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"REM OP VOLKSUNIE" 
Neen, het zit helemaal niet goed met de regering. Tot voor een paar weken leek 
het of zij maar één enkele (een reuzegrote, maar doch slechts één enkele) kopzorg 
had : het vinden van haar twee-derde-meerderheid. Sinds enkele dagen is het aksent 
in de Wetstraat echter verlegd : oude moeilijkheden en tegenstellingen allerhande 
doorkruisen de aktuele problematiek en de meerderheid brokkelt af gelijk een 
klontje suiker in hete koffie. De letters T.N.T. hebben meer dan ooit hun spring
stof-reputatie gekregen en steeds meer politieke kommentators in de kranten begin
nen — figuurlijk dan — hun armen wanhopig naar omhoog te steken.. Het gaat 
helemaal niet. Laat ons echter deze grote zorgen van een kleine regering even opzij 
leggen, om, een blik te werpen op een klein probleem met een grote betekenis. 

Het Bureau van de Kamer heeft na
melijk beslist, dat de Kamerleden voort
aan nog slechts drie parlementaire vra
gen per week zullen mogen stellen. Een 
rantsoenering van de informatie dus, 
voorlichting op bonnetjes in zekere zin. 
Deze beslissing hing al geruime tijd in 
de lucht. Zowel Kamervoorzitter Van 
Acker als Senaatsvoorzitter Struye — 
onvervangbare steunpilaren van het uni
taire establishment — hebben er in het 
verleden meer dan eens publiek of pri-
vatim hun ongenoegen over gelucht dat 
er « te veel parlementaire vragen » wer
den gesteld. 

De « schuldigen » hoeft men niet ver 
te zoel^en : de parlementairen van de 
Volksunie. Zowel in Kamer als Senaat 
zijn het Volksuniemandatarissen, die de 
rekords inzake het stellen van parlemen
taire vragen steeds weer verbeterden, 
ïn de kranten werd dat vaak — soms 
grijns-, soms glimlachend — toegegeven. 
Op de publieke opinie maakte het een 
gunstige indruk : de mannen van de 
Volksunie bewezen immers dat zij ten
minste toch hun parlementaire vergoe
ding niet in ledigheid genoten en dat 
zij er flink voor werkten. Het formule
ren en stellen van steeds nieuwe parle
mentaire vragen is een taak, die niet 
moet onderschat worden. Het vergt een 
levendige en beweeglijke geest, een kri
tische houding, een brede belangstelling 
op velerlei gebieden, een voortdurende 

oppozitionele waakzaamheid, een besef 
van verantwoordelijkheden : kortom, een 
gamma eigenschappen die men uitste
kend in het begrip « op en top demoka-
tisch » kan samenvatten. 

De parlementaire vragen zijn uiterst 
belangrijk voor de publieke opinie. Zij 
vormen een der beslissende kriteria om 
de aktiviteit en de slagvaardigheid van 
een mandataris te beoordelen. Zij bren
gen een bron van informatie, waarmee 
iedere burger zijn demokratisch voor
deel kan doen. Zij laten de gewone man 

toe, via zijn mandataris eens te laten 
uitzoeken hoe het eigenlijk met zijn pri-
veebelangen én met het algemeen be
lang gesteld is. 

Het bulletijn van vragen en antwoor
den is dus een voortreffelijk demokra
tisch instrument en de mandataris die 
het weet te hanteren, komt niets dan lof 
toe. 

Zo begreep men het echter niet in de 
Kamer. De V.U.-parlementairen, vlijti
ger en waakzamer dan de rest, « stalen 
de show ». Dat moest hen belet worden, 
te al'en prijze, desnoods door het rant
soen iren van de informatie. 

Zover is het tans. 
Het lijkt wellicht gewaagd, een lijn te 

trekken van de Wetstraat naar het Fla-
geyplein. Maar is het niet zo dat het 
rantsoeneren van de informatie én in de 
Kamer én in de B.R.T. uiteindelijk pro-
dukten zijn van éénzelfde mentaliteit, 
van éénzelfde kringetje mensen ? 

Het beperken van het recht op vragen 
stellen is geen wissewasje : het is een 
simbool voor de wijze waarop het esta
blishment de demokratie in verdruk
king brengt om zichzelf te handhaven. 

BERICHT AAN ONZE ABONNEES 

De postbode komt volgende week 
met het kwijtschrift voor de her
nieuwing van uw abonnement. Leg 
dus uw abonnementsgeld klaar ; 
het zal onze administratie veel 
tijd en moeite besparen en U zult 
ook geen onderbreking in de be
stelling van uw blad ondervinden. 
In geval van afwezigheid dient het 
kwijtschrift een tweede maal door 
de postbode aangeboden te wor
den. Eventuele tekortkomingen 
kunnen aan ons Beheer worden 
medegedeeld. 

Homo 
ORMEERT 

WAT N U . 
B.R.T. ? 

Het is vrij duidelijk dat het 
konflikt tussen de vlaams-nationa-
le opinie, de Volksunie enerzijds 
en de Beheerraad van de B.R.T. 
anderzijds het kader van de strijd 
om billijke zendtijd ver te buiten 
gaat. Dit is inderdaad het ernstig
ste konflikt dat in de reeds vrij 
bewogen geschiedenis van onze 
verhoudingen met de B.R.T. ooit ia 
gerezen. 

De T.V.-kijkers hebben zich 
daar reeds verleden maandag, voor 
en na de film «Mooi Vlaande
ren ?», rekenschap kunnen van 
geven. Het Vlaams Pers-, Radio-
en T.V.-Instituut dat dit gastpro-
gramma verzorgde, had voor een 
origineel protest gezorgd : terwijl 
op het scherm een kamera ontta
keld werd, las off screen een jon
gedame een protesttekst voor. Het 
is niet de eerste keer dat het 
V.P.R.T. op het scherm protesteer
de; verleden jaar werd een gans 
gastprogramma van een half uur 
besteed aan een film over de 
B.R.T., de politieke samenstelling 
van de Beheerraad, de onrechtma
tige verdeling van de zendtijd, het 
recht op antwoord, het statuut van 
de T.V.-joernalist en dergelijke. 
De beheerraad van de B.R.T. ont
hield zich toen wijselijk van alle 
kommentaar. Deze beheersing en 
dit gezond verstand heeft hij dit
maal niet kunnen opbrengen : 
nauwelijks was de slotgeneriek 
van de film « Mooi Vlaanderen ? » 
van het scherm verdwenen, of 
daar verscheen een kennelijk met 
het hele geval verlegen zittende 
omroepster die lezing gaf van een 
uiterst verwarde en verwarrende 
tekst van de Vaste Kommissie van 
de B.R.T. Dat de Vaste Kommis
sie op die wijze reageerde, mag 
beschouwd worden als een teken 
van onrust en als het plots opko
men van het besef, dat de maatre
gel tegen «De vlaams-nationale 
gedachte » wel eens een héél lan
ge staart zou kunnen hebben. 

Want inderdaad : het gaat niet 
om zendtijd alleen. De Beheerraad 
van de B.R.T. heeft haar weige
ring om « De vlaams-nationale ge
dachte » nog verder op het scherm 
toe te laten gemotiveerd. In die 
motivering lezen we onder meer 
het volgende : «... aan de Volks
unie geen plaats moet worden in
geruimd in de T.V.-programma's 
van « Gedachte », omdat zij geen 
aparte en duidelijk gedifferen-
cieerde ideologische en sociaal-
ekonomische stroming blijkt te 
vertegenwoordigen...». De Be
heerraad van de B.R.T., die (het 
dient onderstreept) op partijpoli
tieke bazis door het Parlement 
wordt aangesteld, matigt zich dus 
het recht aan uit te maken welke 
ideologische en sociaal-ekonomi-
sche stromingen al dan niet apart, 
al dan niet gedifferencieerd zijn. 
De Beheerraad gaat daarbij zijn 
bevoegdheid en zijn opdracht vol
komen te buiten en begeeft zich 
op het terrein van de ideologische 
diskriminatie en de opiniedikta-
tuur. 

De strijd die tans ingezet is te
gen deze willekeur zal dan ook 
hard, keihard worden gevoerd. 
Het aspekt zendtijd is — hoe be
langrijk ook — van ondergeschik
te betekenis naast het aspekt van 
de ideologische diskriminatie. Het 

' is niet op het Flageyplein dat het 
vlaams-nationalisme zijn bestaans
recht en -reden moet bewijzen; 
het is bij de publieke opinie dat 
het moet gebeuren. En dat zij het 
gedaan heeft, bewijst het steeds 
groeiend elektoraal sukses van de 
Volksunie, tans reeds de derde 
partij in Vlaanderen. 

Wij vechten ditmaal niet voor 
ons alleen. Wij vechten voor een 
beginsel dat per definitie het de
mokratisch beginsel is. Wij vech
ten tegen een willekeur, die per 
definitie iedere minderheidsgroep 
in de toekomst monddood zou kun
nen maken, indien hij tans zijn 
slag thuis haalde. 

Een dergelijk gevecht laat ons 
alleen de keuze, onze wapens zo 
doeltreffend, zo scherp, zo gericht 
mogelijk te hanteren. 
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deren schenkt hem volledige 
voldoening ! Zonderlinge volks
verbondenheid, met grootkapi
taal ! Dit zijn feiten, en geen 
holle propaganda ! Wij eisen op
lossingen ! ». 

Is dit geen holle propaganda, 
dan zijn het toch holle woorden. 
Alle realistische Vlamingen we
ten dat Vlaanderen meer baat 
zal vinden bij een degelijke jn-
dustriële prospektie en promo
tie dan bij logge ekonomische 
strukturen, die slechts zullen 
dienen om politieke vriendjes 
goedbetaalde postjes te bezor
gen. 

SOCIALE BEKOMMERNIS 

Uit het verslag der kaderda-
gen bleek, volgens de tekst, de 
grote sociale bekommernis der 
kaderleden. 

Het ziekenfondswezen als ver
plicht - verzekeringsinstrument 
zal wel niet aan de aandacht 
ontsnapt zijn. 

Ter informatie dan, voor de 
geïnteresseerden. Afgezien van 
de afhoudingen aan de bron of 
de stortingen aan de sociale 
kassen wordt, per maand, door 
de V.U.-familie, als aanvullende 
of vrijwillige verzekering, tans 
ongeveer vijftig miljoen aan de 
mutuali tei ten afgedragen. 

Dus zes honderd miljoen per 
jaar, of bijna twee-en-half mil
jard per kiesperiode. 

Zeven en negentig procent on
zer kiezers en simpatizanten is 
echter lid van een mutualiteit 
onzer politieke tegenstanders. 

R.M., Melsen-Gavere. 

GEEN COCKTAIL 

Andermaal werd er in ons 
weekblad, « WIJ », van 22 nov. 
11 melding gemaakt van een 
avondfeest, ingericht door de 
Vlaamse Aktie- en Kultuurge-
meenschap. De opbrengst zal 
naar het Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden gaan. Mij 
goed. 

Maar ! Het avondfeest zal 
doorgaan in de « salons » 
« Chantilly » (tipisch vlaamse 
naam zou ik zo zeggen). 
Verdere vermeldingen : Avon-

kleding voorgeschreven, cock
tail niet toegelaten, deelne-
mingskosten 200 fr per persoon, 
bij de 500ste inschrijving, slui
ting van de inschrijving. 100.000 
fr schijnt dus voldoende te zijn 
als « deelnemingskosten ». 

Moeten wij ons nog inspan
nen om o.a. de arbeiders te 
overtuigen dat de vlaamse strijd 
ook de hunne is en niet alleen 

die van een stelletje min of 
meer intellektuele personen ? 

Verder kunnen we, vooral aan 
de gestelde deelnemingskosten 
(200 fr), merken dat de jeugd 
eveneens ongewenst is. Ze is ook 
maar enkel goed om zich te la
ten neerknuppelen door de 
rijkswachter-uw-vriend. 

J. Gestingen. 

PRINSELIJK 

Ik las in « WIJ » een artikel 
onder het opschrift « Prinse
lijk ». Het gaat om « prins » 
Alexander. Laat mij toe U te 
zeggen dat in Vlaanderen zeer 
veel mensen het grondig beu 
zijn, die vent met de titel van 
« prins » te zien rondlopen. Hij 
is geen prins ; hij is maar een 
halve, 't is te zeggen 50 %. Wat 
de koning ook moge beslissen, 
dit kan aan de waarheid niets 
veranderen. 

Om U te overtuigen : zoek in 
een woordenboek de uitleg van 
het woord « stud-book ». U zult 
zien wat er nodig is om in dit 
boek te mogen worden opge
schreven, en dan gaat het nog 
om paarden. . . 

A.J., Brussel 16. 

c SJEVENNE » 

Vóór mijn tussenkomst wer
den sommige vlaamse persoon
namen door de medewerkers 
van de radio op z'n Frans uit
gesproken. 

Op mijn verzet daartegen 
werd mij geantwoord, dat zulks 
ook in de omgang gebeurde. 

Ik merkte op dat die mede
werkers zich daardoor belache
lijk maakten en dat er gevaar 
bestond dat die namen in Vlaan
deren niet verstaan werden. 

Daarop werd hen voorge
schreven, al de vlaamse namen 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
w a n t . . . 
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Petit Orient 
van alle herkomst 
rechtstreekse Oosterse Invoer 
alle tapijten zijn geselecteerd 
Verkoop en overname 
Dorspronkelijke specialist In alle herstellingen 
Kuisen en uitkloppen 
Onze langdurige ondervinding ten 
uwen dienste 

in 't vervolg op z'n vlaams uit 
te spreken. 

Maar de heer Scheyven was 
daar niet mee gediend en eiste 
dat zijn naam als « Sjevenne » 
zou blijven uitgesproken wor
den. 

V., Mechelen. 

K.P. EN Y.U. 

In de Denderstreek worden 
door de kommunistische parti j 
regelmatig pamfletten gebust. 

Met beperkte middelen en 
slechts een kleine kern militan
ten slaagt zij erin, op heel be
hoorlijke wijze door middel van 
pamfletten en speciale edities 
van de « Rode Vaan », haar po
litieke inzichten aan de bevol
king bekend te maken wat reeds 
een hele prestatie is. Deze voor
lichting bevat intelligente en 
minder intelligente zaken. Wan
neer er sprake is van de V.U. 
verliezen ze alle zin voor maat, 
bewijze hiervan het laatst ge-
buste pamflet, waar in de V.U. 
op de korrel wordt genomen in 
volgende bewoordingen : « Van 
de Volksunie is niets te ver
wachten. Haar woordvoerder 
Schiltz schaarde zich in de ka
mer naast minister Vlerick, en 
verklaarde niet de noodzaak in 
te zien van nieuwe lichamen. De 
Ekonomische Raad voor Vlaan-

G.V., Dendermonde. 

EEN VLAMING 

Van har te dank om de repor
tage over dokter F. Hemerijckx, 
eenvoudige Vlaming en groot 
wetenschapsmens. 

Wanneer wordt door de ganse 
nederlandstalige pers een aktie 
gevoerd om deze edele figuur en 
weldoener van de mensheid be
ter te doen kennen en waarde
ren door zijn ras- en taaigeno
ten ? 

Wanneer wordt hij voorgedra
gen voor de Nobelprijs van de 
vrede, rechtmatige beloning 
voor zijn werk ? 

Dokter Hemerijckx heeft he
laas het grote « geluk », een een
voudige Vlaming te zijn en te 
blijven. 

J.L., Denderwindeke. 

AANGENAME VERRASSING 

Dinsdag 26 november tussen 
19 en 19 u. 30 een zeer aangena
me verrassing. De B.B.C, (brit
se radio) zond een interessante 
kroniek uit over de politieke 
toestand in België. Bij de « gro
te » bonzen van de « grote » 
parti jen wordt nu ook V.U.-se-

nator Lode Claes gerekend ! Hij 
heeft het weer eens (zo als al
tijd, trouwens) klaar en duide
lijk gezegd ! 

De B.B.C, wordt zeker door 
miljoenen mensen in gans Euro
pa beluisterd. Wat een pracht-
kans voor de V.U. ook — ein
delijk — haar stem over gans 
Europa te laten horen. 

B., Zellik. 

DE OVERHEVELING 

Inzake de U.C.L.-overheve-
ling zijn wij Vlamingen gerold! 
De Walen eisterl in ruil de be
schikking op van de adekwate 
gebouwen, inkluis de gepaste en 
noodzakelijke optuiging er van 
om de degelijke werking van 
hun universiteit mogelijk te ma
ken. Tot hier akkoord ! 

Zij konden echter niet op de 
koop toe de gewenste infra-
s t ruktuur opvorderen, vermits 
het wegennet te Leuven niet 
precies gemaakt werd voor de 
Alma Mater zelf. 

Overigens zonder enorme uit
gaven kon hen dat uit de lucht 
vallen indien zij maar de vesti
gingsplaats hadden gekozen in 
het har t van Wallonië (bv. Na
men, Charleroi ), in welke ste
den een dergelijke infrastruk-
tuur bestaat, aansluitend met de 
hoofdstad. 

Van het ogenblik dan dat zij 
zich de fantazie veroorloofden 
hun hogeschool te planten mid
denin bieten- en aardappelvel
den moesten zij zelf maar die 
« gril » bekostigen. 

M.M., Moorsel. 

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

van de redaktie 

Brussel, 5 ddcemUr 1968. 
Bétr. t abonnementahemltuwin^. 

Op pagina ééa hebben ve het Jaarlijks berichtje 
orer de abooneaentshemieuwing geplaatst : het i s 
inderdaad veer ao ver dat de postbode bij U thxiis 
aan de bel trekt roor het leesgeld. 
We hebben het dit Jaar nog maar eens klaargespeeld 
zonder opslag t ondanks de stijging ran al le moge
l i jke prijsen, lonen en vedden handhaven ve een 
abonnementsprijs die vreselijk aan de lage kant 
l i g t . We doen dat bijna tegen iedere logika in, er 
in ieder geval tegen iedere koounerciêle logika in 
We drijven dan ook geen handeltje in bedrukt pa
pier, maar trachtpn slechts een antwoord te fonm 
leren op de keiharde eis dat de vlaams-nationale 
opinie een eigen orgaan moet hebben, op straffe 
van stagneren en verdwijnen. 
Bij het formuleren van dit antwoord rekenen we ech
ter terdege op ü. Alleen met uw hulp, met uw steun 
en met uw trouw aan ons blad kunnen we het bolwer
ken. 
Het i s een verdraaid kleine moeite cm het leesgeld 
{'300 fr per jaar, minder dan een frank per dag. . . ) 
klaar te leggeh, uw huisgenoten te verwittigen van 
de nakende komst van de postbode en er voor te zor
gen dat uw abonnement zodoende zonder moeite en 
extra-kosten wordt betaaM. Het i s een verdraaid 
kleine moeite, om op die wijze de meest verantwoor
de investering in onze ontvoogdingsstrijd te doen. 
Al die kleine moeite's van (3uizenden samen maken 
echter het groot rezultaat dat we van de abonne-
mentshemiexiwing durven verwachten. 
Iaat ons, laat onze zaak niet in de steek I -
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REPRESSIE DUURT VOORT 

tinancieële 
afpersing 
(ACO.). Drie en Twintig jaar na het einde 

van de oorlog gaat de repressie in België nog 
voort. Dat kan men opmaken uit de « alge
mene stand van de Schatkist per 31 december 
1967, voorgelegd door de minister van f i 
nanciën » — een uitvoerig parlementair do-
kument dat elk jaar gepubliceerd wordt. 

Op bladzijde 37 wordt zonder blikken noch 
blozen bij de ontvangsten voor het dienst
jaar 1966 een bedrag van 5.380.000 fr. ver
meld, onder artikel 501, zijnde een « invor
dering van sommen, voortkomend van ver
beurdverklaringen en schadevergoedingen, 
uitgesproken ten voordele van de Staat uit 
hoofde van medewerking met de vijand ». 

Dat is nog niet alles. Een paar regels ver
der wordt melding gemaakt van een ont
vangst van 78 000 fr. De toelichting luidt : 
« Invordering van het bedrag van toelagen 
getrokken door de bevoordeligden der be
schikkingen a) van de duitse ordonnantie van 
6 september 1940 (Borms-Kommissie) ». Ein
de van het citaat. In het dienstjaar 1966 wer
den dus nog altijd mensen onder druk gezet 
en tot financiële prestaties gedwongen op 
bazis van een repressiewetgeving die voor 
elke rechtstaat een gruwel is. 

In het dienstjaar 1967 maalde de repres-
siemolen nog verder. Op bladzijde 71 van het 
zelfde dokument vindt men opnieuw beide 
bovenvermelde posten, ditmaal met een in
ning van respektievelijk 4.078.000 en 
38.000 fr. 

Indien er van vlaamse zijde geen krachti
ge poging gedaan wordt om aan deze ge
rechtelijke en bestuurlijke buitenissigheden 
een einde te stellen, zullen dergelijke pos
ter over tien en twintig jaar nog altijd in het
zelfde dokument prijken, want de belgische 
machthebbers kennen geen genade. Die wi l 
len het volle pond. Misschien heeft dit ha
telijke dokument toch ook zijn nut. Het is een 
eanmaning om de strijd voor amnestie voort 
te zetten, volledige amnestie voor alle poli
tieke gevallen, en toepassing van de gebrui
kelijke rechts- en procedureregels voor de an
dere. Zonder een algemene maatregel komt er 
geen einde aan de onmenselijkheid, en wordt 
het Kaïnsteken, dat de justitie van deze staat 
ontsiert, nooit uitgewist. De leden van het 
parlement krijgen zoveel dokumenten te ver
werken dat ze alle bescheiden niet in detail 
kunnen uitpluizen. Zelfs met een benediktij-
ner geduld kunnen kamerleden en senatoren 
het niet bolwerken en ontsnappen er hun ge

regeld details — details die echter in dit ge
val een zekere draagwijdte op het menselijk 
vlak hebben. 

Is het niet mogelijk dat vlaamse mandataris
sen navraag doen bij de de minister van f i 
nanciën — die voor bovenvermeld dokument 
verantwoordelijk is ? Dan zouden we altans 
weten of de regering bewust verder door
gaat op de weg der onmenselijkheid. 

HOOGSTE BEDIEHDENWEDDEN 

het 
beste voor 
brussel 

(ACO.) De statistieken over lonen en wed
den, zo pas gepubliceerd in het dertiende 
jaarverslag van de Rijksdienst voor Maat
schappelijke Zekerheid, werpen op hun ma
nier óók een licht op de vraagstukken die 
in de brusselse agglomeratie aan de orde 
zijn. 

Het blijkt namelijk dat de hoogste gemid
delden van de bediendenwedden duidelijk 
gesitueerd zijn in Brussel en belendende ge
bieden. 

De statistieken maken een onderscheid 
tussen industrie en handel. De hoogste ge
middelden van de bediendenwedden in de 
nijverheid liggen volgens de statistiek, in het 
arrondissement Halle-Vilvoorde, het maand
gemiddelde bedraagt er 22.335 fr per man
nelijke bediende. In Brussel zakt dat gemid
delde tot 19.840 fr, in Brussel-Hoofdstad tot 
19.665 fr, en in Brussel-Randgemeenten tol 
18.030 fr. Ter vergelijking : het Rijksgemid-
delde bedraagt 18.915 fr. 

De maandgemiddelden van de wedden uit
betaald aan mannelijke bedienden in de han
del, scheren in het Brusselse nog hogere top
pen. Het Rijksgemiddelde bedraagt voor deze 
branche 16.800 fr, maar in de zone Brussel-
Randgemeenten bedraagt het gemiddelde 
31.485 fr, en in Halle-Vilvoorde 20.310 fr. 

Te Antwerpen (agglomeratie) geraakt men 
niet hoger dan 15.585 fr, West-Vlaan.deren 
en Oost-VlaaHflaren blijven» feet) h"éel . eind-^ 
beneden 14.000 fr;» ttftvi/ijp Ltrrfcürg helemaal 
achteraan komt met een maandgemiddelde, 
voor mannelijke bedienden, van 12.540 fr. 

We weten dat men met enkele statistieken 
behoedzaam moet omspringen. De RMZ be
rekent de maandgemiddelden op bazis van 

wedden die in de statistieken worden op
genomen zonder nadere aanduiding van de 
leeftijd van de bedienden, dienstjaren, fa
miliale omstandigheden, enz. enz. 

Als bedienden worden in de RMZ-statis-
tieken eveneens meegerekend het hogere ka
der- en direktiepersoneel. De wedden van 
talrijke beheerders van maatschappijen tellen 
aldus in de statistieken evengoed mee als 
die van de jongste bediende. Relatief gezien 
wegen direktiewedden van 40 a 50.000 fr 
per maand té zeer door in het geheel, en 
stuwen het gemiddelde van heel de bedien-
den-kategorie omhoog naar een peil dat voor 
de meerderheid onbereikbaar blijft. 

Uit de statistieken blijkt echter toch dat 
dat 12,67 % van de bedienden een maand-
wedde van meer dan 20.000 fr ontvangt, 
en dat die hogere geogratisch opvallend 
gekoncentreerd zijn in het Brusselse en om
geving. 

