 
ook de amerikaanse invloed in de Mid
dellandse Zee steeg... 

Men stelt dus vast dat de Sovjets zo
wel op het gebied van nukleaire en ra-
ketbewapening zich grote offers getroos
ten bij instandhouding van de klassieke 
bewapening. Toch is men er doorgaans 
gerust, dat de Sovjet-Unie het niet tot 
een agressie zou laten komen. Er bestaan 
ter zake veronderstellingen, die we hier 
even opsommen. 

De eerste is deze van een « groot
scheepse agressie » die dadelijk als on-
waar.schijnlijk wordt verworpen op 
grond van het oligarchisch karakter van 
de huidige Sovjet-leiding, waar ideolo
gen en technokraten mekaar voorlopig 
in bedwang schijnen te houden. Nog 
steeds is de Sovjet-leiding overigens van 

kleine of randoorlogen dulden of in de 
hand werken en voeden, ten einde via de 
periferie geleidelijk het Westen te on
dermijnen, mede in de hoop en met de 
bedoeling dat de vermenigvuldiging van 
deze oorlogen en hun financiële lasten 
het sociaal-ekonomisch bestel van het 
Westen zodanig zal ontwrichten, dat de 
eerste mogelijkheid (de sociaal-ekono-
mische en politieke evolutie of desgeval
lend revolutie) een nieuwe kans krijgt. 
Iedereen is het èi- innners over eens dat 
de Sovjets een derde mogelijkheid uit
sluiten, namelijk het statu quo. Welke 
mogelijkheid zou trouwens met een statu 
quo genoegen nemen, tenzij deze die in 
verval zijn ? 

Men moet dus vaststellen dat de twee 
grote mogendheden opnieuw in een be
wapeningswedloop verwikkeld zijn, na 
een betrekkelijk lange pauze. Amerika 
moet op de russische uitdaging van « de 
dood uit de i-uimte » -^ tijdens een mili
tair defilee, te Moskou gehouden naar 
aanleiding van de oOste verjaring van de 
oktoberrevolutie, werden .5 nieuwe ra-
kettypes getoond, waaronder de draag
ster van de zogenaamde ruimtebom — 
antwoorden en is daarmee reeds begon

nen. Het is niet alleen de oorlog in Viet
nam, die de amerikaanse betalingsbalans 
en het sociaal programma van Washing
ton in het gedrang brengt, doch ook de 
bouw van een nieuw waarschuwings- en 
vei'dedigingssisteem tegen atoomraketten 
uit de ruimte doet deze balans overhel
len. Eens het amerikaanse antwoord op 
de russische uitdaging voldoende gevor
derd zal men tot de vaststelling komen, 
dat beide aanvals- en verdedigingssiste-
men mekaar neutralizeren. Dan zal men 
— met een geperfektioneerd en peper
duur — sisteem even ver als tevoren 
staan. Eens dit nieuwe bewapenings-
evenwicht bereikt (de U.S.A. staan ech
ter potentieel nog altijd aan de top, ver
liezen we dat niet uit het oog !) is de 
kans groot dat er een nieuwe ontspan
ning intreedt, met dien verstande dat 
zulks zal afhangen van het aantal « klei
ne oorlogen ». Het is in dit laatste ver
band opvallend, dat Moskou helemaal 
niet opgezet was met de op Kuba tot 
uiting gekomen wens, in Latijns Amerika 
met een aantal guerilla-operaties, voor
boden van kleine oorlogen in dit gebied 
te beginnen. Hier haaiden de kommer-
ciële belangen van de Sovjets het (voor
lopig ?) op de revolutionair-idologische 
ijver van de latijns-kommunistische 
newcomers. 

De helse kring van 1970 volgt deze van 
geleidelijke ontspanning op tussen 1945-
60. De strategische opvattingen zijn ge
wijzigd omdat ze meer en meer ruimte
lijke dimensies verkrijgen. In deze over
gangsperiode van het strategisch denken 
moeten Rusland en Amerika echter nog 
steeds op grote schaal hun klassieke be
wapening in stand houden. Dat maakt 
dat beiden tot dubbele uitgaven verplicht 
worden, hetgeen ook de produktiviteits-
veldslagen verklaart (o.m. het tegen het 
verzet van wetenschapslui en technici 
doorgezet Siberisch ontwikkelingspro
gramma op bevel van Moskou, dat over 
de komfortprotesten heenstapte). De 
ontwikkeling van de techniek heeft al
dus de bekroning van het herstel van het 
vertrouwen verhinderd. Pas wanneer de 
nieuwe faze haar einde nadert zou het 
nieuwe wantrouwen kunnen wijken. 
Voor hoelang overigens ? 

K.V.B. 

file:///eiligheidsmarge


WIJ 
11 

C H I N E S E 

VLOOTUITBOUW 

Tot voor kor t was Mao's vi-
zie op de oorlogsvoering zuiver 
kont inentaa l . Dat kon ook niet 
anders , omda t China geen ma
ri t ieme ervaring heeft ( tenzij 
ettelijke nederlagen in zeesla
gen met Rusland, Frankr i jk en 
Japan) of deze ervaring aan de 
nat ional is ten van Formosa 
moes t overlaten. Weliswaar 
veroverden Mao's t roepen t i j 
dens de jongste burgeroor log 
ta l van vaar tuigen op de natio
nalis ten, die er geen efficiënt 
gebruik van wisten te maken in 
de str i jd. Deze vloot bes tond 
hoofdzakeli jk ui t een vierde 
van de res ten der Japanse vloot 
e n 271 afgedankte eenheden 
van de amer ikaanse vloot. Ter
wijl Formosa zijn vloot moder-
nizeerde was dit bij Rood Chi
n a niet he t geval. Bl i jkbaar is 
m e n zich te Peking toch van 
deze leemte bewus t geworden, 
ondanks de ontwikkel ing van 
h e t chinese kernwapenarse
naal , da t op zichzelf niet vol
doende is om een invazie van 
de 4.000 km. lange chinese 

Een ongewoon kiekje van een ongewone man in een ongewone omgeving 
toliek) woonde in de nuncialuur te Havana 'n diplomtenreceptie bij. Pietttg 

Fidel Castro (zelf ka-
kontrast tussen de 

barbudos-in-guerillapak en de monseigneurs in grote opmaak... 

kust te belet ten. Vandaar een 
begin van modernizering, voor
al van de chinese duikboten-

vloot, die tans geleidelijk me t 
een tele-geleide bewapening 
word t ui tgerust . 

£L/G. MC CARTHY 
Steeds meer en meer bepalen de naken

de prezidenlsvei kiezingen de politieke gang 
van zaken in de Veienigde Staten. HcAifd' 
akteur in het schouwspel is nog altijd John
son, maar het lijkt er meer en meer op, dat 
hij een ondankbar e lol speelt ; de man die 
in de vei kiezingen na Kennedy's verdwij
nen teiug piezident we>d met het 
grootste stemmenoverschot uit de recente 
geschiedenis der V.S., loopt over enkele 
maanden gevaat om op smadelijke wijze uit 
het Witte Huis gejaagd te worden. De le-
zultalen van de opeeniXylgende opimelals 
zijn er om liet te bewijzen. 

Het gevaar dreigt voor hem niet alleen 
— en zeljs niet zozeer — uit het vijande
lijke kamp, de Republikeinse Partij. Zijn 
pozitie wordt aangevochten in eigen par
tij. En alhoeiuel het een hoogst uitzonder
lijke gebeurtenis zou zijn : het is niet denk
beeldig dat de Demohaten er de voorkeur 
zouden aan geven, de verkiezingsstrijd in 
te gaan met een andere kandidaat dan de 
uittredende piezident. Johnson kan zich 
wellicht t)\30sten met de gedachte dat zulke 
handelwijze in heel de ameiikaanse elek-
torale geschiedenis nog maar één keer het 
geval was, in 1868 nl., toen de Republikei
nen hun uittredende prezident de herkie
zing weigerden. Er zit echter aan dit histo
risch voorbeeld een arigeltje : de gebuisde 
was toen in het Witte Huis gekomen om
dat zijn voorganger (Abraham Lincoln) 
vermoord was gewoiden, en hij heette 
Johnson. Het historisch precedent is v\3or 
de Texaan juist een eeuw later dus xuel 
geen onverdeelde troost.^ 

De Demokratische Partij is giondig ver
deeld over het Vietnambeleid van prezident 
Johnson. Tot voor kort bleef het bij een 
vrij ongevaarlijke, want niet georganizeerde 
en niet geleide, verwarde opp\}zitie tegen 
Johnson. De « duiven » in de partij zaten 
kennelijk verlegen om een leider, een man 
die het zou wagen om het op te nemen te
gen de uittredende prezident. Bob Kenne
dy, terend op de roem van zijn veimoorde 
broeder en zonder enige twijfel tuk op het 
prezidentschap, heeft tot nu toe steeds her
haald dat hij niet vóór 1972 zou kandide 
ren. Wat die verklaiing eigenlijk waaid is 
zal wellicht de komende maanden blijken, 
maar zoveel is zeker dat Kennedy niet be
reid gevonden werd om zélf te beginnen 
aan het hachelijli avontuur dat een tegen-
kandidatuur naast een uittredende prezi
dent steeds is. 

De anti-Johnsongioep binnen de Demo
kratische Pailij heeft sedert enkele weken 
nu toch een leider en een tegenkandi
daat gevonden : Eugene McCaithy. 

De gekuUiveerde, klassiek gevormde Min
nesota-senator die sinds 19 jaar in het Kon-
gies zetelt, heeft Johnson de epilog aange

zegd in een boek dat een bestseller is ge
woiden en dat de amerikaanse Vietnam-
aanpak giondig vetooideelt : « The Limits 
of Power » stelt in diskussie of de Amen-
kanen dan werkelijk geioepen zijn, de po-
Utie-agenten van de hele weield te spelen. 

McCarthy is geen neofiet in de strijd om 
het Witte Huis. In 1960 probeerde hij zich
zelf door het Demohalisch Pailijkonvent 
als kandidaat-pi ezident te doen aanvaaidcn: 
« //{ ben dubbel zo libeiaal als Humphiey 
en dubbel zo katoliek als Kennedy; waar
om zou men mij niet benoemen ? ». Zijn 
kandidatuur was uitzichtloos en hij gooide 
het dan marr over een andere boeg, dooi 
zich in te spannen t\)or de benoeming van 
Adlai Stevenson. De benoeming én het jne-
zidentschap gingen uiteindelijk naar John 
F. Kennedy. T ssen McCarthy en de Ken-
nedy-clan boterde het nadien niet zo best. 
In 1964 hoopte McCarthy dat Johnson hem 
het vice prezidentschap zou toevei trouzven. 
De Texaan gaf echter de i\)oikeur aan 
Humphrey, die zwaai der doorwoog m de 
elektoiale balans. McCarthy blijkt het nooit 
vergeten en vergeven te hebben en zijn be
slissing om tegen Johnson te kandidercn is 
dan ook stellig niet alleen ingegeven dooi 
de etische motieven die hij er voor inroept. 

Evenals de Kennedy's is McCaithy een 
katoliek van ierse afkomst. Hij kultiveert 
tans tiouwens bewust deze gelijkenis en 
trekt ze door op een aantal andere tenei-
nen. Zijn beslissing om zich tegen Johnson 
te stellen maakte hij kenbaar vanop dezelf
de plaats, waar John Kennedy in 1960 zijn 
voornemen om zich te laten benoemen had 
verkondigd. Vlak voor de bekendmaking 
had McCarthy trouwens een onderlAyud met 
Bob Kennedy, die de beslissing van de se
nator uit Minnesota prees als « een daad 
van historisch belang ». En kort na de be
kendmaking voegde McCathy er aan toe : 
« Indien Bob Kennedy bereid zou zijn om 
de kandidatuur na te jagen, dan hoefde 
ikzelf niets te ondernemen ». 

De verdenking ligt dan ook niet ver, dat 
McCarthy eigenlijk maar een gangmaker en 
een stroman van de Kennedy-clan zou zijn. 
Hij moet zich binnenl^rt, in het kader van 
de nogal ingewikkelde amerikaanse eleki\3-
ralt geplogenheden, doorheen de'ign. « pri
maries » (de « voorveikiezingen ^) binnen 
de Demoki-alische Paitij worstelen. Eén de
zer priniaiies wordt gehouden in Massachu
setts, waar Edward Kennedy senator is. Uit 
de houding van Edward Kennedy bij deze 
primaries in apiil zal definitief blijken, of 
McCarthy zijn eigen spel dan wel dat der 
Kennedy's speelt en of Bob Kennedy inder
daad wil wachten tot in 1972, dan wel lans 
zijn kans wil gaan indien mocht blijken 
dat deze kans redelijk is... 

A N. T^vaiio. 

ANGLO-AMERIKAANSE 

Z O R G E N 

Ponddevaluatie, inkrimping 
van dollaruitvoer zijn beide ge
volgen van een « defekt » m 
het br i tse resp. amer ikaanse fi-
nancieel-ekonomische rader
werk. Een gevolg daarvan zal 
zeer waarschijnli jk een verde
re vermindering van het br i tse 
Rijnleger zijn (onlangs op 
nieuw met 2 regimenten) en 
belastingsverhoging in de Vere
nigde Staten, hoewel zulks met 
het oog op de volgende prezi-
dentsverkiezingen tot een mini
m u m zou beperkt blijven. Fi
nanciële haperingen zullen mis
schien ook Washington tot een 
soepeler houding in Vietnam 
dwingen, al kan vandaag nie
mand daarover met zekerheid 
iets voorspellen. 

Een ander gevolg is de in
kr imping der amer ikaanse be-
leggingen (Frankr i jk noemt 
de jongste amer ikaanse maat
regeien een ant i -Marshaüplan) 
en van he t dito-toerisme in Eu
ropa- Keerpunt van « de ame

r ikaanse ui tdaging » (Servan-
Schre iber ) ?... 

> 

FRANS-RUSSrSCHE 

SAMENWERKING 
In Minsk (Sovjet-Unie) zal 

van 1970 af een fabriek van 
koelkasten 500.000 eenheden 
daarvan produceren, dank zij 
frans-russische samenwerking. 
Zes andere gelijkaardige fabrie
ken worden voor later gepland. 
Renaul t werd met autobou\tf» 
opdrachten voor 10 jaar be» 
dacht . Er is ook een gloeiende 
frans-russische samenwerking 
op het vlak van de elektronika, 
scheikundige nijverheid, uit
rust ing voor lucht- en ruimte
vaart , metaal- en hoogovenin-
dustr ie , textielnijverheid en 
\oedingsprodukten . Bli jkbaar 
IS e r dus al een soort mini
groot-Europa op gang gebracht 
met als as Panjs-Moskou. In
dien deze samenwerking zich 
ui tbreidt (ook op militair vlak 
bestaan kontak ten) dan word t 
de gaullistische bui tenlandse 
politiek in zekere zin toch wat 
duideli jker na de uitingen van 
anti-bli tse en ant i -amenkaanse 
tendenzen in de Gaulle's poli
tieke prakti jk. 

DURE VERHUIS 
De verhuis van de NATO-

instellingen van Parijs naa r 
Brussel vorig jaar heeft de ont
ruiming van allerlei installaties 
en gebouwen veroorzaakt, 
waarvan de waarde op 45 mil
j a rd fr. geschat wordt : 46 
vliegtuigen, 9 raarinebazes, 
2000 km. olicleidingen, 6 tank-
installaties, 17 brandstofde-
pols , 100 telefoonleidingen, 13 
luchtnavigatie-instellingen en 3 
onderaardse hoofdkwart ieren. 
De U.S.A. kwamen voor een 
zeer groot deel tussenbeide bij 
de financial ing van deze instal
laties. 18.703 Fransen verloren 
een job bij de NATO, terv\ijl 
de verbruikssektor tans de ca. 
13 mil jard fr. jaarli jkse uitga
ven van de NATO-macht moet 
ontberen. De twee hoofdkwar
t ieren Shape en Afcent gaven 
bo^'endien jaarl i jks nog 2 mil
ja rd fr. uit te Parijs en te Fon-
tainebleau. 

De Vietkong heeft zich sinds lang gespecializeerd in de geniepige 
metaden van de guenlla-techniek, enig verweer tegen de verplet
terende macht der Amerikanen. Een aantal forse joiigeiis tut de 
buurt vn Texas vinden, dat vliegtuigbommen toch ook niet al
les zijn en voeren met tijgervallen en berenklemmen hun eigen 

kleine « dirty wat ». 
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D U I V E N EN VOETBAL 

Er is vrijwel geen eniceie Vlaming die Pol Jacquemijns nooit gezien lieeft, 
zij het dan alleen maar op het kijkkastje. Zijn kennis over voetbal in het 
biezonder en sport in het algemeen, heeft velen dikwijls verbaasd. Zijn 
kijk op verschillende dingen doet verrassend jong aan. En nochtans is 
deze jongeman zo jong niet meer... 

De nette villa te Boechout bij Antwerpen is door velen gekend. Talloze 
Vlamingen met naam voelen er zich thuis. Bij Pol is het goed praten, de 
wijn is van het goede jaar, de gastvrijheid gul. Achter het huisje vindt 
men een uitgave in verkleind formaat. Een twintigtal gevleugelde vrien
den van Pol huizen er en brachten reeds verschillende prijzen mee naar 
huis. 

Hoe Pol eigenlijk joernalist gewor
den is? Hij begon als klerk op het mi
nisterie van Financiën, in Brussel. Alle 
dagen op en neer, en daarbij een le
ventje slijten van biirokraat was echter 
niets voor hem. Hij was bij de eerste 
ploeg leerlingen die avondschool volgde 
in het Pershuis. U weet wel, drie avon
den per week en na twee jaar een getuig
schrift voor joernalist. Hij haalde dat 
getuigschrift, maar geen enkele krant 
had ooit van hem gehoord en dus bleef 
hij maar klerk. 

Een zetter van de drukkerij \an « Le 
XXme Siccle », een nu verdwenen blad, 
liet zich ontvallen dat men wel naar ie
mand zocht die deftige voetbalverslagen 
kon maken. Dat was dan een kolfje naar 
Pols hand, die enkele jaren als voetbal
medewerker zijn bijdragen wekelijks 
binnenbracht. 

Een gelukkig gesternte biatht Karel 
Van Wijnendale (van « Sportwereld )>) 
en Pol bijeen. Wat gekletst, maar ook ge
praat over een nog op te richten letter
kundig lijdschrift. Pol moet bewijzen dat 
hij kan schrijven. Hij haalt zijn veidien-

sten als voetbalverslagge\er aan. Karel 
lacht : « interesseert me niet, wat kunt 
ge nog ? » « Ik schreef een dorpsrevue n, 
lacht Pol, want die revue heelt in het 
dorp heel wat kwaad bloed gezet, maar 
werd anderzijds zo'n sukses dat hij twin
tig maal werd opgevoerd. Zelfs Herman 
Teirlinck had zich op die revue kwaad 
gemaakt. Die revue deed het. Samen met 
Paul De Mont, Gerard Walschap, Phil
lip de Piüecijn en andeien werd het 
blad opgericht. 

HET KRUIPT 
WAAR HET NIET GAAN KAN 

Maar voor Pol bleef sport iets dat hem 
aantrok. Het duuide niet lang of hij 
kwam als sportiedakteur in de Stan-
daaidgroep terecht. We schrijven 1938. 
Pol Jacquemijns ontpopt zich als een 
eersteklas voctbalkenner. zijn verslagen 
wolden gelezen en herlezen, maar voor
al zijn kommentaren trekken de aan
dacht. 