Het heeft zijn belang bij de beoordeling 
van de sociaal-ekonomische kracht van de 
brusselse agglomeratie en van de relatieve 
zwakheid van provincies als Limburg en 
Oost- en West Vlaanderen. Men zou er even
eens de gemiddelde lonen van de arbeiders 
moeten bij betrekken. Daarop komen we een 
volgende keer terug. 

• WIE IS WIE? 

dubbelzinnigheid 
troel 
in h'mburg 

(Jaak Cuppens) De grootste dubbelzinnig
heid beheerst momenteel de toestand in de 
Maaskant en meer bepaald in verband met 
de kolenmijn « Limburg Maas"». 

Het « Aktiekomitee Maaskant in Nood » 
groepeert in hoofdzaak de overheid, d.w.z. 
de burgemeesters of schepenen van de 23 
maaslandse gemeenten. Een afvaardiging van 
het « Waakzaamheidskomitee » (onder meer 
voorzitter Vermeulen) is hierin eveneens op
genomen. Dit « Waakzaamheidskomitee » ver
enigt de vertegenwoordigers van de verschil
lende partijen, sociale en sindikale vereni
gingen. Vriendenkring Zwartberg, en andere. 

jDsze iv\reë koVnttees werden destijds opge
richt naar aanleiding van de eerste doodsbe-
richten nopens de mijn van Eisden. 

Bij een dezer besprekingen van het Aktie
komitee (28 dec. '67) werd een akkoord tus
sen de minister van'Ekonomische Zaken Van 
Offelen, Aktiekomitee en Ondernemingsraad 

afgesloten, namelijk : « geen overheveling 
van werknemers vooraleer nieuwe werkgele-
genheden geschapen zijn ». In de besluiten 
van 15 mei '68, aangenomen tijdens 'n onder
houd tussen KD en de direktie van de Kem
pense Steenkoolmijnen (KS) enerzijds en de 
ondernemingsraad anderzijds (punt 5) wercJ 
uitdrukkelijk gazegd dat m 1968 geen nieuwe 
ove.'hevelingen meer zouden gebeuren. 

Op een parlementaire vraag van volksver
tegenwoordiger E. Raskin aan Vice-minister 
Merlot, of het waar is dat de voorzitter var» 
het KD verklaard heeft voortaan de vakbon
den als enige geldige gesprekspartners te er
kennen, is het antwoord niets anders dan de 
bevestiging van de vraag, wat betekent dat a l 
leen met de vakbondsorganizaties akkoorden 
zullen worden afgesloten. Gezien vroegere 
ervaringen, is dit in genendele een waarborg. 
Betekent het ook dat het akkoord van 27 
dec. '67 geannuleerd wordt ? 

Op 15 nov. j l . deelde de heer Seutin, be-
drijfsdirekteur, aan de leden van de onderne
mingsraad mondeling mede dat door de KS 
voor 1969 een produktievermindering voor
zien is van 400.000 ton, overheveling van 
1.280 personeelsleden naar andere mijnen en 
vrij verkeer inzake herplaatsingspremie 
( ± 20.000 fr.) . Voornamelijk het vrij ver
keer van de herplaatsingspremie maakt dat 
vooral gastarbeiders geneigd zijn om over te 
gaan naar andere mijnen waardoor het intern 
verzet bij de mijnwerkers zelf gebroken 
wordt en dus ook van de bevolking. 

Op 22 nov. ontkende tijdens een onderhoud 
van het KD met een afvaardiging van de on
dernemingsraad het KD de hele zaak, bewe
rend dat de planning van de kolenproduktie 
neg in voorbereiding is (I), dat de KS geen 
beslissing heeft te treffen en dat het akkoord 
met het Aktiekomitee afgesloten, geldig blijft. 

Dinsdag 26 nov. werd op de ondernemings
raad een brief van het KD kenbaar gemaakt, 
die 3 punten vermeldt : 1. dat nog geen en
kele beslissing genomen is. De plannen in
zake produktiebeperking voor 68-70 moeten 
nog goedgekeurd door de regering. 2. dat het 
akkoord van 28 dec, '67 van kracht blijft. 
3. dat het KD er mee instemt om ten gepaste 
tijde alle personeelsaangelegenheden voor 
1969 met de ondernemingsraad en de KS te 
bespreken. 

Niettemin dook op dezelfde zitting van de 
ondernemingsraad een brief van het KD op, 
gedateerd op 19 juli 1968 (!) (waarom en 
door wie werd die gewichtige brief achter
gehouden ?), waarin vermeld wordt dat het 
vrij verkeer wordt toegelaten. De bedoeling 
is duidelijk ; officieel blijven de akkoorden 
geldig. In feite willen KD en regering met 
achterbakse midelen en met stille trom de 
-mijn sluiten. Werkelijk niemand kan nog ge
neigd zijn of aanvaarden om in zulke dubbel
zinnige omstandigheden onderhandelingen te 
voeren, tenminste wanneer onderhandelingen 
en akkoorden met waarborgen bedoeld wor
den. Er wordt zwaar en dubbelzinnig spel ge
speeld. Doch wie zulk spel speelt moet ook 
niet vervi/onderd zijn over de eventuele ge
volgen ervan. 

BREUK ? 
Op politiek vlak was de bijzon

derste gebeurtenis de stellingname 
van de waalse federaties van het 
ABVV tegenover de regerings
voorstellen inzake ekonomische 
decentralizatie. Het ABVV is in 
zoverre « gefederalizeerd » — in 
tegenstelling met het ACV dat uni
tair wordt geleid doch waarvan de 
gewestelijke afdelingen van ouds
her over een ruime autonomie be
schikken — dat na het vorig jaar-
kongres de ABVV-federaties de 
toelating verkregen om afzonder
lijk te gaan beraadslagen. De 
waalse ABVV-afdelingen maakten 
van deze verworven vrijheid on-
m,iddellijk gebruik en pleegden 
sindsdien regelmatig overleg. Dat 
hebben ze ook gedaan nadat de re
geringsvoorstellen met betrekking 
tot de ekonomische decentralizatie 
bekend geraakten. Onder impuls 
van Yerna, gewezen adjunkt van 
wijlen André Renard, die een tijd
lang uit de PSB was gesloten doch 
na de « nieuwe marsrichting » van 
de belgische socialisten weer in 
genade werd opgenomen (net zo
als dat met de strekking « Links » 
gebeurde, zij het tegen heug en 
meug van de partijbonzen) hebben 
de waalse ABVV-afdelingen on
langs kordaat stelling genomen te
gen de regeringsvoorstellen. Het 
lag echter in de bedoeling deze 
stellingname voorlopig in de ijs
kast te houden doch ten slotte 
hebben Yerna en zijn groep niet 
aan de verleiding^ kunnen weer
staan, om uit de biecht te spreken. 
De wraak is immers zoet. 

Het waalse ABVV is het gron
dig oneens met de ekonomische de
centralizatie, waarmee de waalse 
ministers en hun aanhang vrede 
namen. Het eist in feite ekono
mische autonomie (beslissings
recht, eigen financiering, niet al
leen op gewestelijk doch ook op 
heel-waals vlak). Deze stellingna
me heeft natuurlijk niet nagelaten 

beroepsHALVE 
bekeken 

opschudding in socialistische krin
gen te verwekken, waar men min
der onrust bleek te koesteren te
genover de wensen van het zoge
naamd « waals parlement » dat vo
rige maand te Brussel bijeen
kwam. Het ABVV is in Wallonië 
bij de socialisten nog altijd een 
voorhoede, die dinamisch werkt, 
de spits durft afbijten en in tegen
stelling met de verhoudingen in 
Vlaanderen in de waalse nationa
listische bewustwording een drij
vende kracht. Le Mouvement Po
pulaire Wallon zou bij voorbeeld 
zonder het waals A B W niet mo
gelijk geweest zijn, ze is een kind 
van Renard en dus van het waalse 
ABVV. 

Hoewel partijvoorzitter Collard 
zou gezegd hebben, deze stelling
name te willen negeren, blijkt hij 
later voorzichtiger te zijn gewor
den. In zijn wekelijks artikel voor 
de socialistische pers verdedigt hij 
de regeringsvoorstellen en waar 
hij stelt, dat deze slechts een etape 
zijn, op weg naar een steeds gro
tere onafhankelijkheid dan is het 
duidelijk dat hij zich hiermee in 
de eerste plaats tot het waalse 
A B W richt, zonder veel overtui
ging trouwens... 

De regering weet vandaag dat 
van vlaamse zijde inzake kulture-
le autonomie vooral storm tegen 
de grendelprocedure zal gelopen 
worden en van waalse zijde op een 

ruimere decentralizatie dan voor
zien zal aangedrongen worden. De 
koehandel tekent zich meer en 
meer af en de klippen voor de re
gering eveneens. 

EEN DERDE 
De promotoren van het brussels 

manifest der 29 hebben te Sint 
Gillis intussen nog maar eens een 
zoveelste poging ondernomen om, 
meer steun te verkrijgen voor hun 
vijfpuntenprogramma, zonder veel 
nieuwe aanwinsten trouwens. Van 
de provinciale en gemeentelijke 
mandatarissen van het Brusselse 
was slechts een derde opgekomen 
om deze « relance » kracht bij te 
zetten. Het aantal parlementsleden 
dat het manifest ondertekenden is 
niet verhoogd. De voorstanders 
van de brusselse primauteit boek
ten dus na maandenlang aandrin
gen geen vooruitgang. 

In het andere kamp is de aan
dacht gevestigd op de strijd om 
het voorzitterschap van de brussel
se PSC. Vanden Boeynants schijnt 
op kop te liggen, en blijkt op weg 
te zijn naar de meerderheid. Hij 
blijkt ook over een zekere invloed 
bij sommige brusselse liberalen te 
beschikken. Zal hij dan op bazis 
van de PSC-Brussel Hoofdstad en 
met de steun van gematigde libe
ralen voor een repliek op het Ma

nifest der 29 instaan ? Dat blijkt 
de bedoeling te zijn van de gewe
zen premier, die dan volop de 
strijd met Simonet zal kunnen 
aanbinden in het kader der ko
mende gemeenteraadsverkiezingen 
met als inzet de leiding van Groot-
Brussel. 

Voorlopig weet de brusselse ge
meenschap zelf niet wat ze wil, 
wat in zekere zin wel een licht
punt voor de regering is doch in 
het begonnen debat een element 
van onzekerheid, onzekerheid te 
voegen bij de hierboven beschre
ven onzekerheden. 

VAN LEUVEN NAAR MONS 
De eis van het samenwerkend 

aktiekomitee der studenten van 
Leuven-Nederlands om volledige 
informatie te verkrijgen, wat neer
komt op een eis van veel meer dan 
medebeheer leidde tot een studen-
tenstaking, die aanvankelijk van 
onbeperkte duur zou zijn doch na
dien tot twee dagen werd herleid. 
Deze beperking wees reeds op de 
moeilijkheden waarmee het orga
nizer en van een staking gepaard 
ging. Een geestdriftig gevoerde 
aktie beloofde het ni?t te zullen 
worden. 

Het proces Content is een zaak 
die heel wat meer belangstelling 
wekt. De publieke opinie is niet 
zozeer de persoon van de beklaag
de gunstig gezind dan wel tot de 
overtuiging gekomen dat men het
geen men hem ten laste legt niet 
kan bewijzen. Het is uit het ver
loop der debatten gebleken dat er 
geen bewijsmateriaal is en in dit 
opzicht was de behandeling voor 
het assisenhof van Bergen wel nut
tig om een vooronderzoek aan te 
vullen, waarvan uit de aard van 
zijn geheim karakter niet kon ge
weten zijn dat het geen doorslag
gevend bewijslast tegen de ge
neesheer had opgeleverd. Het be
wijs dat er geen bewijs is blijkt 
vandaag dan toch geleverd te zijn. 
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STRIJD MET DE 

Naar aanleiding van de mededeling 
die namens de Vaste Kommissie van de 
B.R.T. voorgelezen werd verleden maan
dag, 2 december, na afloop van het gast-
programma «De Vlaams-Nationale Ge
dachte », wenst het Vlaams Pers-, Radio-
en T.V.-Instituut, dat dit gastprogramma 
verzorgt, de aandacht te vestigen op het 
volgende : 
1 Tot vóór de jongste verkiezingen be
schikte het Instituut over jaarlijks twee 
uur zendtijd, verdeeld in vier gastpro-
gramma's « De vlaams-nationale gedach
te en aktie» van ieder een half uur. 
Ondanks de reusachtige vooruitgang 
van de vlaams-nationale opinie bij de 
jongste verkiezingen wordt het Insti
tuut tans totaal van zendtijd beroofd. 
De acht gastprogramma's van een kwar
tier die de Volksunie voor het jaar 1969 
heeft gekregen onder de titel «De 
vlaams-nationale aktie », vertegenwoor
digen in feite een herverdeling van de 
oorspronkelijke twee uur zendtijd. De 
vlaams-nationale opinie heeft dus, on
danks haar grote elektorale vooruitgang, 
nog net dezelfde zendtijd als vóór de 
verkiezingen. 

2 Uit de tussen het Vlaams Pers-, Ra
dio- en T.V.-Instituut enerzijds en de 
Beheerraad van de B.RT. anderzijds 
gevoerde korrespondentie blijkt duide
lijk, dat zowel de gastprogramma's van 
« Aktie » (partijpolitieke uitzendingen) 
als die van «Gedachte» (ideologische 
uitzendingen) toegekend worden aan 
partijen en aanverwante organizaties. 
Er mag en moet dus onder meer gekon-
kludeerd worden dat de P.V.V. en de 
stroming die zij vertegenwoordigt, tans 
over drie maal meer zendtijd in de T.V. 
beschikt dan de Volksunie en de stro
ming die zij vertegenwoordigt, alhoe
wel de Volksunie in Vlaanderen de der
de partij is, sterker dan de P.V.V.. 
3 De Beheerraad van de B.R.T. moti
veert zijn beslissing als volgt : «... aan 
de Volksunie geen plaats moet worden 
ingeruimd in de T.V.-programma's van 
« Gedachte », omdat zij geen aparte en 
duidelijk gedifferentieerde ideologische 
en sociaal-ekonomische stroming blijkt 
te vertegenwoordigen, zoals deze laatste 
wél tot uitdrukking komt in het gehele 
netwerk van sociale, ekonomische en 
kulturele organizaties die aanleunen 
bij het Katoliek Televizie- en Radio-
Centrum, het E. Van de Velde-Instituut 
en de Stichting Van der Poorten». Een 
dergelijke motivering is totaal wille
keurig en vormt een uiterst gevaarlijk 
precedent, dat gaat in de richting van 
opiniediktatuur. Het ligt immers totaal 
buiten de bevoegdheid en de opdracht 
van een op politieke bazis samengestelde 
Beheerraad, een oordeel te vellen over 
de aard en de betekenis van ideologi
sche of sociaal-ekonomische stromingen. 
Een oordeel zoals de Beheerraad zich 
tans aanmatigt inzake de Volksunie en 
de vlaams-nationale opiniestroming, zet 
de deur open voor iedere ondemokrati-
sche willekeur. 
4 Het Vlaams Pers-, Radio- en T.V.-
Instituut verwerpt dan ook deze beslis
sing en blijft onverminderd op zijn 
standpunt dat de afschaffing van het 
gastprogramma «De vlaams-nationale 
gedachte » een inbreuk is op het recht 
van de T.V.-kijkers op eerlijke en dus 
uitgebalanceerde informatie; het Insti
tuut zal dit recht op eerlijke informatie 
en op billijk verdeelde zendtijd met de 
krachtigste middelen blijven opeisen. 

HOE HET GROEIDE 
• Op 24 juli laat de direkteur-
generaal van de B.R.T. weten aan 
het Vlaams Pers-, Radio- en T.V.-
Instituut dat de gastprogramma's 
van het tipe « Gedachte en Aktie » 
door de Beheerraad gewijzigd wer
den. Voortaan zal een gedeelte 
van deze gastprogramma's omge
vormd worden tot partijpolitieke 
tribunes, die in mindering komen 
van onze zendtijd. Het gastpro
gramma « De vlaams-nationale ge
dachte en aktie » zal de benaming 
«De vlaams-nationale gedachte» 
dragen; de partijpolitieke tribune 
van de Volksunie zal lopen onder 
de naam «De vlaams-nationale 
aktie». Over het kwantitatieve 
aspekt van de gastprogramma's 
had de Raad zich nog niet uitge
sproken. In afwachting zal er op 
2 december een uitzending «De 
vlaams-nationale gedachte » zijn. 

• Op 13 september schrijft de di-
rekteur-generaal van de B.R.T. 
aan partijvoorzitter Van der Eist 
om hem mee te delen dat de 
Volksunie, net als de overige drie 
partijen, in 1968 over acht «Ak
tie »-programma's van een kwart
uur zal beschikken. 

• Uit allerlei vage geruchten ma
ken we op, dat de Beheerraad van 
de B.R.T. beslist heeft, de gastpro
gramma's «De vlaams-nationale 
gedachte » in 1969 van het scherm 
te bannen. Enig officieel nieuws 
daaromtrent krijgen we niet te 
pakken, een brief van het Instituut 
aan de B.R.T. blijft een paar we
ken onbeantwoord. De bevestiging 
komt eindelijk door een informeel 
telefoongesprek onzerzijds met 
een B.R.T.-ambtenaar. 

• Op vrijdag 29 november wordt 
door ons de film « Mooi Vlaande
ren ? » op de B.R.T. afgegeven. De 
film is voorafgegaan van een pro
test waarin gezegd wordt dat, al

hoewel we nog geen officieel 
nieuws daaromtrent kregen, de 
Beheerraad van de B.R.T. ons gast
programma van het scherm 
schijnt te willen bannen. De film 
wordt vrijdagnamiddag in de 
B.R.T. gevizioneerd 

• Als bij mirakel zijn de pennen 
en de schrijfmachines op het Fla-
geyplein in aktie gekomen : op 
zaterdag 30 november ontvangen 
we een brief, gedateerd op 28 no
vember, waarin ons wordt bericht 
dat het inderdaad amen en uit is 
met ons gastprogramma «De 
vlaams-nationale gedachte» De 
kernzin uit het B.R.T.-schrijven 
luidt als volgt : «... aan de Volks
unie geen plaats moet worden in
geruimd in de T.V.-programma's 
van «Gedachte», omdat zij geen 
aparte en duidelijk gedifferen-
cieerde ideologische en sociaal-
ekonomische stroming blijkt te 
vertegenwoordigen, zoals deze wél 
tot uitdrukking komt in het gehele 
netwerk van sociale, ekonomische 
en kulturele organizaties die aan
leunen bij het Katoliek Televizie-
en Radio-Centrum, het E. Van de 
Velde-instituut en de Stichting 
Van der Poorten». Wim Jorissen 
ontvang eveneens op 30 november 
een brief, ook al gedateerd op 28 
november, waarin hem antwoord 
wordt gegeven op vragen die hij 
een paar maanden vroeger schrif
telijk had gesteld. 

Toeval ' Of antidatering ? 

• Op maandag 2 december in de 
late namiddag worden we telefo
nisch ervan in kennis gesteld dat 
de Vaste Kommissie van de B R.T. 
aan het beraadslagen is over onze 
film en vooral over het vooraf
gaandelijk protest. In de voor
avond wordt ons meegedeeld dat 
men geen bezwaren heeft tegen 
ons protest, maar dat het in over
eenstemming met de feiten moet 

zijn. Met andere woorden : we 
moeten er voor zorgen dat de zin 
« Alhoewel we er nog niet officieel 
in kennis van werden gesteld» 
verdwijnt en vervangen wordt 
door een tekst waaruit blijkt dat 
de B.R.T. haar korrespondentie 
schitterend op tijd heeft afge
werkt. 

• In zeven haasten vliegen we 
naar onze geluidstudio, laten de 
geluidsband op de sonorisatietafel 
gooien, sleuren de dichst bijzijnde 
daktilo achter de mikro en laten 
een nieuwe tekst opnemen, met 
behoud van het protest en akte-
ring van het feit dat we officieel 
in kennis werden gesteld van de 
Beheerraad-oekaze. 

• Om 22 uur maandagavond ko
men protest en film op het 
scherm. Na ons programma komt 
een kennelijk met de hele zaak 
verveeld zittende omroepster een 
vreselijk sibillijns kommunikee 
van de Vaste Kommissie van de 
B.R.T. voorlezen, waarin de priet
praat over onze ideologische en 
sociaal-ekonomische onvolkomen
heid wordt herhaald en waarin 
getracht wordt de kijkers wiis te 
maken «dat alle partijen gelijkbe
rechtigd zijn » 

• Op dinsdag 3 december sturen 
we een uitvoerig persbericht 
(tekst daarvan op deze bladzijde) 
naar de bladen en naar de B.R.T.. 
de B.R.T. laat er met moeite een 
paar zinnen uit citeren en als 
kommentaar er nog maar eens aan 
toevoegen «dat alle partijen ge
lijk berechtigd zijn inzake zend
tijd voor de T.V » 

• Op donderdag 5 december 
heeft een afvaardiging van het 
Vlaams Pers-, Radio- en T.V.-Insti
tuut een onderhoud met de voor
zitter van de B R.T.-Beheerraad 
de heer Maertens. 

• Inmiddels is door Schiltz in de 
Kamer een interpellatieverzoek in
gediend en wordt een levensgrote 
kampanje voorbereid om de Be
heerraad van de B.R.T. tot rede
lijkheid en inkeer te dwingen. 

Muziekje eigens in een kas mag desnoods. Maar vlaams-nationaal denken op het scheim, brrr... neel 
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MW. H. CAPPUYNS 

Te Lier overleed verleden 
zondag op 71-jarige ouder
dom mevrouw Helene Cap-
puyns, moeder van senator 
Edgard Bouwens. 

De begrafenis heeft, onder 
grote belangstelling ook van
wege V.U.mandatarissen en 
-leden, verleden donderdag 
plaats gehad te Lier. 

Aan de geachte familie en 
aan onze goede vriend Ed
gard bieden we namens de 
redaktie onze gevoelens van 
innig medeleven. 

UNGE ARM 
Volksmensen zijn er van 

overtuigd dat « iemand met 
een lange a rm in de politiek » 
alles kan en alles mag. 

Deze straatwijsheid wordt in 
leder geval niet tegengespro
ken door wat zopas te Brussel 
gebeurd is met de firma Etr i-
mo. Deze firma had een hoog
bouw opgericht in een villa
wijk, waar de urbanizatie der
gelijke konstrukties niet toe
liet. De rechtbank veroordeelde 
Et r imo dan ook tot de afbraak 
van de building. 

Van die afbraak is er nog 
altijd niets in huis gekomen. 
Integendeel : op regeringsni-

eau werd beslist dat die af
braak niet nodig is. Door de 
urbanizatieplannen een duwtje 
te geven, krijgt Etr imo daaren
boven de toelating om nog twee 
buildings naast de eerste op te 
t rekken. 

« Monsieur Etr imo », de heer 
Collin, is toevallig de man die 
de dikste vinger heeft in de 
financiële pap van de P.V.V. 

Te voegen bij het dossier 
«mooi Vlaanderen?» . . . 

« SIMBOLISCH » 

Op 10 december wordt de 
twintigste verjaardag van de 
Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens gevierd. 
België gaat daar aan mee doen. 
Zo hebben de vakbonden beslo
ten, hun leden opdracht te ge
ven tot een simbolische werk
onderbreking van vijf minuten 
die dag. In het Kongressenpa-
leis te Brussel zal op 10 decem
ber een plechtigheid in aanwe
zigheid van de koning worden 
gehouden. 

Minister Vermeylen heeft op 
een perskonferentie eens uitge
legd, wat een vreselijke schen
dingen van de rechten van de 
mens er in de wereld zoal ge
beuren : uitzonderingsrecht
banken, geweld, willekeurige 
aanhoudingen, folteringen enz. 

Hij heeft er niet bijgevegd 
dat al die dingen een kwart
eeuw geleden schering en in
slag waren in ons eigen land, 
dat tal van slachtoffers nog 
steeds gebukt gaan onder de ge
volgen van die dingen en dat 
onze staatslieden weigeren, de 
herinnering aan die dingen uit 
te vagen door het verlenen van 
amnestie. 

STUDENTENBEROERING 

Er zijn een heleboel mensen 
die zich steeds weer verbazen 
over het feit dat het aan onze 
universiteiten onrustig blijft. 
Eerlijk gezegd : we verbazen 
er ons ook wel eens over en we 
vragen ons af, waarheen som
migen willen met hun « uitdie
pen van de konf liktsituatie ». 

Maar van die verbazing gene
zen we doorgaans gauw als we 
het akademisch leven eens on
der het vergrootglas leggen. Zo 
bijvoorbeeld het feit dat de in
richtende macht van de leuven-
se universiteit (het episkopaat) 
zich heeft omringd met een 
« raad van wijzen », waarin ze
telen een oud-minister De 
Schrijver, een oud-minister De 
Stexhe, een sindikalist D'Have, 
een bankier Rostenne, een 
C.V.P.-vrijgestelde Geens en 
een oud-minister Servais : het 
hele lieve establishment lekker 
op een rijtje. Of nog he t feit, 
dat in de Beheerrraad van de 
K.U.L. de onvermijdeljke en 
kersvers gepensioneerde Gust 
Cool zit, naast oud-minister De-
quae, bankier Godaux en kris-
ten-sindikalist Oleffe. 

MAGHTENS UND KEIN EHDE 
Op 13 november jl. had 

onze senator Baert het in de 
hoge vergadering aan de 
stok met enkele onderbre
kers — vooral socialisten — 
die het hem kwalijk namen 
dat hij interpelleerde over 
de door B S.P. - manitoe 
Machtens te Molenbeek ge
pleegde taalwetsovertredin
gen. Uit het slap antwoord 
van de ministers van Justi
tie en Binnenlandse Zaken 
was vooral op t maken, dat 
men « van hogerhand » nooit 
graten had gevonden in het 
optreden van burgemeester 
Machtens, optreden dat — 
hoe dan ook — klaar en dui
delijk de wet overtrad. 

Gemeenteraadslid Snol-
laert van Molenbeek — ge
wezen gemeentesekretaris 
en tegenstander van Mach
tens — heeft zopas in he t 
maandblad « De anderlecht-
se post» een aantal nieuwe 
feiten aan het licht ge
bracht. We citeren : 

«Wat ook in de Senaat 
hierover gezegd werd, he t 
blijft staan als een rots bo
ven water dat : 

Ie De wet van 1932 op het 
gebruik der ta len in be
stuurszaken, voor Brussel 
uitdrukkeli jk aan de ge
meentebesturen de verplich
ting oplegde bij de bevorde
ring van een leidende amb
tenaar deze te onderwerpen 
aan een bijzonder eksamen 

over de tweede taal. Dit ge
beurde niet vóór 1960. Waar
om dan wel later ? 

Het geval van de Direk-
teur van het Onderwijs der 
stad Brussel illustreert goed 
deze verplichting. 

2e Dat de wet van 1963 op 
het gebruik der talen inzake 
onderwijs de gemeenten van 
Brussel verplicht afzonder
lijke Vlaamse direkties op te 
r ichten voor de Vlaamse 
klassen, en dat 5 jaar later 
de Vlaamse klassen van de 
technische school E. Mach
tens te Molenbeek nog 
steeds geen eigen bestuur 
hebben maar nog steeds af
hangen van het bestuur der 
Franse afdeling. 

3e Dat de bouw van een 
nieuw Vlaams Ateneum niet 
gebeurde omdat de Staat de 
voorziene gronden moest af
staan ten gunste van een pri
vate bouwonderneming, en 
dat de Vlaamse leerlingen 
van dit Ateneum al 10 jaar 
moeten wachten op behoor
lijke klassen. 

Dit zijn fe i ten! 

Deze nieuwe feiten in he t 
« dossier Machtens» zullen 
wel weer «van hogerhand» 
met de mantel van welwil
lendheid en toegeeflijkheid 
worden bedekt. 

Wat betekent de wet 
eigenlijk in dit land, en 
vooral te -Brussel ? 

Het bureau van de Hmburgse kaderdag met volksvertegenwoordigers Olaerts en Raskin, senator 
Jeurissen en de heren dr. Vande Kerckhove, Plas en Henckaerts. 

Al deze elders druk bezette 
en druk verdienende heerschap
pen zullen wel niet te veel tijd 
e n energie overhebben voor 
hun K.U.L.-U.C.L. Hun aanwe
zigheid is simbolisch : simbool 
van het establishment. 

TERUG IN STAKING 
De technische ingenieurs zijn 

woensdag opnieuw in staking 
gegaan, omdat zij achten dat de 
regering te hunnen opzichte 
aan woordbreuk heeft gedaan. 
De regering had namelijk be
loofd, op 1 december klaar t e 
komen met een wetsontwerp 
waarover de technische inge
nieurs voorafgaandelijk zouden 
worden geraadpleegd. Van die 
belofte was op 1 december 
niets in huis gekomen. 

Het is allemaal heel mooi, het 
civisme te preken; het kl inkt 
fraai, te spreken over de jeugd 

als de toekomst van het land 
enzoverder enzovoort. 

Men hoeft er zich echter niet 
over te verwonderen dat jonge 
mensen in opstand komen tegen 
een heel establishment, wan
neer zij vaststellen dat zelfs 
formele verbintenissen door de 
politici niet worden nageleefd-

MACHTSPOZITIE 
De anderlechtse burgemees

ter, Manifest-manitoe en B.S.P.-
buitenbeentje Simonet heeft op
nieuw een belangrijke etape af
gelegd in zijn nog niet zo lange 
en na de dood van Bracops be
gonnen weg naar omhoog : hij 
werd voorzitter van de beheer-
raad der brusselse universiteit . 

De beschaafde, sluwe, intel-
lektuele, koele Vlaminghater 
Simonet heeft reeds veel meer 
macht dan voor Vlaanderen 
goed is. 

LAATSTE V.U.-KADERDAG LIMBURG 
Met een hoog aantal aanwezige kaderleden 

sloot Limburg zondag 1 dec. j l . de reeks van 
provinciale kaderdagen, die over heel de lijn 
een ruim en ongekend sukses boekten. 

Het arrondissement Hasselt had voor de 
praktische organizatie ingestaan : een vlot 
verloop en een tot in alle punten verzorgde 
regeling getuigden dat het gast- arrondisse
ment zich ten volle van zi|n taak gekw/eten 
had 

Voor een 125-tal kaderleden — getal dat 
in de namiddag opliep tot boven de 150 ! — 
opende dr. J.R. Vandekerckhove, voorzitter 
van de V U -provincieraadsfraktie, deze ka
derdag Senator Jeurissen, volksvertegen
woordigers J. Olaerts en E. Raskin, de twee 
arrondissementsvoorzitters J Plas en L. Hen
ckaerts hadden eveneens, als zovele helpers 
van de voorzitter, achter de voorzitterlijke 
tafel plaats genomen. 

Na een minuut stilte voor onze diepbetreur-
de vriend E Slosse, werd mededeling gedaan 
van de verandering van het programma-ver
loop, daar de algemene voorzitter Van der 
Eist in de voormiddag weerhouden was in de 
Beneluxraad. 

Volksvertegenwoordiger E. Raskin vatte dan 
een zware brok aan : de metodologie van 
de partij in zijn teoretische beschouwingen. 
De tijd dat iedereen iedereen kende is voorbij 
en de noodzaak van de kadervorming werd 
ontegensprekelijk bewezen door het aantal 
aanwezigen, aldus referaathouder. 

Nadat deze hele waaier van doel en vorm 
van politiek en politieke partij, van federalis
me op metodische wijze was uiteengezet, 
sprak volksvertegenwoordiger J. Olaerts op 
de hem eigen vurige en suggestieve wijze 
over de praktische toepassingsmogelijkheden 
voor het kader. 

Daarna bleef nog een driekwartiers gelegen
heid tot gedachtenwisseling. Al gauw bleek 
dat men niet alleen bij de tematiek van de 
referaten bleef, doch ook aktuele limburgse 
problemen naar voor bracht. De voorzitter 
kon de kaderleden niettemin gerust stellen : 
in de namiddag zou er gelegenheid zijn om 
deze boeiende stof te bespreken. De diverse 
tussenkomsten gingen flink hun gang, totdat 
hieraan, omwille van het middagmaal, een 
einde diende gesteld te worden. 

Frans Van der Eist, opende de namiddag 
met zijn referaat over « Taktische lijn van de 
partij ». Aangezien de lof hierover tot in Lim
burg was doorgedrongen, waren de verwach
tingen zo mogelijk nog hoger gespannen dan 
elders 

De volgehouden aandacht der toehoorders 
en het daverende applaus waren zovele te
kens van de indringendheid van de woorden 
van de algemene voorzitter. Ook hierop 
kwamen meerdere reakties en werden bijko
mende vragen gesteld. 

En hoe kan een kaderdag in Limburg ein
digen, zonder een overzicht te brengen van 
de gewestelijke toestand op sociaal-ekono-

misch vlak ? Allegheny-Longdoz, Ford, steen
koolmijnen (Eisden), Voerstreek (het voorstel 
Defraigne vraagt ekonomische indeling bij 
Wallonië) : zoveel ergerlijke toestanden en 
gebeurtenissen. 

Dr. J.R. Vandekerckhove kweet zich op 
uitstekende wijze van deze taak. Onthouden 
wi j enkele besluiten, genomen aan de hand 
van gepubliceerde cijfers in diverse rappor
ten, nl. dat in Limburg een « naamloze mijn » 
werd gesloten (op 2 jaar tijd zijn er circa 
10.000 mijnwerkers minder) en dat de « re-
konversie » nog niet eens de helft der lim
burgse noden dekt 1 

Ook hierop volgde een gedachtenwisse
ling en soms ook wel eens een harde dis-
kussie. 

De nood aan studiewerk deed zich sterk 
aanvoelen. 

Tot slot werd een sociaal-ekonomische mo. 
tie goedgekeurd. 

Een vruchtbare dag I Een studie- en vor-
mingsdag ! De noodzaak aan zulke dagen 
werd nagenoeg door iedereen bevestigd. 

J. CUPPENS 
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ABONNEMEMTENSIAG 

ZE OP DREEF 
Mogen we met de deur in huis vallen en Ronse als voorbeeld 

stellen 7 ledereen kent dit uiterst moeilijk te bewerken 
taalgrensstadje, waar de franskiljonse diktatuur van enkele 
tekstielbaronnetjes de vlaams-nationale werking jaren heeft 
bemoeilijkt. De V.U.-afdeling Ronse, onder de bezielende leiding 
van haar voorzitter Frans De Witte, heeft zich voorgenomen te 
bewijzen dat ook daar — op de taalgrens — de tijden veranderd 
zijn. Vit Ronse kregen we reeds dertig nieuwe abonnementen; 
de afdeling staat meteen aan 200 % van de haar opgelegde norm. 
En wat in Ronse kan, moet a fortiori elders in Vlaanderen ook 
mogelijk zijn 

Dat ploegwerk altijd de besit 
rezultaten oplevert, wordt te 
Ronse maar weer eens bewezen. 
De vrienden Dernau, De Witte, 
Diencx, Laurier en Van Hoecke 
(in alfabetische volgorde, maar 
daarom niet in klassements
volgorde. .) staan gezamelijk 
in voor het verheugend nieuws 
uit het taalgrensstadje. 

Grote kampioen van de abon
nementenslag blijft ook deze 
week nog de heer Dirk Stap-
paerts uit Borgerhout, met 68 
nieuwe abonnementen De heer 
Piet Willems, eveneens een 
Borgerhoutenaar, volgt een 
heel stuk verder op de tweede 
plaats : 24 abonnementen. Op 
de derde plaats staat een oude 
bekende : mevrouw Stevens-
Christiaens uit Zwijndrecht, 
won twee jaar geleden het indi
vidueel klassement voor dam.^s 
en blijkt tans, met reeds 17 
nieuwe abonnementen, daar op
nieuw een gooi naar te doen. 
Drie propagandisten hebben de 
kaap van 10 abonnementen, 
overschreden : de heren Van 
Houtte (Zedelgem), Verbergt 

(Borgerhout) en Verslype 
(Tielt). Fons D'Hollander uit 
Steene en Jef Vinckx uit Erps-
Kwerps zijn flink op weg naar 
deze kaap. 

Borgerhout blijft, met 117 
nieuwe abonnementen, ook 
deze week de kampioenen-afde
ling; de Borgerhoutenaren 
zullen echter graag hun klak 
afnemen voor de ronsense pres
tatie. Andere verdienstelijke 
afdelingen ; Zwijndrecht, Ze
delgem, Tielt, Erps-Kwerps en 
Oostende. 

In ons klassement per arron
dissement begint geleidelijk
aan aftekening te komen : 
binnenkort kunnen we er mee 
uitpakken. Drie arrondissemen
ten ontbreken nog helemaal en 
moeten dus (eindelijk) aan de 
slag : lepeis Tongeren-Maaseik 
en Turnhout. 

De voorbije week (tot einde 
november) was allesbehalve 
slecht en liet vermoeden dat 
de definitieve start per 1 de
cember onmiddellijk flinke re
zultaten zal opleveren. Het 
weze zo! 

nazijn 
WAARACHTIGHEID 

De Biafranen hebben België 
er van beschuldigd, op 22 no
vember een levering wapens te 
hebben doen toekomen aan Ni
geria. 

Ons ministerie van Buiten

landse Zaken heeft deze be
schuldiging onmiddellijk van 
de hand gewezen. Deze ontken
ning heeft ons echter (nog) niet 
overtuigd : al te vaak heeft 
Buitenlandse Zaken in de bia-
fraanse kwestie onwaarheid 
vertelt. Het weekblad «Pan» 

heeft daarover al meer dan één 
keer een boekje opengedaan. 
En zonder de crash van een 
Sabena-vliegtuig hadden wij 
altijd naar de waarheid mogen 
fluiten. 

Misschien heeft Buitenlandse 
Zaken deze keer gelijk. Mis
schien ook niet. Juist de twij
fel, ingegeven door vroegere 
slechte ervaringen, vinden wij 
vreselijk. 

« NIEUW VLAANDEREN » 
Het vlaams-nationaal jonge-

rentijdschrift « Nieuw Vlaande
ren » is zopas zijn tweede jaar
gang ingegaan. Het blad heeft 
momenteel zowat 5.500 abonne
menten, wat na een jaar wer
king een bijna mirakuleus re-
zultaat is. De propagandisten
kring van het blad werd zopas 
flink uitgebreid, zodat de rezul
taten van de tweede jaargang 
beslist opnieuw een opwaartse 
tendens zullen vertonen. 

Het leesgeld voor jaarlijks 6 
nummers van 40 blz. bedraagt 
slechts 50 fr (steunabonnement 
vanaf 80 fr) en kan gestort wor
den op prk «Nieuw Vlaande
ren », Brouwersstraat 74, De 
Panne. Op dat adres kunnen 
ook proefnummers worden aan
gevraagd. 

We wensen dit vlaams-natio
naal jongerenblad het aller
beste. 

MOOI VLAANDEREN 
In de film ondei dezelfde ti

tel, die verleden maandag de 
hoofdbrok uitmaakte van het 
(omstreden) T.V.-gastprogram-
ma «De vlaams-nationale ge
dachte », heeft onze hoofdre-
dakteur nogal ongezouten zijn 
mening gezegd over de wijze 
waarop ons landschap-, steden-
en dorpenschoon geschonden 
wordt ook en vooral door aller
lei openbare besturen. 

De uitzonderingen op de re
gel zijn het vermelden waard! 
Zo heeft de gemeente Meldert 
zopas een aktie « berkenboom » 
ingezet : met de hulp van alle 
verenigingen uit het dorpje 
werden honderden berken aan
geplant, onder het motto : 
«Wij willen Meldert toeganke
lijk en genietbaar maken voor 
weekewdtoeristen die behoefte 
hebben aan een hernieuwd kon-
takt met de natuur en met de 
aanwezigheid van het dier». 

Graag stellen we Meldert in 
de kijker en het meiderts ini
tiatief tot voorbeeld! 

STAP VOORUIT ? 
De «Sportraad voor Vlaan

deren », die enkele jaren gele
den opgericht werd door enkele 
vlaamsgezinden die vooral de 
bestrijding van de ergerlijke 
taaitoestanden in de sport op 
het oog hadden, heeft de jong
ste tijd zijn aktieterrein uitge
breid. De raad kongresseert op 
14 december en dat wordt met
een de inzet van een ruimere 
werking. Minister Van Meche-
len is bijgesprongen met subsi
dies en... met enkele «raadge
vingen » in verband met de sa
menstelling van het bestuur. 

De groei van een door on
baatzuchtige en toegewijde 
vlaamsgezinden gestichte orga-
nizatie kan ons alleen maar 
verheugen. We hopen van har-

te, dat de « Sportraad » daarbij 
zijn oorspronkelijk doel, nl. een 
strijdvaardige vlaamsgezinde 
houding in de sportwereld, niet 
uit het oog zal verliezen. 

S.O.S.-HONGER 
Uit de voorlopige rezultaten 

van de kampanje S.O.S.-Hon-
ger 1968 blijkt dat de Vlamin
gen 23 miljoen en de Walen 15 
miljoen bijeen hebben ge
bracht. 

Deze cijfers stemmen zowat 
overeen met de bevolkingsver
houding en er is dus ten noor
den en ten zuiden van de taal
grens even mild geschonken. 

Vlaanderen heeft in ieder ge
val voor het leeuwenaandeel 
gezorgd. Is het wellicht daarom 
dat de publikaties van het ko-
mitee S.O.S.-Honger doorgaans 
tweetalig met het Frans voor
aan zijn ? 

Het doet ons van harte genoegen dat de brave Sint zijn liefste kleintjes op 6 december niet heeft 
vergeten. 

MASKERS 
Wie in een krant schrijft hoeft niet helemaal te wan

hopen. Bijna alles wat hij schrijft wordt nauwelijks ge
lezen, nog minder maakt het indruk op de haastige lezer, 
en zeer, zeer weinig blijft op een of andere wijze over, 
blijft hangen in het geheugen, draagt bij tot het vormen 
of veranderen van een levensinzicht. Iets dergelijks geldt 
trouwens ook voor alle mogelijke groepen lesgevers. Die 
hebben echter, voorlopig altans, nog de steun van de ein-
dejaarsondervragingen. Maar iets blijft soms wel. Zo her
innert Nemrod, zonder nota's en zonder een archiefverza
meling van het dagblad De Standaard, zich nog steeds een 
« Uil » van Lods. Dit stukje verscheen korte tijd vóór de 
vorige wereldoorlog, toen nogal wat propaganda werd 
gemaakt voor het aanschaffen van gasmaskers, in het 
vooruitzicht van een gasoorlog, die dan toch niet kwanr 
De speelse, maar wijze gedachte die daaruit overbleef 
was deze : zoals men tot dan toe bij het binnenkomen van 
een huis als vanzelfsprekend hoeden, en mantels en jas
sen aflegde, zo zou dat nu ook moeten gebeuren met de 
gasmaskers. En dan zou men bij de ingang van zijn huis, 
maar toch al binnenshuis, het opschrift kunnen aanbren
gen : « Men legge zijn masker af ». 

Had Lods toen het stukje gelezen van Papini in zijn 
« Gog », waarin deze auteur pleit voor het algemeen ge
bruik van maskers ? Dat zeer non-konformistische boek 
was toen al verschenen in de vertaling van Ellen Russe, 
en werd zonder enige moeite op de boekenmarkt uitge
bracht. Papini meende dat het beter en eerlijker zou zijn 
als iedereen maskers gebruikte. Maskers die tevreden
heid of ergernis zouden uitdrukken, afkeer of medeleven, 
vreugde of droefheid. Dan zouden de medemensen on
middellijk en duidelijk kunnen weten hoe de masker
drager wenste behandeld te worden. Hij zou geen moeite 
meer moeten doen, een moeite die veelal mislukt en bijna 
altijd ruimte laat voor onzekerheid, om van zijn eigen 
gezicht een masker te maken. En dat trachten wel niet 
allen, maar toch zeer velen, dat probeert men niet altijd, 
maar toch heel, heel dikwijls. 

Maar ook zij die helemaal geen masker willen dragen 
mislukken meestal, in minder of meerdere mate. Omwille 
van de, zij het gedeeltelijke, mislukkingen zich te maske
ren blijft het mogelijk te zoeken naar de mens achter het 
masker. Omdat het zelden lukt helemaal geen masker te 
dragen, past zelfs in de meest vertrouwde verhoudingen, 
altijd een zekere voorzichtigheid. Op de hem eigen wijze 
schreef Max Picard een boek met de titel « Het mense
lijk gelaat », dat twintig jaar geleden in nederlandse ver
taling verscheen. Het schijnt vandaag passend te zijn met 
minachting neer te zien op het werk van deze man, van 
wie men niets meer kent dan de naam, en dat hij uit de 
tijd is. En in het vermelde werk wordt hij inderdaad, zo
als in zijn andere boeken, wel meegesleept door zijn vizie. 
Maar wie doorheen het masker meent te kunnen kijken, 
ontkent daarom nog niet dat het bestaat. 

Voor wie eens deze « masker-geschiedenis » meent ont
dekt te hebben, is het minder eenvoudig geworden tussen 
de gemaskerden te leven. Voor wie daarbij echter de be
perkte maar niet afwezige goede wil, het beperkte maar 
echte, zij het ook zwakke, verlangen naar eerlijkheid me
de-ontdekt, blijft « alles » mogelijk. De gevaarlijkste mas
kers zijn echter niet die voor onze gezichten — hoe be
langrijk zijn zelfs de belangrijksten ? —, maar de maskers 
die zo vaak onze gedachten en onze « eerlijke » overtui
gingen zijn ? Nietzsche en later ook Freud hebben zich 
als de grote ontmaskeraars van onze samenleving en van 
elk van ons aangeboden. Maar hebben ook zij zelf geen 
masker opgezet ? Een masker waarvan zij verwachten 
dat wij het allen in onderdanigheid aan hun grote « ge
leerdheid », aan hun « onweerlegbare » kennis, zouden 
opzetten ? 

Vergeet Papini niet ! De dag van de volledige ontmas
kering overleeft wellicht geen mens. 

NSIMRpD. 
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VEEL VRAGEN 
Het jongste nummer van 

Vragen en Antwoorden van de 
Senaat bevat 85 parlementaire 
vragen, waarvan 36 van de 
Volksunie (10 Jorissen; 8 Bou-
wens en Van Haegendoren; 2 
Ballet, Persijn en Van de 
Weghe; 1 Baert, Elaut, De Paep 
en Jeurissen). 

Het bulletin bevat verder een 
lijst van 27 niet beantwoorde 
parlementaire vragen, waarvan 
er 13 van de V.U. (Blancquaert 
6; Van Haegendoren 2; Baert, 
Bouwens, Ballet, Jorissen en 
Van de Weghe 1) 

BRUSSELSE KNOEIERS 
Wie dacht dat de brusselse 

gemeentebesturen alleen kun
nen knoeien met de taalwet, 
vergist zich. Het geknoei strekt 
zich uit tot tal van andere ge
bieden. In een vorig nummer 
las men over Molenbeek, waar 
de burgemeester de jonge 
paartjes liever trouwt in « Kar-
reveld», met een restaurant in 

II !l! 1 « 

de buurt, dan op het gemeente
huis. 

De jongste dagen vernamen 
we een ander staaltje van hun 
geknoei. Te Laken huurde een 
nederlandstalige een drankge
legenheid. De inspektie van de 
dienst hygiëne van de stad 
Brussel had de rioleringswer
ken nagezien en goedgekeurd. 
De riolering kent echter geen 
afloop, zodat de verpestende 
geuren de uitbating van deze 
drankgelegenheid onmogelijk 
maken. 

GOEDE MAATJES 
De Vlaming protesteert, 

vraagt dat de stad een nieuwe 
en juiste inspektie zou doen en 
zou zorgen voor een behoorlijke 
riolering. Alles boter aan de 
galg. De drankgelegenheid was 
«in orde » gezet door een grote 
Waalse brouwerij. Zij heeft zo
veel mogelijk kosten gespaard. 
De stedelijke inspektie was 
haar ter wille. De Vlaming 
huurt de drankgelegenheid, na 
zich overtuigd te hebben dat 
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alles goed door de stadsdien
sten geinspekteerd werd en 
goedgekeurd. Samen bedrogen 
ze hem. Grote brouwerij en 
stadsbestuur zijn beste maatjes. 
Klaarblijkelijk is de brouwerij 
een steunpilaar bij de verkie
zingen. 

Ondertussen betaalt de Vla
ming het gelag. 

Ce n'est qu'un flamin! Un 
menapien 

ONBEKEND 
De B.R.T.-bltmders in ver

band met de « 100.000 of niets » 
over de vlaamse beweging heb
ben kijkend, sprekend en 
schrijvend Vlaanderen een paar 
weken bezig gehouden.De joer-
nalisten en T.V.-kritici hadden 
er een vette kluif aan. 

De fraaiste zin terzake lazen 
we in een T.V.-kritiek van 
«Volksgazet» : «... meer dan 
100 jaar vlaamse beweging ver
mocht niet, die beweging een 
grote bekendheid te geven bij 
de publieke opinie. Door een 
T.V.-kwis ligt de naam nu op 
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KOLLABORATEUR SPAAK 
Voor de televizie-kamera van de R.T.B. heeft de heer 

Spaak verleden week een en ander over zijn politieke 
loopbaan verteld. Veel schokkends is daarbij niet uit de 
bus gekomen : de gewezen staatsman en neo-handels-
reiziger herhaalde een aantal dingen die hij reeds vaker 
had gezegd of die reeds omstandig bekend waren. Zo 
betreurde hij nog eens, nooit Nederlands te hebben 
gekend,- hij achtte een politieke loopbaan met een der
gelijke handikap vandaag onmogelijk. 