« Nu doe ik het wat rustig aan. Vraag 
me niet teveel van inieinationale sport. 

want daar ben ik niet meer in thuis. Ik 
laat anderen voor mij reizen, want een 
oude redakteur moet jongeren ook een 
kans geven. Maar Holland-Belgie wil ik 
niet missen. Ik zag een zeventigtal van 
die wedstrijden, de hele reeks sinds 
1945 ». 

Het sieit Pol dat hij zijn eigen ver
diensten verdoezelt en die van anderen 
ophemelt. Er wordt heel veel gepraat 
over andere sportjoernalisten. Pol praat 
niet graag over zichzelf. 

Wat hij zoal op een zondag doet ? Hij 
gaat natuurlijk naar een of andere match 
kijken, die hij vooraf zelf heeft mogen 
kiezen. Dan gauw naar Brussel voor het 
verslag, informeren naar het verloop 
van de andere wedstrijden, per tram 
naar de BRT waar hij kommentaar 
brengt op de verschillende wedstrijden. 
« De weerslag voel ik 's nachts. Het is 
zelden dat ik een oog dicht doe tijdens 
de nacht van zondag op maandag ». De 
volgende dag wordt er dan nog vlug een 
stukje geschreven met beschouwingen, 
dat per spoedbestelling naar zijn krant 
gaat. Daarna wordt het weer wat rusti
ger tot de volgende zondag. 

VLIEGENDE VRIENDEN 
Het twintigtal vliegende vrienden van 

Pol houdt zich rustig. Het is ook geen 
seizoen voor de duivensport en Pol heeft 
er tijdens het voetbalseizoen weinig of 
geen tijd meer voor. « Maar wacht tot 
de voetbal gedaan is. Elke zomer hou ik 
me alleen met de duiven bezig. Ik ver
zorg trouwens ook de duivenrubriek van 
mijn krant ». 

Hoe een man als Pol Jacquemijns 
duivenmelker wordt, vernemen we van 
zijn echtgenote, een even lieftallige als 
vriendelijke gastvrouw, die er angstvallig 
over waakt dat onze kop koffie steeds 
tot aan het boordje gevuld blijft. Pols 
vader was ook « melker ». Pol moest — 
hij was toen nog heel klein, u weet wel, 
in de tijd dat de eerste auto's hun in
trede deden op de vlaamse putwegen — 
met de duif naar het lokaal lopen, want 
van ringklokken was er toen nog geen 
sprake. Toen hij in 1945 te Hove woon
de en die grote lege zolder zag staan, 
dacht hij aan duiven. En ja, het duurde 
niet lang of rond Pols Jiuis fladderden 
een tachtigtal duiven. 

Vandaag nog komen Pols buren sup
porteren wanneer de duifjes binnenko
men en Pol hen paait om toch maar zo 
vlug mogelijk « naar binnen te vliegen ». 
« De duivensport is een zeer demokra-
tische sport. Ik kan haar niet genoeg 
aanbevelen aan mensen met een intellek-
tueel beroep. De dag dat ik het laddertje 
niet meer op kan om m'n vriendjes te 
verzoigen, zal ik ze wegdoen. Maar geen 
uur vroeger ! ». 

GEEN HOBBIES 
Heb je hobbies. Pol ? Vreemde vraag 

van iemand die komt om wat stof op 
te doen over een gekende sportjoerna-
list. « Nee, of ja : sport! ». 

Maar achteraf vernemen we dat de 
vitaliteit van Pol zich niet alleen in sport 
manifesteert. -Vroeger was hij een ver
woed lezer. Bijna gans de wereldlitera
tuur ging door zijn handen Zelf schreef 
hij een vijftal boeken. Hij is ook een 
muziekliefhebber, maar zijn smaak gaat 
vooral uit naar het klassieke genre. Een 
Miei Cools komt daar ook nog bij. 

« Die kwam eens 's avonds laat met 
Jos Ghijsen binnengestapt. Ze kwamen 
teiug van een optreden in de omgeving 
en kwamen eens goede dag zeggen Het 
werd goeie nacht. Wat een avond ! De 
wijn heeft toen nog eens ekstra-lekker 
gesmaakt ' ». « 

Want Pol houdt van een goede fles 
wijn. « Vertel het niet vooit, want de 
voorraad is beperkt », lacht hij schalks. 

Zijn tuintje, dat groen lacht tussen 
de late sneeuw, ondcihoudt Pol zelf. 

« Je moet wat beweging hebben, anders 
verroest je ! ». Of we even zijn giasma-
chine willen bewondeien ? Enkele ogen
blikken later woidt het uit zijn rommfl-
hok geiold. En dan gaat het over een 
inbraak. Want alle bezoekers van Pol 
zijn geen vrienden. Eens heeft men een 
ongewenst bezoek gebracht. « Maar v\at 
wil je dat een dief in mijn huis vindt? 
Gelukkig kende hij niets van wijn, en 
voor het overige heeft hij zich moeten 
tevreden stellen met een magere buit ». 

DE FILOZOOF VAN BOECHOUT 
Pol filozofeert giaag. Geen zware we

tenschappelijke uiteenzettingen over het 
godsbestaan of zo, maar kristalheldere 
levenswijsheid van een man die bijna 
een eeuw het leven geplukt heeft zoals 
het tot hem kwam. 

« Er is iets in de moderne liteiatuur 
dat me niet bevalt. De modernisten 
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schrijven beter dan hun voorgangers. 
Zij hebben een betere techniek, schrij
ven direkter. Maar dat gevoel van een
zaamheid, dat pessimisme, dat negatieve 
dat uit de huidige romans treedt, bevalt 
me niet. Het leven is toch iets schoons 1 
Veel modeschrijvers gaan te ver omdat 
ze iets anders willen dan vroeger, iets 
nieuws, iets dat opvalt, chokeert. Zij 
schrijven eksperimentele romans die ze 
zelf verbluffend vinden, maar die nie
mand anders kan lezen, behalve dan een 
stel meelopers dat zich interessant wil 
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landeren 

maken n. 
De nieuwsbei ichten o\er de interna

tionale ontwikkelingen volgt Pol trouw. 
« Onze tijd zit in een stroomversnelling. 
We leven in een meetkundige reeks en 
niet in een rekenkundige. De ene inno
vatie brengt het kwadraat teweeg, enzo
voort. Ik sta in bewondering \oor de/e 
evolutie, maar ben ook wat bevieesd. 
De mens heeft krachten ontdekt die bo
ven hem uitgioeien. Er is niet veel no
dig om de wereld te vernietigen Ik kan 
begiijpen dat er schiijveis zijn die door 
een angst wolden beïnvloed en naar een 
heel andere soort l i teratuur grijpen ». 

« De techniek oveiheeist alles. De 
mensen hebben het nu veel beter dan 
vroeger. Kijk bijvoorbeeld naar mijn 
krant. Vroeger deden we met diie spoit-
redakteurs het weik dat nu gedaan 
wordt door een ploeg van een twintigtal 
mensen, die daarenboven over een gan
se technische uitrusting beschikken die 

hebben een groter geluk gekend dan de 
mensen in dezelfde omstandigheden nu. 
Vioeger was er geen «panning, leefde de 
mens rustiger. Het is mijns inziens to
taal veikeerd te bewcien dat het nu be
ter is dan vroeger, alleen maar omdat 
er meer welstand is Het menselijke, het 
geluk ligt met in het materiele alleen ». 

.. EN SPORT 

Met Pol Jacquemi |ns gaan praten en 
de sport laten links liggen, is natuurl i jk 
onmogelijk. Wel veiwonderde het ons 
dat hij op « gevordeide » leeftijd nog 
aan de tclevizie kwam Dat is op zijn 
minst een uitzondering. 

« Wel kijk, zelf heb ik daar nooit am
bitie voor gehad. Het is eig plots geko
men, zonder aanloop. Ik was 55 jaar toen 
Remi Van den Kerkhoven, toen losse 
medewerker, mij vroeg om voorzitter te 
spelen van een of andere jury. Ik zou 
dan de prijs voor de faii pla> moeten 
uitieiken. « Och kom », zei Remi, « zo 
erg is dat nu ook niet. Je hoeft slechts 
een diploma te overhandigen, en daar
bij iets te zeggen ». Natuurlijk kon Pol 
overtuigd worden, en hij overhandigde 
enige tijd later het fair playdiploma aan 
Vic Mees. Van toen af liet men hem 
niet gerust. Nic Bal, die vond dat Pols 
hoofd « televiziegeniek » was, praamde 
en zeurde tot Pol er in toestemde op 
een zondag wat de praten over de voet-

G JONGE POL JACQUEMIJNS 
vroeger niet bestond. Dat kan ik slechts 
toejuichen. Maar is de mens nu werke
lijk gelukkiger dan vroeger, met al zijn 
weelde, al het komfort dat hem omringt, 
al de kennis die hij vergaarde? Ik be
twijfel het ». 

« Natuurl i jk zijn er (vrijwel) geen 
echt ongelukkigen meer in onze streken. 
Mensen die van honger omkomen en zo. 
Wij hebben gelukkig een heel stel van 
sociale voorzieningen die hieraan zou
den moeten verhelpen Maar zij die 
vroeger een zekere welstand hadden. 

bal. Omdat het over zijn geliefkoosde 
sport ging, beet Pol in de appel en zo 
komt het, dat hij nu elke zondag zijn 
kijk geeft op het jongste sportgebeuren. 

De belangstelling voor voetbal is de 
jongste jaren gevoelig teruggelopen. Of 
Pol daar wat kommentaar kan aan toe
voegen ? 

« Wel ja, dat is een normaal verschijn
sel voor een welvaartstaat. Er ontston
den verschillende nieuwe sporttakken, 
terwijl andere een hoge vlucht namen. 
Men kent ook een grotere spreiding. 

Maar als men merkt dat de wedstrijden 
met volgeboekt stadion zeldzamer wor
den, mag men niet besluiten dat de 
kwaliteit van het spel er op achteruit
gegaan is. Integendeel, dank zij uitgeba
lanceerde trainingen, het instellen van 
een beroepsstatuut voor voetbalspelers, 
een betere fizische konditie enz,, is de 
spelkwaliteit veel betei dan vroeger. 

« Maar in de huidige konstellatie is het 
begrijpelijk dat de gewone man andere 
ontspanningsvormen verkiest boven het 
wekelijks kijken naar de voetbal. Hij 
heeft televizie, heeft nu een wagentje 
waarmee hij eens uit kan, enz. ». 

« Maar in dit verband wil ik toch even 
onderstrepen dat de belangstelling voor 
sport is afgenomen wat het lijdzaam toe
zien betreft, maar de sportbeoefening is 
er goed op vooruitgegaan Ik heb eens 
inlichtingen gevraagd aan bevoegde in
stanties en de cijfers die mij werden ver
strekt zijn gewoonweg verbluffend Elk 
jaar stijgt het aantal sportbeoefenaars 
met 10 t. h., hetgeen inhoudt dat over 
tien jaar tweemaal 'oveel mensen als 
vandaag een of andere sporttak weike-
lijk beoefenen. En die cijfers gelden dan 
alleen nog maar voor geregistreerde 
klubs, zodat men gerust mag aannemen 
dat de belangstelling voor de sportbeoe
fening nog sneller stijgt. Rijk trouwens 
maar naar de vele inspanningen die 
scholen en jeugdbeweging-en op dat ge
bied pres'tereii <>. 

« Natuurlijk mag men niet verdoeze
len dat het kijken naar sportgebeuren 
ook vandaag nog veel belangstelling 
heeft. Bent U op een avond ais de T V 
een match tussen twee eerste klasploegen 
uitzendt door de stad gewandeld ? In
derdaad, men mei kt aan de doodsiieid 
van de stad dat er iets gaande is » 

Als we willen verttekken komt me
vrouw nog even met wat verse koffie 
aandraven Er is niet- aan te doen wij 
drinken du» maar. Trouwens de kolfie 
is heerlijk. En als we dan toch de 
laatste woorden wisselen (het gaat over 
het prachtig modein gebouw dat aan 
de oveizijde van Pols villa slaat) nodigt 
hij ons uit om nog langs te komen 

Eeiwijl we naar huis lijden denken 
\M- noii dikwijls aan deze man Oud en 
toch /eer jong De « Pol » (« laai die me
neer Jacquemijns toch vallen, verdoiie », 
was de eerste reaktie toen wij hem groet

ten) heeft de kunst onder de knie om 
gewoon te leven Om gelukkig te zijn. 
Ook in dc/e jachtige weield die hij niet 
helemaal meer kan volgen, maar die hij 
pozitief ziet Want wie achter materiele 
welstand zoekt, schiet het geluk voorbij, 
zei de filozoof van Boeclioiit Dank ie. 
Pol. 

Tekst : B E R T S T E E N H ü E I S . 
Fo tos : B R U N O S I EVENS. 
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BOEKEN VOOR 
DE JEUGD 

I Wij zilten in het nieuwe jaar : daar
mee Ei]n de Si. Niklaas, kerst- en 
nieuwjaarsfeesten achter de rug, de 
rommel opgeruimd, de Kerstboom bui 
ten... en de geschenken uitgedeeld Wij 
hebben hier al een paar maal een se
rie kinder- en jeugdboeken vermeld, die 
geschikt wdien als geschenk \oor on
ze kinderen Vermits de winter echter 
nog niet voorbij is en de zondagen en 
vakantiedagen waarop regen, koude of 
sneeuiv' de kinderen in de huiskamer 
« kluisteren n het dus everjmin zim, is 
het niet te laat om nog eens een reeks 
kinder- en jeugdboeken voor te stel
len. 

' Van de Standaard-distributie ontvin
gen wij een achttal boekjes van de 
« Valkenreeks », die door het N V. Uit-
geveisbedrijf Het Goede Boek te Hui
zen wordt uitgegeven. Het betieft hier 
populaire pockets zonder literaire pre
tentie, die moeders af grootmoedeis ge
liefde Courths-Mahlcr of Friede Birk-
ner in een gemodernizeerde en aan de 
huidige mentaliteit aangepaste versie 
brengen. De verpleegster en de dokter 
schijnen wel een bizondere aantrek
kingskracht te hebben op de verbeel
ding der auteurs : getuige daarvoor de 
talrijke romans waarin knappe ver
pleegsters en even knappe dokters lief
des- en andere avonturen beleven. Ont-
spanningslektuur voor de opgloeiende 
dochter vooral, al zal mama er ook al 
wel eens eentje van durven en kunnen 
genieten. 

De titels : « Dokter in Birma » van 
Celine Conway, « Zuster Sylvia » van 
Marjorie Moore, « Zuster Martini 's ge
heim » van Rosamund Hunt , « Ver-
pleegstersdroom » van Lilian Wood
ward, « Nachtzuster verliefd » van Hi
lary Preston, « De Beslissing van Dr. 
J o h n » van Dorothy Worley. 

In dezelfde « Valkenreeks » verschij
nen ook meer tipische liefdesromans, 
waarin humor en avontuur doorecnge-
weven zijn : zo bi j \ oorbeeld « Een hart 
klopt voor l*,pita » van Hans Borre-
bach Meer als lektuur voor tieners be
doeld zijn de « Anne Marie »- en de 
« Zaza n-reeks, waarbij spanning en ro
mantiek tot een gelukkig amalgaam 
versmolten worden De auteurs zijn 
daarenboven — in tegenstelling met de 
voornoemde dokters- en verpleegsterro
mans — Nederlands : Maileen Van 
Dijk schrijft de Zara reeks, N . Schutte-
vaer Velthuys de Anne-Marie reeks. De 
eerste boekjes uit deze reeksen zijn : 
« Anne Marie ontdekt een komplot », 
« Anne-Marie en het geheim van de 
Uilenburcht », « Een Zomer met Za
ra )). 

Vermelden wij nog « De Club van 
Zeven » van Louise Merkestein : een 
fijn meisjesboek, ook in de Valken
reeks Al deze pocket-uitgaven bevatten 
144 blz en kosten 25 fr. Geschikt om 
tijdens winter- of zomervakantie mee te 
nemen in het reisgepak. 

Na de tieners van lektuur voorzien te 
hebben, willen wij echter ook even aan 
de jongeren denken Reeds vroeger heb
ben wij de « Joris » reeks vermeld van 
Nanda, pseudoniem van F. Trautwein . 
Zij bewijst in deze reeks haar ervaring 
op het gebied van het kinderboek en 
haar kennis van de kinderpsiche. 

Twint ig jaar geleden reeds wees M. 
Van Hoeck in « Boekengids » op het 
talent van deze jeugdauteur. De nieu
we uitgaven heten « Joris vertoont zijn 
kunst » en « Joris weet op alles raad n. 
Zij kosten 38 fr. en werden uitgegeven 

door N V Uitgc\cisbcdii]f Het Goede 
Boek vooi Vlaandeien : Standaard 
Distributie, Antwerpen Voor ietwat 
grotere kinderen is de Claudiareeks, 
schrijfster Gok Grasshof, aan te bevelen. 
Deze boeken zijn ietwat groter van for
maat (15,5 X 22,5) en ook omvangrijker 
(12'3 b l / ) dan de vonge reeks De eer
ste helen « Hallo Claudia » en « Goed 
zo, Claudia ». Prijs 65 fr. bij ?elfde 
uitgeverij en distributie. 

T e n slotte moeten wij nog het Grote 
Kerstboek, eveneens bij voornoemde 
uitgeveiij verschenen, vermelden, sa
mengesteld door N. Kunst. Wij komen 
daardoor wel zowat met vijgen na Pa
sen, maar wij menen dat dit boek ook 
buiten de St. Niklaas- en kerstpeiiode 
kan gelc/en, gewaardeerd e n . . ten ge
schenke gegeven worden Het bevat aan 
de ene kant een aantal oude liedjes en 
nieuwe verhalen rond het Keistfeest. 
Draait men het boek om, dan krijgt 
men St Niklaas als tema van lied, ver
haal en illustratie. Prijs 65 fr. 