De enige sensatie van de uitzending bestond er in, dat 
Spaak met een verrassende oprechtheid de bekende fei
ten over zijn houding in en na de meidagen van 1940 
opbiechtte. Hij gaf toe dat hijzelf en de belgische rege
ring na de nederlaag van 28 mei 1940 vanuit Frankrijk 
kontakt opnam met de Duitsers, om van hen de toela
ting te krijgen naar het land terug te keren en er een 
kollaboratie-regering in het leven te roepen. De Duitsers 
weigerden; na nog wat over en weer gesukkel in Frank
rijk vertrokken Spaak en de overigen in arren moede 
naar Londen : voortvechters tegen hun goesting, door 
de Duitsers afgewezen kollaborateurs, dolende dwazen 
zonder vlag of simbool. 

We zijn dus toch al zo ver, dat een Spaak aan zijn 
levensavond er toe komt, een van de minst roemrijke 
epizoden uit zijn loopbaan publiek uit de doeken te 
doen. 

We zijn echter nog niet zo ven dat schoonschip 
gemaakt wordt met een van de ergerlijkste monsters 
die door de afgewezen kollaborateurs te Londen uitge
braakt werden : de repressiewetgeving. 

Een kwarteeuw lang reeds torsen honderdduizenden 
de last die hen opgelegd werd door afgewezen nazi
vrienden. In naam van het londens patriottisme (en het 
allooi ervan heeft tans zelfs een Spaak erkend) werd 
gedood, gebrandschat en gevonnist zoals in de middel
eeuwen. 

Spaak op de brandstapel? Ach, laat hem toch tele
foons verkopen. Maar in naam van de éne rechtvaardig
heid : amnestie voor allen die deden wat Spaak had 
willen doen, indien hij mocht van de Oberbefehlshaber 
en zijn Feldwebels. 
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Verleden zondag betoogden meer dan tweeduizend mensen te Antwerpen tegen de voorgenomen 
aanleg van de E-10 door het Peerdsbos. Het tracé van deze autoweg zou gemakkelijk buiten deze 
laatste grote groene zone van de antwerpse agglomeratie kunnen gehouden worden; onwil van 
hogerhand doet echter het ergste vrezen. In de film « Mooi Vlaanderen ? », verleden maandag in 
het gastprogramma «De vlaams-nationale gedachte» werd aan de aktie-Peerdsbos de nodige 
aandacht geschonken. En volgende week interpelleert ons antwerps raadslid Staf de Lie over deze 

zaak in de antwerpse gementeraad. 

ders lippen». 
Die «onbekende» vlaamse 

1 ïweging staat dan toch maar 
L bijna een halve eeuw lang 
ïntraal in onze binnenlandse 

I Dlitiek! 
Maar natuurlijk, op «Volks-
ïzet» werd ze pas véél later 
it(ïekt... 

V.V.B. CONTRA 
De Vlaamse Volksbeweging 

heeft zich zo pas in een motie 
eens te meer scherp uitgespro
ken voor de verwerping of ern
stige amendering van de 
T.N.T.-ontwerpen. De V.V.B, 
wijst daarbij vooral op het 
vraagstuk Brussel en is overi

gens van mening dat «de hui
dige toestand voor de neder
landstalige gemeenschap meeï 
toekomstmogelijkheden biedt 
dan de T.N.T.-ontewrpen zou« 
den scheppen ». 

De V.V.B. keert sich scherp 
tegen de zogenaamde waarborg
bepalingen, zoals ze voorzien 
zijn in de grondwettelijke 
grendels. 

De V.V.B.-motie stelt nog 
eens duidelijk dat, gelijk trou
wens reeds gebleken was op de 
Staten-Generaal der vlaamse 
verenigingen, de Volksunie in 
het parlement de enige verte
genwoordiger is van de stand
punten der vlaamse strijd- en 
kultuurorganizaties. 

WALEN EN VLAMINGEN 

De Vlamingen zijn nooit principieel 
vijanden van de Walen geweest. Zij 
hebben in het verleden enkel gestreden 
om gelijke rechten te bekomen in de 
belgische staat die hun voor 138 jaar 
door de omringende grote mogendheden 
opgedrongen werd. Het streven naar 
kulturele en ekonomische autonomie be
tekent een tweede faze in deze strijd 
De derde bestaat in de oprichting van 
een nederlandse gemeenschap in de toe
komende verenigde staten van Europa. 

De Vlamingen zijn evenmin ooit 
vijanden van de franse kuituur geweest. 
Zij hebben enkel willen beletten dat zij 
ons kunstmatg opgedrongen werd en in 
de plaats gesteld van de nederlandse 
kuituur waarvan wij sinds eeuwen deel 
uitmaken. 

Tijdens de laatste jaren werd, en dit 
terecht, aangedrongen op een dialoog 
met de Walen. Maar om vruchten af te 
werpen, moet een dialoog gehouden wor
den tussen twee partijen, die beide 
wensen een eerlijke overeenkomst af te 
sluiten. Dit is niet mogelijk indien één 
der partners vooroordelen heeft, een 
ra^e^derwaardigheidskomplex bezit of 
geen' klaar inzicht over de werkelijke 
toestand heeft. 

Het is spijtig te moeten vaststellen dat 
dit bij sommige Walen, ook vooraan
staande nog steeds het geval is. Het 
nummer zes van augustus 1968 van het 
tijdschrift « Renovation » van de bewe
ging Renovation Wallonne is hiervan 
een treffend voorbeeld. 

Op de eerste bladzijde schrijft een ze
kere J. Honet onder meer volgende 
enormiteiten : 
— dat Vlaanderen alle sleutelpozities in 
handen heeft met als gevolg de minori-
zatie van Wallonië 
— dat een revalorizatie van Wallonië 
onmogelijk is in een land waar een fana
tieke meerderheid door haar oppozitie 
aan de franse kuituur de heropgang van 
Wallonië verbiedt 
— dat de voornaamste tegenstrevers 
van Wallonië «misschien» de Vlamin
gen niet zijn, maar wel de passiviteit en 
de verdeeldheid der Walen 
— dat een feit alles in België doet 
vastlopen : België is samengesteld uit 
twee gemeenschapen. Ten gevolge van 
historische en sociale redenen heeft 
Vlaanderen alle kommandoposten ver
overd en gebruikt ze uitsluitend in zijn 
eigen belang. 

Op de tweede bladzijde 'tfêkt Me

vrouw Francoise Humblet ten strijde 
tegen het onderricht van een tweede 
taal in de scholen en bijzonder tegen 
dit van het Nederlands, omdat dit steunt 
op de valse voorstelling van zijn noodza
kelijkheid in België, en op een verkeerd 
begrip van vaderlandsliefde. Ook het 
Engels deugt niet, dan nog liever het 
Spaans, het Russisch, het Arabisch of 
het Chinees. 

Schrijfster wenst niet dat de Walen 
hetzelfde lot zouden ondergaan als de 
arme Sicilianen en de ongelukkige Ma
rokkanen, die verplicht zijn naar het 
Noorden te emigreren om in het leven 
te blijven. Zij vergeet dat honderden, 
duizenden Vlamingen door het franse 
kultuur-imperialisme opgeslorpt en 
geassimileerd werden. 

Op de vierde en vijfde bladzijde pleit 
Lucien Outers voor een volledige inte
gratie van Wallonië in de franse kui
tuur. Hij geeft toe dat de toekomst van 
Vlaanderen gelegen is in de nederland
se kuituur. Deze bijdrage, meer gema
tigd van toon, pleit zonder omwegen 
voor een aansluiting van Wallonië bij 
het franse blok, en van Vlaanderen bij 
de Nederlanden. Tenslotte verklaart hij 
dat enkel een kulturele autonomie in 
staat is de waardering tussen beide kui
turen te herstellen. 

Een afgedrukte wereldkaart toont de 
gebieden die als landen met franse kui
tuur dienen beschouwd. Op het eerste 
zicht schijnt dit blok nogal indrukwek
kend en uitgestrekt. Bij nader onder
zoek moeten wij nochtans vaststellen 
dat Frankrijk en Wallonië hiervan 
slechts 1/27 vormt en het overige be

staat uit Marokko, Algerië, Kongo en 
de andere landen van Centraal Afrika. 
Van zwarte humor gesproken. 

Op het laatste blad wordt vanzelfspre
kend 'n eenzijdig persoverzicht gegeven 
met vooraan een artikel ontleend aan 
het Waalse dagblad « Vers 1'Avenir » van 
9 augustus 1961, dat een relaas geeft van 
de incidenten ontstaan toen vlaamse 
studenten en scouts een leeuwenvlag 
boven hun kamp hadden gehezen. 

De deken van Hoei is persoonlijk de 
verwijdering van de vlag komen eisen. 
De jongens die hiertegen zeer beleefd 
protesteerden, werden betiteld als 
« énergumènes », d.w.z. schoelies of uit
schot. Zij hadden namelijk gezegd dat 
Vlamingen en Walen het recht hadden 
ieder hun eigen vlag te hebben. Dit 
wordt bestempeld als overdreven pre
tentie (culot). 

Hoe dit alles samen te rijmen ? Zo
lang sommige Walen hun superioriteits
gevoel niet afleggen, iedere objektieve 
informatie sistematisch blijven afwijzen 
en de Vlamingen beledigen, is ieder 
dialoog onmogelijk. 

Dit laatste zou werkelijk te betreuren 
zijn. Gezonde toestanden zullen in ons 
land enkel te bereiken zijn door een 
eerlijke en realistische overeenkomst 
tussen Walen en Vlamingen. Het ziet er 
inderdaad naar uit dat voor het ogen
blik de « frankofone » Brusselaars aan
gedaan zijn van een akuute aandoening 
van psichiatrische aard (akuute unitari-
titis en superiotitis) die, zoals voor 
geestelijk gestoorde personen, een af
zondering, onder streng toezicht, ten-
zeerste verrechtvaardigt 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

Zware incidenten deden zich woensdagnamiddag voor in de Vrije Universiteit van 
Brussel waar een groep studenten de administratieve gebouwen bezette als piotest 
tegen het optreden van de politie daags voordien. Het kwam opnieuw tot botsih^en 
met de politie en de rijkswacht, met opwerpen van barrikaden en brandstichting. 

IN DE 

KAMER 

Het parlementair halfrond is niet het 
gevechtsterrein waarop de politieke slag 
wordt geleverd. Uit het mat te debat 
over de rijksmiddelenbegroting is voor
al een nieuw waals gezichtpunt te ont
houden. De linkse Wallingant Perin zei 
snerpend dat het gehele arsenaaltje van 
waarborgen hem Siberisch koud laat. 
Wat nu met geblaat van waalse en 
Vlaamse C.V.P.-ers, waalse en vlaamse 
B S.P.-ers, waalse en vlaamse P.V.V.-
e rs over de dwingende noodzaak, de ge-
minorizeerde Walen te wapenen met een 
bundeltje waarborgen, waarvan de 
meest reprezentatieve vertegenwoordi
gers van het koortsige wallingantisme 
niet willen weten ? Het moet hard aan
gekomen zijn voor minister Tindemans 
die in het zweet zijn aanschijns deze 
waarborgen heeft geproduceerd, die ook 
door de staten-generaal van de vlaamse 
verenigingen worden afgewezen. Per in 
zei ook nog waarom hij de knoeiwinkel 
van de waarborgen afwees : omdat zij 
de gemeenschapsproblemen niet kunnen 
oplossen. Gij erkent de gemeenschap
pen, zei hij tot Eyskens, best, prees hij , 
wees nu konsekwent, en laat de gewone 
wetgever de instellingen en de bevoegd
heden van deze gemeenschappen bepa
len 

Terwijl in de Kamers onschuldige 
wetsontwerpen worden behandeld, wor
den in de partijcenakels, in de nevenor-
ganizaties, in de redaktiekantoren lange 
messen gewet, waarmee men de rege
ring om de hals wil brengen. 

Nadat de Volksunie de ministeriële 
pokerspelers ervoor had gewaarschuwd 
niet in de val van de wisselmeerderheid 
te zullen trappen, was nu ook de P.V.V., 
nadat het stiekeme gesjacher werd afge
wezen, verplicht haar voorstelleo in te 
dienen. Deze bespreking in volle dag
licht zal niet van aard zijn, om de 
Vlaamse C.V.P. happig te maken naar de 
schemerige P.V.V.-voorstellen bv. inza
ke kultuurautonomie, die nog een af
zwakking zijn van haar eigen uitgehol
de voorstellen. 

Plots is Van Eynde een kampagne 
in zijn blad begonnen tegen de kultu-
rele autonomie, plots vreest hij minori-
zatie van de vrijzinnigen in Vlaanderen. 
Grootjans, die weet dat de versteende 
unitansten, die het in zijn partij voor 
het zeggen hebben de meest onbeduiden
de kommunautaire maatregel, als een 
dodelijke bedreiging zien voor 's lands 
voortbestaan, heeft het geschrijf van 
Van Eynde als een voorwendsel aange
grepen om het manke voorstel van de 
regering aan te vallen. Joost mag weten 
welke duistere bedoelingen er achter het 
gestook van Van Eynde mogen schuil 
gaan, om een voorstel waaraan hij zelf 
heeft gedoktert en waaraan hij zijn stem 
in de Kamer gaf, nu af te breken. De 
waarborgen die hijzelf vroeg werden 
door de meerderheid van de Kamer en 
hemzelf goedgekeurd. Van Eynde wendt 
voor dat de C.V.P. en Volksunie de 
meerderheid in de vlaamse taalgroep 
zouden hebben, en dat dan de vrijzinni
gen zouden geminorizeerd worden. Nog 
afgezien van de afdoende waarborgen 
die door de Volksunie aan de vrijzinni
gen zullen worden gegeven, is er het 

feit dat de Volksunie een pluralistische 
parti j (de enige) is die per definitie elke 
minorizermg uitsluit. Vermoedelijk 
spookt in het achterhoofd van deze 
staatsman een of ander verzwegen par-
tijbelangetje, dat beeldig past in de 
grootste vizie die hij op B.S.P.-kongres 
ontvouwde, toen hij betoogde dat de 
B.S.P. aan de regering moest deelnemen 
om benoemingen te kunnen doen, en d€ 
B.S.P.-burgemeesters toegang te verle
nen tot de ministeriële kabinetten en d€ 
administratie. 

Een nieuwe klip rijst voor de regering 
op, in verband met de ekonomische de-
centralizatie. Het waalse A.B.V.V. is tot 
de ontdekking gekomen, dat Wallonië 
weer niet zal gered worden door deze 
ekonomische maatregel. De schrik slaat 
de waalse socialisten al om het hart. Zij 
zien reeds hoe hun rangen worden ver
laten en de gelederen van het Rassem-
blement Wallon worden aangevuld. Col-
lard de B.S.P.-voorzitter schrijft sussen
de en zalvende woorden. Zal hij Yerna 
en zijn op hol geslagen volgelingen nog 
in het gelid krijgen ? 

De regering wordt meer en meer in de 
touwen gedreven. Zal Eyskens in tegen
stelling met zijn vroegere, onthechte, 
uitspraak zich toch aan de macht vast
klampen ? Zal de regering willen voort
bestaan als ze haar bestaansreden heeft 
verloren ? Minister Van Mechelen liet 
verstaan van wel, ook de statige voorzit
ter van de vlaamse C.V.P. sprak een 
diep woord toen hij zei (dat spijts alles) 
het land moet geregeerd worden. 

Minister Van Mechelen blijkt dus niet 
van plan te zijn naar zijn geliefd kroost 
dat hem toch zo mist, terug te keren, of 
waren het nu de kinderen van minister 
Tindemans die zo dol zijn op pa, die met 
hen toch zo heerlijk kon stoeien, wij we
ten het niet meer, want het zijn toch al
lemaal, stuk voor stuk, onmisbare huis
vaders. Mevrouw Eyskens krijgt haar zin 
dus ook nog niet, zij zal de beproeving 
van het premierschap nog verder moe
dig dragen. En de premier zelf zal maar 
later het kultuurpatr imonium van dit 
land verrijken, met zijn zondagsdoeken, 
nadat hij voor de derde keer dit land zal 
hebben gered. 

NIK CLAES. 

IN DE 

SENAAT 

Zoals elk jaar start de senaat lastig 
omdat de begrotingen door de minister 
te laat ingediend worden. Ook deze 
week zetelt de senaat (evenals de ka
mer trouwens) slechts twee dagen. 

Nog goed dat er nog interpellaties zijn, 
zoals vorige dinsdag die van Wim Joris-
sen over de direkteur van het openbaar 
onderwijs te Brussel. De interpellatie 
was af, nuchter, zakelijk, steunend op 
officiële stukken van de vice-goever-
neur van Brabant en van oud-minister 
Van der Poorten. 

Slechts in zijn kommentaar streek se
nator Jorissen langs verscheidene ge
voelige plekken. 

De minister kon het stellen met de 
steek over de burgemeesters die hun 
sjerp vasthouden. (Minister Harmegnies 
is nog steeds burgemeester van Marci-
nelle. Men herinnere zich de aanvallen 
op V.d.B. in Volksgazet omdat hij als 

eerste-minister schepene bleef). V.d.B. 
kreeg een veeg uit de pan toen Jorissen 
het had over partijvoorzitters die plech
tig verklaarden voor de gemeentever
kiezingen van '64 dat hun partijgenoten 
in geen gemeentebesturen zouden zete
len te Brussel zo men de waarborg niet 
had dat de taalwetten zouden toegepast 
worden. 

Geestig was hij toen hij oud-minister 
Van der Poorten afschilderde als een al 
te gematigd man, die nu toch de betite
ling van hurluberlu moet delen met de 
Volksunie. Gedeelde smart, halve smart; 
gedeelde vreugd, dubbele vreugd, aldus 
de V.U.-senator 

Hij slaagde er anderzijds in de minis
ter op stang te jagen door te betogen dat 
het brussels gemeentebestuur slechts 
wachte op een franstalig minister die 
voldoende begrip zou opbrengen om de 
onwettelijkheid goed te keuren. 

De senatoren Risopoulos (een bekwa
me jonge P.V.V.-er, tweetalig, een scha
kering minder fanatiek dan andere brus-
selse P.V.V.-ers en dus gevaarlijker) en 
Bourgeois, een F.D.F.-er die de debat
ten vrij trouw volgt, deden hun duit m 
het zakje. Hun betoog was ui teraard 
zeer zwak omdat ze de onwettelijkheid 
van de benoeming niet konden aanvech
ten. 

Handig daagde Wim Jorissen de ant-
werpse B.S.P.-er Rombauts uit. Tijdens 
de interpellatie Baert voor 14 dagen had 
die verklaard dat hij aan de zijde van 
de Volksunie zou staan, zo ze gelijk had. 
Hij ging tans in op de uitdaging om de 
stelling Jorissen te onderschrijven, Se
nator Van Haegendoren kwam ook even 
tussenbeide om het debat te verruimen. 

De vlaamse C.V.P., die bij monde van 
senator Sledsens, voor 14 dagen burge
meester Machtens van Molenbeek bijge-
sprongen was, zweeg nu als vermoord. 
Hij sloeg een rotfiguur. 

Ook oud-minister Van der Poorten, 

die heel het verloop aandachtig volgde, 
zweeg. Klaarblijkelijk was heel de in
terpellatie hem wel erg welgevallig. Hij 
gunt zijn opvolger dezelfde moeilijkhe
den, die hij kende. 

De slotindruk was dat de minis ter 
moeilijk anders kan doen dan zijn voor
ganger, al weet men met minister Har
megnies nooit. 

De bespreking van de begroting van 
Financiën werd dinsdag ingezet. De ver
slaggever Maes, een van de V.d.B.-boys, 
nog een franstalige die vrij goed Neder
lands praat, had het vrij uitvoerig over 
de belasting op de toegevoegde waarde . 
Van C.V.P.-zijde kwamen Adam, Lee
mans en Sledsens tussenbeide, van V U.-
zijde Ballet en Jorissen. Senator Ballet 
had het over de priveespaarkassen en 
over het dagboek van de geneesheren, 
senator Jorissen over de belangen van 
de tolbeambten en over het niet-houden 
van sindikale verkiezingen. 

Bij een stemming tussen twee luikse 
kandidaten voor het Hof van Verbre
king verklaarde de V.U. niet aan de 
stemming te zullen deelnemen omdat 
dit een zaak was voor de franstalige se
natoren De V.U. verliet de zaal. Reeds 
vroeger handelde de V.U. zo, konse
kwent met haar federalistisch beginsel. 
Tal van transtaligen stellen dit t rou
wens op prijs Het voorbeeld heeft ove
rigens al een paar maal navolging ge
vonden in de kommissie voor Kui tuur . 

Over de kommissie voor kuituur is er 
anders in het bureau van de senaat lang
durig gesproken. Men is het nog niet 
eens geraakt. De vlaamse C.V.P. onder
schrijft het Volksunievoorstel van twee 
kommissies die samen kunnen vergade
ren, zo nodig. De anderen voelden meer 
voor het tussenvoorstel Struye ; één 
kommissie met twee onderafdelingen. 
Om een debat in openbare zitting te ver
mijden werd de beslissing enkele we
ken verdaagd. Tijd brengt raad 1 
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GENERAAL DE GAULLE, MEESTER IN HET P0KER8PEL ? 

Door zijn beslissing de franse frank 
niet te devalueren, heeft generaal De 
Gaulle eens te meer iedereen verbluft. 
Verbluft omdat fiaast niemand meer 
zijn oplossing voor mogelijk achtte, 
verbluft omdat men niet kon beseffen 
welke gevolgen de huidige franse op
lossing zou hebben. 

De beslissing heeft de financiële kri-
zis niet opgelost; zij vormt slechts een 
schakel in een langer proces dat begon 
zo ongeveer tvi'ee jaar geleden. De ver
dere ontwikkeling van dat proces zal 
ons in de komende maanden nog dik
wijls bezighouden. 

Het l i jkt ons uitermate nuttig deze 
monetaire krizis eens te bekijken onder 
haar verschillende aspekten, want er 
rijzen in de pedachtenstroom van de 
massa — zowel in Vlaanderen als elders 
— vragen die een antwoord eisen. 

Wat bepaalt de waarde der munten ? 
Speelt goud nog een rol en waarheen 
met de goudwaarde ? Kan de politiek 
devaluatie en herwaarder ing bepalen ? 
Hebben devaluatie en herwaarder ing 
voor- en nadelen '' Staan wij niet voor 
een beperking van de direkte demokra-
tie, waarbij de politikus overgeleverd 
wordt aan het oordeel van de techno-
kraat ? 

DE WAARDE VAN EEN MUNT 

Het is nu eenmaal zo dat elke munt 
een waarde heeft, gelijk aan een bepaal
de hoeveelheid goud. De belgische frank 
vertegenwoordigt 0,0177734 gram goud 
en dit sinds 22 september 1949. Men 
noemt dit goudpariteit . 

Het goud is nog steeds het metaal dat 
in het internationaal monetair stelsel 
geldt als internationaal betaalmiddel en 
als deviezenrezerve. 

De landen, lid van het Internat ionaal 
Monetair Fonds (waaronder België), 
kunnen hun goudpariteit slechts wijzi
gen (devalueren of herwaarderen) mits 
toestemming van dit Fonds. Voor een 
kleine aanpassing tot en met 10 % vol
staat een melding en is geen ui tdrukke
lijke toelating vereist. 

HET GOUD 

Nu is het een feit dat wij niet vrij 
onze bankbiljetten bij de Nationale 
Bank kunnen inruilen tegen goud. 
Daarbij beschikt de Nationale Bank 
slechts over een goudvoorraad gelijk 
aan ongeveer 40 a 50 % der bankbiljet
ten in omloop. De verdere tegenwaarde 
der biljetten vormen verschillende ak-
tien, zoals vreemde deviezen, kredieten 
aan de nationale ekonomie of zelfs aan 
de staat. 

Slechts wanneer een buitenlandse 
nationale bank belgische franks aan
biedt aan de Nationale Bank te Brussel, 
kan deze laatste verplicht worden haar 
deviezen op te nemen tegen goud. In 
België is de Nationale Bank nog gehou
den een minimum aan goud- of metaal
dekking te respekteren. 

Hieruit zal wel duidelijk worden, dat 
slechts af en toe goud wordt overge
bracht van de koffers van de ene naar 
de andere nationale bank 

DE GOUDPRIJS, EEN KONSTANTE ? 

De prijs van het goud bleef ongewij
zigd sinds meer dan dertig jaa-% vastge
steld op 35 dollar per ounce. Hierdoor is 
de goudwinning, vooral een zuidafri-
kaanse aangelegenheid, n i e . zo lukra-
tief. Stippen wij terloops aan dat ook 
Rusland belangrijk goudproducent is 
en dat bijna 50 % der wereldgoudrezer-
ven eigendom zijn van de amerikaanse 
staat, al moest de VSA de 1-atste jaren 
wel eens een steek laten vallen. 