Ziezo : daarmee hebben wij de klei 
nen en de groten, de min- en plustie
ners het hunne gegeven inzake lektuur... 
Kopen en leze i : dat is nu aan h e n . . 
en aan jullie, moeders T o t een vol
gende keer : wellicht komen wij dan 
met een mand jongenslektuur; voor 
Pasen en arote vakantie 1 

Iloiwel Spanje de jongste jaien een 
iavH'Ujk giote voouiitgaiig K>p veler
lei gebied heeft geboekt, bhjkt het 
op vele andere vlakken te stagneren. 
II e spreken niet eens van de keik 
11, Spanje, naai momenteel 17 bis-
s( linjipdijke zetels vakant staan, om
dat de ilaat niet v d verzaken aan 
zijn mcdc-besli'ising^ucht ie> zake 
xan benoemingen, uat in tegen^piaak 
n met de bcsluiUn van Iict talikaans 
kom lic Hó' liebben lid hiet iiilo-
oaid oic-i de aohenüe vioiiu in 
Spanje, die het moeilijk lieeft om 
ziih als zodanig tn het land lan 
Iiaiuo te doen gelden, niti omdat 
slaat \yf keik tegen de-'e 'itahis zon
den zijn, doch omdat de publieke 
opinie en de lexiensgeivoonten het be-
ttekken van de viomv bij het pio-
diiktiepioces belemmeren en aldus 
ook haar emancipatie vertragen De 
lange middagpauzes bij vb , de late 
aoondmaaltijden en het jeit dat de 
Spaanse echtgenoten het vertikken, 
een helpende hand toe te steken in 
liet htiisliotiden, maken dat de dagen 
voor u<ei kende xnouwen, die thuis 
7iog een hele boel werk hebben, dub
bel A) lang zijn. Ten gex'olge van 
bepaalde sociale tvetten is het dan 
neer de staat, die (ongeivild) de te
tter kslelling van de vroiau belem
mert. Dat tuordt duidelijk als we we
ten, dal in Spanje elke ju ma, die on-
gehuXL'de vrouwen te weik stelt, ver
plicht is een dertiende maand voor 
te behouden voor elk vrouivehjk per
soneelslid, tegen de tijd dal deze gaat 
hinien. Zo citeert men het geval van 
een madrileeris grootwarenliuis, dat 
10) ig jaar met minder dan 2 miljoen 
pesetas (ca 1,7 miljoen jr ) m<oest uit
betalen aan de 200 jongedames m 
zijn dienst, die liet liuwelijksbootje 
instapten Het zakenleven tracht dan 
ook zoveel mogelijk mannelijke iverk-
kiachlen aan te werxjen ondanks liet 
Iiogere loon Meii zal opxoetpen : de
ze beschikkingen zouden normaal toch 
ten voordele van de gcliuiidc vrouiu 
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IN 
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nKrelen uitvallen, doch hier treden 
twee andere elementen remmend op. 
1. de salarissen liggen gemiddeld 25 
t. h. lager dan voor de mannen 2 de 
doorsnee-Spanjaard vindt het verne
derend dat zt]rt vrouui uit xveiken 
gaal, want dan krijgt hij de naam 
dat hij zijn eigen gezin met behoor
lijk kan onderhouden, tn daar de 
doorsnee-Spanjaard nogal trots ts, 
valt het te begrijpen dat het aantal 
werkende vrouwen in Spanje slechts 
23 t. h van de aklieve bevolking be
draagt tegenover een europees gemid
delde van 35 t. h. Dat is ook nog 
het gevolg van de opvatting van vele 
Spaanse mannen, die het <s.oneerbaari 
vinden en als een inbreuk op hun 
gezag aanvoelen het jeil, dat hun 
vrouw of dochter « andere mannen » 
moet gehoorzamen, waar toch het 
mannelijk en vaderlijk gezag in ge
zinsverband tn Spanje een zoveel als 
geheiligd beginsel is. 

H 

Terwijl heel Europa huiverde in Noordpool-temperaturen, prezenteerde Hardy 
Amies in besneeuwd Londen reeds de lentemode 1968. Wél eventjes jus voor de 

mannequins. 

ZOT ZIJN 

Doet geen zeer. Een Poolse zou h a a r 
echtscheidingsproces gewonnen hebben 
me t he t a rgument , da t haar echtgenoot 
voetbalfan, zich wel alle da ta en scores 
van grote voetbalwedstr i jden her inner
de doch stelselmatig de d a t u m van zijn 
huwel i jk vergat. Zou de veroordeelde 
echtgenoot gezegd hebben : « Dat is 
m e t waar , ik weet pe r tmen t goed, wan
neer we ge t rouwd zijn. Dat was nl. op 
de dag van de overwinning van F.C. 
Warshava op F.C. Ostrowiec me t 3-1 ».» 

SAUJT 

Met ongeveer 600.000 fr. s t a r t t e vijf 
j a a r geleden de tans 36-jarige joemal i s t 
©aniel Füpacchi he t teenagerblad « Sa-
l u t les Copains », da t reeds n a één j a a r 
een oplage van 1 miljoen bere ik te . In
tussen zijn daar nog bi jgekomen « Film-
cahiers », « Lui »; mode- en sextijd-
schrift, « Age t endre », t i jdschrift voor 
jonge meisjes, « Photo » en tans « Ski », 
sport-i l lustratie. De maandel i jkse opla
ge van deze uitgaven bere ik t 3 mil joen 
me t een maandel i jkse omzet van 5 mil
joen franse frank. Daarnaas t heeft Fli-
pacchi ook nog de leiding van een jazz
p r o g r a m m a voor Radio Pari js . 

IN D E VAL. 

De eigenaar van he t nacht lokaa l 
« Pussy Cat » te Hollywood ging he t 
niet naa r"de zin. Daar viel h e m iets t e 
b innen : een kleine aankondiging in de 
plaatseUjke pe r s m e t volgende teks t : 
« Alleen vt)or m a n n e n 1 Voelt U zich 
eenzaam ? Belt ons dan op ». Volgde 
he t te lefoonnummer. Wie aan deze op
roep gevolg gaf hoorde een zoete meis
jess tem het volgende zeggen « We heb
ben reeds zo lang op U gewacht in Pus
sy Cat ». De eers te dag w e r d he t lokaal 
500 maal opgebeld. Nu is he t een goud
mijn, niet voor zich eenzaam voelende 
mannen , m a a r voor de baas na tuur l i jk . 



De tentooi.stelling « Aanwinsten van de provinciale en gemeentelijke muzea 1945'' 

67 » in het Paleis voor Schone Kunsten bevestigt ons vermoeden, dat trouwens 

op een overtuiging steunt : qua variatie en peil staat deze tentoonstelling toren

hoog boven deze van de aanwinsten van de staat, die enkele weken geleden in 

het zelfde gebouw werden tentoongesteld. Nu moeten we er onmiddellijk aan toe-

IS 

RIJKE VLAAMSE GEWESTEN 
voegen, dat de huidige tentoonstelling een veel langere periode van aankopen be

strijkt dan de recente uit staatsbezit. Maar toch kan men duidelijk nagaan, dat 

onze gewestelijke instellingen een veel steviger bazis voor hun keuze bezitten 

dan de staat. Dat geldt niet alleen de veel evenwichtiger keuze voor hedendaagse 

kunst maar ook voor de oude kunst die bij de provincies, ondanks een inkrimpen

de markt, zeer behoorlijk is vertegenwoordigd, waar de vorige tentoonstelling 

zegge en schrijve één oude meester te zien gaf temidden van een zeer uiteenlo

pende en verwarrende verzameling eigentijdse kunst of wat daarvoor doorgaat. 

Men heeft zich trouwens ten zeerste 
ingespannen om het ensemble zo voor
delig mogelijk voor te stellen. Er is een 
goede twee weken getimmer en verhuis 
aan te pas gekomen, maar het rezul-
taat loont dan ook de moeite. Behalve 
het feit dat het om provinciale en ge
meentelijke aanwinsten gaat is er ook 
de organizator van deze tentoonstel
ling : « Pro Civitate », kulturele stich
ting van het Belgisch Gemeentekrediet. 

Er zit een persoonlijker smaak achter 
dan bij de staat, per definitie onper
soonlijk. We hebben trouwens al vaak 
vastgesteld dat de gemeentelijke en 
provinciale overheid een veel grotere 
inspanning doen, ondanks hun eerder 
beperkte financiële middelen, op kultu-
reel vlak, alle verhoudingen in acht ge
nomen maar dan zeker wat de beelden
de kunsten betreft. Dat is nu stellig ook 
in het brussels kultuurcentrum bij 
uitstek het geval. 

OUDE MEESTERS 

Niets is zo interessant voor een esteet 
of simpelweg iemand die meer dan ge
wone belangstelling voor beeldende 
kunsten heeft dan een tentoonstelling 
waar men de ontwikkeling van deze 
kunsten kan nagaan, van de middeleeu
wen tot op heden met een hiaat dan 
voor de 18e eeuw. Nu is het zeker niet 
de bedoeling van « Pro Civitas » ge
weest een evolutieve tentoonstelling in 
te richten, maar men kan er toch nog 
vergelijkingen maken en de afgelegde 
afstand overzien. Primitieven zijn er 
niet zo veel, en dan grotendeels anonie-
men. We hebben er Petrus Christus, 
'n paar werken uit de school of het ate
lier van Rogier Van der Weyden, we be
landen al vlug in de pre-renaissance, 
de renaissance en de barok. Breugels' 
« Bruilofstoet » zal zeker de vedette 
van deze tentoonstelling genoemd wor
den en is een tamelijk recente aanwinst 
van de stad Brussel. Het is een Breugel 
op zijn best, maar dan de gemoedelijke 
Breugel, de waarnemer van vlaams 
volksleven en gebruiken, koloristisch in 
optima forma met heerlijke blauw-rode 
verhoudingen en tevens schilder van 
het brabantse heuvellandschap. Een 
zeer mooie kopij van het eveneens be
roemde doek « De prediking van Johan
nes de Doper » uit het muzeum van 
Brugge, is toegeschreven aan Pieter 
Breugel de Jonge of aan Jan Breugel de 
Oude, bijgenaamd de fluwelen Breugel. 

Beide werken wedijveren met bijvb. 
de Madonna, toegeschreven aan Van 
der Weyden, precieus en rijk in zijn 
koloristische eenvoud; een graflegging 
toegeschreven aan Hugo Van der Goes; 
Hendrik met de Bles (Vermenigvuldi
ging der broden); het perspektivistisch 
origineel schilderij « Geboorte » van 
Aertgen Van Leyden. Belangstellenden 
in de familiewetenschappen komen 
aan hun trekken met de portretten van 
Rubens' grootouders door J. Claesz. van 
Utrecht. Van Rubens zelf is er een olie-
schets op paneel; in tafelgebruiken kan 
men terecht bij « Familie aan tafel », 
'n protestantse familie, werk dat toege
schreven wordt aan Pieter Aertsen en 
als tijdsdokument interessanter dan als 
schilderij. We komen geleidelijk in de 

16e-17e eeuw via Otto Van Veen, de 
derde leermeester van Rubens, met een 
portret van Niklaas Rockockx, die ook 
voor Rubens pozeerde. Het zou de 
moeite lonen beide portretten van de 
antwerpse burgemeester te vergelij
ken. Ook Adam Van Noort, aan wie 
sommigen onder de signatuur van Ru
bens genoteerde werken toeschrijven, 
is er vertegenwoordigd, evenals Roe-
landt Savery, Jan Van Goyen, de school 
van Pieter Pourbus, enz. Het bindte-
ken met de latere cyklus schenkt ons 
in deze tentoonstelling Jacques Fou-
quières, leerling van de fluwelen Breu
gel die naar Parijs trok en er de leer
meester van Philippe de Champaigne 
werd, van wie eveneens enkele werken 
zijn geëxpozeerd. 

Dit zijn zowat de voornaamste oude 
meesters in dit ensemble, aangevuld 
met oude siermeubels, wandtapijten, 
sier- en gebruiksvoorwerpen, oude boe
ken en uiteraard ook tekeningen en gra
fisch werk van oude meesters. Merk
waardig als kennismaking is het werk 
van Lambert Lombard uit Luik. Ook de 
skulpturen tonen ons werk van enkele 
voor het overgrote gedeelte anonieme 

meesters. Het enige met name aan 
Claus Sluter toegeschreven werk is 
een St. Kistoffel, gepolichromeerd 
hout, uit het stedelijk muzeum van 
Brussel. 

Uit wat voorafgaat vallen niet zomaar 
de rijkdom en de variatie van dit ge
deelte van de tentoonstelling uit te ma
ken. Men moet het zelf zien om ook de 
geslaagde prezentatie te waarderen, en 
waarbij de inrichters gestreefd hebben 
naar een zo levendig mogelijke aanblik 
door de associatie van schilderijen, 
plastieken, siervoorwerpen, meubelen 
enz., zonder de belichting te vergeten. 

GROTE NAMEN 

Wat de kunst uit de vorige en deze 
eeuw betreft, ook hier ligt het peil aan
zienlijk hoger dan in de voorafgaande 
aankopententoonstelling. Alle grote na
men zijn vertegenwoordigd : Navez, 
Boulanger, Jongkind, De Braekeleer, 
Claus, Smits, Ensor, Van Rysselberghe, 
Degouve de Nuncques, V. De Saedeleer, 
Rouault, Evenepoel, Daye, R. Dufy, G. 
De Smet, I. Opsomer, E. Tytgat, A. De-
rain, P. De Troyer, Paulus, Spilliaert 
(steeds meer gewaardeerd en terecht), 
G. Van de Woestyne, R. Wouters, Van 
den Berghe, A. Servaes, J. Brusselmans, 
Anto Carté, C. Permeke, Saverys, zelfs 

onze Fee Timmermans (met een land-
schapje), F. Jespers, P. Joostens, Van 
Hecke, Katz, Nicholson, Delvaux, Ser-
vranckx, Magritte (overigens met niet 
al te geslaagde werken), Slabbinck, 
Peire, K. Appel, Marat, O. Landuyt, Ro
ger Somville (met een prachtig monu
mentaal werk), Burssens, Alechinsky, 
Spilliaert, Wouters, Qantré, Permeke, 
Jespers, Masereel, Lismonde, skulptu
ren van G. Minne, Barlach, Wijnants, 
Gargallo's « Profeet », Wouters, Archi-
penko, L. Jespers, Fl. Jespers, O. Zad-
kine, Lepede, Darville, Roel D'Haese, P. 
Caille, Koenig en G. Holmens. 

We kunnen niet nader ingaan op de 
verzameling wapens, modellen, manu-
skripten, meubels, siervoorwerpen en 
dies meer, tenzij dat ook hier de goede 
smaak de toon heeft aangegeven. 

We kunnen slechts besluiten met een 
aanbeveling : ga deze tentoonstelling 
zien en put er desnoods een onbelicht 
maar belangrijk element uit voor de ge-
dachtenwisseling over decentralizatie 
en federalisme, nl. het bewijs dat de ge
westelijke en gemeentelijke overheid 
een vaster waardeschaal inzake kul-
tuurpolitiek bezit dan de staat, wiens 
nihilistische en stuurloze politiek wij 
in deze rubriek al herhaaldelijk hebben 
toegelicht. 

Tot 25 februari 1968. 
R. CORTY 

TONEEL TE 
BRUSSEL 

K.V.S, 

Van « De gebroeders Karamazov », 
het overbekende werk van Dostojev-
ski, hebben de Amerikanen jBk>ris 
Tumarin en Jack Sydow een nieuwe 
toneelbewerking geleverd — de zo
veelste! — die door direkteur De 
Ruyter werd gekozen en vertaald, 
niettegenstaande de meeste toneel
verenigingen reeds een bewerking 
van deze roman hebben gespeeld. 

Meest allen kennen we de meester
werken (of zouden ze ten minste moe
ten kennen.') van deze sublieme rus-
sische schrijver, met hun ziekelijke of 
aan ziekelijkheid grenzende stemmin
gen en neigingen, hun zwartgallige 
epizoden, hun onevemvichtige perso
nages, de psichologische ontledingen 
die deze auteur tot in de diepste men
selijke itierselen wist door te drijven 
en de problematiek, die hem zijn le
ven lang geplaagd heeft. 

Maar of het nu een nieuwe bewer
king is of een andere : het fantas
tisch boek van circa 1000 pagina's in 
het keurslijf van een toneelstuk dwin-
gen is een fnuiken van xoat bij Dosto-
fivski (een gekruisigde, zoals Tho
mas Mann hem zag), hoofdzaak was : 
nl. het waarom van het leven, van 
misdaad, van gcKioj en ongeloof, van 
alle menselijke verhoudingen, van psi-
chohgische uitrafeling. 

Bij het einde van de vooistelting 
hadden we niet de indruk een werk 
van Dostojevski gezien te hebben, 
maar een gewoon politiedr ama (of 
melodrama!) : vooreerst de aanlei
ding tot de moord op vader Karama
zov, dan de moord, het xAjoronder-
zoek, het proces en de veroordeling, 
alles gesteund op een « filmische kon-
ceptie » : een flitsende opeenvolging 
van korte sekwenties! Uiteraard 
alleen de feiten, die het geraamte van 
de roman uitmaken, maar voor ie
mand die Dostojevski kent een on
vermijdelijke ontgoocheling vet mits 
het essentiële verloren gaat. 

Regisseur Anton Peters heeft zich 
geheel en bijna noodgedwongen aan 
de filmische konceptie gehouden. Hij 
getuigt zelf dat hij het boek niet ter 
hand genomen heeft (en misschien 
nooit gelezen?). Verder vlot spel, sim
pele inkleding en dekor, toonbare fi
guren in de geest van de bewerking, 
routine-werk van de meeste spelers; 
alleen Senne Rouffaer (Dmitri) en 
Nand Buyl (Smerdjabov) hebben een 
t)pvatting van hun personage die we 
anders zien, ons steunende op Dosto
jevski en niet op de amerikaanse to-
neelbewei king. Van Vik Moeremans 
getuigen we graag dat hij vader Ka
ramazov monumentale allures heeft 
gegeven; ive hebben deze akteur 
nooit zo machtig gezien. Dat deze to-
neelbezoerking hem vooral als dionke-
lap laat zien, en niet als wellustige 
genieter, is zipi schuld niet. 

KAMERTONEEL 
Met « Ben ]e Bang f », een spel 

voor jongeren, gekreéerd door de 
B.K.T.-akteurs zelf, onder de leiding 
van Eva Bal, heeft het Kamci toneel 

zich aan een eigen ek^periment ge
waagd, dat een moedige prestatie kan 
genoemd worden waaraan het gun
stig gestemd publiek zich gei edelijk 
heeft overgegeven. 

Deze jonge mensen hebben geïm-
provizeerd, besproken, beluisterd, ge
schreven, veranderd en aangepast en 
gespeeld : als begin zeer lofwaardig, 
maar de inhoud heeft weinig K>f geeti 
diepgang. Het best geslaagd is het 
uittekenen van de vijf jeugdige figu
ren, met hun gebreken en kwalitei
ten, hun illuzies en jeugdige over
moed die wel eens te braaf en te 
kinderachtig aandoet, als men be
denkt dat ze verdwaald zijn in volle 
nacht op een verlaten bouwwerf. 

Te prijzen valt zeker het ongebrei
deld vuur waarmee ze zich allen op 
dit spel hebben geworpen en een 
geestdiiflige vei tolking hebben be
reikt : he.t is verheugend vast te stel
len dat het nieuwe jaai begonnen 
werd met een stel jonge spelers die 
een zekere belofte inhouden. 

WALTRA-TEATER 
In dit kleine teatei is Jo Nell te 

gast met haai One-u'oinan-show • 
hihte kost, met in het eeiste deel 
kleine lafeieeltjes (iets te nadiiikke-
lijk vc\3igediagen) en liedjes en kor
te filmpjes, in het tweede . een OVL 
zicht van s(hlageis uit beioemde ope-
letten en uil het CafCoiiieit van 1900 
in Pa)ijs. 

Voor hen die vau dei ge lijk spek
takel houden, een welkome gelegen
heid. Alleen zonden we Jo Nell wil
len aam aden naar een goede lekst-
S(hüjvei uit te zien. 

J.V. 
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DE INTERNATIONALE TE ANTWERPEN 
Deze monografie van de jezuïetenpater K. Van Isacker, die zich specializeerde in 
sociale geschiedenis en in het bizonder in die van Antwerpen (met o.m. de be
kroonde « Antwerpse dokwerkers » en de geschiedenis van de staking van 1907 
in de haven) verscheen in 1964, het eeuwfeestjaar van de eerste Internationale, 
die slechts een tiental jaren bestond en slechts enkele duizende individuele leden 
telde. Zonder grote direkte uitwerly-ing, zou zij echter de bakermat zijn van de so
cialistische beweging in Europa. 

Een studie over deze eerste Interna
tionale zou een samenstell ing dienen te 
zijn van de geschiedenis der verschei
den afdelingen, dit gezien de autonomie 
dezer afdelingen die geen overkoepe
lend organisme, m a a r slechts kontakt-
organen als algemene raad en kongres 
kenden. Deze detailstudie heeft Pater 
Van Isacker voor de antwerpse afdeling 
gedaan : een studie van onts taan, bloei 
en overgaag naar een nationale werklie
denpar t i j , die daardoor een bijdrage 
word t tot kennis van de eerste faze der 
sociale beweging in Europa. Het ont
staan der arbeidersverenigingen rond 
1860 dient gesitueerd bij de groepen die 
kwalitatief iets te betekenen hadden : 
s igarenmakers , d rukkers en in mindere 
ma te schoenmakers , schilders en be
hangers , groepen dus die niet tot de 
« meest-verworpenen der aarde » be
hoorden. De eerste verenigingen waren 
geen vakorganizaties, m a a r alleen 
« maatschappi jen tot onderlinge hulp-
verlenmg ». De d rukkers gaven het eer
ste revolutionaire blad uit. « Het Werk-
mansrech t », en vanuit het boekdruk
kersverbond gaat het initiatief uit tot 
de oprichting van de Algemene Werk
mansbond. Leidende figuren waren Phi
lip Coenen, Arnould, Mees en Har ry Pe
ters (de man die een brochure schreef 
over de zaak Coecke en Goethals) . 

E r kwam kontakt met de brusselse 
afdeling der Internat ionale . Coenen 
st ichte in 1867 met Labaer het Volks

verbond en een j a a r later verschijnt 
dan « De Werker ». De bloei der afde
ling is kor ts tondig ; reeds in 1872 be
gint he t verval, dat tussen 1875 en 1877 
vol t rokken wordt . In 1877 word t de 
Vlaamse socialistische par t i j opgericht , 
« De Werker » word t haa r orgaan. De 
« internat ionale » sociaal-ekonomische 
faze is geëindigd : men besluit to t de 
par lementa i re akt ie . Het socialisme 
krijgt een politieke organizatie-vorm. 
De sociaal-demokratie word t de voltooi
ing der internat ionale aktie, m a a r n u 
word t de ekonomische ontvoogding na
gestreefd door poli t ieke akt ie : de weg 
van de sociaal-demokratie naar de 
macht — en naar de verburgerl i jking — 
ligt open. 

De monografie van pa te r Van Isa
cker toont aan het lokale voorbeeld der 
an twerpse afdeling en haar on ts taan ui t 
de eers te a-politieke maatschappi jen 
voor onderl inge hulp aan hoe de arbei
dersbeweging van 't sociaal-ekonomi
sche naa r het politiek ter re in evolueer
de. Zij toont daarenboven aan, welke 
invloed deze eerste In ternat ionale heeft 
gehad bij alle numer ieke beperkingen 
en bij alle begrcasdheid in de tijd. 

Als zodanig is zij een zeer interessan
te bi jdrage tot de geschiedenis de r so
ciale beweging in ons land. 

K. Van Isacker : « De Internationale 
te Antwerpen » 150 blz. — 90 fr. N.V. 
Nederlandse Boekhandel, Antwerpen. 

Havensimfonie in zwart en wit .» 

Willy sp / / /ebeen:£ )£ KRABBEN 
Wij hebben ongeveer een jaar geleden hier de eerste roman van Willy Spillebeen 
« De Maanvis » besproken en eindigden de bespreking met de verklaring dat dit 
boek ons met belangstelling deed uitzien naar verder werk van de romancier Spil
lebeen. Was het in de eerste roman nog zeer sterk de dichter die de hand van de 
romancier hield (wat op zichzelf een pozitief element is) dan waren de figuren 
veeleer « dramatis personae » in een stuk dat steeds de regelende, denkende en 
voelende nabijheid van de dichter verraadde. In deze 2e roman is de uitwen
dige objektiviteit bij alle subjektieve aanwezigheid van de auteur toch sterker 
aan bod gekomen; « De Krabben » is meer roman dan « De Maanvis », in de be
tekenis van : een door de subjektivtteit van de auteur gezien, geschift en gekon-
denseerd maar geobjektiveerd en als een afgerond geheel gezien levensfragment. 

Spillebeens tweede roman is realis
t ischer dan zijn eerste zonder daarom 
minder simbolisch bedoeld en uitge
werkt te zijn. « De Kiabben » is het ver
haal van de doodkis tenmaker Iwein 
Pessemier. Hij heeft een telefonische 
oproep gekregen van een vrouw die de 
weduwe van zijn vroegere vriend Tobi
as blijkt te zijn. Deze relatie is trou
wens bestendig aanwezig en beheerst 
het hele leven van de romanheld , als 
een anti-these van het eigen leven en 
toch met dit leven verbonden, bijna als 
een spiegelbeeld. Het ene en het andere 
leven, dat van Iwein en dat van Tobias, 
raken elkaar op kruciale momenten . 
Gevolg en reaktie zijn verschillend bij 
beiden, vaak diametraal tegenover el
kaar. Het tema van de relatie tussen 
twee mensen — vriendschap en vijand
schap tegelijk, samenvloeiend soms en 
de gebeurtenissen in een dubbel licht 
plaatsend, werd door Spillebeen op pe
ne t ran te wijze uitgebeeld. Vanuit een 
zeer persoonlijke tragiek, een zeer indi
vidueel leed — de verminkte handen 
« als krabben » van Iwein, en het daar
door onts tane minderwaardigheidsge
voel — groeit de sociale tragiek, de ver
houding naar buiten en de ant i these 
met Tobias, evenbeeld én tegenstelling. 
Na diens — ogenschijnlijk door Iweins 
toedoen veroorzaakte — dood groeit 
ook een knagend schuldbesef. De dag 
waarop Iwein de telefonische oproep 
kri jgt — en door i -ner l i jk monoloog en 
flash back het hele verleden herleeft — 
verneemt hij van Frieda — die Tobias 

huwde in plaats van hem — dat hij 
geen schuld heeft aan Tobias ' dood. Dat 
is het keerpunt en he t einde van he t 
verhaal dat op deze hoop en dit hervon
den geloof in de mens eindigt. Spille
been laat het hele verhaal vertel len 

door Iwein, in de periode tussen de te
lefonische oproep en het bezoek aan de 
vrouw. 

Het vloeiende, nooit schokkende en 
vanzelfsprekende van deze techniek be
wijst Spillebeens kompozi tor isch ver
mogen. Iwein is daarenboven werkeli j
ker, realist ischer, geloofwaardiger dan 
Walter in « De Maanvis ». 

Met « De Krabben » heeft Spillebeen 
zijn talent als romanschr i jver bewezen 
en tevens bewezen dat in het genre van 
de psicholgische roman de mogelijkhe
den zeker niet ui tgeput zijn ! 

Willy Spillebeen : « De Krabben » — 
gen. 125 fr., geb. 155 fr., Desclée-De 
Brouwer, Brugge. 

BELANG STELLEN IN 

... « Negentien belgische ste
den in kaa r t en p ren t » in de 
Albert I Biblioteek, Keizers
laan 2, Brussel , to t 18 februari . 
Bij één of meer p la t tegronden 
worden tekeningen, foto's, 
p ren ten en penningen getoond, 
die een bi jzonder aspekt of de 
verander ingen in de loop der 
t i jden belichten. 

...de grote tentoonstel l ing 
« Aanwinsten van de provincia
le en gemeentel i jke muzea 
1945-1967 » in he t Paleis voor 
Schone Kuns ten te Brussel , da
gelijks van 10 tot 18 uu r tot 25 
februar i . 

FONOPLATEN 
SCHUBERT-LIEDEREN 

(COLUMBIA FCXPM 30307 - 149 
fr.). 

Van de massa liederen die Franz 
Schubert (1797-1828) ons heeft nage
laten, brengt deze uttzonderli]k lan
ge plaat een uitgebtetde keuze uit 
het beste van het beste. Want het 
spreekt varizelf dat alle 600 (!) liede
ren niet even goed zi]n. Maar even 
vanzelfsprekend moet gezegd worden, 
dat de beste ervan de tijd trotseer
den en zelfs een onvervangbare plaats 
hebben in het muziekrepei torium. 
Wordt niet beweerd dal het loman-
tische kunstlied geboren werd op 19 
Kiklober 1814, toen de 17-jmige Fianz 
Schubert Goethe's « Gtetchen am 
Spinnrade > op muziek zette ? Deze 
mijlpaal in de geschiedenis der mu

ziek komt op de plaat voor, samen 
met elf andere stukken, waaronder 
An die Musik, lm Fiuhling, Das Lied 
im Oilmen, An Sylvia, Auf dem Was
ser zu singen. 

De uiterst gevoelige en toch een
voudige melodieën volgen nauwkeu
rig de tekst der gekozen gedichten, 
zodat een eenheid wordt bereikt 
waaruit een eigen stemming en kleur 
voor elk lied vooitkkimt. 

De onovertroffen Elisabeth Schioarz-
kopf, aan de vleugel begeleid door de 
Schubert-specialist Edwin Fischer, 
doet de mindei goede kwaliteit van 
de opname veigeten. 

MUZIEK VOOR FLUIT 

(Odeon SMHO 5003 - 275 fr ) . 
Op deze uiterst verzorgde stereo-

opname vinden we die heerlijke ba
rok terug, luchtig, speels, ritmisch, 
maar onbeschrijfelijk nA}oi Het gaat 

hier om muziek voor fluit en klave
cimbel, vertolkt door de specialiste 
in oude muziek Ellen Mc Gillavry en 
de Amsterdammer Jaap Spigt. 

ZIJ brengen nagenoeg onbekende 
stukken, maar het zijn parels van fij
ne kamermuziek. Van Leonardo Vmci 
(niet verwarren met dé Leonardo) 
een sonate in D groot. Van Jean 
Hotteterre (uit het beroemde 18de 
eeuwse geslacht van fluitspelers) een 
zeer merkwaardige « Atoce cliampê-
tre », programmamuziek van de bo
venste plank en tal van schilderach
tige tafereeltjes. Verder vier anonie
me schotse dansen wier namen alleen 
al muzikaal klinken : Gililcrankie, 
Waly waly, Jigg en Maggie Lawder. 
En ten slotte van de meer bekende 
Jean Marie Leclair (1697-1764) een 
piachtige « sonata per flauto e bas
so », gekomponeeid met al h''t vak
manschap en de goede smaak van een 
der beste franse Versailles-meesters. 

Warm aanbevolen! 
S TEF. 
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D E G E W E R E N V A N 

V R O U W C A R R A R 

j. I n alle teaters ter wereld 
i slaan regelmatig stukken xaa 
\ Ber tok Brecht op het program-
j nia. De tema's van deze befaam-
; de koramunistische dramaturg 

.— in 1890 in Duitsland gebo
ren —. zijn immers \ an alle tij
den en van alle volkeren : 
angst, schuld, verdrukking en 
twijfel. Aan zijn voortdurend 
streven naar menselijke goed
heid en liefde ontspioot het 
overgrote deel van zijn werk dat 
een uitstekend voorbeeld vormt 
van modern politiek toneel. 

De korte eenakter die in een 
• nederlandse televiziebewerking 

van de N T S K R O op het 
scherm komt, plaatst de hande
l ing in de periode van de 
Spaanse burgeroorlog. Vrouw 
Carrar is een eenvoudige spaan-
se moeder die in -ivezen weinig 
begrijpt van de oorlog maar 
door haar zoons onwillekeurig 
in het drama wordt betrokken. 
De noodlottige gang van zaken
doet ook haar geliefden hun ei
gen tragisch einde vinden. 
T o e n Brecht het stuk in 1937 
schreef naar een ontwerp van 
de ierse dramaturg Synge, 
knoopte het onmiddellijk aan 
bij de aktualiteit en maakte als 
dusdanig veel indruk op de 
toeschouwers die de opvoerin
gen bijwoonden. In de rolver
deling ziet u Caro van Eyck als 
Teresa, Hidde Maas als José, 
Ko van Dijk.als Pedro Jaqueres, 
WilleniNijholt als Paolo, Nell 
Knoop fungeert als een oude 
vrouw en Bernard Droog als de 
pastoor. T o n Lutz had de re
gie. ;, .. -:, : 3^J I3Te Ui''. 

(Dinsdag 22 januar i om 21 
u u r 10 - Brussel Ned.). 

DE SAMEN-

Z W E E R S T E R S 

Kineast Ra lph Thomas zorgt 
in deze film voor een onge
meen boeiende behandel ing 
van het verhaal van de Italiaan
se kloosteroverste die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog joodse 

Kleinkunst programma De heer en mevrouw Herfst », met Jasperina de Jong, Erik Herfst e.a. 
Brussel Ned., vrijdag 26 jamiari 20u20. 

kinderen uit een naljijgelegen 
koncciurat ickamp onderdak 
verleende. Overbodige senti
mentaliteit is hier geweerd en 
alles wordt in een bijna doku-
mentaire stijl gehouden. Het 
verhaal is trouwens echt ge
beurd. Lili Palmer-, in de rol 
van 4e kloosteroverste, maakt 
het meer dan geloofwaardig. 

(Zondag 21 januar i om 22 
uur 40 - Brussel Ned.). 

HET O N T W A K E N VAN * f 

EEN B R A V E JON<alËN *• * 

De vlaamse televizie brengt 
maandag de belgische première 
van deze roemeense prent van 
Andrei Blaier. De situatie 
waarom het gaat is niet nieuw 
en zal velen bekend voorkomen 
omdat ze iets gelijkaardigs be
leefd hebben. Een jonge re
k ruu t is gedemobilizeerd uit 
het leger en tracht zijn plaats 
in het werkelijke leven te vin

den. Vive — 7o licct (Ic jonge-
inan — prohccn (hiarbij /ijn 
persoonlijkheid meer volwassen 
en harmonisch uit te bouwen. 
Dit gegeven wordt door de ki
neast benadert aan de hand 
\aii ((11 aantal zimjebeeldige 
gegevens. Het "rezultaat is dat 
over het geheel soms een fata
listische sfeer hangt. De film 
kreeg verleden jaar de prijs 
voor het scenario op het festi-
\:d van Gotwaldov. 

(Magirdag ?2 januari - 20 uur 
S - " ^ u s s e l ' Ncd.) . '" 

HET LEVEN VAN EEN 

VEEARTS 

Een beetje laat is het mis
schien dinsdagavond om nog 
op stap te gaan met een plat-
telandsveearts, maar u steekt er 
beslist wat van op. Misschien 
hebt u nog nooit de bevalling 

bijgewoond vnn een koe of \'an 
een paard. l)ai kimt u dan nu 
meemaken, van in uwgemakke-
lijke zetel, zonder de spanning 
en de transpiratie van Frans 
Nauwelaerts die het voor u 
filmde en van Herman Larcher 
die het scenario en de realiza-
tie in handen had . Zij moesten 
U\ce nachten en drie dagen 
wachten voordat het veulen er 
kwam, ter plaatse asjeblief. 
Denk daaraan. 

( D i n s d a g - ^ j^iiuaiji-..- 22 uur 
.SO - Brussel Ncd.). 

DE GLANS VAN DE 

AMBERSONS 
Deze prent van Orson Wel

les, die eens Amerika's wonder
boy heette, dateert van 1942, is 
minder bekend maar daarom 
niet minder belangrijk. Welles 
vertelt hier de boeiende geschie
denis van een hautaine burger

familie die het in een ameri-
kaanse stadje allemaal voor het 
zeggen heeft. Vooral het lot 
van de dochter wordt centraal 
gesteld. Scherp wordt haar val
se trots in het licht gesteld, 
waardoor ze de kans op een ge
lukkig bestaan verspeelt. Op
nieuw bewijst hier Orson Wel
les zijn geniaal kunnen : o.m. 
intens levende beeldkompozi-
ties, funktionele aanwending 
van zwart - wit - tegenstellin
gen en van het geluid als dra
matisch element. De vertolking 
van Joseph Gotten, Agnes 
Moorehead, Ann Baxter en Do
lores Costellü is gewoon schit
terend. 

(Vrijdag 26 januari - 21 uur 
Oj - Brussel Ned.). 

D E G R E N Z E N VAN 

D E G E E S T 
Een spektakidaire dokumen-

irdre is deze pfodiiktie van de 
ainerikaanse ediikatieve tele\i-
zie (N.E.T.). Zij bevat merk-
i\aardige experimenten die tot 
doel hebben de hersenfunkties 
te beïnvloeden. Dat gebeurt 
o.m. met inplanting van elck-
tiodcn in de hersenen, zodat de 
patiënt als het ware zijn eigen 
gemoedstoestand kan regelen 
door het draaien aan bepaalde 
knoppen. (Zegt een patient : 
wat er precies gebeurt, weet ik 
niet, maar als ik aan de mid
delste knop draai, heb ik be
paald een prettig gevoel). Ook 
de invloed van de chemische 
middelen op de hersenen wordt 
in deze dokiurientaire bekeken 
en er wordt aandacht, besteed 
aan de zogenoemde psicho-che-
mikalien die in de oorlogvoe
ring kunnen gebruikt worden. 
Dat alles doet bepaalde vragen 
rijzen en die komen ter sprake 
in een debat na afloop met 
prof. G. Buyse, psichiater, dr. 
Cliquet, anthropoloog, prof. dr . 
J an Gij bels, neuroloog en Je
rome Verhaeghe, gesprekslei
der. 

(Vrijdag 26 januari - 22 uur 
35 - Brussel Nèd.). 

« De geweren van vrouw Carrar», eenakter van Bertold Brecht, 
prograjiima M.T.S./K.R.O.; Brussel Ned., dinsdag 23 januari 

21ul0. 

Op de Vlaamse TV 
ZATERDAG 20 JANUARI 
16.00 : Volksuniversiteit — 18.55 : Zand-
manneti'e — 19.00 : Luceat. Katholiek-
godsdienstige uitzending — 19.30 : 
Een hondeleven. Een serie natuur- en die
renfilms — 19.52 : Mededelingen. - Hier 
spreekt men Nederlands — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : De muziekkampioen. 
Spelprogrammo — 21.45 : Echo — 
22.15 : De onkreukbaren. 53sta en laat
ste afl. : « Het einde van Frank Nitt i » 
— 23.05 : TV-nieuvKs. 

ZONDAG 21 JANUARI 
14.30 : Midas, tv-jeugdfeuilleton — 
15.00 : Binnen en buiten — 17.15 tot 
18.00 : De Filosoof van Hagem — 18.10: 
Klein, klein kleutertje — 18.30 : Sport-
reportage — 19.00 : Het vogeltje. Teken-
filmpje — 19.10 : Piste — 19.55 : 
Mededelingen — 20.00 : TV-nieuws — 
20.15 : Sportweekend — 20.40 : Speel
film : De samenzweersters — 22.25 : 
Poëzie in 625 lijnen ; « Jan Van Nijlen » 
—23.00 : TV-nieuws. 

MAANDAG 22 JANUARI 
14.05 tot 15.10 t Schooltelevisie — 
18.25 : Passe-partout — 18.55 : Zdnd-

,mannetje — 19.00 : Stingray — 19.25 : 
Vergrootglas op de postzegel — 19.40 : 
Openbaar kunstbezit — 19.52 : Mede
delingen. - De Weerman — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : Filmtribune. Roemeense 
film : « Het ontwaken wor\ een brave 
j'ongen » — 22.00 : Gastprogramma. De 
Katholieke gedachte en actie — 22.30 : 
TV-nieuws. 

DINSDAG 23 JANUARI 
14.05 tot 15.10 : Schooltelevisie — 
18.00 : Schooltelevisie — 18.55 : Zond-
mannetje — 19.00 : Tienerklanken. Fi-
nole van « Swinging Tien > — 19.35 : 
Kwart-Eefje — . 19.52 : Mededelingen. 