Omwille van deze onlogische toestand 
kwam de goudprijs sinds 1967 in het ge-
dr. n"? en werden er twee goudmarkten 
ingevoerd : een officiële die de verhan
delingen tussen de nationale banken 
regelt en een vrije mark t waarop tus
sen partikulieren (meestal goudstaven 
van 1 kilo) worden verhandeld. Op deze 
mark t kende het goud een trage maar 
konstante prijsstijging, gaande van 

ongeveer 60.000 fr. per kilo zes maanden 
terug tot bijna 70.000 fr. de jongste we
ken. 

Er doet zich meer dan ooit een stro
ming voor die herwaarder ing van het 
goud vordert, en ook Frankri jk is deze 
tendens genegen. 

BEPAALT GOUD NOG DE MUNTPARITEIT ? 

Reeds lang vóór de laatste wereldoor
log stond het vast dat het goud uitein
delijk niet de ware muntpar i te i t be
paalt. Het is de ekonomie in haar geheel 
die de waardemeter van de munt is. Met 
andere woorden : het evenwicht van de 
handelsbalans (verschil tussen in- en 
uitvoer) of beter nog van de betalings
balans, bepaalt de gezondheid van een 
munt. Nu is de betalingsbalans wel een 
moeiliiker begrip dan een handelsba
lans. De betalingsbalans vormt het ver
schil tussen alle internationale uitgaven 
en ontvangsten van een bepaald land. 
Hierbij behoren dus : kapitaalsuitgaven, 
leningen, toerisme, ontwikkelingshulp, 
enz. enz. 

Wanneer de handelsbalans in normale 
omstandigheden de hoofdbrok vormt 
van elke betalingsbalans, dan kunnen 
bijzondere omstandigheden (bij voor-
beeL' een kapitaalvluf'ht, een bijzondere 
buitenlandse investering) een evenwich
tige handelsbalans brengen tot een bij
zondere onevenwichtige betalingsba
lans. 

Deze wellicht teoretische inleiding 
bleek mij noodzakeliik om iedereen de 
gebeurtenissen der jongste weken te 
laten begrijpen. 

ENGELAND DEVALUEERT 

HET BRITSE POND 

Engeland werd in november 1967 er 
toe verplicht, het pond te devalueren. 
De redenen lagen voor de hand : een 
konstante deficitaire betalingsbalans, te 
wijten aan een zwakke ekonomie ten 
gevolge van onvoldoende aanpassing 
aan de toestand die voortvloeide uit het 
verlies vad het oritse inperium, en hoge 
buitenlandse uitgaven voor defensie en 
brits prestige. '*^. 

Door de devaluatie hoopte Engeland 
de deur van de gemeenschappelijke 
mark t te kunnen forceren, maar de 
Gaulle waakte en oordeelde de britse 
maatregelen onvoldoende. 

Het bleek juist dat deze devaluatie 
niet voldoende was om alles in Engeland 
op te lossen en de britse betalingsbalans 
bleef deficitair; een deficit dat slechts 
kon gedelgd worden door ruime kredie
ten, internationaal aan Engeland toege
staan. 

Het ver t rouwen in het pond werd niet 
hersteld. 

DE MEI-JUNI GEBEURTENISSEN 

IN FRANKRIJK 

De sociale en geestelijke revolte in 
Frankr i jk liet duidelijk sporen na. 
Wanneer enerzijds de loonsverhogingen 
in Frankri jk de ekonomie internatio
naal minder konkurrentieel maakte en 
de Fransman verplichtte tot opdrijving 
der produktivi tei t (wat maanden of 
misschien jaren zou vergen), kwam er 
beroering in de financiële wereld en 
meer bepaald in de franse gegoede 
bourgeoisie, die haar kapitalen in het 
buitenland wou beveiligen tegen deva
luatie en de door de Gaulle zelf zo goed 
gemanipuleerde kommunistische boe
man. 

Er kwam een kapitaalsvlucht en deze 
had voor gevolg, dat een moeizaam be
reikt evenwicht verstoord werd. De 
franse munt werd ziek. 

DUITSLAND, DE STERKE NATIE 

Dank zij een snel en doeltreffend her
opgebouwd ekonomisch apparaat kon 
Duitsland reeds sinds de vijftiger jaren 
bouwen op een gezond evenwicht in 
betalings- en handelsbalans. Dit leidde 
reeds in 1958 tot een herwaardering van 
de duitse Mark, die toen in waarde 
steeg van ongeveer 11,25 fr. tot 12,50 fr. 

Maar de jongste jaren bleef Duitsland 
genieten van zijn bloeiende ekonomie, 
het trok de vreemde kapitalen aan die 
er een veilige en renderende belegging 
zochten... en vonden 

De betalingsbalans van Duitsland ver
toonde belangrijke overschotten, de 
duitse Mark was bijzonder gezond. 

HET DR^MA VAN DE STAATSUITGAVEN 

Het is een algemeen verschijnsel dat 
in alle welvaartstaten de staatsuitgaven 
snel stijgen. De begrotingen vertonen 
tekorten die steeds de staatsschuld doen 
stijgen, regeringen moeten in ruimer 
mate beroep doen op leningen om deze 
tekorten te delgen en de financiering 
van deze stijgende schulden verhoogt op 
haar beurt weer de staatsuitgaven. Deze 
verschrikkelijke spiraal wordt een drei
ging, wanneer de stijging der uitgaven 
geen gelijke tred houdt met de algeme
ne expansie der nationale ekonomie. 
Kortom, menige regering leeft boven 
haar stand en laat een weinig benij
denswaardige erfenis na voor haar op
volgster. Ook hier te lande kan men 
deze stelregel in toepassing brengen. 

Nu vormt het deficitair budget een 
element dat de betalingsbalans in nega
tieve zin beïnvloedt. 

WAARON HERWAARDEERDE 

DÜST ÎAND NIET? 

Een herwaardering van de Mark 
bleek voor Duitsland niet gezond. De 
gevolgen hiervan zouden ongetwijfeld 
bestaan uit het bevorderen van de 
vreemde industriële konkurrentie; het 
benadelen van de eigen industrie door 
de uitvoer te bemoeilijken; het betalen 
van een premie aan beroepsspekulanten, 
waarvan de kapitalen voor he t land 
meer hinder dan voordeel betekenen; 
het aanwakkeren van de spekulatie op 
de markt , omdat zij reeds tot tweemaal 
renderend wordt. 

Daarom drong Duitsland aan op maat
regelen die zieke landen (waaronder 
Engeland en F r a n k r ü k ) moesten gezond 
maken zonder dat Duitsland zelf ging 
boeten voor een gezond beleid. De hui
dige, maatregel door taksen op de uit
voer in te voeren en vrijstellingen op 
invoer te verlenen beoogt weliswaar 
hetzelfde als een herwaardering, zonder 
dat deze maatregel een permanent ka
rak te r vertoont. 

DE GAULLE DEED EUROPA GAPEN 

Vrijdag 22 november blokletterden 
alle kranten het onafwendbare van een 
franse devaluatie. Alleen was de voet 
ervan niet gekend. En meteen stond het 
geheel monetair stelsel op losse schroe
ven. Er werd bekend gemaakt dat het 
Internationaal Monetair Fonds ging 
bijeenkomen, waarui t men een devalua
tie van meer dan 10 % afleidde; 14 % 
werd algemen vooropgesteld. 

Maar de Gaulle zelf zou nooit dulden 
dat hij alléén ging devalueren. Om dit 
te vermijden kon hij de devaluatievoet 
hoog stellen, wat onvermijdelijk landen 
met een zwakkere ekonomie of in grote 
mate van Frankri jk afhankelijk in de 
val van de franse frank zou meesleuren. 
Het pond moest onvermijdelijk volgen, 

wellicht de pezeta, de skandinavische 
munten en ook onze eigen belgische 
frank had niet meer zo veilig gestaan... 
maar uiteindelijk ware Frankri jk het 
diepst gevallen « en tête du peleton ». 

Nu trof de GauUe een politieke beslis
sing. Hij devalueert niet en wil beko
men dat door drastische middelen 
(waaronder de beknotting der ekonomi-
sche vrijheid) de ekonomie terug tot 
evenwicht gaat komen : het is een gi
gantisch gokspel! 

Denken wij even aan de verouderde 
franse fabrieken, aan de franse indivi
dualiteit die een algemene tendens tot 
koncentratie in de weg staat, aan de 
lagere produktiviteit van de franse ar
beider : deze problemen lost men niet 
in enkele maanden op. De Gaulle 
plaatste geen punt, wellicht alleen een 
parentezis. 

JOHNSON FELICITEERT DE GAULLE 

Het zijn de V.S.A. die het eerst de 
Gaulle's maatregel toejuichen! Zeer 
duidelijk komt hier naar voor, dat er 
overeenstemming bestond tussen de 
generaal die een jaar geleden nog de 
dollar t racht te aan te vallen, en de af
tredende prezident die weet hoe zwak 
zelfs de dollar is door de dreigende spi
raal der staatsuitgaven. Een aftredende 
nrezident treft geen wereldbeslissingen 
meer, maar het ligt voor de hand dat 
met Nixon het gehele monetair stelsel 
terug ter sprake gaat komen, met als 
vragen : dient het goud herwaardeerd te 
worden: dienen alle muntoari tei ten her
zien te worden- dienen de baziselemen-
ten van het huidige internationaal even
wicht zelf herdacht te worden? 

De monetaire stabiliteit is dus nog 
niet een verworven feit. 

MUNT EN DEMOKRATIE 

De beslissingen met betrekking tot 
muntpar i te i t belangen iedereen aan, 
uiteindelijk worden deze beslissingen 
genomen door regeringen waarbij de 
parlementen enkel kunnen bekrachti
gen, desnoods de regering vervangen. 
Hieruit blijkt zeer duidelijk dat in de 
moderne staat hoofdzaak wordt dat de 
medezeggenschap van de burger daarin 
bestaat, dat hij bepaalt wie het beleid 
gaat voeren. W i n t spijts het ingewikkel
de technisch karakter van het monetair 
stelsel is het uiteindelijk een politieke 
beslissing die zal moeten genomen wor
den. 

Anderzijds zal de gemeenschap de 
monetaire situatie beïnvloeden door bij 
te dragen, enerzijds tot een gezond eko
nomisch beleid, sleutel van elk even
wicht, en anderzijds door de regeringen 
ervan toe te brengen hun uitgaven t e 
r ichten in funktie van hun inkomsten 
en niet andersom. 

WIE BETAALT DE REKENING ? 

Gesteld de verantwoordelijkheid van 
het nationaal beleid, is het daarom droe
vig te ervaren dat menige regering de 
wankel getrokken situatie gaat t rachten 
te herstellen door verhoogde taksen, 
voornamelijk verbruikstaksen waarbij 
niet de kapitaalkrachtigen maar de 
massa der verbruikers worden getrof
fen. Deze laatsen treft nochtans geen 
schuld in de situatie. Enkel een bezuini-
gingspolitiek der staatsuitgaven, gekop
peld aan een dinamisch ekonomisch be
leid in funktie van de meest produktie-
ve oplossingen kan redding brengen. 
De munt is uiteindelijk slechts een 
waardemeter van onze ekonomie 

R. Frickel. 

Beroering aan de Beurs van Parijs. 
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PREVENTIEVE OORLOG 
De jongste israëlische raid in Jordanië, waardoor het zuiden van dit 

«woestijnkoninkrijk» werd afgesneden van het noordelijk gedeelte, is de 
zoveelste in de reeks. Sinds de blitzoorlog van verleden jaar heeft Israël zowel 
op egyptisch als op Jordaans grondgebied herhaaldelijk en in steeds korter 
opeenvolgende golven raids ondernomen in zijn beide buurlanden, die de naam 
krijgen van vergeldingsmaatregelen, afgezien van de beschietingen en luchtbom-
bardenienten die deze raids voorafgaan, begeleiden of er los van staan. 
Naarmate de tussentijd tussen deze raids korter wordt kan men spreken van 
een voortzetting van de oorlog, een soort schokterapie die men ook preventieve 
oorlog zou kimnen noemen vermits Israël sistematisch militair - strategische 
steun- en uitvalspunten van de tegenstrevers vernietigt en tevens aan de ekono-
tnie van deze landen slagen toebrengt. De jongste slag aan Jordanië toegebracht 
kan zelfs katastrofale gevolgen hebben. 

De oorlog duurt dus voort, wie daar 
nog mocht aan getwijfeld hebben kan 
zich nu meer en meer overtuigen van 
het tegenovergestelde. De ekonomie 
van Israël is trouwens een oorlogseko-
nomie in tegenstelling met deze van 
Egypte, waar het verwijt tot de Rais 
wordt gericht, dat hij sinds 1967 
«slechts» gewerkt heeft aan een reor-
ganizatie en een heruitrusting van het 
egyptische leger (hoofdzakelijk met rus-
sische hulp en steun) doch naliet de 
hele inspanning te richten op een voor
bereiding van de volgende faze in de 
strijd met Israël. Het schijnt zo te zijn 
dat zowel Nasser als Hoessein op zeker 
ogenblik ernstig rekening hebben ge
houden met onderhandelingen met de 
vijand, via moeizame UNO-bemidde-
ling, waarvan de missie Jarring het 
meest in het oog lopende bestanddeel 
v̂ âs en blijkbaar nog is. Doch de onwil 
van Israël om bepaalde bezette gebie
den zelfs maar in diskussie te brengen, 
laat staan rekening te houden met een 
gehele of gedeeltelijke teruggave ervan 
heeft tot nog toe een gesprek belet. 

Een ander aspekt is dat de politieke 
stabiliteit in Jordanië en Egypte niet 
verzekerd is. Over de onstabiliteit van 
het Hoessein-regime bestaat niet de 
minste twijfel, met dien verstande dat 
de kleine koning er tot nog toe in ge
slaagd is, ten koste van welke inspan
ningen kan men licht bevroeden, zijn 
wankele troon overeind te houden. Het 
verlies van de ekonomisch meest belang
rijke gewesten en de toenemende sterk
te van de palestijnse verzetsbewegingen 

die van Jordaans grondgebied in Israël 
opereren hebben Hoessein tussen hamer 
en aambeeld terecht doen komen. Hoes
sein heeft trouwens een westerse opvoe
ding gekregen en onderhoudt van de 
meeste arabische leiders de beste be
trekkingen met het Westen. Zijn ge-
schipper met de verzetsbewegingen 
wordt door Israël ingeroepen als reden 
van hun raids. Het is duidelijk dat Israël 
Jordanië onder nog zwaardere druk wil 
zetten. 

Doch ook Nassers pozitie is niet meer 
te vergelijken met deze van voor de 
Blitz. Hij heeft af te rekenen met onte
vredenheid in het leger, waarvan som
mige kaders met lede ogen de toene
mende invloed van de Russen in dit le
ger gade slaan, met de ondergrondse 
agigatie van religieuse sekten, die po
gen te infiltreren in het leger en in de 
administratie, en met een stroming, die 
hem een zekere traagheid verwijt in de 
heropbouw van het apparaat, dat zou 
moeten klaargemaakt worden voor een 
nieuwe krachtproef met Israël. De rus-
sische druk houdt niet alleen verband 
met de klassieke russische droom, in de 
Middellandse Zee eindelijk de rol van 
zeemogendheid te kunnen spelen doch 
ook met de toenemende behoefte aan 
olie. Rusland heeft na de opeenvolgende 
Suez-krizis een gedeelte van de europe
se markt van de arabische olieleveran
ciers (die samenwerken met de wester
se maatschapijen) kunnen afhandig ma
ken. Behalve de eigen stijgende behoef
te aan olie stijgt ook de russische 
behoefte voor de olie-uitvoer, die de 

Na de raid van de israëlische kommandos zondagnacht was de spoorbrug op de 
lijn naar Hedjaze in Jordanië middendoor opgeblazen. 

Sovjet-Unie kostbare deviezen ver
schaft. Men zal het belang daarvan 
beter begrijpen als men weet dat het 
gebied tussen Perzië en Egypte 60 % 
van de wereldolieproduktie vertegen
woordigt. Vandaar trouwens de jongste 
toenadering tussen de Sovjet-Unie en 
Perzië, dat als niet-arabische olieprodu
cent belangrijk is én als leverancier én 
als eventuele vervangingsleverancier. 

In Israël hebben de havikken het als
nog steeds voor het zeggen. Zij bepalen 
de harde lijn en voeren de représaille-
politiek tot in alle konsekwentie. Wan
neer men de omvang en de belangrijk
heid van de aangerichte schade in Israël 
door arabische verzetsdaden vergelijkt 
met deze, aangericht door de israëlische 
preventieve operaties in Egypte en Jor
danië dan wegen deze laatste zeker veel 
zwaarder door dan de eerste, afgezien 
van het psichologisch effekt in de be
zette gebieden, waar nochtans de bevol
king nog steeds twijfelt tussen een to
taal verzet en een zekere vorm van sa
menwerking. Israël baat op het wereld
vlak handig deze situatie uit (ook als 
gevolg van eenzijdige voorlichting) en 
kan ook door een kettingreaktie op de 
sovjet-wapenleveranties aan Egypte zijn 
eigen bewapening op peil houden, nu 
zopas met een akkoord over levering 
van 50 Phantom-vliegtuigen. 

Het voorlopig en ook in januari 1969 
nog niet ten volle ten einde lopend 
overgangsregime in de Verenigde Sta
ten laat niet toe enige prognose te ma
ken met betrekking tot de rol die de 
twee grote mogendheden als remmende 
machten in het Midden Oosten zouden 
kunnen spelen. Hoewel Nixon voorstan
der was van wapenleveranties aan 
Israël, toen hij nog maar kandidaat voor 
het Witte Huis was, is een van zijn eer
ste belangrijke beslissingen als prezi-
dent-elect geweest, een eigen waarnemer 
naar het Midden Oosten te sturen ten 
einde uit eerste hand ingelicht te zijn, 
niet alleen over Israël doch ook over 
Egypte, hoe dan ook toch nog steeds de 
leidende arabische mogendheid. 

DEZE WEEK 
/iV DE WERELD 
• Zuid-Vietnam kondigt kersthestand 

van 24 uur aan. Te Parijs plegen ad-
junktleiders van de amerikaanse en 
noordvietnamese delegaties procedu
re-overleg. 

• Israëlische kommandos vernielen de 
twee verhindingshruggen tussen 
Noord- en Zuid-Jordanië, waardoor 
ook Jordanië's enige in- en uitvoer-
haven Akaba wordt afgezonderd. 

• De bisschop van Santander wijst 
Spaanse regering scherp terecht na 
aanhouding van leiders en militan
ten van de katolieke arbeidersbewe
ging. Zware botsing tussen studen
ten en politie te Madrid. 

• Bloedige botsingen tussen landbou
wers en politie leggen Sicilië lam. 
Vakbonden roepen landbouw arbei
ders tot algemene staking in Italië 
op. Intussen poogt Mariano Rumor te 
Rome een regering te vormen. 

• De Verenigde Staten gaan in op het 
voorstel van Peking om einde fe
bruari 1969 te Warschau opnieuw 
besprekingen te houden. Reeds vroe
ger hadden kontakten tussen beide 
landen plaats te Geneve en te War
schau. Het luwen van de kulturele 
revolutie schijnt de reden van dit 
chinese aanbod te zijn. 

• Maatregelen tot nieuwe centralizatie 
van het russisqh politie-apparaat (on
der Kroetsjev werden deze diensten 
gedecentralizeerd) worden te Moskou 
geïnterpreteerd als een verdere stap 
naar verstrakking van het regime, 
reaktie op de kontestatie van intel-
lektuelen en kunstenaars en op de 
ontwikkeling in sommige oosteurope-
se satellietstaten. 

Honderd en tien jaar geleden, in 
1858, vormde Ferdinand de Lesseps 
« La Compagnie Universelle du Canal 
Maritime Suez » (de Algemene Kom-
pagnie voor het Zeekanaal Suez). Hier
voor werd een kapitaal van 200.000.000 
van de toenmalige gouden franse 
franks bijeengebracht, verdeeld in aan
delen van 500 fr. Zelfs wie zich de ze
ven na-oorlogse devaluaties van de 
franse frank herinnert, van 50 fr tot 
bijna 500 fr per dollar in de periode van 
1945 tot 1959, heeft nog geen vermoe
den van de reusachtige som die toen 
werd bijeengebracht. Ferdinand de 
Lesseps had in 1854 als franse konsui 
van Said Pasha, de Wali van Egypte 
toelating gekregen om zijn kanaal-
plan uit te voeren. De werken begon
nen in april 1859. Egypte zou 15 % van 
de inkomsten krijgen en 99 jaar na de 
opening zou het kanaal eigendom wor
den van de egyptische regering. De 
aandelen van het kapitaal werden 
vooral door Fransen en Turken en voor 
bijna de helft door Said Pasha gekocht. 

De moeilijkheden tijdens het bouwen 
waren groot, op allerlei gebied. Het ka
naal kon echter op 17 november 1809 
— negen en negentig jaar geleden! — 
voor de scheepvaart worden openge
steld. Op 17 november van dit jaar, 
1968, zou Egypte dus volgens het eer
ste akkoord volledig eigenaar gewor
den zijn van het kanaal. Zes jaar na 
het openstellen van het kanaal slaagde 
Disraeli erin voor het Verenigd Ko
ninkrijk 44 % van het kapitaal van de 
maatschappij op 1" kopen. De machts
strijd tussen Engeland en Frankrijk 
had toen op heel wat punten van het 
afrikaanse vasteland plaats. In 1888 on
dertekenden de toenmalige grootmach
ten echter de Konventie van Konstan-
tinopel waardoor de vrije doorvaart 
voor schepen van alle landen zowel in 
oorlog als in vrede werd gewaarborgd. 
Als gevolg hiervan lieten bv. de Tur-

TWAALF 
JAAR 
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SUEZ 
ken in 1911 tijdens de turks-italiaanse 
oorlog de Italiaanse schepen vrij door 
heen het kanaal varen. 

Tussen 1882 en 1956 waren er britse 
troepen in Egypte. Dit belette echter 
niet dat Egypte (toen nog onder Fa-
roek !) na de wapenstilstand met 
Israël in 1950, schepen tegenhield en 
ladingen verbeurd verklaarde die voor 
Israël bestemd waren. De Engelsen 
hebben dit toen niet belet ! Na de na-
tionalizatie door Nasser in 1956 deden 
Engelsen en Fransen samen met Israël 
een laatste en vergeefse poging om het 
kanaal terug in handen te krijgen. De 
voor-geschiedenis en de na-geschiede
nis van dit konflikt doen hier nu niet 
zoveel ter zake, enkel de vergelijking 
tussen de gevolgen van een eerste slui
ting van het Suez-kanaal, twaalf jaar 
geleden, en de gevolgen van de sluiting 
die nu nog altijd bezig is, interesseert 
ons hier. 

Het Suez-kanaal vermindert de af
stand over zee tussen West-Europa en 
India en Azië met bijna 5.000 zeemij
len. In noordelijke richting is dit voor
al een voordeel voor het vervoer van 
aardolie uit het Midden-Oosten naar 
West-Europa, in zuidelijke richting 
gaan voornamelijk afgewerkte produk-
ten uit Europa naar Azië. De sluiting 
van het kanaal in 1956 had voelbare 
gevolgen voor Europa : hoewel de gro
te overschakeling op het gebruik van 
aardolie in de industrie toen nog niet 
gebeurd was, werden bijna overal be
perkingen opgelegd. Het gewone auto
verkeer leed er onder, er waren snel
heidsbeperkingen : de sluiting was 
overal aanwezig in het europese leven. 

De grote zorg van 1956, nl. zo vlug 
mogelijk het kanaal te heropenen, be
staat nu blijkbaar helemaal niet. Toen 
kwam vrijwel iedereen in beweging, 
voor de gelegenheid trad zelfs de Uno 
op als bergings- en baggermaatschap-
pij ! Nu horen we over de 14 in het 
kanaal opgesloten schepen slechts heel 
zelden iets : bv. als de bemanningen 
hun eigen olimpische spelen organize-
ren. Maar verder heeft het eerder de 
schijn dat het Suez-kanaal nog het be
lang heeft van een verzande rivier, die 
vroeger ooit eens belangrijk was. 

De technische mogelijkheden die het 
eeuwenoude kleine kanaaltje bevaar
baar maakte voor zeeschepen, hebben 
nu hun eigen schepping als het ware 
gedevalueerd. De devaluatie van het 
Suez-kanaal is een feit. Een feit dat 
belangrijker is voor de ontwikkeling 
van Egypte dan de devaluatie van zijn 
munt. 
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KOLONIAAL HANDVEST 

De 26e september van 1968 
zal slechts door weinigen als 
een historische datum geno
tee rd zijn. En toch is die dag 
da t heel zeker ! Vijf weken na 
d ' bezetting van Tsjecho-Slova-
kije, of anders ui tgedrukt vijf 
weken nadat dit land opnieuw 
aangesloten werd (inderdaad 
he t woord «Anschlusz» zit er 
in, al wordt het hier natuurl i jk 
n ie t gebruikt) bij het Sovjet-
ïmper ium, publiceerde de 
« P r a v d a » , het officiële sovjet-
russische parti jorgaan de nieu
we leer over het Sovjet-kolo-
nial isme. Kort samengevat 
lu id t dit handvest : he t sovjet-
rech t s taat boven elk zelfbe-
s temmingsrecht en boven de 
soevereinitei t van alle andere 
Bocialistische landen. 