Hier spreekt men Nederlands — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Biografie 
(III) : Jozef Schmidt — 21.10 : De ge
weren von Vrouw Carrcr. Eenakter door 
Bertolt Brecht — 21.55 : Vergeet niet 
te lezen — 22.30 : De Veeorts. Docu
mentaire — 23.05 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 24 JANUARI 
17.00 tot 18.00 : Televisum. Jeugdtete-
visie met Bob Davidse — 18.25 : School
televisie Aardrijkskunde : De Kempen — 
18.55 : Zandmannetje — 19.00 : Jeugd 
zonder grenzen — 19.15 : Dag in, dog 
uit... met een schooljuffrouw — 19.52 : . 
Mededelingen. - De Weerman — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 : Graaf Kozsibrovsky 
doet een zaak. Verfilmde tv-komedie — 
21.45 : Door de ogen von Annemarie 
Oster — 22.05 : De witte dood. Enquête-
rapport over de lepra — 22.35 : TV-
nieuws. 

DONDERDAG 25 JANUARI 
14.05 tot 15.10 : Schooltelevisie — 
18.25 : Passe-partout — 18.55 : Zond-
mannetje — 19.00 : Zorro. De arend — 
19.25 : Tienerklanken — 19.52 : Mede
delingen. - Hier spreekt men Nederlands 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Sherlock 
Holmes. 11e afl. : De Rentenier — 21.15: 
Verover de aarde. Het ontstaan van het 
heelal (I) — 22.05 : Première — 22.35 : 
nieuws. 

VRIJDDAG 2 6 JANUARI 

14.05 tot 15.10 : Schooltelevisie — 
18.25 : Schooltelevisie — 18.55 : Zand
mannetje — 19.00 : Filmmuseum von 
de schaterlach. « Een feestje op het 
land » — 19.10 : De wereld is klein. Het 
gelukkige dal — 19.35 : Zoeklicht — 
19.52 : Mededelingen - De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Orson Wel
les-retrospectieve. De glans van de Am-
bersons — 21.50 : TV-nieuws — 21.55 
tot 23.10 : De grenzen van de geest, 
documentaire. 

Onze selektie 
ZATERDAG 20 JANUARI 
21.45 BRUSSEL NED. 
ECHO. 
20.15 DUITSLAND I 
STARS IN DER MANEGE 
Cirkusprogramma. 

ZONDAG 21 JANUARI 
21.20 BRUSSEL FRANS 
LES SENTIERS DU MONDE 
« Eeuwig Japan ». 

20.45 FRANKRIJK 1 
FRENCH CANCAN 
Film van Jean Renoir met J. Gabin. 

MAANDAG 22 JANUARI 
20.25 BRUSSEL NED. 
FILMTRIBUNE 
HET ONTWAKEN V A N EEN BRAVE 
JONGEN van Andrei Blaier. 

DINSDAG 23 JANUARI 
21.10 BRUSSEL NED. 
DE GEWEREN 
V A N VROUW CARRAR 
Eenakter door Bertolt Brecht. 
22.30 BRUSSEL NED. 
DE VEEARTS 
Dokumentaire. 
21.35 NEDERLAND I 
RUSLAND 
Dokumentaire f i lm over Rusland. 

WOENSDAG 24 JANUARI 
22.10 BRUSSEL NED. 
DE WITTE DOOD 
Enquête-rapport over de lepra. 
21.00 NEDERLAND I 
LE FARCEUR 
Film. 

DONDERDAG 25 JANUARI 
21.15 BRUSSEL NED. 
VEROVER DE AARDE ( V ) . 
20.30 BRUSSEL FRANS 
LA CINQUIEME VICTIME 
Pol i t ief i lm van Fritz Lanft^ • 

VRIJDDAG 26 JANUARI 
20.25 BRUSSEL NED. 
DE HEER EN MEVROUW HERFST 
Kleinkunsfprogramnha. 
21.05 BRUSSEL NED. 
ORSON WELLES 
De glans van de Ambersons 
(The magnif icent Ambersons) (1942) 
22.35 BRUSSEL NED. 
DE GRENZEN V A N DE GEEST 
Een dokumentaire over het onder
zoek naar de reakties van bui tenaf 
op de hersenen. 
21.50 NEDERLAND I 
FARCE MAJEUR 
Satirisch programma. 
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G E E F HEM D E PINT 

Rond nieuwjaar pleegt de 
spor tpers zich te arauzeren met 
he t opzoeken van de beste. De 
beste van alles. 

Zo is de beste voetballer van 
Europa verkozen door het refe
r e n d u m « France Footbal », 
waarvan 24 joernal is ten uit 24 
verschillende landen deelne
men. De ui tverkorene is Flo-
r ian Albert, de midvoor van 
Ferencvaros Budapest (Hon
gar i je) . Op de ereplaatsen ein
digen Charlton van Manchester 
en Johnstone van Glasgow. On
ze Paul van Himst kreeg ook 
een paar punten uit Duitsland 
en Pilot kreeg er eentje uit 
Lu.xemburg, m a a r voor de res t 
•was er van de Belgen niet veel 
sprake . 

Zonder veel waarde te willen 
hechten aan dergelijke rang
schikkingen, is het toch opval
lend dat het altijd spelers zijn, 
die in hun klub 'n offensief-ge
tinte opdracht vervullen, die 
verkozen worden. Zelfs als ze 
in de verdediging worden opge
steld, zoals dat het geval is 
voor Beckenbauer, die bij Mun-
chen zowat als taak heeft met 
de aanvalsaktie te beginnen. 

Op het palmares van de laat
ste tien jaar komt t rouwens 
maar één verdediger voor, en 
dat is dan nog een doelwach
ter (Yachine) . 

Het schijnt er op te wijzen 
dat vooral aanvallend voetbal 
op prijs gesteld wordt , terwijl 
men anderzijds meer en meer 
zijn heü gaat zoeken in verde
digende sistemen. 

NIET AL TE VEEL 

Op 1 januar i is met de grote 
orijs van Zuid-Afrika het nieu-
ive seizoen voor de autoren-

sport weer begonnen. Met wei
nig belangrijke nieuwe elemen
ten op het eerste gezicht. 

Het zijn grotendeels dezelfde 
merken die aan de s ta r t ko
men. Met prakt isch dezelfde 
wagens als verleden jaar . We 
vragen ons t rouwens af of m e n 
er nog veel kan aan verbeteren, 
op het pun t waar men tans 
s taat . 

Voor ons, Belgen, is er toch 
een nieuwigheid. Onze landge
noot Jacques Ickx zal voor taan 
de grote koersen r i jden met 
een formule-I wagen van Ferra
ri . We hopen dat hij veel suk-
ses heeft, al heeft hi j , ingevolge 
pech, in zijn eerste wedst r i jd 
al moeten opgeven. 

Voor de rest hopen we — een 
beetje tegen beter weten in —• 
dat de autospor t in het komen
de j a a r nu eens niet al te veel 
slachtoffers zal eisen. 

EIGEN A R B I T E R S 

Het is geen geheim — en nog 
minder een verwijt — dat de 
nationale voetballigas (lees : de 
grote klubs) een steeds grotere 
zelfstandigheid in de bond na
streven. En het is begrijpelijk 
dat de verouderde s t ruk tuu r 
van de bond — in de grond nog 
een amateursgezelschap — een 
hinderpaal vormt voor de op
gang van de grote klubs naa r 
een werkeli jke beroepsspor t . 

Nu heeft de liga weer een 
voorstel gedaan om voor taan 
voor de scheidsrechters niet 
meer afhankelijk te laten van 
de bond. Tot dusver duidde die 
inderdaad alle arbi ters aan. De 
liga stelt nu voor zelf een eigen 
scheidrcchterkomitee op te 
r ichten (acht leden, vier Vlaam
se en... j a ) , en de beschikking 
te kri jgen over 22 scheids
rechters . Dat eigen komitee 

zou dan die eigen refs aandui
den, en voor de lagere afdelin
gen (vanaf derde) zou de bond 
daarvoor zorgen. De twee liga-
refs die op he t einde van het 
seizoen de « slechtste pun ten » 
zullen behaald hebben, vliegen 
terug naar de bond om verder 
te fluiten in derde en vierde af
deling. De twee beste — of de 
beste twee — bondsscheids
rechters zouden dan de rangen 
van de liga-arbiters (veel be te r 
be taa ld) komen vers terken. De 
scheidsrechters zouden dus ei
genlijk een soort fluitkompeti-
tie spelen, met als inzet het al 
of niet fluiten van de liga. Ons 
lijkt het voorstel van de liga re
delijk. Wie a zegt, moet ook b 
zeggen. Maar voor de bond is 
•het (weer eens) een devalua
tie. En of het voor het peil van 
de arbi t rage een verbeter ing 
wordt , wel, da t zullen we moe
ten afwachten. 

B O Y C O T ? 
In de Verenigde Saten heb

ben een aatal zwar te topatle
ten gedreigd de ol impische spe
len 1968 te Mexico te zullen 
boycotten door niet-deelne-
ming, indien er geen einde 
komt aan d l rassendiskrimina-
tie in « Gods own coutry ». Na
tuurl i jk heeft deze bedreiging 
heel wat stof doen opwaaien. 

Zoals te verwachten was , 
heeft dominee Luther King er 
zich mee gemoeid. Hij heeft de 
zwar te a t le ten aangespoord, 
hun akt ie verder te voeren en 
hun zijn s teun toegezegd. 

Daarmee heeft de zaak een 
serieuze omvang genomen en 
zal het voor de at le ten in 
kwest ie moeilijk zijn op de ge
nomen beslissing te rug te ko
men. 

Van hierui t is he t na tuur l i jk 

Het archi-slechle weer gedurende het voorbije weekeinde legde 
toch niet alle sportaktiviteiten stil. De Brit Batty kwam verle

den zaterdag met klank de cross van Anderlecht winnen. 

heel moelijk een s tandpunt ter
zake in te nemen. We zeggen 
dus m a a r op z'n amer ikaans 
« wait and see ». 

Wat echter gemakkeli jk vast 
te stellen is, is dat overal de 
politiek en de .sport meer en 
meer in elkaar lopen. Aan de 
oorzaken en gevolgen daarvan 
zou een in teressante s tudie te 
wi jden zijn. 

A L L E S O.K. 

Een p a a r weken geleden 
b rach ten we h ier een kor t e 
bloemlezing ui t de overvloed 
aan geruchten die de ronde de
den over Jef Jur ion , op da t 
ogenblik geweerd ui t fanionelf-
tal van Anderlecht, in afwach

ting dat hij zou gehoord wor
den door he t bes tuur . Tussen 
haakjes, volgens « Les Spor ts » 
zouden enkele leden van da t 
bes tuu r zijn voorlopige schor
sing alleen gewild hebben om
dat zij, in al hun glorie van 
V.I.P.'s, ui t de k ran ten hadden 
moeten vernemen dat Jef bi j 
Anderlecht wil weggaan na dit 
seizoen. 

Wat er ook van zij : Jef is 
gehoord en, zoals verwacht , he t 
blijft e rb i j . Hij word t niet ge
straft — of moe ten we zeggen : 
« den Anderlecht » straft zich
zelf niet ? — en hij mag dade
lijk zijn aktivi tei ten he rnemen . 

He t is bes t zo. Klub en spe
ler kunnen er alleen goed bij 
varen. 

ROTSTIEL 
op onze ïvekelijkse rond-de-tafel-

mel-pinten-konjerentie bij de Cliarel 
vroeg iemand zich af hoe men ei
genlijk tot de spoil gcifjmen ivas, zo
als ivij ze nu kennen en die niets 
nieei te maken heeft met ontspanning 
of spel. 

H ('/ weiden hei eens dat deze sport 
een indushieel verschijnsel is, eigen 
aan liet industrieel tijdperk en de in
dustriële bevolking. Het sukses van 
de sport vonden we kafee-welenschap-
pelijk in de behoefte aan oiitspan-
ning, in de behoefte aan verering 
voor ivie de kleine middelmatigheid 
ontgroeide door prestaties die voor de 
weinig t)ntivikkelde industriearbei
ders tot de verbeelding spraken, in de 
behoefte tenslotte aan een middel om 
te ontkomen aan het grijze, triestige 
en vlakke arbeidersbestaan : middel, 
gezien de geringe intellektuele moge-
lijklieden, noodzakelijk van een lage
re 01 de, de orde van bil, kuil en 
« kas j>. 

Publiciteit en pers — andere in
dustriële verschijnselen — hebben de 
sport verder naar de beioepssport ge
dreven, en deze blijft ook nu nog bij 
uitstek het terrein van de « werken
de volksmens >̂  meer dan van de in-
tellektuelen, de landbouwers K>f de 
« high life ». 

Wij waren diep overtuigd van de 
noodzakelijkheid en het heil van die 
07itspanning en ontsnapping aan het 
grauwe I9de-eeuwse bestaan, en om
dat wij ook allemaal behoren tot de 
« weiketide klasse > spraken wij an
dermaal een luoord van dank voor de 
harde strijd die onze kollega's in het 
verleden hebben gestreden voor hun 
kitsverbeteting en meer sociale recht
vaardigheid, waarvan wij nu met vol
le handen de vruchten plukken. Ie
mand noemde de « loontrekkende be
volkingsgroep » de kampioen van de 
sociale rechtvaardigheid. 

Wij hebben daar een pint op ge
dronken. 

Toen gooide nonkel Georges, non
chalant als altijd, tussen de lege pin
ten — onze pinten zijn altijd leeg — 
en de volle asbakken, de vraag waar
om die K>p sport verslingerde en tra-
ditioneel voor rechtvaardigheid vech
tende massa precies in de sport on
gerechtigheden duldt, die ze sedert de 
19de eeuw elders met dergelijke 
krachtdadigheid verwerpt. Hij, non
kel Georges, had niet genoeg « letters 
gegeten » om dat te begrijpen, maar 
wij, de geleerde bollen, moesten dat 

t zeker weten. Niemand van de < ge
leerde bollen > had er echter enig 
benul van. Eén dacht de slimme uit 
'te harigen met te zeggen dat die on
rechtvaardigheid in de sport niet be
staat, dat ze zeker niet specifiek is 
voor de sport en dat nonkel Getorgei' 
probleem dus een « faux problème > 
was. 

« Ik vind het « pertang » niet erg 
serieus ^, zei nonkel Georges, « dat 
een sportstielman zich moet lenen tot 
allerlei praktijken die moeilijk in 
overeenstemming te brengen zijn met 
zijn waardigheid, zijn vrijheid, kort
om zijn rechten als mens .En ik denk 
zo maar aan de doping, de korruptie, 
de vrijheidsbeperkingen, de bijna 
willekeurige straffen, om ilog te 
zwijgen van tvat er tegenwoordig zoal 
gebeurt in het milieu van de dames-
sport >. 

Dat de sportlui dat weten voor ze 
beginnen en dat zij er vrijiuillig in 
toestemmen en dat het overal « iets > 
IS? 

Nonkel Georges denkt toch niet dat 
de werknemers in het bedrijfsleven 
zich bij dergelijke dingen, zo ze al 
mochten bestaan daar, goedschiks 
zouden neerleggen. En dat het niet is 
omdat de sport het 7iA)nopolium van 
die ongerechtigheden niet bezit, dat 
men ze moet goedkeuren of diUden, 

« Ik vind het een gek beroep, 
waarin slechts een heel Idein gedeelte 
van de werknemers een beetje be
hoorlijk hun brood verdienen en 
waar er enkelen steenrijk worden, ter
wijl de overgrote meerderheid dood
gewoon het zout <op zijn patatten niet 
verdient. Keurde gijlie het goed dat 
Merckx en konsoorten tienduizenden 
franken krijgen nog voor ze op hun 
velo klimmen, terwijl Guske (een 
jong beroepsrenner uit ons dorp) nid 
frank en nul centiem krijgt, terxuijl 
het werk, de koers, toch niet kan ge

daan worden als Guske niet mee
werkt •>. 

Een kwestie van gtoerfe en slechte 
« vedetten »? Houdt voor nonkel 
Georges geen steek, want « wat zoude 
gijlie vertellen als in uw fabriek al
leen de besten veel, schrikkelijk veel 
zouden verdienen, en de krabbers 
weinig of niets? Bij welke kategorie 
rekende gijlie uzelf? ». 

« Ik denk daarbij dat in de sport, 
meer dan elders nog, het werk van 
de arbeider, de sportman, uitgebuit 
wordt door buitenstaanders, die er 
de vruchten van pliüiken en de 
4 schellen > overlaten voor de wer
kers. Was dat niet hel geval in de 
bokssp\)rt bij voorbeeld en een beet
je in de wielersport ook al ? En wilde 
gijlie een stiel waarin uw leven alle 
dagen op het spel staat ? Hoeveel do
den vallen er ieder jaar in de sport
wereld ? >. 

Om het kort te maken, wij kwamen 
met nonkel Georges tot het besluit 
dat precies in de sport toestanden en 
praktijken voorkomen, die thuisho
ren in de negentiende eeuw. En dat 
precies in de sport, met haar afg\3derij 
en personenkidtus, de menselijke 
waardigheid serieus met de voeten ge
treden wordt. 

En we hebben ons met hem afge
vraagd hoe het komt dat de zo op 
rechtvaardigheid gestelde massa dal 
nu, einde twintigste eeuw, nog duldt. 

We hebben tenslotte, evenmin als 
hij, de verklaring gevonden. 

Misschien kan een lezer ons even 
op de weg helpen ? 



NIET VOOR TIENERS 

In « Bij de Haard » (orgaan 
van de boerinnenbond) lezen 
we dat men jongens van twaalf 
jaar niet naar sportwedstrij
den mag laten kijken in de T.V. 
omdat dit hun belangstelling 
op verkeerde banen zou leiden. 

Toch nogal scherp gesteld, 
vinden wij. 

Het is natuurlijk niet nodig 
alles te laten vallen wat men 
vast heeft, omdat « er voetbal 
is op den T.V. », zoals tegen
woordig veel gebeurt. Natuur
lijk mag het geen reden zijn 
om het werk of het gezinsleven 
te verwaarlozen, wat ook al ge
beurt. De kinderen moeten in
derdaad leren dat er belangrij
kere zaken zijn dan sport. En 
ze zouden veel beter zelf gaan 
« shotten » dan daar zo passief 
voor de lichtbak te hangen. 
Maar om daarom dat soort uit
zendingen zo maar direkt als 
« te mijden » te bestempelen ... 

Er zijn een heel stel program
ma's, zelfs speciaal voor tie
ners ontworpen, die veel min
der geschikt zijn. Denk maar 
aan de love, love en nog love, 
en de verheerlijking van ge
weld, haat en doodslag. Pro
gramma's die het blad natuur
lijk met nog meer kracht af
wijst. 

B I T T E R E A R M O E 

Als het moest zijn dat gij 
ook (al dan niet kronisch) 
geldgebrek lijdt, besef dan 
(met ons) dat gij u in goed ge
zelschap bevindt. De belgische 
atietiekbond zit op zwart zaad, 
of ongeveer. 

Iemand is nu op het lumineu
ze idee gekomen, doodgewoon 
een papiertje te gaan verkopen 
voor de demokratische prijs 
van 25 ballekens. Op het vignet 
prijken de foto's van de vijf 
belgische atleten die ooit een 
wereldrekord op hun naam 
schreven. En dat zijn Mutsert, 
Reiff, Moens, Van den Dries-
sche en Roelants. 

Groot voorstander van der
gelijke bedelpraktijken zijn we 
nu niet bepaald. Maar ander
zijds denken wij dat de atie
tiekbond meer dan verschillen
de andere bonden, en dit om 
verschillende redenen, moet 
holpen worden. Wij maken 
geen reklame voor het initia
tief, maar wij zelf gaan toch 
een vignetje kopen. 

Ook wij Vlamingen 

hebben 

onze Wijnkelders ! 

Bezoek... 