De niet inmenging in de bin
nenlandse aangelegenheden 
van de andere s taten zoals dit 
opgenomen werd in he t Uno-
Handvest en ook in he t verdrag 
van Warschau wordt door de 
P ravda afgewezen als «forma
listisch juridisch denken» en 
als «een abst rakt begrepen 
soevereini te i t» . Eenvoudig uit
gedrukt betekent dit : Sovjet-
Busland doet wat he t wil, en de 

Een gewapende boer houdt een oog in 't zeil tijdens de oogst in de streek van Qiiang Binh 
(Vietnam) 

anderen moeten dat maar goed 
vinden. 

J. SCHOECHEWITSCH 
Kritisch denkende tijdgenoten zullen 

welhcht vragen of de bronnen waarop ivij 
steunen om te schrfjven K>ver deze onbeken
de oekrainische jonge man, wel betrouw
baar zijn. Misschien zullen ze toch niet ei
sen dat we trachten ter plaatse te kontro-
leren! Het voornaamste dokument, een 
brief van J^ri^ hebben we itiderdaad niet 
zelf gezien, en de taal waarin hij geschre-
ven werd beheersen we eigenlijk niet. 
Trachten de sovjet-koncentratiekampen te 
bezoeken, is onbegonnen werk. Bovendien 
hebben ze sinds Kroetsjev een « nieuwe > 
en mcA}ie naam gekregen : « arbeidskampen 
voor wederopvoeding > — een niet hele
maal nieuwe naam! Ter verantwoording 
dan dit éne : voor ons zijn de berichten 
over Joeri Schoechewitsch ten minste even
zeer, en wellicht méér betrouwbaar dan de 
berichten van het agentschap Tass over de 
begonnen, maar nog niet beëindigde toch
ten van de al dan niet bemande ruimte
vaarten ! 

Nu 196S ten einde Icnpt zou Joeri « nor
maal » in vrijheid moeten gesteld worden : 
dan heeft hi] als 35-jarige twintig jaar 
doorgebracht m sovjetkampen en -gevan
genissen. HIJ werd immers als 15-jarige jon
gen in 1948 aangehouden, omdat hij — de 
zoon was van zijn vader. Ook weer een re
den die niet zo nieuw is, en die tot naden
ken zou moeten stemmen. Zijn vader was 
Roman Schoechewitsch, maar hi] was be
ter bekend als generaal Taras Tscheprin-
ka. Zijn z(A>n werd aangehouden omdat de 
vader in 1948 nog altijd een leidende rol 
speelde in de verzetsorganizatie van de Oe
kraïense nationalisten. 

Weinigen weten in hel westen dat jaren
lang na de tweede wereldoorlog de Oe-
kramers een echte oorlog hebben gevoerd 
tegen de russische bezetters. Een strijd die 
echt een oorlog was op leven en dood. Dat 
Oekraïne ttoor de zoveelste keer in zijn 
geschiedenis die moordpartijen, o.a. van de 
zo vreedzaam glimlachende Kroetsjev over
leefd heeft, dankt het enkel aan het naak
te feit dat het volk te talrijk is om uitge
roeid te worden, en te taai om zich ooit 
volledig gewonnen te geven. Tussen 1944 
en 1950 leidde generaal Taras die onver
biddelijke strijd. Daarom werd zijn zoon 
tn 1948 aangelfouden. Daarom alleen! 

Op 5 maart 1950 sneuvelde generaal Ta
ras in gevechten met russische veiligheids
troepen in een dorp in de buurt van Lem-
berg. Het werd zijn zoon later als een mis
daad aangerekend dat hij trachtte bijzon
derheden over de dood van zijn eigen va

der te weten te komen. Zoals het hem ook 
in 1958 als een misdaad werd aangerekend 
dat hij in het bezit was van enkele gedich
ten van een Oekraïense dichter, Olha 
Ilkiw. 

In een verklaring die geadresseerd is aan 
< de voorzitter van het prezidium van de 
oppeiste sovjet van de Oekraïense socia
listische Sovjetrepubliek », en gedateerd is 
van 28 juli 1967 beschrijft Joeri vooral de 
juridische aspekten van zijn toen 19 jaar 
gevangenisleven op 34 j . ouderdom. De re
den van zijn aanhouding is duidelijk : in 
de zoon de vader straffen. Het doel dat ja
renlang, en dat ook nu nog wordt nage-
stieefd is eveneens klaar : het Oekraïense 
nationaal bewustzijn treffen. De jonge Joe
ri er eerst 9oe brengen zijn eigen vader te 
vei Ic^chenen, en later de Oekraïense zaak 
te treffen door een verklaring of een arti
kel of een toespraak voor de radio. Hoewel 
Joeri zijn brief schreef en naar het westen 
het smokkelen uit angst vermoord te wor
den, heeft hij toch ncAait zijn vader, heeft 
hij toch nooit zijn volk verloochend. 

Naakte data spreken meer dan lange ver
halen, geven trouwens ook een beeld van 
de verwikkelingen die ook in een politie
staat bestaan : m 1948 kieeg hij, hoewel 
mindeijarig, tien jaar. In 1956 werd hij 
echter vrijgelaten op grond van een wet 
van 1954, waarvolgens geen minderjarigen 
meer konden iiforden veroordeeld. Vrijge
laten f Toch niet, onmiddellijk terug aan
gehouden omdat hij kontakten zou gehad 
hebben met oehaiense organizaties! Op 
21 augustus 1958 zijn zijn tien jaar dan 
voorbij! Viijgelaten? Dezelfde dag op
nieuw aangehouden omdat hij onder de 
gevangenen van de gevangenis van Wladi-
mir (ten oosten van Moskou) anti-s'ovjet-
agitatie zou gevoerd hebben. Bij deze nieu
we aanhouding en bij dit nieuw onderzoek 
werden ook de enkele Oekraïense gedich
ten ontdekt. Volgens Joeri waren het lou
ter lirische verzen, maar sovjetspecialisten 
beweerden dat zij nationalistisch waren en 
on-realistisch! Op 1 december 1958 werd 
hij dan in Lemberg \)pnieuw veroordeeld : 
nog eens tien jaar. 

Vandaag, 1 december 1968, de dag waar
op dit portret geschreven wordt, zou Joeri 
Schoechewitsch een vrij man moeten zijn. 
35 jaar oud, met 20 jaar gevangenis achter 
de rug. Is hij al opnieuw aangehouden ? 
Of leeft Joeri niet meer ? In dit westen ver
geten wij hem niet! 

N. 

WIST U DIT 

Een aantal westerse landen 
hebben nooit het Mao-rijk als 
een rechtsstaat erkend. D.w.z. 
dat zij niet willen toegeven dat 
daar recht en rechtvaardigheid 
en orde heersen en dat men er 
enigszins op mag vertrouwen 
(heel weinig natuur l i jk! ) dat 
van die kenmerken ook iets zal 
blijken in de internationale 
verhoudingen Die westerse 
staten, die vooral door de ko-
reaanse oorlog niet tot een er
kenning in rechte gekomen 
zijn, worden regelmatig aange
maand het Mao-rijk te erken
nen en op te nemen in de Uno. 
Vooral progressisten en linksen 
dringen daar op aan En dit is 
hun goed recht. Het zou voor 
hen misschien toch wel prakti
scher zijn er op aan te dringen 
dat de twee grootste socialisti
sche staten onderling normale 
betrekkingen zouden onderhou
den : sinds april 1967 heeft 
Moskou zelfs geen gezant meer 
in Pek ing! Voor wanneer een 
aktie voor de broederlijke 
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vriendschap tussen de Sovjet» 
unie en het rijk van Mao? 

OOK WEDEROPBOUW 
De blanke keizer van Japan, 

die MacArthur heette was van 
oordeel, en niet helemaal ten 
onrechte, dat de grote geld- en 
industriemagnaten van Japan 
een rol hadden gespeeld in de 
Japanse expansie. En vermi ts 
dl expansie tot oorlog had ge-
leia. werden zij als medeverant
woordelijk voor de oorlog ver
oordeeld om te verdwijnen. 
Enkel kleinere ondernemingen 
schenen veilig. Twintig jaar la-
tex wordt rustig maar taai ook 
o^ dit vlak aan wederopbouw 
gedaan : twee grote staalbe
drijven, de Yawata Iron and 
Steel Company (jaarlijkse om
zet van ongeveer 70.000.000.000 
bfr) en de Fuji Iron & 
Steel Company ( o n g e v e e r 
58 000.000.000 bfr!) hebben een 
akkoord gesloten. Zij worden 
de Japan Iron & Steel Company 
met een p r o d u k t i e van 
22.300.000 ton staal per jaar. Al
leen de US Steel Company i l 
nog groter met 30.900.000 ton. 

Zelfs het ook in dit opzicht 
wederopgebouwde Europa komt 
heel ver achterop. 

COSA NOSTRA 
In de Verenigde Staten is de 

bendenoorlog blijkbaar nog al
tijd niet ten einde. De grote 
tijd van Al Capone mag dan a l 
voorbij zijn, het doet toch 
vreemd aan in een internatio
naal weekblad als «Time a 
doodeenvoudig te lezen over 
Giancana, « de bevelhebber van 
het 300 man sterke leger van 
Cosa Nostra in Chicago» Op 
een paar familieleden van deze 
machtige man werden de laat
ste weken aanslagen gepleegd. 
Eerder als waarschuwing, want 
er vielen geen doden. En zo 
iets is dan een zeer zachte vorm 
van bendenoorlog. De achter
grond schijnt te zijn dat Joe 
Bananas (de Siciliaan Joseph 
Bonanno, die in 1924 de Vere
nigde Staten onwettig binnen
kwam) in 1964 door de twaalf 
man van de «Grote Raad» 
werd uitgeschakeld en nu nog 
tracht zijn eigen dinastie op te 
bouwen en zijn «sektor» — 
voornamelijk narkotika — aan 
zijn zoon Bill (Salvatore) Bo
nanno over te laten. De Vere
nigde Staten kennen zo, naast 
de Vietnam-oorlog, ook een 
« Bananas «-oorlog. 

Strenge kontrole aan Frankrjks grenzen na het « n o n » van 
de Gaulle tot de devaluatie. 
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Dit jaar wordt het vierhonderdjarfg 

« bestaan » van het Wilhelmus ge^ 

vierd, en er verschijnt zelfs een spe

ciale postzegel bij deze gelegenheid. 

Het Wilhelmus is nu het nationaal 

lied van het koninkrijk der Nederlan

den, al is er een ti jd geweest, dat het 

in vergetelheid was geraakt en dat Tol

lens' « Wien Neerlands bloed » zowat 

de officiële hymne was van het konink

rijk. Maar het Wilhelmus is meer dan 

een officiële hymne. Want benevens de 

historische betekenis die het Prinsen-

lied kreeg in de strijd tegen Spanje, be

zit het voor ons, Vlamingen, een bete

kenis die van méér dan van historische 

of sentimentele aard is. Samen met de 

Prinsenvlag werd het, naast de speci

fiek zuidnederlandse simbolen, uitdruk

king van onze nationale strijd en is on

afscheidbaar met de vlaamse beweging 

verbonden. Daarom is de herdenking 

van hef vierhonderdjarig bestaan van 

dit lied evengoed een vlaamse als een 

noordnederlandse aangelegenheid — 

afgezien dan nog van de historische 

verbindingen, tussen Oranje en de dich

ter van het lied enerzijds en de Zuide

lijke Nederlanden anderzijds. 

WIE WAS DE TEKSTDICHTE 

YIERHONDE 

Mamix van Sint Aldegonde. raadsman van de c vader des Vaderlands i . 

HET VOORSPEL 

De situatie der Nederlanden in de 16de 
eeuw was als het ware het kulminatiepunt 
van een zich sedert verscheidene eeuwen 
ontwikkelend integratie-proces. 

In de veertiende eeuw — die van Gul-
densporenslag en Artevelde 1 — regeerden 
er nog een vijftal dinastieen over onze gou
wen, met als leenheren Frankrijk, en het 
Heilige Roomse Rijk der Duitse natie. Maar 
voor de 15de eeuw voorbij was, waren reeds 
vier dezer regerende huizen uitgestorven. 
De Boergondiers namen één voor één bezit 
van de vrijgekomen erfdelen : Vlaanderen, 
Brabant, Namen, Limburg, Gelderland, 
Zeeland, Henegouwen, Luxemburg, waren 
voor 1500 reeds verenigd. In de eerste helft 
der 16de eeuw volgden Fries.land, Utrecht, 
Groningen, en in 1543 kwam de voltooiing 
met de aansluiting van Gelren. De eenheid 
werd verstevigd naar binnen en naar bui
ten door de Boergondiers en Karel V re
gelde ie Augsburg de verhouding tussen het 
Rijk en de over een grote politieke zelfstan-
d i ^ e i d beschikkende « Boergondische 
Kreits >. Ook Filips II wilde de eenheid der 
Nederlanden versterken : vandaar de ker
kelijke reorganizatie door hem ingevoerd, 
en het losmaken der nederlandse bisdom
men van franse en duitse aartsbisschoppen. 
Filips' regering met zijn centralisme en zijn 
absolutisme stuitte echter op verzet in ge
westen die hun rechten en vrijheden sedert 
eeuwen gewaarborgd zagen in de Staten, 
vertegenwoordigende organen samengesteld 
door adel, geestelijkheid en steden. 

Het konfhkt tussen het vorstelijk abso
lutisme en de eis tot een instandhouding 
van de oude, viije regeringsvorm kreeg een 
ideologische geladenheid en scherpte in de 
eis tot vrijheid van godsdienst. De edelen 
richtten zich tot de landvoogdes Margareta 
van Parma. Maar dan verhaastte het kalvi-
nisme, strijdvaardiger en fanatieker dan het 
Luteranisme dat slechts sporadisch wortel 
kon schieten in onze gewesten, het proces. 
Antwerpen werd het centrum van het kal-
vinisme in de Nederlanden en in 1567 brak 
er de kalvinistenopstand uit, gevolgd door 
de Beeldenstorm. Oranje, goeverneur van 
Antwerpen, hield de kalvinisten buiten de 
wallen, waar ze de nederlaag leden. Wan
neer ze nadien toch in de stad toegelaten 
werden, bemiddelde hij tussen katolieken, 
luteranen en kalvinisten, en slaagde erin 
een bloedige burgerstrijd te vermijden. 
Maar de burgerij was opgeschrikt, ook door 
het oprukken van een waals leger onder 
Mansfeld. Tienduizenden vluchten uit het 
land, naar het veiliger gewaande noorden 
of naar Engeland en Duitsland. Oranje 
nam op 10 april afscheid van de stedelijke 
regering en trok met «en gevolg van ede-

Wl 
len naar zijn kasteel Dillenburg, in Duils-
land. 

Op 22 augustus kwam Alva in Brussel 
aan. Egmont, Hooine en Van Straelen wer
den aangehouden, de twaalfjarige zoon vaa 
Oranje die te Leuven studeerde werd naar 
Spanje gevoerd. Nederlandse gezanten kwa
men Oranje in Dillenburg opzoeken ea 
vroegen hem het verzet te leiden. Alva's-
repressie woedde in de Nederlanden; begin 
1568 werden er op één dag 500 personen 
aangehouden, en terechtstellingen met 10, 
20, zelfs 50 personen tegelijk waren geen 
uitzondering. In december 1567 waren de 
processen begonnen tegen Oranje, Brede-
rode, van Culemborg, Lodewijk van Nas
sau, van Hoogstraten. 

In zijn nood dacht het volk aan Oranje 
als helper : « Ay, keert toch weer. Oran
je, en biet ons nu de hant. Wreeckt, wreeckt 
ons leed aan Spanje, verlost ons Vader-
landt... >. 

Oranje besefte nu dat alleen nog de wa
pens de vrijheid konden heroveren. In mei 
1668 vielen zijn troepen dan ook de Neder-» 
landen binnen langs vier zijden oder lei
ding van Lodewijk van Nassau, onder die 
van Adolf van Nassau (die in Friesland zou 
sneuvelen) onder de Villers in het Zuiden, 
en tenslotte onder Oranje zelf, die langs 
het land van Luik Brabant wou bereiken... 

Met deze eerste veldtocht — die trouwens 
voor de troepen van Oranje noodlottig zou 
eindigen — was de tachtigjaiige oorlog be
gonnen. 

ORANJE 

O p korte tijd was Oranje de erkende 
leider van de opstand geworden hoewel hij 
zich toch in Antwerpen nog tegen de kal
vinisten had verzet en zelfs door hen voor 
verrader werd gescholden ! 

Oranje's pozitie in de binnenlandse f)oH-
tiek der Nederlanden, tezamen met zijn per-
soonhjkheid en zijn politiek doorzicht, wa
ren voorzeker niet vreemd aan deze gezags-
pozitie, die de vijfendertigjarige had ver
worven. 

Wie was Oranje eigenlijk ? Zijn leven 
werd menigvuldig en uitgebreid beschre
ven, en men heeft hem vaak een omstre
den figuur genoemd, zowel omwille van 
zijn politieke loopbaan als omwille van 
zijn wisselende religieuze overtuiging. 

H I J werd geboren te Dillenburg in Nas
sau in 1533, als zoon van Willem van Nas
sau en van Juliana van Stolberg. Het is 
slechts bij toeval dat de jonge prins naar 
de Nederlanden kwam : hij erfde ten per
soonlijken titel het burggraafschap Antwer
pen en het prinsdom Oranje van zijn neef 
René de Chalons, zoon van Hendrik I I I 
van Nassau en Claudine, prinses van d a n -
je. Toch was er tussen Ijet huÜS'Ma!Éa«l>fa 
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Willem van Oranje, tekstdlchter - in 

het Frans - van liet Wilheimuslied ? 

JAAR 

ILHELMUS 
de Nederlanden reeds meer dan één band : 
de baronnie Breda bijvoorbeeld hoorde toe 
aan Willems vader. Wanneer zijn neef Re
ne in die stad begraven vferd, bleef de elf
jarige prins, die op de begrafenis aanwe
zig was, in de Nederlanden; de keizer be
val dat hij in Brabant moest opgevoed wor
den tot een katoliek en boergondisch edel
man. Zijn ouders waren immers luteraans 
en aan het hof in Brussel en te Breda zou 
hij aan de invloed van het protestantse Dil-
lenburg onttrokken worden. Op 18-jarige 
leeftijd huwde hij Anna van Buren, doch
ter van Maximiliaan van Egmont, die reeds 
vroeg, in 1558, stierf. Als page aan het hof 
van Maria, zuster van Karel V, was Oranje 
reeds de gunsteling van de keizer. In de 
oorlog tegen Frankrijk werd hij eerst kapi
tein, daarna kolonel en tenslotte kapitein-
generaal. Bij de troonafstand van Karel V, 
wordt hij door de keizer belast de tekens 
van het keizerschap op de Rijksdag aan de 
keurvorsten te overhandigen. 

Filips II erkende eveneens de politieke 
mogelijkheden van de jonge prins. Hoewel 
bij Filips' afscheid van de Nederlanden 
reeds een eerste wrijving ontstond, werd 
Oranje toch het stadhouderschap van Hol
land, Zeeland en Utrecht toevertrouwd. Hij 
werd lid van de konsultatieve raad en van 
het Gulden Vlies en Filips belastte hem 
met belangrijke opdrachten, onder meer 
met de vredesonderhandelingen met de 
franse koning. 

Reeds in 1561, bij het konflikt met Gran-
velle over de nieuwe bisschoppen, was zijn 
gezag reeds zo groot dat de Staten van Bra
bant zijn benoeming tot « ruwaerd > voor
stelden. Was hij zoals sommigen beweerden 
een opportunist, een eerzuchtige en iemand 
die gemakkelijk van overtuiging verwissel
de als het in zijn kraam paste ? Hij liet zich 
inderdaad pramen, vooraleer het besluit tot 

, de gewapende ops.tand te nemen, en hij ver
zette zich tegen het kalvinistisch fanatisme: 
maar hij kende de gevolgen die zowel het 
een als het ander zouden hebben, vooral 
voor het Zuiden. Zijn ommekeer van trou
we dienaar des Konings tot leider van het 
nederlands verzet kan niet verklaard wor
den door persoonlijke eerzucht of doodge
woon verraad om de macht. € Mijn eer
zucht is het volksheil, mijn verraad trouw 
aan mijn volk ». Deze woorden zijn toepas
selijk op Oranjes hele strijd, en zij worden 
op uitgebreide en dichterlijke wijze uitge
werkt in het lied dat zijn naam zal dragen 
en de boodschap van de opstand door de 
Nederlanden zal verspreiden. 

Oranje was geen twijfelaar. Wanneer 
juist hij voor zichzelf besliste, dat er een 
einde moest komen aan het spaans abso
lutisme van Filips, weten wij niet : som-

'jfliigen verwijzen naar een mededeling van 
> t̂'4t<^£rat6e^ koning over een voorstel van Fi^ 

lips II over het uitroeien der ketters. Ande
ren naar een gesprek met Filips zelf. Het 
lijkt erop, dat Oranje aanvankelijk de her
vormingen binnen het wettelijk kader wil
de houden, maar de strakke houding van 
Filips, de onverzoenlijkheid van de kalvi-
nisten en tenslotte de komst van Alva 
vormden zoveel fazes van een « eskalatie », 
die naar de open oorlog voerde. Op dat 
ogenblik was Oranje, wijzer en voorzich
tiger dan Egmont, gereed om het volk dat 
in hem de redder zag, met de volle inzet 
van zijn persoon en zijn fortuin, met heel 
zijn bezittingen, te dienen. De eerste kam-
pagne verliep noodlottig voor de rebellen • 
gebrek aan krijgskunst maar ook gebrek 
aan samenwerking vanwege een door Al
va geterrorizeerde bevolking doemde Oran
jes eerste poging tot mislukking. In die tra
gische omstandigheden, berooid en gesla
gen, nadat zijn broeder gesneuveld, zijn zoon 
gevangen en zijn vrienden vermoord wa
ren, richtte hij zich opnieuw tot zijn volk 
en langs de dichter van het « Wilhelmus » 
om spreekt hij tot de geslagen Nederlan
den. 

Het lied kwam over land en zee aldra 
tot in de bezette gouwen : schippers brach
ten het naar Antwerpen, waar het in 1573 
al gezongen werd... 

HET PRINSENUED 

Er is over het ontstaan van het « Wil
helmus » al heel wat geschreven : zowel 
over de dichter zelf als over het jaar waar
in het lied is ontstaan. 

Algemeen staat vast dat het moet ge
dicht zijn tussen einde 1568 en begin 1572; 
er zijn ook omtrent het juiste jaartal ver
scheidene teorieën.Maar laat ons beginnen 
met het lied zelf. Het bevat vijftien stro
fen, waarbij de beginletters van elke strofe 
samen de naam Willem van Nassau vor
men. Heel het lied is een apologie, een 
verdediging van de houding van de Prins 
en een rechtvaardiging ervan, met juridi
sche, religieuze en nationale argumenten. 
Het « ben ick van duytschen bloet » van 
de eerste regel moet beschouwd worden als 
een nationale belijdenis : ik ben geen 
vreemde, maar een prins van uw land — 
waarbij « duyts » in de toenmalige bete
kenis van diets, nederlands, dient gezien 
te worden. Wij zegden reeds hoe het huis 
van Nassau banden had met de Nederlan
den : in Oranje's apologie wordt beklem
toond dat hij, Willem van Nassau, een 
rechtstreekse afstammeling is van Graaf 
Otto, in 1340 gehuwd met de gravin van 
Vyanden, wiens oudste zoon Engelbert I 
(1401-1442) huwde met Johanna, dochter 
van de Heer van Polanen, Lek en Breda. 
Oranje stamt rechtstreeks af van d e u he
ien van Btedat. 

Kllfllllilllllllll 

JÉLd 

In het Wilhelmus wordt ook gezinspeeld 
op toen recente en op historische gebeur
tenissen : de prins die aan het woord is 
wijst erop dat hij bezit en leven niet ge
spaard heeft : « lijf en goet al te samen 
heb ick u niet verschoont, mijn broeders, 
hoog van namen, hebbent U oock ver
toont • Graef Adolff is ghebleven in Vries
land in den slach... ». Hier wordt bedoedl: 
Adolt van Nassau, die sneuvelde in de slag 
bij Heiligerlee in 1568, bij de eerste kam-
pagne van de Prins. Een verwijzing naar 
de geschiedenis is ook de vijfde strofe : 
« Edel en hooch gheboren, van Keyser-
licken stam > waarbij Oranje wijst op het 
feit dat een van zijn voorvaderen, Adolf 
van Nassau, keizer van het Heilige Room
se Rijk geweest is van 1292 tot 1298. Die 
keizerlijke voorvader ligt trouwens begra
ven in de keizerskrypte van de Dom te 
Speyer. 