E WIJNCOOPERATiE 
ISCA 
Steenweg op Brussel, 273 

O V E R I J S E 

Geleide bezoeken 

Toegang gratis 

inlichtingen : 

tel. (02)57.75.57 

VOOR ALLE 
• ILLUSTRATIE 

• DEKORATIE 

• PUBLICITEIT 

• KLICHEWERK 

• ETALAGEWERK 

S. SLUYDTS 

Albertlaan 64, Lommei 

Vr i je 

vertegenwoordigers 

medewerkers 
Voor Vlaamse gewesten (een 
per arrondissement). A l g . ont
w i kke l i ng . Goed voorkomen. 
Vlot te zuiver nederlandse om
gangstaal. Vlaamse over tu ig ing. 
In bezit wagen voor bezoek aan 
al ler lei inr icht ingen ; scholen -
inst i tuten enz. Voor u i tvoer ing 
van werken : muur - en vloer
bek led ing, garnieren, vlaamse 
tapi j ten. Zeer interessant en op -
brengstgevend werk als b i |ver-
dienste of fu l l - t ime. Schri jven 
bureel b lad 
bureel b lad, nummer R.1 

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

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

CONTACTLENZEN 
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 

LEDEN : 10 % KORTING 

NU MEER DAN OOIT ! 

TANKT BECO 
steeds en altijd : BECO : kwaliteitsbenzine en gasolie! 
Maak Uw bestelling vanaf 1.0001. gas- en stookolie over op 
ons adres: Beco, Krijgsbaan 236. Zwijndrecht. 
Telefoon: 03/52.81.73 - 32.02.10. 

DOE HET NU! TANKT NU! WIJ REKENEN OP U! 

GrdU Vaut: 
GLAZEN «n MONTUREN. 
Grtlit voor vtritUrden. 
H«rtte11ing«n in ogtn wcrVItutt. 

Walter ROLAND 
«-• G«<}ipl«mtefJ Optitlitf •»* 
Ktrl[iir««t, 58 — Antwerpen 

|L«t • U b. op ht l >iutinuRun«r f) 

10 % terttng op vttloon d*i«r. 

HERMES 
S C H ^ G G L 54 ZaSdlaar 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33. 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKRETAHIAAT. 
KURSUS IN 2 JAAR 

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

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

Beter en voordeliger. 
i.9 106 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

De Nederlander Tiemer Groen is verleden zaterdag onze eigen klepjes komen afdrogen tijdens 
het Omnium der Kampioenen in het antwerps Sp ortpaleis. 

Standaarduitvoering n c i # r 
Poort gans in aluminium. Omlijsting BREVET 
in gephosfateerde staalplaat. o ' l n O o 
Zeer lichte bediening. <£ O U y 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 

CB J06 

I 
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PERS 

Zoals vorige zaterdag de dooi op één 
dag het winterlandschap in voorjaarsstor-
men omzette hebben de waalse profs te 
Leuven het zelfde effekt bereikt en de be
trekkelijke stilte rond Leuven omgescha
pen tot een nieuw begin van (nu defini
tieve ?) revolte te Leuven. 

Door de scherpere kommentaren zullen 
wij misschien niet « bij » zijn op het 
ogenblik dat gij dit persoverzicht leest. 
Dit is vandaag dan al een greep uit de 
eerste reakties. 

LA LIBRE BELGIQUE 

Zo pompeus triomfalistisch klonk de 
eerste dag de Libre-trompet over het plan 
Louvain frangais. 

« Het expansieplan van de franse sektie 
van de leiivense universiteit is een doku-
ment van een hoge intellektuele en uni
versitaire draagwijdte. Het was aanvan
kelijk een dokument, een-essentieel weten
schappelijk stuk dat moest vervolledigd 
•worden door een noodzakelijk politiek 
aanvulsel omdat men verplicht was te 
reageren op de aanval van de vertegen
woordigers van de vlaamse sektie die de 
pretentie hadden aan de waalse sektie het 
recht over te gaan tot nieuwe immobiliën-
investeringen te ontzeggen. De akade-
mische raad heeft dus opnieuw moeten 
scherp stellen, luid en klaar, dat er geen 
sprake kan van zijn dat zij de hand leent 
aan de vernietiging of ontmanteling van 
haar instellingen te Leu\en », 

GAZET VAN A N T W E R P E N 

Louis Meert, anders wel zeer gematigd 
en hopend dikwijls op wat toch niet mo
gelijk is, is nu ook scherp over wat hij 
noemde het bruggenopblazen door de 
frankofonen te Leuven. 

« De andere voorstellen : inplanting van 
de medische fakulteit te St.-Lambrechts-
Woluwe met de natuurlijke bijhorigheden 
en mogelijke vestigingen te Ottignies van 
nieuwsoortige kandidaturen, betekenen, 
na de bevestiging van expansie te Leuven 
zelf, de volledige uitbouw van de befaam
de driehoek waarover Prof. Woitrin des
tijds sprak, en waardoor het gehele leu-
vense probleem toen in de brandende ak-
tualiteit werd gejaagd. 

Al wat sedertdien is gebeurd en gezegd, 
•wordt eenvoudig terzijde geschoven om de 
beginstelling, nu beter geïllustreerd, op
nieuw te bevestigen. Wij staan verder dan 
ooit van een mogelijke oplossing. 

Het is logisch dat de reaktie van vlaam
se zijde scherp zal zijn. En dit brengt ons 
dan weer verder dan ooit van gesprek en 
vergelijk ». 

HET VOLK 

Emiel Van Cauwelaert veroordeelt 
eveneens in scherpe termen het eenzijdig 
optreden v. d. waalse fakulteiten. De dag 
daarop krijgen personen als De Visscher 
de volle schuld van de nieuwe uitbarstin
gen te Leuven. — 

« Over de inhoud, die voor zichzelf 
spreekt, zullen wij hier niet verder uit
weiden. Het dokument en de manier 
waarop het in de openbaarheid wordt ge
slingerd, met de kennelijke bedoeling eik 
vergelijk of elke dialoog onmogelijk te 

WINKEL 

koel-, diepvries

installaties 

FRICOS 

FRIGIBO 
Schroverstraat 48 
WIEZE 

tel. 053 - 27961 

maken, zal aan vlaamse zijde en ook in de 
opperste instanties van de universiteit 
iedereen met verbijstering slaan. 

Het lijkt op een boosaardige kwajon-
gensstreek in de meest ernstige aangele
genheden, waarmede de katolieke gemeen
schap van dit land momenteel gekonfron-
teerd is. Wij zijn ervan overtuigd, dat de 
verantwoordelijken voor dit gevaarlijk 
stuk, spoedig zullen inzien, dat zij hun 
eigen zaak en deze van de Alma Mater 
ernstig hebben geschaad. 

Het is waar, dat het jaar 1967 te Leuven 
kalm is verlopen. 

Prof. De Visscher geeft zich echter geen 
rekenschap van de matigende inspannin
gen en van de schatten geduld en overre
dingskracht die o.m. de vlaamse pers, 
maar ook de vlaamse akademische over
heid zich heeft moeten getroosten om deze 
kalmte te verwezenlijken. Ook het jaar 
1!)68 had in kalmte kunnen verlopen, in
dien aan franstalige zijde de gematigdheid 
en de redelijkheid eveneens hadden geze
gevierd. Helaas, aan franstalige zijde werd 
de kalmte door leerling-tovenaars als 
prof. De Visscher totaal verkeerd geïnter
preteerd als iets vanzelfsprekends. De re-
zultaten waren gisteren te Leuven te zien, 
nadat de franstalige akademische raad 
zijn expansieplan als een brandbus in de 
vreedzame universitaire stad had gewor
pen ». 

VOLKSGAZET 

Gaf nog geen hoofdartikel op het ogen
blik dat dit «rverzicht wordt gedrukt, wel 
een detailbeschrijving van de volks-stu-
dentenwoede waaruit blijkt dat er de vol
gende dagen voor vissers in het Dijlewa-
ter wel iets aan de haak te slaan is. 

« Pieeds onmiddellijk na het bekendma
ken van de besluiten, in de nacht van 
maandag op dinsdag, begon de herrie in 
de universiteitsstad. 

Voor het Verbondshuis van het K.V.H.V. 
(Katoliek Vlaams Hoogstudentenverbond) 
werden de kasseien opgebroken en ver
mits men ze niet ver moest dragen, was 
het een koud kunstje om ze door de ven
sters van de universitaire hallen op de 
(irote Markt te slingeren. Aan de kabinet
ten op het gelijkvloers, die behoren aan 
de vice-rektoren Devroede en Martens, 
resp. van de franstalige en de nederlands-
talige sektie, werd zeer zware schade toe
gebracht. 

Schilderijen, dossierkasten en telefoon
toestellen werden volledig vernield. De 
politie kwam ter plaatse, toen het kwaad 
al was geschied, omsingelde het gebouw 
en verdreef de studenten. Ondertussen 
waren ook andere universitaire gebouwen 
en vooral tehuizen van franstalige studen
ten niet gespaard gebleven. De ruiten van 
het gebouw van A.G.L. (Association (géné
rale des Etudiants Louvanistes) op de 
Grote Markt werden uitgeslagen, rijwie
len en bromfietsen van waalse studenten 
buiten gesleurd en in de Dljle geworpen ». 

In de nog steeds verdergaande rond
vraag van Volksgazet over travaillisme 
kwam nu ookMgr . Desmedt van Brugge 
aan het woord. Ook de Volksunie kwam 
daarbij ter sprake in volgende vraag. 

« VRAAG : Er wordt beweerd dat u ver
leden jaar aan de h. Babyion, volksverte
genwoordiger van de Volksunie, verklaard 
hebt dat katolieken wel voor de Volks
unie mogen stemmen. (ïeldt dat ook voor 
de socialisten ? 

ANTV^OORD : Ik heb alleen verklaard 
dat ik mij nooit tegen deze partij als dus
danig uitgesproken heb en dat de scherpe 
bedreigingen tegen de kristelijke school, 
die mijn tussenkomst van 1958 motiveer
den, na het Schoolpakt opgehouden heb
ben te bestaan. 

Mag men hieruit besluiten, dat het tans 
voor een gelovige onverschillig is voor 
welke partij hij stemt ? Ook als een ker
kelijke overheid de aandacht voor een be
paald uitzicht van een situatie niet vraagt, 
zal het kristelijk geweten zich steeds af
vragen wat zijn plicht is, m.a.w. wat in de 
gegeven omstandigheden zedelijk verant
woord is en wat niet. Bij het vormen van 
zijn gewetensoordeel houdt de kristen re
kening met al de uitzichten van het pro
bleem : het algemeen welzijn-van het volk, 
land en wereld, de bescherming van de 
godsdienstvrijheid, de maatschappelijke 
leer van de kerk, de hiërarchie van de 

waarden, enz. In dat licht beoordeelt hij 
alle partijen, hun programma en de per
sonen, die zich verkiesbaar stellen ». 

LE R A P P E L 

Dit waalse C.V.P.-blad wil een rege
ringskwestie maken van de zaak Leuven. 
Zij zullen als waalse C.V.P.-ers desnoods 
de regering doen vallen. 

« De regering gehoorzaamt aan morele 
opvattingen, maakt zijn beloften waar en 
kan in dit geval rekenen op de steun van 
de waalse (".V.P. Ofwel, zijn beloften ver
getend onder de druk van de flamingan
ten, verplicht zij de C.V.P.-ers uit Wallo
nië afstand te nemen. 

Het is best dat zij onmiddellijk weet, dat 
men aan onze kant van de taalgrens nooit 
zal aanvaarden dat het overleven van een 
regering — hoe goed zij ook kan zijn — 
gebeurt ten nadele van het overleven van 
de universiteit ^an Leuven. Als het bestaan 
van de regering afhangt van vlaamse 
stemmen, het hangt ook af van waalse 
stemmen », 

D E S T A N D A A R D 

Wij hopen dat ter gelegener tijd de 
vlaamse C.V.P. (met 70 % van de C.V.P.-
effektieven) even radikaal durft kraaien 
als deze waalse haantjes. Daar is minder 
kans voor in aanmerking genomen de sar-
kastische beschouwingen die Manu Ruys 
gaf over de kloeke strijders van de vlaam
se C.V.P. rond de kwestie Vivario. 

« En daarmee is zowat het belangrijkste 
over de week gezegd. Noteren we nog en
kel : het geharrewar in de leiding van de 
C.V.P. waar de waalse voorman Parisis 
totaal onbewust met vuur aan 't spelen is 
en niet beseft dat de Vlamingen hem en 
zijn arrogante vrienden van Louvain 
Francais kotsbeu zijn ; het zielige debat 
in de senaat waar de minister van Justi
tie, Pierre Wignj', 23 jaar na de bevrij
ding nog altijd niet kon instemmen met de 
amnestie-oproep van Wira Jorissen en 
Carlos de Baeck. 

Tenslotte hebben wij ook wat boos ge
mopper gehoord van verontwaardigde 
vlaamse C.V.P.-sikambers die niet te spre
ken zijn over de benoeming van de Neder
lands-onkundige generaal Vivario tot staf
hoofd en die de vlaamse pers verwijten 
niet radikaal te hebben geijverd voor de 
(franskiljonse) tegenkandidaat. 

Wij hebben met deemoedig gebogen 
hoofd de verwijten aanhoord en, als de 
stembanden hees werden, eerbiedig de 
vraag gesteld, waarom al deze verbolgen 
politici die als kamerlid direkt de rege
ring, de partijleiding, de ministers en de 
partijbonzen ter verantwoording kunnen 
roepen en die lang vooraf op de hoogte 
waren van de onderscheiden kandidaturen 
en kansen, eenstemmig gezwegen hebben 
tot na de fatale benoeming. 

Niemand heeft ons daarop een antwoord 
kunnen verstrekken ». 

Over Leuven zelf gaf de Standaard het 
volgende : 

« Een plan, een werkstuk, een mani
fest of... een bezwering ? Hoe meer men 
de acht kantjes van « L'expansion de la 
section francaise » bekijkt, hoe doorzich--
tiger de ware opzet wordt : daarin wil de 
akademische raad van de U.C.L. zich uit
sluitend tot de franstalige opinie richten, 
meer bepaald dan tot de brusselse. Zeker, 
om de waalse gemoederen wat te bedaren 
doet men enkele goedkope hoofdknikjes in 
zuidelijke richting. In rooskleurige frazen 
heeft men het over de komende samen
werking met Namen, Bergen en zelfs 
Charleroi waar, nota bene, wel een Comité 
de Defense de l'Université de Louvain is 
gevestigd maar geen enkele instelling van 
universitair onderwijs. Maar men moet de 
eisen voor een waalse campus ontscher-
pen, want de akademische raad weet goed 
genoeg dat men in Wallonië niet meer ge
looft in de leuvense eeuwigheid van de 
ene, grote, alles overkoepelende katolieke 
universiteit. 

De bezwering is trouwens helemaal niet 
meer bestemd voor de katolieken in dit 
land. Men zou bij voorbeeld best begrij
pen, dat de akademische raad eens ten 
overstaan van de Vlamingen uiteenzet 
waarom de overheveling feitelijk de dood
steek van de katolieke universiteit zou be
tekenen. Maar blijkbaar kan de raad dat 

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

HOOFD EXTERNE ORCANISATiE & 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 een 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 (Baarie) (onder 
vermelding CSO). 
Wij garanderen absolute geheimhouding. 

zelf niet en niemand ziet goed in waarom 
Leuven-Frans met 20 a 30 duizend studen
ten in 1985 zou doodbloeden, alleen maar 
omdat het op 28 km. afstand van de ge
meente Leuven zou zijn ingeplant. Tenzij 
wij het bij Pascal moeten houden ; Le 
coeur a des raisons que la raison ne coiu-
prend pas... 

Het dokument is dus niet bestemd voor 
de katolieke Vlamingen. Maar uit de ont
hutsende procedure waarmee het werd 
publiek gemaakt, treedt een nog frappan
ter feit naar voren : ook de vlaamse aka
demische overheid (in het stuk uitdrukke
lijk beschuldigd van « agressie ») komt in 
de ogen van de franstalige dekanen niet 
meer in aanmerking voor een gesprek. 
Denk eens aan : precies die mensen met 
wie men de « ene grote ondeelbare » uni
versiteit moet maken ! ». 

LINKS 

In hoever kan gerekend worden op de 
nieuwe vlaamse bevliegingen van de 
vlaamse B.S.P. leert ons het blad « Links » 
dat een doekje licht van de touwtrekkerij 
die in de vlaamse B.S.P. schijnt te woeden 
rond de beslissingen van Kleraskerke. 

Ik zeg het deze maal vlakaf. Het grote 
gevaar voor de toekomst van de partij , 
voor haar verjonging, voor het doorbreken 
van nieuwe krachten, voor de aanpassing 
van de beweging aan de veranderde om
standigheden, voor de integratie van het 
socialisme in een België dat in nieuwe 
vormen wordt gegoten, ligt in het hals
starrig vasthouden aan de bestaande vor
men, aan het gescleroseerd weigeren van 
elke evolutie. 

Op de vlaamse B.S.P. drukt de molen» 
steen van een generatie die sedert de be
vrijding met talent en vsilskracht de zaken 
geleid heeft, doch niet heeft bemerkt dat 
ze nu achter de dingen aan hinkt en geen 
enkele leiding meer geeft, tenzij in het 
voeren van achter-hoede-gevechten om de 
tijd te doen stilstaan. 

Uit het kongres van Klemskerke heb ik 
een aantal stralende jonge mensen zien 
komen. Ze waanden zich aan de open 
poort van de vernieuwing. Ze waren van 
links, ze waren zelfs van rechts of ze be
hoorden tot het midden. Ze hadden allen 
de indruk dat iets was losgekomen en we 
eindelijk gingen leven in onze tijd. 

Wie zegt vernieuwing, zegt verandering. 
Wie zegt verandering, zegt nieuwe figu
ren. Verandering, nieuwe figuren, verjon
ging, vallen bij Van Eynde en enkele an
deren van zijn groep in slechte aarde. 

Waar hun organizatorische voet neer* 
komt, wordt alle zaad gedood. 

Zij begroetten het kongres van Klems
kerke met een totaal gemis aan innerlijke 
geestdrift. Voor hen is het uur gekomen 
om de teugels weer strakker aan te span
nen 2>. 

WALTER LÜYTEN. 

Leuven : het uur van de « slaande argu
menten » is weer aangebroken .( 



ANTWERPEN 

Antwerpen 
K O L P O R T A G E MET 
RADIOWAGEN 

Zondag 21 januari in sektie Oost. 
Vertrek stipt te 10 uur lokaal 
l"rans\ aal, Tramplaats . 

ABONNEMENTENSLAG 
Help ons mee nieuwe abonne

menten op « Wij » te maken. Voor 
on/.e afdeling kan gestort worden 
op het postrek. nr 6175H van on^e 
penningmeester op persoonlijke 
n a a m Bergers G., St. Jansvliet 19, 
Antwerpen I. Prijs voor 1 jaar 3W) 
ir. 6 maand 170 fr., 3 maand 95 fr. 

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, rnet aparte ingang voor het 
sekretariaat langs de Pelgiimsstraat 
2, tel. 328101. 

Borgerhout 
LEDENHERNIEUWING 

De inning der bijdrage voor 1968 
verloopt vlot, waarvoor wij on/,e 
leden danken. Toch moeten er nog 
vele bezoeken afgelegd worden, 
soms vinden wij niemand thuis. 

Men kan ook betalen op een van 
de volgende adressen : Juul Dillen, 
Buurtspoorweglei 87, tel. 350928; 
Frans Dirks, Karel Van den Oever
s traat 26, tel. 363894 en Bert Ver-
beelen, Jozef Possenaersstraat 37, 
tel. 355708. 

De lidgelden zijn nog steeds 50 
fr. voor het hoofdlid en 20 [r. voor 
de bijleden. 