De tiende strofe is dan een klacht om de 
toestand waarin het volk verkeert : « Niet 
doet mij meer erbarmen in mijnen weder-
spoet. Het is een klacht om dit « edel 
Neerlandt soet » dat hij heeft willen be
vrijden. Het heeft echter niet mogen zijn: 
< die men altijd moet leven en heeftet 
niet begheert ». 

Hij besluit echter met een oproep : stand
vastig is gebleven mijn hart in tegenspoed, 
en ik zal niet rusten « al zijt ge nu ver
strooid » want het zal weldra gedaan zijn. 
Het lied besluit met een envoi, dat nog
maals herhaalt dat hij nooit de koning 
heeft veracht, maar dat hij de stem van 
God moet gehoorzamen en voor de ge
rechtigheid strijden. 

WIE WAS DE TEKSTDICHTER ? 

Men heeft het ontstaan van het Wilhel
mus in 1568 gesitueerd, direkt na de mis
lukte kampagne Willem zou door lied, 
manifest en vlugschrift zijn houding willen 
verantwoorden hebben, zijn mislukking 
verklarend en beroep doende op het volk 
om de strijd met hem voort te zetten. 
Mamix bevestigt trouwens dat zij door 
lied en vlugschrif het volk hebben warm 
gemaakt voor de tweede faze van de op
stand. In een recent artikel meent Prof. 
Van Roosbroek echter dat het lied op zijn 
vroegst in 1571 kan oatstaan zijn, maar 
dat het in ieder geval voor begin 1572 (den 
Briel) werd geschreve«, omdat dit belang-
i ^ e wapenfeit ei niet in vermeld wordt. 

Over de dichter van het lied zelf is ei 
een veel groter diskussie geweest. Hei tal
rijkst zijn zij die Mamix van St. Aldegon-
de, vriend van Oianje en later burgemees
ter van Antwerpen, als dichter vooropstel' 
len De zoon van Marnix noemt zijn vadei 
als dichter van het « Wilhelmus s> en in 
een overzicht van de auteurs van die pe
riode schrijft Adriaan Pars in 1701 in een 
« Naamrol van de Batavise en Hollandse 
schrijvers » dat « de heer van St. Aldegon-
de soude gemaakt hebben het veimaarde 
Duitse Liedeken « Wilhelmus van Nassau-
wen ». Andere kandidaten voor het auteur^^ 
schap zijn A. Saravia, veldprediker in het' 
leger van Oranje, Dirk Volkertszoon (,oor-
nehert, die door de bekende histoiicus 
Brandt als de dichter wordt genoemd, en 
Jeronimus van der Voort, rederijker van 
Lier, dooi Asselbergs als mogelijk dichter 
vermeld. 

Interessant is de tezis van Prol. Petri, 
die het Wilhelmus toeschrijft aan Oranje 
zelf. De Prins zou zelf de tekst geschreven 
hebben in het Frans en Marnix zou dan 
gezorgd hebben voor de \ertaling en het 
rijm. Deze tezis komt tenslotte ook neer 
op een erkenning van Marnix' auteur
schap. 

Het « Wilhelmus » was zowel door zijn 
melodie als door zijn tekst minder geschikt 
om een strijdlied te worden m de bevrij
dingsoorlog, zoals menig geuzenlied het ge
worden is. Het klinkt echter, in zijn lioge 
ernst en zijn himnische plechtigheid als 
een gebed tot de Almachtige en een ver
antwoording voor Oranjes houding, die 
het leiderschap heeft op zich genomen, een 
leiderschap waarvoor hij de erkenning 
vraagt, om de veischeidene in de tekst op
gesomde redenen. Dat het lied spijts alle 
pogingen om het aan te passen of te ver
vangen, en niettegenstaande de moeilijke 
archaïsche tekst zich toch als nedei lands 
nationaal lied en tegelijkeitijd al« de een-
heidsbelijdenis der nederlandse gemeen
schap heeft weten te handhaven, is juist 
aan zijn plechtige ernst te danken : aan 
de gedachten en gevoelens die erin ver
woord worden en die nog steeds geldig 
blijven ja, zelfs van brandende aktualiteit 
zijn. 

Want ook heden geldt nog voor het Zui
den, zoals 400 jaar geleden, de opdracht : 

< die tyranij verdrijven 

< die mij mijn hart dooi wondt ». 
ID. 
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ONDERWIJSHERVORMING 
Terwijl men in ons land nog van ge

dachten wisselt over de invoering van 
het vijfdagenstelsel in het onderwijs 
zijn er elders reeds experimenten aan 
de gang, waardoor de vijfdagenweek m 
het onderwijs uiteindelijk slechts als 
een overgangsperiode zou beschouwd 
worden Het gaat om het stelsel van hal
ve dagen, met onderwijs 's voormiddags 
en sport, ontspanning en kreatieve akti-
viteiten 's namiddags. Dit sisteem is 
reeds in de skandinavische landen in 
toepassing en blijkt zeer goede rezulta-
ten af te werpen, onder meer door het 
wegnemen van allerlei spanningen, die 
in een eenzijdig en overbelast onder
wijsprogramma maar al te bekende ver
schijnselen zijn. 

Het nadeel van dit soort half-time-
onderwijs (misschien is de uitdrukking 
niet al te gelukkig gekozen) is dat het 
een zeer duur stelsel is. Het vergt be-

Kunstbont, de nieuwste cri» in de 
mede : een parijse firma stelde haar 
verzameling voor met bijhorigheden 
van Paco Rabanne. Koud bleken de 
mannequins het niet te hebben, de 
hond, die bij zijn eigen pels nog een 
knustbontmanteltje gekregen had, zat 

er onwennig bij. 

halve het gewoon onderwijspersoneel 
een legertje van monitoren voor de 
para-skolaire sektor, die zoveel als be
doeld is om als evenwicht scheppende 
faktor te fungeren m een stelsel waar
van iedereen tans toegeeft dat het niet 
meer aangepast is aan wat men ge
woonlijk de eisen van de tijd noemt. 

Sommige pedagogen zijn van mening 
dat de vijfdagenweek op school een ge
droomde gelegenheid zou zijn om dit 
gesplitst onderwijs voor te bereiden. De 
vrijkomende zaterdag zou de gelegen
heid scheppen om juist dat te organize-
ren wat men in het half-time-onderwijs 
's namiddags zou doen : sport, spel, 
kreatieve ontspanning en dies meer. 
Men heeft in Frankrijk deze ervaring in 
bepaalde zeer progressieve onderwijs
inrichtingen opgedaan, momenteel on
derzoekt men er de mogelijkheid om de 
hervorming te veralgemenen. En ver
mits het te Brussel altijd druppelt wan
neer het te Parijs regent zou het ons 
niet verwonderen dat het skandinavi
sche experiment in ons land zal door
sijpelen via Parijs, zoals gewoonlijk. In 
een struktuur van grotere kulturele 
autonomie zou men in Vlaanderen al 
lang met die slechte gewoonte gebroken 
hebben. 

Voorlopig is de vijfdagenweek de 
eerstmogelijke hervorming. Dat zal dan 
moeten gepaard gaan met een herzie
ning van het onderwijsprogramma, de 
organizatie van de zaterdagvoormiddag-
(vooral voor kinderen van minder ge
goeden) en met het behoud van de vrije 
woensdagnamiddag, welke pauze haar 
doeltreffendheid heeft bewezen. Een 
hervorming kan men hoe dan ook niet 
meer uit de weg gaan. 

ACHTERLIJK 
Op het eiland Sicilië telt de vrouw 

voor zeer weinig mee. De zeden zijn er 
uiterst streng Zo treft men in de mees
te centra nooit vrouwen aan op kafee : 
dat is een plaats die uitsluitend aan 
mannen is voorbehouden Het volsstaat 
dat een jongeman met een meisje een 
gesprek aanknoopt opdat ze als toekom
stig paar zouden beschouwd worden. 

In het Israëlisch leger moeten zowel meisjes als jongens hun aantal maanden 
kloppen. Wat antwoordt deze vrouwelijke rekruut aan stafchef generaal Haim 
Barlev, dat hij zo vertederd kijkt ? En : zou hij met de mannelijke rekruten ook 

zo minzaam zijn ? 

Vader en eventuele broers van het 
meisje zullen er wel voor zorgen dat de 
«babbelaar» zich niet terugtrekt .Van
daar bij de jonge mannelijke kunne 
een heilige schrik voor de... dialoog, 
tenzij ze vast van plan zijn te huwen en 
daartoe ook materieel in staat zijn. 

De vrouw op Sicilië leeft nog in de 
middeleeuwen. Straks zijn er afrikaan-

Marguerite Yourcenar, Feminaprijs 
1968 voor haar boek «L'oeuvre au noir». 

LEKTUUR VOOR DE |EUGD 
Voor grotere kindeten en leerlin

gen van het middelbaat ondeiiuijs is 
de kwantiteit — en tooft de kwaliteit 
— aan lektuur de laatste tijd aan
zienlijk toegenomen, en ook de ver-
zoigmg van het jeugdboek is er heel 
wat op verbeterd 

Voor de kinderen boven de 10 jaar 
vernoemen wij twee auteurs, wier 
werk op een peil staat dat ook el
ders grote waardering zou vinden : 
Julien Van Remoortere en Cor Ria 
Leeman Van J. Van Renfooi tere ver
scheen bij de Standaard Uitgeverij 
een Jeugd omnibus met een viertal 
gi\jte verhalen : « De gioet van de 
zon •», « De familie Doodgewoon >; 
« Het geheim van de zwarte planeet v 
en tenslotte « Het eiland Kimoki-
mono » over een machtige berg op 
fen fantastisch eiland en twee expe
dities die de bergtop willen berei
ken . 260 bladzijden spannende lek
tuur voor jongens en meisjes van 10 
tot 14 jaar. h%3ewel ouderen er ook 
hun plezier aan beleven zullen ! Voor 

die oudeien is dan de « Tom Dolo » 
reeks van de hand van dezelfde au
teur, maar verschijnende btj Van In, 
Lier, geschieven : een James-Bond 
en Samt-htstorie maar dan specifiek 
voor de jeugd. 

Het eerste deel heet « Opdiacht 
Teneriffe ». 

BIJ dezelfde uitgeverij verscheen 
tn de Belfort-reeks van Cor Lia Lee
man een viertal zeer spannende en 
goed geschieven veihalen. Het feit 
dat de auteur het gebeuren telkens 
in een ander land plaatst, geeft hem 
de kans tot het aanwenden van een 
groot aantal tn het verhaal verweven 
gegevens van aardrijkskundige of vol
kenkundige aard : « De Zwaite Co
bra » (Maiokko), « De Pesoduikers 
van Acapulco » (Mexico), < Het 
goud van de Farao * (Egypte) en m 
« De Gouden Dolk > (Palestina). 

Speciaal voor meisjes geschreven 
vei halen zijn « Een baan vdor Mar
leen > van René Struelens, naast 

« Anneke Go> p » van dezelfde au
teur. 

In dezelfde Belfort-reeks versche
nen van Gerda van Bleemput « Ank 
en Inneke tn Wenen » (geschiedenis 
van twee vlaamse meisjes die naai 
Wenen mogen gaan nadat ze zich 
over een Wtener Sangerknaap, die 
mee op tournee was in Vlaanderen, 
hebben ontfermd) en «Dolores» van 
Jef Joris, eerste meisjesboek van de
ze schrijfster. 

Onze geschiedenis is rijk aan ge
beurtenissen en tema's die de jeugd 
kunnen interesseren en die daarbij 
hun nationaal bewustzijn kunnen op
wekken of versterken. 

Twee boeken (Belfort-reeks) heb
ben tema's uit onze geschiedenis : 
Hendiik van Daele's « Herinneringen 
van een brigand t, Johan Ballegeers 
« Allen die het zwaard giijpen », de 
loeiende geschiedenis van Willem 
van Saeftinge. 

JV. 

se vrouwen die veel verder op de weg 
der emancipatie gevorderd zijn dan 
deze «europese zusters». In 1968... 

HALS VERZORGEN 
Omdat er in de hals weinig spieren 

zijn — in tegenstelling met de nek —• 
verwelkt hij sneller. Vele vrouwen on
dervinden dit uiteraard als een devalua» 
tie van hun aantrekkelijkheid. Daarom 
is het geraden de hals elke dag een wei
nig te masseren met behulp van bepaal
de crèmes, die U in elke apoteek of 
kapperswinkel kunt kopen. Tijdig voor 
Uw hals zorgen, dat bespaart U vroeg
tijdige ergernis Want heeft een kenner 
met gezegd dat men de ware leeftijd 
van een vrpuw herkent aan haar hals ? 

AAN DE DRANK 

Oude glorie van het lied en de vamp
rollen Zarah Leander is momenteel de 
hoofdvertolkster van de operette « Vod-
ka for the Queen » (Vodka voor de ko
ningin) van Peter Thomas Het is de 
geschiedenis van een koningin die zich 
liever bedrinkt dan zich met de be
stuurstaken van haar land bezig te hou
den Zarah, die nog altijd goed in het 
vlees zit, waggelt dus regelmatig over 
de scène, hoewel de onvaste tred de vol
heid van haar mannelijk aandoend ge
luid niet in het minst hindert. 

Sinterklaas is weer rondgegaan, in vele 
gezinnen vroeger dan op 6 december. 
Hier nog een nakijkje van deze feeste^ 
lijke dagen : een reuze-aap, niet be
stemd voor de dreumes die zo entoe-
ziast zijn vinger uitsteekt doch voor 
een tsjechische firma, die er sinter-
klaas-reklame mee maakte. En van 
poppen en marionetten kunnen ze in 
het land van Doebtsjek de jongste 

maanden hard meepraten... 
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HET 

BELGISCH 

PARLEMENT 
De heer Herman van Impe, adjunkt-advizeur bij de belgische senaat en onder

zoeker bij het Interuniversitair Centrum voor Staatsrecht, die reeds verscheidene 

degelijke publikaties op zijn naam heeft, heeft een uitstekend werk over het 

belgisch parlement geschreven. 

Het eerste deel handelt over de staats-
s t ruk tuur : de scheiding der machten : 
de wetgevende en grondwetgevende 
macht, de wetgevende en de rechterl i jke 
macht ,de wetgevende en de uitvoeren
de macht en de wetgevende en de plaat
selijke en gewestelijke machten. 

Nadien behandelt hij de ontwikkeling 
van het kiesrecht van het beperkt kies
recht over het meervoudig en algemeen 
kiesrecht tot de huidige toestand. 

In een 2e hoofdstuk handelt hij over 
de partijen, waarbi j hij het tradit ioneel 
onderscheid maakt tussen de drie rege
ringspart i jen en de drukkingspart i jen. 
Hij stipt aan dat de programma's van 
de drie tradit ionele partijen, program
ma's die hij sintetizeert, t a l van ge-
meenschapelijke punten hebben. 

Over de Volksunie lezen we onder 
meer (p. 79) « De ideologische verzwak
king van de C.V.P. ten gevolge van de 
schoolvrede gaf de inmiddels omgevorm
de « Volksunie » de kans om in 1961 en 
1965 vrij grote verkiezingssuksessen te 
boeken en een sterke druk uit te oefe
nen op de Vlaamse vleugel van de drie 
regeringspart i jen. Aldus slaagde de 
Volksunie er in veel onenigheid te 
zaaien in deze grote part i jen. Zij deed 
en doet ook grote inspanningen om haar 
horizont en kiezerskorps te vernieuwen 
door haar konservatieve houdingen op 
te geven ». 

Hij wijst op de groei van de druk
kingsparti jen : 3 zetels in '58, 10 in '61, 
23 in '65 en 37 in '68 (kamer) en ver
volgt : «Normaal zal na de volgende 
parlementsverkiezingen dit aantal ka
merzetels nog groter zi jn» (p. 83) 

En verder (p. 85) : « W a t de vraag
s tukken betreft, die de kleine part i jen 
doen leven, zegge dus de taalproblemen, 
is het weinig waarschijnlijk dat een op
lossing zal worden gevonden : technisch 
zijn ze reeds moeilijk op te lossen en 
psichologisch onon twarbaar !» 

Deel III handel t over de werking van 
he t parlement, de organen : frakties, 
kommissies, afdelingen, voltallige ver
gaderingen en de wetgeving : wetsont
werpen, begrotingsontwerpen, grond
wetgeving, wetsvoorstellen en amende
menten. 

Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd 
aan de kontrolemiddelen : het interpel-
latierecht, het vragenrecht en het recht 
van enquête. Hij schetst de historische 
ontwikkeling ervan. Het recht van 
enquête is praktisch in onbruik geval
len, de vragen (mondelinge en schrifte
lijke) nemen echter sterk toe de jongste 
jaren. Een afzonderlijk hoofdstuk wordt 
gewijd aan de meerderheid, aan de op-
pozities en aan de regering. 

Bijzonder interessant is het hoofdstuk 
over de demokratie. 

Scherp kant hij zich tegen de opvat
t ing van het groot publiek : laat bevoeg
de mensen minister zijn en alle proble
men zullen worden opgelost. Hij noemt 
die redenering fundamenteel fout. 

Specializatie geldt slechts een klein 

gebied en één minister, zelfs specialist, 
moet ta l van problemen behandelen die 
de specialist vreemd zijn. Daarbij ver
tonen wetenschapsmensen en goede po
litici tegengestelde kenmerken. De 
wetenschapsmens moet voorzichtig zijn, 
een politikus moet een man van de daad 
zijn. De vraagstukken wachten niet. 

Hij geeft een krachtige t ipering van 
de goede politikus (p. 167) : «Gezond 
verstand, sintetisch inzicht, een dozis 
werkelijkheidszin, een onbevoordeelde 
kijk op de zaken en verder karakter
s terk te en openheid voor nieuwe moge
lijkheden zijn voor de regeerder heel 
wa t nut t iger dan specialistenkennis en 
« geleerdheid » 

Met een hoofdstuk over parlementa-
r isme en de evenredige vertegenwoordi
ging sluit he t werk dat verder enkele 
interessante tabelletjes bevat en een be
knopte l i teratuurli jst . 

Voor degenen die politiek als wat 
meer beschouwen dan als een interes
sant tijdverdrijf is dit boek een uitste
kende gids, die het politiek inzicht ver
diept en het par lement van binnen uit 
leer t kennen. Zij moeten dit werk lezen. 

W. J. 

Herman Van Impe, Het belgisch parle
ment, U.G.A. Heule (W.-VI.), 225 fr. 

PLATEN RUBRIEK 
NOG EEN INTEKENAKVIE! 

Na Philips en Deutsche Grammo-
pf^n Ie hebben gesignaleerd moeien 
we dit ook doen voor de internatio
nale EMI-organizalie (met o.m. His 
Mastet's Voice), die eveneens een 
inlekenaklie organizeert lot 31 ja-
nvari 1969. 

Tipisch voor Emi is de aandacht 
die besleed wordt aan volledig 
nieuwe opnamen van opera's. Zo 
werden tans ctok weer twee kassellen 
aan hel belcanto voorbehouden. 
1. Rigoletto (G. f'e)di) — nrs SMA 
191739S-41. 

In kassetle met volledig Ubietlo en 
tekstboek wo)dt dit overbekende 
werk uitgevoerd door koor en orkest 
van de Opera di Roma met als iü-
listen o.m. de tenor Nicolai Gedda, 
de sopraan Reri Grist en de bariton 
Cornell Mac Neil. 

Intekenprijs voor 3 stereoplaten 
slechts 645 fr. 

2. Der Fliegende Hollander (R. Wa
gner) — nrs. SMA 191763-65. 

Ook hier met^ een verzorgde kas
setle en tekstboek. De bezetting is 
speciaal te onderstrepen, vermits het 
gaat om de uitvoerders van dit werk 
Hl de Royal Festival Hall te Londen, 
waar ze enk)>m sukses mee hadden. 
Het zijn Anja Silja, sopraan, Thei 
Adam, basbariton, Martti Talvela, 
bas en Annelies Burmeister mezzo
sopraan. Als tenoren zijn daar Ernst 
Koziib en Gerhard Unger, tenuijl het 
geheel onder leiding van Otlo Klein-
perer staat, die het BBC-koor en The 
New Philarmonia Orchestra dirigeert. 
Intekenprijs voor 3 platen 675 fr. 

3. Beethoven : de vijf Klavierkoncer-
len — nrs. SMA 191766-70. 

Een gelukkig initiatief is het ivel 
deze reeks van vi]f beroemde koncer-
ten in één kassetle te verzamelen. De 
uitvoering werd toevertit>uwd aan 
Daniel Barenboim, de jonge Beet-
hovenspecialist, en aan Otto Klempe-
rer die het Londense New Philarmo
nia Orchestra leidt. 

fr. 
Intekenprijs voor vijf platen : 1125 

4. Brahms : de vier Symfonieën — 
nrs. SMA 191755-58. 

Ook hier een gezamenlijke uitgave 
van de vier symfonieën die Brahms 
schreef, en waarvan sommige delen 
zonder overdrijving tot de toppunten 
van de simfonische muziek behoren. 
Hier is het John Barbirolli met de 
Wiener Philarmoniker die inslaat 
voor de uitvoering, waaraan nog als 
extia's toegevoegd werden : de be
kende raiiaties op een tema van 
Haydn en de Akademische en Tragi
sche Ouverturen. Intekenprijs voor 
vier platen : 900 fr. 

5. Lebendige Musik (1050-1650) — 
nrs. 191761-62. 

Een heel aparte uitgave : muzikale 
ernst en luim uit middeleeuwen, re
naissance en batok. Het gespeciali-
zeerde ensemble Syntagma Musicum 
o.l.v. Kees Otten speelt deze oude 
muziek op autetitieke instrumenten 
of getrouwe kopieën. Prijs : 390 fr 
voor twee platen. 

EEN BUITENKANSJE : MOZART 

T OERNEE. 

Als introduktieplaal tot zijn inte-
kenaktie heeft Philips een stereolang
speelplaat uitgebracht tegen de spot-
ptijs van 99 fr. Op originele manier 
werden enkele kleinere werken ver
zameld die tijdens de vele reizen van 
de komponist werden gemaakt. Zo 
vermelden we de Kleine Nachtmusik, 
het Alia Turca, de kleine Symfonie 
KV. 114 en de verrassend tragische 
adagio en fuga in C (KV. 546). Eer-
sterangsuitvoerders zorgen voor een 
peifekte lueergave (I Musici, Ingrid 
Haebler, London Symphony Orches
tra) terwijl op de hoes een mooie 
kopie voorkomt van een landkaart 
uit de achttiende eeuw, en waarop de 
reizen van Mozart werden aangeduid. 
En waarop Brussel in het Nederlands 
vermeld staat (n'en déplaise monsieur 
Simonet). 

STEE. 

MOMENTOPNAME 
KIJK-IN MUZEUM 

Te Deurle aan de Leie werd het 
Muzeum Dhondt-Dhaenens in ge
bruik genomen (Muzeumstraat, 
Dorp), gebouwd in opdracht van de 
80-jarige textielindustrieel Jules 
Dhondt, die er zijn private verzame
ling (Servaes, Permeke, De Saede-
leer. Van de Woestijne, Van den Ber-
ghe, Tytgat, Ensor, Malfait, Jakob 
Smits en anderen) onderbracht. Het 
is een helder, ruim bijna « beweeg
lijk » muzeum, met bijzonder goe
de belichting en toegankelijkheid. In 
een bijzaaltje worden tijdelijke ten
toonstellingen ingericht en aktivitei-
ten allerhande. Aan de orde staat de 
voorstelling van Langui's bMek over 
Frits Van den Berghe en een tentoon
stelling van Servaes' beroemde kruis
weg. Het ligt in de bedoeling er nog 
een biblioteek en een zaal voor te
kenende en schilderende kinderen 
aan toe te voegen. Modern mece
naat. 

WILLY VAN ISTERBEEK 

Tot 12 december expozeert de jon
ge brabantse kunstschilder Willy Van 

Isterbeek uit Halle in het Rik Wou
tersstudio, Emile Jacqmainlaan te 
Brussel. Zijn werk heeft een sterk-
spontane inslag, met ritmische kleu-
renuitbarstingen. Er steekt een be
paalde tegenstelling (tederheid-droom 
en fors, vitaal ritme) in zijn werk, 
dat vorige zaterdag tijdens de ope
ning door Willem Savenberg werd 
ingeleid. 

NIEUW VLAAMS KULTUREEL 
CENTRUM TE BRUSSEL 

De socio-kulturele vereniging 
« Diogenes » opent vandaag zaterdag 
om 17 uur in het Dio-Center, Bij-
slandstraat 5, Fontaineplein, Brussel 
1, een nieuw kultureel centrum. Hel 
wordt een trefplaats voor alle alleen-
Staande Vlamingen in de hoofdstad. 
Naast kulturele aktiviteiten staan 
ook ^ciale initiatieven op het werk
programma. 