ABONNEMENTENSLAG 
Wie nu het blad los koopt kan 

nog steeds abonneren. Hiervoor 
volstaat een berichtje aan een van 
de bovenstaande adressen. 

KNS FEESTVOORSTELLING 
VOOR DE VOLKSUNIE 

Dinsdag 27 februari ojnoeiini; 
van het historisch .stuk « Stoim 
over Firen/e » van Luc. Vilsen, in 
de KNS te Antwerpen, jaarlijkse 
feestvoorstelling van Volksunie Ant-
weri)en. 

Prijzen der plaatsen : 200 fr. 
Stalles 150 fr. Fauteuils 130 fi-. Par 
ket 100 fr. Par ter re , eerste r an s 
middenloge en middenbalkon 50 
fr. Eerste rang zijbalkon en zijloge, 
tweede rang middenbalkon en mid
denloge. Alle andere plaatsen 20 fr. 

Kaarten op hogervernoemde 
adressen of rechtstreeks bij de ar-
rondissementele sekretaresse : Mia 
I)ujardin, Mechelsesteenweg 314 te 
Eaegem. Tel. : 513767. Postgiro 
1083.18. 

DE AANSTELLING VAN 
VIVARIO ! 

Tegen de aanstelling van deze 
Nederlands-onkundige tot opperbe-
\elhebber, wordt er zondag 28 ja
nuari te 10 uur voormiddag, een 
grote protestvergadering gehouden 
in de zaal van de Vlaamse Toeris
tenbond, St-Jakobsmarkt 45-47. 

Inricliters zijn de Vlaamse Volks
beweging, V Ï B , en de drie fond
sen : Davidsfonds, Vermeylenfonds 
en Willemsfonds. 

Toegang vrij. Alle leden op posi! 

nienhof, Wijnegemsteenweg, te 20 
uur. 

Programma : 1ste film : VMO 
amnestiewerking van 1953 tot 1967. 
2de film : 5 november betoging te 
Antwerpen. 

Spreker : Karel Dillen. 

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 
flofstade. Amuzementsensemble 
Camps. 

terhjk 10 februari. Wij verwachten 
vele kandidaten en medewerkers. 
De bestuursherkiezing gaat door op 
vrijdag 29 februari 1968 in zaal 
Breughel te 20 uur. 

Broechem 
ABONNEMENTEN 

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

Zaterdag 3 februari 1968 in lokaal 
Bonte Os, Kerkplein. 

Deuren open 20 uur. Stipt begin 
te 20 uur 30. 

's Gravenwezel 
FILMAVOND 

Donderdag 25 januari in liet 

Hoboken 
Volgende nummers van onze gro

te tombola die op de inkomkaarten 
stonden werden nog niet afgehaald; 
zij kunnen afgehaald worden iedere 
dinsdag en vrijdag na 18 uur op 
het sekretariaat, Lambrechtsstraat 
16, Hoboken, en dit tot 1 maar t : 
473, 528, 526, 324, 317 en 511. 

WENSEN 
EN 
UITNODIGING 

Wij wensen aan al onze leden en 
simpatizanten een voorspoedig 68. 
Wij nodigen U tevens uit op een 
worstenbroodavond op 9 februari 
in zaal Breughel, Kioskplaats te 20 
uur. Inschrijving van leden en sim
patizanten, zelfs met hun oudere 
zoon of dochter kunnen steeds ge
daan worden op het sekretariaat 
na 18 uur. Deze avond is ingericht 
door VU Hoboken ten voordele van 
het jongerensteunkomitee van de 
VNJ. Die avond worden er dias ge-
projekteerd over het VNJ en krijgt 
iedere deelnemer twee gratis loot
jes voor een mooie tombola. In
schrijvingsprijs 30 fr. per persoon. 
BESTUURS VERKIEZING 

Leden die zich kandidaat willen 
stellen voor de bestuursherkieznig 
worden verzocht dit schriftelijk te 
doen aan het sekretariaat tegen ui-

KapeHen 
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 Volksunie, 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. 

Katelljne Waver 
OVERLIJDEN 

De afdeling Katelijne Waver be
tuigt zijn innige deelneming aan het 
bestuurslid van het eerste uur Frans 
Maes bij het overlijden van zijn 
moeder. 

Merksem 
VOLKSUNIEBAL 

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. 

Nijlen 
5de VOLKSUNIEBAL 

Ditmaal geen betoging, ook geen 
plaktochtenwerk waarvoor onze af
deling bij de rijkswacht van uren 
in het rond gekend is. 

Wel onze jaarlijkse a rust na de 
arbeid » en « zaad in het lege bak
je » door het vijfde Volksuniebal 
van de afdeling Nijlen. 

BRABANT 

ABONNEMENTENSLAG: 
31 T.H. VERWEZENLIJKT 

Toen we verleden zondag in de verschillende arrondissement ons licht opstaken 
over de vorderingen van de abonnementenslag, kregen we praktisch overal het ste-
reotiepe antwoord : « wat zou je willen, in zo'n rotweer ». Inderdaad, op dat ogen
blik kraakte heel het land nog van de ijsgang die bruusk gevolgd was op een hele 
week van overdadige sneeuw, met gladde hoofdbanen en onbegaanbare zijwegen. 

t n desondanks werd de stand omhooggedreven, van 20 tot 31 t. h. van de na
tionale norm voor nieuwe abonnementen. Alhoewel het eigenlijk vlugger hoorde te 
gaan, durven we — gelet op de weersomstandigheden voor en na de jaarwisseling 
— biina een derde van de norm toch nog bevredigend helen. 

Hieronder volgt het klassement op 7 januari, met tussen haakjes het de week 
tevoren behaalde percentage en de toen beklede plaats : 

1. Brussel : 80 % van de norm. Vorige week : 60 % en 1ste. 
2. Kortrijk : 41 % van de norm. Vorige week : 41 % en 2de. 
3. leper : 33 % van de norm. Vorige week : O % en laatste. 
4. St Niklaas : 29 % van de norm. Vorige week : 22 % en 4de. 
5. Aalst : 28 % van de norm. Vorige week : 20 %' en 6de. 
6. Antwerpen : ; 25 % van de norm. Vorige week : 25 % en 3de. 
7. Gent : 24 % van de norm. Vorige week : 18 % en 7de. 
8. Hasselt : 23 % van de norm. Vorige week : 15 ,% en 9de. 
9. Brugge : 22 % van de norm. Vorige week : 22 % en 4de. 

10. Turnhout : 21 % van de norm. Vorige week : 10 % en l l dc . 
11. Oudenaarde : 20 % van de norm. Vorige week : 15 % en 9de. 
12. Mechelen : 18 % van de norm. Vorige week : 16 % en 8ste. 
13. Roeselare : 16 % van de norm. Vorige week : O % en laatste. 
14. Tongeren-Maaseik : 15 % van de norm. Vorige week : 9 % en 12de. 
15. Leuven : 13 % van de norm. Vorige week : O % en laatste. 
16. Oostende : 6 % van de norm. Vorige week : 6 % en 13de. 
17. Dendermoiide : nog niet gecentralizeerd. 

VAN DE V.U.-LEIDIHG 
_ De parlementaire frakties van de Volksunie hebben zonder verwondering ken

nis genomen van het uitdagend manifest van Leuven-Frans. 
De Volksunie immers heeft steeds gesteld, dat de akademische overheden van 

Leuven-h rans met uit Leuven weg wilden en, in dit verband, herhaaldelijk gewaar-
sclHiwd tegen het lichtzinnig optimisme van pro-rektor De Somer. 

Het IS fans voor iedereen duidelijk, hoe dubbelzinnig en schadelijk de bischop-
pelnke verordening van 13 mei 1966 geweest is. Zowel de franstalige als de neder-
lanclstalige akademische overheden beroepen er zich op in tegengestelde zin. 

De inrichtende macht en overheden van een vrije universiteit kunnen hun ver
antwoordelijkheid en macht inzake de strukturen van hun inrichting niet op het 
Par lement afwentelen. 

De parlementaire frakties van de \ olksnnie doen dan ook een plechtig beroep 
op de eendracht van de vlaamse verenigingen — zo schitterend tot uiting gekomen 
bij de nationale betoging van 5 november 1967 - om van de belglsche bisschoppen 
een nieuwe en duidelijke verklaring over de strukturen van de katolieke universi
teit al te dwingen. 

Brussel 
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 maken of 
te telefoneren nr 121374. Indien de 
inlichtingen niet onmiddelUjk kun
nen beantwoord worden, zullen ze 
aan onze deskundige dienst ter on
derzoek overgemaakt worden. 

Laken 
HERNIEUWING 
ABONNEMENTEN 

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

O p vrijdag 19 januari om 20 uur 
nodigt de Volksunie van Laken U 
uil in haar « kelder », R. Neybergh-

hHYPOTEKEN 
TOT ;0C% Dis WiiRDc . J ' . f TOT JOJiJi^ 

MEVEKAN 

ZOEKERTJES 
Als bijverdienste gevraagd : 

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

Beproefde jongeling, 37 jaar ver
langt kennismaking met vlaamsvoe-
lend meisje. Adres bur. blad onder 
letters T 3. 

Jonge man, gehuwd, 24 jaar, di-
|)loma moderne humaniora, zoekt 
betrekking als bediende, zo nodig 
als arbeider. Schrijven bureel blad 
T 4. 

Jonge dr. in de rechten zoekt pas
sende betrekking. Schrijven bureel 
blad T 5. 

laan 188. O p 't programma : 'n har-
tig hapje, 'n flinke teug en 'n klei-
ne verrassing. Iedereen, en niet in 
t minst de dames, hartelijk wel

kom 1 

Hoofdredakteur 
T. van Overstraeten 

Alle briefwisseling voor re-
dak lie naar ; 
Rotatyp, Sylv. Dupuislaan 
110, Brus. 7. - Tel. 23.11.98 

Beheer . 

Maurice Lemonnierlaan 82 
Bnissel 1. - Tel. : 11.82.16 
Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres 

Jaarabonnement • 300 fr. 
Halfjaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 95 fr 
Abonnement bui tenland : 

S teunabonnement : 820 fr. 
( m i n m u m ) 

Losse n u m m e r s : 8 fr. 

Alle stortingen voor het blad 
«•P postrekening : 1711,39, 
«WIJ» Vlaams-nationaal week
blad. 

Verantw. ui tg . Mr. F. Van der 
als t , Beizegemstr. 20, Brus. 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS - GLASAL 

Engerstraat 161, Erps-Kwerps 
Tel. 02/59.77.83 

DE ENIIGE KEUKEN 
IN EUROPA 

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

« PIET POT » 
Antwerpen 's gezelligst* 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bij Sulkerrui) 
Open van af 8 uu r s avonds 
Maandag en dinsdag gesloten 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel . Antwerpen 2 
Tel. : 03/49 30.45 49 15.94 

B e z o e k « D e V e e r m a n » 

te St-Amands a.d 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 Coene Kortrijk 

LB 113 
EURO-DOMl 

Moderne wooninrichting 
Kruidtuinlaan 6 

(tussen A. Maxlaan en 
E. Jacqmainlaan) - BRUSSEL 

Tel 02/18.17.17 
LB 114 

BLANKENBERGE 
cc R u b e n s h o f » 

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

LB 115 

« V l a a m s H u i s B 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 plaatsen 
Tel. 050/350.67 

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, vellen 
en folie op rol. 

LB 120 

file:///elhebber
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Anderlecht 
WERKKALENDER 

2i-l : grote gewestelijke kolpor-
tage in de gemeenten Groot-Bij
gaarden en Zellik. 

Tot 21-1 abonnementenslag. 
VTB-BAL 

De \ 'TB-VAB Anderlecht houdt 
op zaterdag 2 maart haar 2de fa-
niiliebal, in de zaal « Mertens », 
Nlnoofsesteenvveg te ])ilbeek. Or
kest Slan Nico van 21 uur. Plaats-
hespreking bij de h. ï . Ebraert, Pr. 
van Luiklaan 77 (tel. 22026.i) oi bij 
d t h. D. Deconynck, Lenniksebaan 
1(57. 

gevoerde ekonomische en kuituur-
politiek werd met krasse voorlwel-
den aan de kaak gesteld. !)e enige 
afdoende oplossing, federalisme, 
werd kort en klaar uit de doeken 
gedaan. Het da\erend aiiplaus voor 
de drie sprekers bewees hoe het 
publiek aandachtig de uitzettingen 
volgde. 

Gezien het gevorderde uur en de 
gevaarlijke toestand van de onder
tussen in ijsspie.gels veranderde we
gen, kon achteraf de kantonnale 
vergadering niet doorgaan. We ho
pen dat iedereen zonder ongeluk
ken thuis kwam. 

Boort-Meerbeek 
vu-BAL 

Op 3 februari 20 uur ni de zaal 
Movy, bal van de Vü-afdeling. Or
kest ' Will Tura en sextet. Houdt 
deze datum vrij ! 

Brussel 
KOLPORTAGE 

Op 21 januari : kolportage te 
Groot-Bijgaarden en Zellik. 

VOORDRACHT 
Op 2.) februari vergast Dries Bo-

g;iert ons op een voordracht over 
« De Muiterij van 1830 ». Later krij
gen we Fl- Grammens op bezoek, 
die zal handelen over « Ullenspie 
gel in zijn lijd ». 
FROPAGANDAPAMFLET 

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

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

VOORDRACHT 

X'rijdag a s., komen de vergrijs
de kameraden Amedee Verbruggen 
eii Raf Van Hulse ons in de kader 
van de Were-Di cyklussen vergas-
t tn met een voordracht met als on
derwerp « Hoe ben ik Vlaams Na
tionalist geworden ». 

MEDEDELINGEN 
Donderdag 29 februari kanton

nale bijeenkomst voor alle leden en 
vlaamsvoelende simpatizanten met 
dr Vic Anciau.\ als gastspreker. 

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

Essene - Hekelgem • Teralfene 
KALENDER 

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

Orkest « The Ricardo's » met 
Frieda Rock en Ronny Remiss. 
Aanvang 21 uur. 

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

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

METING 
Het guur weder kon een massa 

vrienden niet weerhouden zaterdag 
jl. onze meeting te Hekelgem bij te 
wonen. Aan allen onze hartelijkste 
dank. 

Na huldiging, door de voorz. A. 
De Schrijver, \ an mevr. Roels nis 
150ste lid en mr en mevr. Rik Ver-
liavert als gouden jubilarissen, 
sprak de arr. voorz. Tuur Ebraert 
o\er de door de huidige regering 
in zak en as gezette landbouwers 
en middenstand. 

Volksvert. Dr. Vic Anciaux — de
zelfde dag reeds aan zijn 4de \er-
gadering toe — onthulde haarfijn 
de verfransingspolitiek via de gro
te verkavelingen om. De verdere 
verfransing van de zes beschermde 
1 andgemeenten en het gevaar voor 
de verdere uitbreiding \ an de fa
meuze brusselse olievlek tot zelfs 
\oorbij Asse - Vilvoorde - Leuven 
en Halle dienen dan ook door de 
Vlamingen met alle inacht en 
kracht bestreden. De door de rege
ring ten opzichte van Vlaanderen 

Halle 
KANTONNALE 
VERGADERING 

\'olksvertegenwoordiger Dr. An
ciaux spreekt opnieuw voor de .>f-
delingen uit ons kanton op vrijdag 
2(i januari te 20 uur. (De Sleutel, 
Giote Markt). 

Van 19 tot 20 uur houden onze 
v olksvertegenwoordiger en provin
cieraadslid Staf De Doncker zich in 
ons lokaal ter beschikking voor so
ciaal dienstbetoon. Men zegge het 
voort! 
DANSFEEST 

Ons jaarlijks dansfeest vindt 
plaats op zaterdag 24 februari (Pa-
lochiezaal, St-Rochus). Orkest «The 
Musical Friends ». 

St. Kwintens-Lennik 
VERGADERING 

De e.k. kantonnale vergadering 
heeft plaats op donderdag 1-2-68 te 
20 uur in de zaal Rialto bij « Pitje 
van 't Steentje », Gijselenstraat te 
St. Kwintens-Lennik. Het arrondis
sementsbestuur 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 
Réunls » en het vraagstuk van de 
tewerkstelling in ons arrondisse
ment. Sprekers zijn : volksvertegen
woordigers H. Schiltz en dr. An
ciaux (die in de kamer over de 
ABR zal interpelleren). 

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

Vilvoord© 
WERK VOOR DE BOEG 

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

Op 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 
de VMO Mechelen te Weerde haar 
propagandabal in de zaal o: Flora «, 
Dorpstraat. 

Zaventem - Nossegem 
SUKSESRIJKE 
ABONNEMENTENSLAG 

Een maand voor het einde van 
de abonnementenslag heeft de afd. 
Zaventem - Nossegem zijn streef-
norm bereikt ! 

Wij stoppen nochtans niet : wij 
zullen proberen onze streefnorni te 
verdubbelen ! 

op de flinke medewerking van de 
plaatselijke en omliggende afdelin
gen. 

Bijeenkomst om 9 uur achter de 
KVS of om 9 uur 30 aan de kerk 
van Groot-Bijgaarden. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
DANSFEEST 

Zaterdag 10 februari 1968 groots 
bal in de feestzalen van de firma 
Gilbos, Grote baan, Herdersem. 

Inrichters : de Vlaamse Klub \ an 
de Dender- en Zwalmstreek. 

Orkest : Aktif Klub o.l.v. Oktaaf 
Boone. 

Tombola met waardevolle prij
zen. Koud buffet. Alle dranken. Be
gin te 21 uur 30. Deelname in on
kosten : 60 fr. 

LEDENHERNIEUWING 

De wijkmeesters van Aalst-stad 
zijn oi> ronde met de lidmaatschaps-
kaarten voor 1968. Mogen wij elk
een vragen hen een goed onthaal 
voor te behouden ten einde zo vlug 
mogelijk met de hernieuwing klaar 
te komen. Ook diegenen, ^ die zou
den verzuimd hebben of in de on
mogelijkheid waren hun abonne
mentsgeld voor a Wij » via de jx>st-
bode te vereffenen kunnen dit met
een doen. 

Abonnenten die nog geen lid van 
de Volksunie zijn, kunnen steeds 
aansluiten bij de Vlaams-Nationale 
Partij door eeix briefje van 50 fr. 
te sturen naar de sekretaris van 
het arrondissement Laurent De 
Schrijver, Ledebaan 21, Aalst, per. 
4159.03. Ook leden werven steeds 
nieuwe leden. Alleen een sterke 
Volksunie kan de toestanden in dit 
land voor Vlaanderen ten gunste 
doen keren. 

aktleprogramma voor de komende 
maanden staan o.m. op het pro
gramma een voordracht over «Hyp
nose» op 5 februari a.s., in maar t 
over « Werkgelegenheid » en in 
april over « Geschiedenis van de 
Vlaam.s-nalionale strijd na 45 » met 
o.m. senator Wim Jorissen. 

Mariakerke 
A. PIEN-AVOND 

Op dinsdag 23 januari 1968, Kul-
tuurkring, Mariakerke (OVL) in
richting van een avond met Ar
mand Pien : « De mens zal landen 
op de maan, maar ». 

In St. Lutgardisschool, Eeklostr., 
Mariakerke (Colegem). 

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 Ber-
ten. Inkom : 50 fr. 

Gent 
VNSU-VOORDRACHT 

Dinsdag 30 januari 1968 VNSÜ-
voordracht over : « 45 jaar politiek 
Vlaams-Nationale strijd » door dr, 
Leo Wouters, volksvertegenwoordi
ger in de kleine Akademieraadzaal 
van de Aula in de Volderstraat, 
Gent, om 20 uur. 

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 J>, Kortrijkse-
poortstraat 161, Gent. Deelname in 
de onkosten, koude schotel inbegre
pen : 30 fr. Inschrijven bij M. Van 
Hemelrijck, Eendrachtsstraat 128, 
Gent, tel. 09-23413& 

Gentbrugge - Ledeberg 
BESTUURSVERKIEZING 

De statutair voorziene verkiezin
gen van het nieuwe afdelingsbe
stuur gaan door op vrijdag 8 maar t 
in café Lunapark, Brusselsesteen-
weg 408, te Gentbrugge. 

Leden welke zich wensen kandi
daat te stellen voor de vorming van 
het nieuwe bestuur worden ver
zocht dit schriftelijk te doen — 
zonder vermelding van funktie — 
ten laatste op 9 februari a.s., Oud-
strijdersstraat 5, Gentbrugge. 

De kandidatenlijst alsmede het 
gedetailleerde programma van de 
bijeenkomst van 8 maar t zullen la
ter bekend gemaakt worden. 

Zelik • Groot-Bijgaarden 
KOLPORTAGE 

Voor de kolportage op 21 dezer 
in deze twee gemeenten wordt op 
alle getrouwen gerekend, evenals 

Lokeren 
PROPAGANDA 

Zondag jl. hebben twee moedigen 
de sneeuwsteppen van de wijk Ou-
denbos getrotseerd. Pamfletten, 
nummers van « Wij » en van het 
plaatselijk blad « De Vrije Stem » 
werden gebust. In deze wijk wordt 
enkel en alleen in tijd van verk ie
zingen politieke propaganda ge
voerd. De inwoners waren dan ook_ 
ten zeerste verbaasd dat de VU 
door het sneeuwwater en op glad
de paden de weg naar deze buiten
wijk gevonden had ! 

AMEDEE 
VERBRUGGENKRING 

Onze kring werd opgenomen in 
de Kultuurraad van de stad. Als 

Oudenaarde 
ARR. RAAD 

De arr. raad komt samen op za
terdag 20 januari e.k De leden 
gelieven van nu af die datum vnj 
te houden. Nadere gegevens om
trent het uur van de bijeenkomst, 
enz. volgen later met individuele 
uitnodiging. De « peter » van ons 
arrondissement i.v.m, de abonne
mentenslag, senator prof. Elaut, zal 
de vergadering bijwonen. 

KOLPORTAGES 
Zondag 11-2-68 : Nukerne - Etik-

hove - Maarke Kerkeni. 
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. 

mentenslag. De prop. ploeg Dejon-
ghe-Bols boekte nieuwe suksessen, 
o.a. te Dudzele. Proficiat en doe zo 
voort ! 

IN MEMORIAM 
JOS WILLEKENS 

Te Brugge overleed schielijk de 
Il -los Willekens, geboren op 29 ju
li 19(M> te Antwerpen en na de twee
de wereldoorlog verblijvend t e 
Brugge, waar hij o.m. lokaalhouder 
van « De Dilligence » was. De h. 
Willekens was zijn leven lang een 
strijdend Vlaming, zowel in zijn ge
boortestad als in zijn tweede vader
stad, waar hij werkend lid van d e 
\ olksunie Brugge en later van d e 
afdeling St. Kruis was. De h. Wille
kens was een allemansvriend, steeds 
viiendelijk en behulpzaam ondanks 
de vele te.genslagen in zijn leven. 
Alle Volksuniemensen van het 
Brugse zullen aan hem een ontroer
de herinnering bewaren. Aan zijn 
nabestaanden betuigen we ons zeer 
oprecht inedele\en. 

St. Niklaas 
VU-BAL 

Morgen zondag 21 januari heeft 
te St. Niklaas een arr. kolportage 
plaats, waaraan ook onze M. Cop-
pieters zal meewerken. 

Iedereen is welkom om zijn 
steentje bij te dragen. Wij komen 
samen te 9 uur in de « Stad Nan
tes » op de Grote Markt. 
VU-BAL 

Het V U-bal is in volle voorberei
ding, reeds meerdere avonden werd 
bieraan gewerkt. Prijzen voor de 
tombola worden met dank aan
vaard bij één der bestuursleden en 
voornamelijk bij Joris De Backer, 
fleiniolenstraat 148. Een postkaart 
volstaat, wij zorgen voor de afha
ling. Het bal gaat door op zaterdag 
3-2-68 in de zaal « Terminus », Sta
tionsplein. 
ABONNEMENTENSLAG 

Ons bestuurslid Guido de Grae-
ve. Truweelstraat 84, werd belast 
met de abonnementenwerving. Help 
hem hierbij, hernieuw zelf Uw 
abonnement, spreek Uw kennissen 
of geburen aan en verwittig onze 
\ riend Guido. 

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. 

Zele 
OPENING 
VLAAMS HUIS 

Wij nodigen alle Vlamingen uit 
op de opening van het « Vlaams 
Huis », Kloosterstraat 59-61 te Ze
le, op heden zaterdag 20 januari 
1%8 te 20 uur 30. 

De feestzaal, vergaderzaal en 
drankgelegenheid zijn ter beschik
king van alle vlaamse verenigingen. 

Hartelijk welkom ! 

WEST-YLAANDEREN 

Alveringem 
ZITDAG 
VOLKSVERTEGENWOOR. 
DIGER E. LOOTENS 

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

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. Jabbeke : 8 feb. a.s.; 
afd. St Andries : 9 feb a.s.; 
afd. St Michiels : 21 feb. a.s. 
Voor de afd. Brugge-stad werd 

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

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

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

Ledegem - Dadizele 
ABONNEMENTENSLAG 
LIDMAATSCHAPSKAARTEN 

1968 
In de komende weken worden U 

de lidkaarten voor 1968 aangebo
den. Vrienden die hun abonnement 
(. 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 naam 
en adres van simpatizanten uit uw 
vriendenkring door aan Hendrik 
Vandenberghe, Fabriekslaan 20, Le
degem, PR 5004.16, wij doen dan 
de rest. 

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

Onze afdeling die regelmatig ie
dere zondag de baan optrekt o m 
ff Wij » van deur tot deur aan te 
bieden, zit in nesten. 

Wie kan onze voerder, afd. 
voorz. (arbeider) een chassis Ci
troen 2 CV 1961 bezorgen, daa r hij 
op Kerstdag zelf, op leden- en abon
nementenslag door een stom onge
val van zijn wagentje beroofd werd, 
door onoplettend persoon die voor
rang van rechts veronachtzaainde 
(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 ! 

Yeurne • Diksmuide - Oostende 
ZEER BELANGRIJK 
BERICHT 

De uitgebreide arr. raadsvergade. 
ring van verleden zondag, die moest 
afgelast en uitgesteld worden we
gens de gladde wegen, heeft plaats 
morgen zondag 21 dezer in ' t 
Vlaams Huls te Diksmuide te 10 
uur stipt. 

Alle leden die belangstelling heb
ben voor de werking van de VU-
organizatie worden op deze verga
dering uitgenodigd. 

Deze werking is niet alleen de 
zaak van uw bestuur. Het is ook 
uw zaak ! Wij verwachten dan ook 
een talrijke opkomst. 

Brugge-Stad 
ABONNEMENTENSLAG 

De VU-afd. Brugge staat onl>e-
dreigd aan de spits van de abonne-

ZOEKERTJES 
Gemeubeld appartement, op 100 

meter van het strand te Raveisijde 
(Middelkerke), te huur voor d e 
maanden juni - juli - augustus -
september, aan zeer voordelige 
voorwaarden. Kinderen toegelaten. 
Tel. 059-72940. 
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IN IEDERE PROVINCIE... 1 5 % GOEDKOPER EN 1 0 0 % BETER, DANK ZIJs 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.«. 
1 . vooraf juiste informat ie en budgeter ing 

2. gratis f inancieringsdienst die U tof 90 % aan ge ld kan helpen 

3. een ontwerp zoals U 'f 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 kliënfen bewijzen het 
^petrmwBMiiWrw* 

Dossier fifi 25 

,10 November 1967, 

Afin rfe ffeer tt.A. Kunnen 

Vlgeipoen Bouwbedr. 'Kunnrn" 

>1eir IS -Anwerpen. 

Geacfite Heer, 

Ik s t e l met voldoenine vast dat de l a a t s t e werken en 
h e r s t e l l i n e e n aan mijn bouw,waarvan sprake in Uw aangetekend schri jven 
man 6 september l',. korrekt en met Roed r e s u l t a a t werden uitgevoerd. 

Ik kin dan ook van U en Uw Firma n i e t scheiden condor IJ 
3iat-telijk te danken voor het bcgrxp en de berexdwi Uigheid die U ten 
mijnen opzichte betuigd Tiebt» 

Alvorcn-s d i t dossier te s l u i t e n wens ik U nog te f e l i c i t e r e n 
voor de prima kwal i t e i t Uwer bouwwerken en materia len,a Isook voor <tc 
perfckte service en de hoee beto»aamheid van Uw wcrkleider ,de Heer 
Nev«i^ns. 

.Met zign enorm doorzettinRsvcrmoKKn en met 7ljn onfei lbare 
or«*nis*tiei : in dwingt Kii onteeensprekeli ik cenicfiers 'eerbied *f. 

^iet de • m s t e hoojtac ht inc. 

NAAR UW BUDGET... 
VOORAL DEGELIJK 

1. u i tzonder l i jke vochtisolatie : de spouwmuren en rooding die overal uitsteekt. 
2. thermische iso la t ie : bu i tenmuren in DIKKE GEVELsteen, b innenmuren in gebakken 

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

liteit. 

4. vol le deuren 4,5 cm d i k : in sapeli met enveloppe, prachtig hang- en slu i twerk, vale-
sloten, enz.. . 

5. marmeren raam- en deurtablet ten, in de k leur die U kiest. 
6. sanitaire toestellen van eerste kwal i te i t , a lumin ium watèrsteen Franke bad in aiet-

ijzer, enz. . . ' 

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

*^':'" 

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

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

Bei vandaag nog 

(03)31.78.20 
Meir 18 

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

Draai even 

(09)25.19.23 
en alle gegeveris worden U 

bezorgd. 
Onderbergen 4 3 

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

Uitzonderlijk,e gelegenheden. 

Te l . ( 0 1 1 ) 5 4 4 . 4 2 

Winterslagstraat 22 

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

Bel n u : ( 0 1 6 ) 4 5 9 . 2 8 

Rofselaarsebaan 37 
Holsbeek 

Groepen en maatschappijen 
allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van 

de dag van het jaar middag

en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien kri jgt U gratis gedu

rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal in groep : 
gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 

VERSE ZEEVIS 
risverdelers en diepvries-
houders, rraagt inlichtin
gen en prijslijst 

FIRMA DEPREZ 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

Te!.: (059) 717.15 
LB 109. 

Ook een VLAAMS verzekeringsmakelaar kan U beslist 
aan de voordeligshe voorwaarden verzekeren. 

Wees konsekwent en wend U daarom tot het 

Verzekeringskantoor R , JSA A E S 

Parklaan, 14, ZAVENTEM 

Te l . ( 0 2 ) 2 0 . 1 8 . 5 9 

Keuze uit 80 verschil lende maatschappijen. 
A fdoende hu lp b i j schadegeval. 

O p aanvraag en VRIJBLIJVEND alle gewenste in l icht ingen. 
Eventueel overname van u w bestaande verzekering b i j de hu id ige maatschappif. 

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 rijn militanten m aioei-
lijke ogenblikken (boete en gevang) 
niet in de steek fe laten. Stort on
verwijld uw steun op één der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbanls van uw gemeente • 

— rek. nr, 1100/37.306 van hef 
VJVl.O. • Antwerpen of 

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

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe
zicht 

Hebf u ze allemaal ? 

— Sociaal-ekonomïsch ontwikkelingsplan voot 

Vlaanderen 1966-1976 < > t * f i » « i * . 2 S F 

—- Brussel, stad zonder gezicht • » i i « t « i i . 3 0 F 

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

— 40 iaar Vlaams Nationalisme • • « c t i v i i t S F 

>— 125 faar Verfransing in Brussel » t i i i i i i ( 3 5 F 

— Kongresrede Mechelen 1963 . • ( s » i ( i , . l ^ F 

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

— Witboek Zwartberg . . « • • • > • » • • » . 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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BRASSER ZIET DE HARTO¥ERPLANriNG 
Binnenkort overplanting van varkensharten op mensen 

\ 

Slop KEN. ^ 

m p T^nK 
Van een hartoverplanting kan geen sprake zijn, het zou een haatoverplanting 

worden 

/J 
S/^C7^^J^, 

/ / - /7^.e?XrZ/yV/^S<^:l-
ia&-

;1» ' 1 w I. L i x 

Chirurg — ... 200 gram Salimi ... en een varkenshart a.ii.b. ! 

...MET Z'N COLT IN DE HAND 
Als ie verliefd bent, helpt daar 

doorgaans geen moedertjelief aan. 
Daarom misschien dat ik per ]aar 
tenminste een paar weken in Lon
den doorbreng... al gebeurt de over-
tocht meestal op een kra^^ende 
vrachtschuit waarop je 300 franK 
betaalt voor de reis, een pioniershut 
en lekker stevige zeemanskost. 

Voor je geliefde moet je wat over 
hebben, vind ik. En z* ^ a \ Y * " 
mooi, die winteravond. In Chelsea, 
dat heerlijke dorpje midden in de 
miljoenenstad, lagen de huisjes on
der een dikke sneeuwlaag en leken 
de voetpaden op smeuïge west-
vlaamse slijkpaadjes. De blote be
nen onder de mini-jurkjes waren 
smakelijk omhuld door kleurrijke 
kousen. De City leek onder de 
grauwbleke lucht als het ware ge
bouwd door een dronken griekse 
god die kwistig dorische en Ionische 
zuilen om zich heen strooide. In 
Soho gloeiden de lampen der strip-
tease-tenten warmer dan ooit en 
over Deanstreet hing de hongerige 
geur van nasi-goreng. In het lanta-
renlicht leken de berenrautsguards 
bij Buckingham Palace op bontver-
sierde kerstbomen. 

In « The King's Arms » had ik 
mijn, zo dacht ik, laatste whisky 
geslurpt en om tien voor elf naar 
de binnenstormende filmkijkers ge
keken. Zonder uitzondering bestel
den ze 5 halveliters bitter waar ze 
hun armen omheensloegen als gol
den ze hun dierbaarste bezit... wat 
Ze op dat ogenblik inderdaad ook 
waren. Om elf uur mag er in geen 

londense pub meer besteld worden, 
maar nog wel gedronken... heel de 
lading die vóór elf besteld is. De 
Britten kennen hun wetten en de 
konsekwenties ervan : in zo kort 
mogelijke tijd zo dronken mogelijk 
worden. 

Ik werd er zelf dorstig van en be-
sloot naar 0'Leavy te gaan, een van 
de ierse kroegjes achter de Haymar-
ket waar ze het met de sluitingswet 
niet zo nauw namen... wat van de 
cobs ook niet hoefde omdat het toch 
maar Ieren waren. Geen Engelsman 
kwam erbinnen, werd er trouwens 
nauwelijks geduld. Ik werd er aan
vaard omdat ik Vlaming was en mee 
een sliert Dublinersongs kon af-
dreunen : « the pub with no beer » 
en « Ireland will be a nation once 
again ». Het was er elke avond St 
Patrick's Day... guitaarspelende, 
rosse baarden en tussen de lege 
Guinnessglazen dansende pseudo-
steppers. 

Ik zat aan het hoekje van de 
toogbank bij de deur een kwartier
tje voor me uit te kijken toen de 
Engelsman naast mij plofte. Een 
jonge kerel, sportief gekleed naar de 
smaak van Simpson House, met een 
wat verfomfaaide Etondas. « Bitter » 
zei hij bitter. O'Leavy schoof hem 
een Guinness voor : « Drinken wat 
de pot schaft, Tommy... ». Na drie 
Guinnessen legde hij zijn hand op 
mijn arm. « English ? » vroeg hij 
hoopvol. « Flemish » zei ik. 

« Vrouwen... » zuchtte hij be
drukt. « Ja, vrouwen... » trachtte 
ik begrijpend voor me uit te kijken. 

« Nee, mijn vrouw... » zei hij. Toen 
kwam het verhaal. Hoe avontuurlijk 
Engelsen wel zijn : Lawrence of 
Arabia, Sir Walter Raleigh, Stanley. 
De kronologische volgorde wist hij 
ook zo best niet meer. Kortom, na 
zijn Oxford-diploma had de avon-
turenmikroob ook hem gebeten. Hij 
was begonnen met een tocht door
heen het Midden-Oosten, naar de 
berggraven in de Sinaï. Pas twee 
jaar later had hij bij de British 
Petrol een job aanvaard als topo-
graaf. 

« Ze stuurden me naar een god
vergeten land in Midden-Amerika, 
Honduras, een lap grond vol bana-
nenbomen, muggen en mestiezen. 
Alles eigendom van de United Fruit 
Company. Ik moest er bodemstalen 
nemen hoewel elke mol, zo die er 
waren, wel Jcon schreeuwen dat er 
geen druppel petroleum in dat ver
doemde stukje aardkorst zat. Na een 
week of wat belandde ik met mijn 
Landrover in een smerig dorpje met 
alles behalve vriendelijke halfindia-
nen. Terwijl ik bij de dorpspomp de 
radiator bijvulde en me waste, 
stond er plotseling een ontzettend 
mooie jonge vrouw naast me. Met 
een oude legerjerrycan kwam ze 
water halen. Ik geloof dat het om 
haar was dat ik besloot in het nest 
te overnachten ». 

Dan vertelde hij hoe mooi ze wel 
was, haar lichaam, haar mond, haar 
ogen. Al heel vlug had hij bemerkt 
dat ze niet in het dorp woonde maar 
enkele honderden meter verderop 
tegen het bananenbos. Toen hij 

langs haar hut, een huis was het 
niet, wandelde, wist hij dat hij be
spied werd. Met het vragen naar een 
inlichting als ekskuus begon hij een • 
gesprek en ze vertelde hem... dat ze 
niet in het dorp mocht leven omdat 
ze eigenlijk de dochter van een dor-
pelinge en een Amerikaan was, een 
van de lange bleke jongens die mee 
de plantage had aangelegd en al 
weer vertrokken was voor ze gebo
ren werd en haar moeder stierf. 
Maar evenmin mocht ze het dorp 
verlaten, dan zouden ze haar doden 
met een van die giftpijltjes uit hun 
lange blaaspijpen. Hij had ze gezien, 
de blaaspijpen. 

Hij bestelde Guinness voor ons 
beiden toen hij zijn heldendaad ver» 
telde. Hij had haar ontvoerd en be
vrijd, in volle snelheid met zijn 
Landrover... een hand aan het 
stuur, in de andere z'n colt. Hij had 
haar mee naar Engeland gebracht 
en nu was ze zijn vrouw. 

Ze had zich vlug aangepast, praat
te perfekt Engels en werd gewaar-" 
deerd als een talentrijke schilderes 
van half-exotische, half-naieve stuk
jes die tegen harde prijzen van de 
hand gingen. Ze woonden drie jaar 
samen in Londen nu en haar 
schoonheid was legendarisch. 

Kortom, mijn dronkaard werd be - ' 
nijd om zijn vrouw, om haar talent, , 
haar fijnzinnige intelligentie, maar ' 
vooral om haar schoonheid. « Wat 
is er dan met haar... », zei ik toen 
hij ophield met spreken, « is ze mis
schien weg gelopen ? ». « Nooit » 
zei hij zelfzeker met een dubbele 
tong. Met zijn hele gewicht kwam 
hij tegen me aan liggen : « Ze is 
thuis, beneden aan de trap, met een 
pijltje in haar hals ». 

Nia 