TENTOONSTELLINGEN TE 
BRUSSEL 

Elisabeth Geurden stelt tot 17 de
cember in « Caryatide » (Vrijheids-
plein 4, Brussel) ten toon. In het Pa

leis voor Schone Kunsten stellen tot 
einde deze maand tien amerikaanse 
kunstenaars tentoon onder de bena^i 
ming « Minimal Art », dit is kunst 
in de niet-traditionele zin van hei 
woord. Bij wijze van vergelijking 
wordt werk van europese kunstenaars 
van de zelfde richting geëxpozeerd. 
In het zelfde geb^juw loopt nog tot 
29 december de tentoonstelling 
« Amerikaanse Naieven » en werd 
vorige dinsdag de expozitie Shalom 
van Safed geopend, werk van de 80-
jarige naieve bijbelillv^trator : on
gekunsteld werk, waarin we dezelfde 
konstanten als bij de amerikaanse 
naieven terugvinden. (Tot 22 dec). 

Aan konlraslen geen tekort : nog 
steeds in het Paleis voor Schone Kun
sten te Brussel is sinds dinsdag (toi 
22 december) beeldhouwwerk van 
Rik Poot (VtlvMorde - Grimbergen) 
te bezichtigen. 

De Koninklijke Muzea ifoor Scho
ne Kunsten programmeren « Vrij en 
Realistisch > (tot 12 januari) werk 
van de avant-gardisten van de twee
de helft der vorige eeuw (Meunier, 
Rops, Van Camp en anderen) en in de 
voorlopig zalen op het Koningsplein 
« Dhlvaux en De Wit) twee 18de 
eeuwse kunstenaars in het Muzeum 
voor Oude Kunst, Regentschapstraat 
f, Brussel. Tot 5 januari. 
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IGRANTEN 

Van de onlangs J'O gexuorden Prof. Rob Van Roosbioeck verscheen in de keurreeks van 

het Davidsjonds « Emigianten t, een lijvige studie ovei de uitwijking uit de Nedeilanden 

naai Duitdand m de 26de eeuw. Prof. Van Roosbroeck heeft steeds een levendige belang

stelling gekoesleid vcVi die periode (getuige daaivan zijn ander historisch werk) en in 

het htzondei voot de vlaamse emigranten van die tijd. Toen hij na zijn doktoraal proef-

schnjt een studiebeurs ontving, gebruikte htj die om een onder-^ek m te stellen in Keu

len wï Heidelberg naar de nederlandse emigratie naar het Oosten in de I6de eeuu De 

rezuUaten van dat onderzoek b/et/en echter voorlopig in de lade omdat de aktiviteit van 

de auteur en zijn aandacht iVorlopig naat andet werk en op andere onderwerpen gericht 

waren, zo o m. de uitgave van de « Geschiedenis van Vlaanderen >, de studies over 

Oranje. Wereldoorlog I, enz. 

I I ' , ; i 

"' ''•' \ ' \ ' 

De ooilog, en de ballingschap die daaiop 
volgde, maakten het de schrijver evenmin 
gemakkelijk. Ook was een deel der aante-
keninger die bijeengebiacht waren bij dit 
onda-zoek, « bevrijd » geworden. 

Vanat 1958 pubhceeide Prof. Van Roos
broeck echter in krant en tijdschiift ver
scheidene studies over de vlaamse banne
lingen der 16de eeuw. 

i, tien pa r later, is deze uitgebreide 
studie veischenen. waaivan de ondertitel 
luidt . < Nedeilandse vluchtelingen in 
Duitsland (1550-1600) ». 

Van Roosbioeck heeft zich bepeikt tot 
de ptuode na 1550, het jaar der eerste 
strei«e mandementen, toi 1600, wanneer 
de Sïiote emigratietrek \oorbij is. Hij 
wijst echtet in « Het Voorspel » wel op 
hetgeen *i vroeger gebeurde en een hoofd
stuk IS dan ook gewijd aan t Wat er aan 
vooiatging 2> Daarin wordt gewezen op de 
lutheise uitwijking vanat 1520, en wij ont
moeten lussen al de geciteerde namen van 
uitgewekenen die van een Hendrit van 
Zutten prioi der antwerpse augustijnen, 
die at in 1523 in Bremen predikte en in 
Ditraarsch«i \lbert Mahl schreef een no
velle over df7( iniwerpse predikant. 

De eigealiikt «• grote > trek gebeurde in 
versiiieidene golven, met als hoogtepunten 
o.m. 1567. De schiijver gaat dan de pozitie 
dezei vluchtelingen na in Duitsland : het 
ontstaan der kalvinistische « gemeenten », 
de biindelina. de nationale sinode van Em-
den 

Het Deiangiijkste en centiale deel van 
dit histoiisch overzicht is de studie van de 
vestiging der nederlandse emigranten i» de 
velschillende duitse steden : Emden, We
zel, Duisburg, Keulen, Aken, Nassau, Frank
fort, Neurenberg, Frankenthal, Palts, Ha-
nau, Danzig, Biemen, Hamburg. De situa
tie verschilde van gemeente tot gemeente, 
en o«A de aanpassing aan en de invloed 
op het milieu waarin zij vaak als onwel
kome gasten waien beland. In een laatste 
gedeelte woiden deze invloeden dan be-
schieven : zowel op het kulturele als op 
het efconomische gebied heeft de emigratie 
van vele ontwikkelde Zuid Nederlanders 
(waat van hieruit is de emigratie het sterkst 
geweest) en van vele ambachtslieden, koop
lieden en handelaars een sterke invloed uit-
geoetend op het nieuwe vaderland. Een 
stad als Frankfort bijvoorbeeld ontving 
dooi deze toevoer een sterk ekonomisch im
puls. Niettegenstaande de korporatieve be
perkingen die in voege waren, is er geen 
enkel handelsterrein, geen produktiesektor 
waar geen nederlandse emigranten werk
zaam waren. Welk verlies deze emigratie 
voor het Zuiden betekent heeft, welke kul
turele en ekonomische adeilating, is pas la
ter zeer duidelijk gebleken. 

Sommigen onder hen zijn naar het Noor
den getrokken en hebben daar meegewerkt 
aan de opbouw van een vrij Nederland. 
Maat - en de auteur sluit hiermede dit 
verliaal van een van de meest tragische ge
beurtenissen uit onze geschiedenis — al 
was het vaderland Nederland, en bewaarde 
men het beeld van Willem van Oranje als 
simbool van dit vaderland : ergens in het 
hart bleef heimwee naar dit stuk eigen ge
west of stad, dat men zijn < patria > noem
de. 

Het boek van Prof. Van Roosbroeck is 
een belangrijke bijdrage tot de kennis van 
de periode van onze vrijheidsstrijd in de 
16de eeuw — en tevens een belangrijke 
aanwinst voor onze historische literatuur. 
Het Davidsfonds weze om deze uitgave der
halve geprezen ! 

R. Van Roosbroeck : « Emigranten > — 
412 blz. — leden 80 fr. — ingen. — niet 
leden 120 fr. 

Ook achter het ijzeren gordijn zoekt de moderne kunst door te breken, hoewel 
de « pompierstijl » er nog lang niet is overwonnen. Deze katolieke kerk van zeer 
moderne bouw staat in het bergdorp Hollohaza in noord-oostelijk Hongarije. 

renée curios-pasture 

GEDICHTEN EN TWEE RÖMKNS 

Renée Curias-Pasture debuteerde in 1965 met een verzenbundel « In stilte gerijpt •», waai-

in ZIJ de religteuse en profane liefde bezingt. Haar tweede bundel « Begrensde Harts

tocht » die in de winter van 1966 uitkwam, herneemt m een veertigtal gedichten deze 

tematiek : « ik roep je naam zoals de zachtste wind >. Deze — meestal zeei korte — gedich

ten moeten hun schoonheid halen uit de uiterste samenballing van de gedachtehjke en 

gevoelsinhoud, m een kristallizatie veel meer dan tn de beeldoplAsuw — associatie of — 

versiering. De dichteres is in menig vers erin geslaagd dooi deze knsiallizalie de gela

denheid van gevoel en gedachte te suggereren. 

Na haar poëtische aanloop in de litera
tuur kwam met het verschijnen van « Een 
koele danseres » — waarvan nu de tweede 
druk verschijnt — haar debuut als proza
schrijfster. Deze roman vestigde meteen 
haar naam als romancière. 

De schrijfster heeft het zich qua tema ze
ker niet gemakkelijk gemaakt. Zij vertelt 
het verhaal van twee jonggehuwden die met 
elkaar geen kontakt kunnen krijgen omdat 
de noodzakelijke overeenkomst in het sek
suele belemmerd wordt door beider zeer 
uiteenlopende opvattingen : de hoofdzake
lijk fizisch ingestelde man en het vergeeste
lijkte, onlichamelijke der vrouw. Het kon-
flikt s.pitst zich toe tot vervreemding : de 
vrouw vlucht in haar kunst, de man in de 
armen van een vriendin. Tot een auto-on
geval waarbij de vriendin gedood en de 
man verminkt worden, de gehuwden op
nieuw met elkaar konfronteert en het pro
bleem opnieuw gesteld wordt : « Nu zijn 
we beiden even ellendig. En toch jong ge
noeg om opnieuw te beginnen » zegt de 
man op het einde van het boek. 

Huwelijkskonflikten werden hondeiden, 
duizenden malen behandeld in romans en 
verhalen. De meeste dezer konflikten sprui
ten voort uit een verschil in temperamenï. 
In « Een koele danseres J> ligt de grote 
oorzaak van het konflikt — wij zouden 
kunnen zeggen : de schuld- in een opvoe
ding die kristelijke moraal exkluzief mei 

kuisheid of liever preutsheid en pudibon-
derie gelijkstelde. Van de individuele frus
traties en de sociale — vooial dan huwe
lijks — konflikten die dei gelijke moiaal ver
oorzaakte, zien wij in deze roman één ge
val naar voren gebracht en met buitenge
woon psichologische scherpte ontleed. 

Zopas verscheen een tweede roman van 
dezelfde schrijfster : 2 x 2 mensen ». De 
personnages van de vorige roman keren te
rug, de draad wordt opgenomen waar hij 
op het einde van vorige roman losgelaten 
werd. 

Het echtpaar uit « Een koele danseres » 
namelijk Louise, de ballerina, en haar kreu
pele echtgenoot Jean komen in betrekking 
met Esthère, toneelspeelster, en haar weg
gelopen en teruggekeerde man Ray. Dat 
zijn dan de 2 x 2 mensen, uit wier ontmoe
ting een situatie en een konflikt zullen ont
staan, die tot een dramatisch einde voeren, 
en die in dit boek zullen uiteengezet wor
den. 

De moedwillig-harde en kwetsende hou
ding van de veibitterde Jean tegenover ie
dereen — ook tegenover zijn vrouw — 
wordt tegenover deze laatste nog verscherpt 
door haar seksuele frustratie, die als een 
wand tussen beiden blijft oprijzen. Alle 
pogingen om tot elkaar te komen stranden 
op deze hinderpaal. 

Esthère, wier nietsnut van een man is 
weergekeerd, probeert haar vriendin te ont

dooien, haar de realiteit der man-viouw-
verhouding te doen zien .. maar eveneens 
tevergeefs. Wanneer Jean tengevolge van 
lichtzinnigheid zijn ganse bezit ziet verdwij
nen, nodigen Esthère en Ray hem en zijn 
vrouw uit voorlopig bij hen hun intrek te 
nemen. Het komt tot een woede uitbarsting 
van Jean die Ray verdenkt — en bij deze 
twist wordt Louise die tussenbeide komt, 
dodelijk gekwetst en sterft in het hospitaal. 
De woorden van Esthèie tot [ean, waaimee 
het boek besluit : < Altijd is er ergens wel 
een lichtpuntje... > zijn tevens een aankno
pingspunt voor een nieuwe mogelijkheid, 
een nieuw begin . 

Deze beide romans getuigen door hun 
probleemstelling, door de scherpe analyse 
der situaties en der menselijke psiche van 
de verscheiden mensen en, evenals door de 
direkte en toch poëtische stijl voor het ont-
betwistbaar talent van de schrijfser. Ook als 
sommige situaties ons wel eens te toege
spitst lijken, ook al doet het ongeluk op 
het einde van « 2 x 2 mensen » — en de 
daaruit volgende « uitschakeling » van een 
der hoofdpersonen — te veel aan het deus 
ex machina denken waarmee lastige situa
ties door de klassieke trageditdichters wer
den opgelost. Het verhaalstramien en de 
daarin geweven draden, laten een vervolg 
öp « 2 x 2 mensen s> toe. Het einde van het 
boek bevat zelfs de aanduiding van een 
« lichtpunt » : in het medelijden van Es
thère voor Jean, een medelijden waarin 
liefde verborgen is. 

Mogelijk brengt schrijfster in een derde 
roman en -met hetzelfde talent het sluit
stuk aan in dit verhaal van menselijke lief
de en menselijke onmacht I 

JOS DIERICKX. 

Renée Curias Pasture : «Begrensde Harts
tocht» — Vita, Oudenaerde, Gedichten. 
« Een koele danseres » — Uitgeverij Hu-
manitas. Gent. « 2 x 2 mensen » — Uit
geverij Humanitas, Gent. 

file:///oorbij
file:///lbert
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TV -TV. TV-TV- TV TV TV . TV 
BIOGRAFIE FRANS LEHAR 

Voor de biografie van de gro
te Oostenrijkse operettenkom-
ponist heeft producer Yvonne 
Vereist een keuze uit diens 
meest bekende werken bijeen
gebracht. Achtereenvolgens 
krijgen we volgende nummers : 
Madchen mein Madchen (Frie-
derike). Niemand liebt dich so 
wie ich (Paganini), Hab ein 
Blaues Himmelbett (Frasquita), 
Madel, klein Miidel fein (Graaf 
van Luxemburg), Polka dan
sen, een orchestraa' nummer, 
Schönes Italien (Paganini) Sah 
em Knab ein Röslein stehen 
'(Friederike), lm Salor zur 
Elauen Pagode (Land van de 
Glimlach), Du bist meine Son
ne (Giuditta), O Vaterland 
'(Marim — Lustige Weduwe), 
Hör ich Cymbalklünge (Zigeu-
nerhefde) en Thé a deux (Land 
van de Glimlach). 

Samen met Strauss wordt 
Lehar tot de grootsten van de 
lichte muziek gerekend. Zijn 
Lustige Weduwe die in de hele 
wereld triomfen oogstte leek 
aanvankelijk op een misluk
king te zullen uitdraaien. Zij 
betekende met haar realisme 
een vernieuwing van de operet
te Lehar heeft verscheidene 
operette-rollen speciaal voor de 
beroemde tenor Richard Tauber 
geschreven. Die samenwerking 
was voor Lehar's kreativiteit 
Van grote betekenis. De be
roemde komponist (geboren in 
Hongarije, in 1870) stierf in 
1948. 

Zondag 8 december om 
20.40 u. (Brussel Ned.) 

MENS UIT MENSENHANDEN 
Geneeskunde in de toekomst 

vormt het bestek van deze uit
zending en dan vooral de spek-
takulair geworden transplanta
ties. Reporter Walter Cronkite 
gaat uitkienen welke de pro
blemen en metoden zijn van 
transplantatie van menselijke 
organen zoals bijvoorbeeld nie
ren, en tevens of er een moge
lijkheid zou bestaan elk deel 
van het menselijk lichaam over 
te planten. De weerslag van 
deze transplantatie-chirurgie 
op de maatschappij van de 
21ste eeuw wordt besproken 
door een bekende professor van 
d^ universiteit van Boston, 
Isaac Asimov. Nog andere inte
ressante vragen worden beant
woord : welke zijn de kansen 
op sukses en overleven bij 
niertransplantatie ? Hoe wor
den de patiënten geselekteerd ? 
Welke zijn de problemen van 
niet-mechanische aard bij een 
transplantatie ? U krijgt ook 
beelden van een hersentrans-
transplantatie uigevoerd op een 
aap Tenslotte nog een en ander 
over kunstledematen, aangedre
ven door middel van de ener
gie die vrijkomt van de spieren 
in plaats van door batterijen. 
En indien u zich afvraagt of 
hei. met al deze nieuwe technie
ken ooit zal mogelijk zijn een 
kunstmatige mens te kreëren, 
geeft Dr John Lyman van de 

De aktuele én legendarische « i 
uw scherm dinsdag 10 

universiteit van Calofornia te 
Los Angeles hierop het ant
woord. 

Zondag 8 decembei om 
19.30 u. (Brussel Ned.) 

DE BRAVE SOLDAAT 
SCHWEJK 

De opvoering van dit toneel
stuk in een bewerking van 
Mare Hermans naar de gelijk
namige roman van de tsjechi-
sche auteur Jaroslav Hasek, is 
die welke begin dit seizoen op 
de affiche van de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg te Brus
sel stond. 

Samen met Charlie Chaplin 
heeft de figuur van Schwejk 
wereldbekendheid verworven. 
De roman van Hasek is zowat 
in een dozijn talen vertaald, be
werkt, gedramatizeerd en ver
filmd. Soldaat Schwejk is in
derdaad een begrip geworden : 
de strijd van het individu te
gen de schijnbaar almachtige, 
onpersoonlijke organizatie Sa
men met Tijl Uilenspiegel, Rei-
naert de Vos en Don Quichotte 
behoort Schwejk tot die univer
sele figuren wier simpele logi-
ka een gevaarlijke kracht is 

Dinsdag 10 december om 
20.25 u. (Brussel Ned.) 

TEN HUIZE VAN 
DR JOSEPH LUNS 

Vanavond gaan Joos Flor-
quin, Annie van Avermaete en 
Fons Fraeters op bezoek bij de 
nederlandse minister van bui
tenlandse zaken, Luns, van wie 
minder bekend is dat hij een 

VLAAMSE ZIEKENK/^S 
het EERSTE na-oorlogse VLAAMS-NATI

ONAAL ziekenfonds, opgericht in 1951 

Centr. Sekretariaat : ANTWERPEN, Kipdorp 50, tel . 03/32.31.39 
Prov. Sekr. Brabant : Emiel Jacqmainlaan 124, BRUSSEL. Tel. 02 /19 08.64 

Prov Sekr. L imburg : HALEN, Stationsstraat 25, tel 013/414.08 

Meer dan 50 plaatsel i jke afgevaardigden bodediensten. 

frave soldaat Schwejk » komt op 
december (om 20.25 u). 

belgisch verleden heeft. Zijn 
moeder was een belgische uit 
de buurt van Luik. De jonge 
Joseph volgde humaniora in het 
Instituut St Louis te Brussel 
waar hij o.m. Vlaams leerde. 
Zijn vader was een bekend 
nederlands kultuurspecialist, 
schilder, schrijver en nog veel 
meer. Joseph Luns wilde aan
vankelijk bij de marine, maar 
hij was precies twee dagen te 
oud daarvoor en hij ging toen 
maar rechten studerea om later 
in diplomatieke dienst te gaan. 
In 1952 werd hij aangezocht als 
minister van buitenlandse za
ken, een funktie die hij tot de 
dag van heden nog steeds ver
vult Of de regering rechts of 
links was, de rechtse Luns 
bleef. Hij is ontegenzeggelijk 
één van de meest populaire fi
guren in Nederland en men zegt 
wel eens dat die populariteit 
nog toeneemt, naarmate hij 

Vlaamse T. V. 
Zaterdag 7 december 1968 
16 00 tot 1 8 ) 5 . Volksuniversiteit — 
18 55 Zandmannet ie — 19 00 Ja zus
ter nee zuster (VI) — 19 50 Keurig 
Frans — ' 9 52 Zoekl icht — i9 57 
Mededelingen — 20 00 TV-nieuws — 
20 25 100 000 ot mets — 2t 40 Echo 
— 22 10 Mannix De boodschap — 
23 00 TV-nieuws 

Zondag 8 december 1968 
M 30 • De heersers van Venus 8e en 
laatste af l • De aanval — ' 4 50 • Kapi
te in Zeppos De Eglantier — 5 20 
Binnen en bui ten — 17 15 Unicet 1968 
— 18 45 Klem, k lein k leuter t je — 
19 05 • Ben de Beer Jomie — 19 30 : 

De geschiedenis van de XXIe eeuw — 
19 55 Mededelingen — 20 00 • I V -
nieuws — 20 15 Sportweekend — 
20 40 Biografie 9 • Franz Lehar — 
21 25 Afspraak in Ginza Japanse th r i l 
ler door Mamoru Sasaki — 22 15 • In 
Terra Pax Orator ium van Frank Mar t in 
— 23 05 TV-nieuws 

Maandag 9 december 1968 
18 30 : Guten Tag — 18 55 : Zandman
netie — 19 00 Zorro Amnestie voor 
Zorro — 19 25 . Vergrootg'as op de 
postzegel — 19 40 . Openbaar kunstbe
z i t : « Portret von Philips de Croy, heer 
van Sempy i , door Rogier Von der Wey 
den — 19 50 : Hier spreekt men Neder
lands — 19 55 : Mededelingen - De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 20 25: 
High Chaparral • Goudkoorts — 21.15 : 
Ten huize van mr. Jozef M A H Luns, 
Nederlands Minister von Buitenlandse 2a-

blunders begaat. Op alle vra
gen die hem vanavond gesteld 
worden — en die zijn soms ste
kelig — heeft de minister een 
antwoord klaar. Vraag : Is Ne
derland links ? Antwoord : Ja, 
als je de radio en televizie ge
looft, anders niet. En voorts 
geeft de heer Luns zijn vizie op 
problemen als • draagt heel de 
duitse jeugd schuld aan de oor
log 40-45 ? Waarom is Neder
land zo anti-Zuidafrikaans ? 
Moet Nederland de vlaamse 
herwaardering in België steu
nen ? Moet Nederland een ko
ninkrijk blijven •" 

VTaandag 9 december om 
21.15 u. (Brussel '<!ed.) 

DE GEBOORTE (2) 

Als tweede in de reeks van 
zes korte speelfilms rond het 
tema van de geboorte komt 
vanavond een prent aan de 
beurt naar een scenario van de 
bekende vlaamse auteur Ivo 
Michiels (Het boek Alfa, Het 
afscheid). Regisseur is de al 
even bekende jonge kineast 
Herman Wuyts. 

Ivo Michiels plaatste zijn ver
haal in een kleine, besloten 
dorpsgemeenschap, ergens in 
een verlaten streek. Slechts een 
man onttrekt zich aan het le
ven van de dorpelingen en 
wordt dan ook als een zonder
ling personage beschouwd : de 
man uit het bos. Op zekere dag 
vindt hij bij de rivier het lijk 
van een jager. Hij brengt de 
dode naar het dorp en ver
dwijnt weer even geheimzin
nig als hij is gekomen. Wan
neer de vrouw van de dode ja
ger een kind ^er wereld brengt 
is het dood. Zij stelt d man uit 
het bos aansprakelijk voor het 
verlies van man en kind en wil 
hem neerschieten. Na dagen
lang — of zijn het weken ? — 
zwerven door het bos staat zij 
oog in oog met hem. Twee 
schoten gaan af. De vrouw stort 
in elkaar. Dè man uit het bos 
vlucht. Er wordt een klopjacht 
mgezet... 

In de hoofdrollen ziet u Rudi 
Van Vlaenderen als de man en 
Hilde Sacré als de vrouw. Ver
der nog : Gerard Vermeersch 
en Alice Toen. 

Donderdag 12 december om 
21.55 u. (Brussel Ned.) 

ken — 22 05 : Gastprogramma : De 
Socialistische gedachte — 22 35 : TV-
nieuws 

Dinsdag 10 december 1968 
18 55 Zandmannet ie — 1900 . Tie-
nerkionken — 19 25 . Ki)k en kook — 
19 50 • Keurig Frons — 19 52 - Zoek
licht — 19 57 Mededelingen — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 De brave soldaat 
Schweik TV-spel naar de romon van Ja
roslav Hasek — 23 00 : TV-nieuws 

Woensdag 11 december 1968 
17 00 to t 18 00 Tip-Top Jeugdteievi-
sie met Bob Dovidsë — 18 55 ' Zand
mannetie — 19 00 : Wereld zonder 
grenzen — 19 25 . Arena — 19 50 : 
Hier spreekt men Nederlands — 19 55 : 
Mededelingen. - De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 . Cabaret nu — 
21 00 • Enquête of reportage — 21 45 : 
Volksconcert — 22 10 . TV-meuws. 

Donderdag 12 december 1968 
18 30 : Guten Tog — 18 55 • Zandman
netie — 19 00 Tienerklanken — 19 35-
Polit ieke Tribune De Part i j voor Vr i j 
heid en Voorui tgang — 19 50 Keurig 
Frans — 19 52 Zoekl icht — 19 57 : 
Mededelingen — 20 00 " TV-nieuws — 
20 25 Ritmeester Buat — 21 15 . Mo -
gesien — 21 55 De geboorte : « De 
legende von de mon ui t het bos > — 
22 25 Première — 23 05 . TV-nieuws 

Vrijdag 13 december 1968 
18 55 : Zandmannet ie — 19 00 De fo 
rel Film V Frons Nouwelaerts en Herman 
Larcher — 19 30 . Z iet u er wat in ? 
— 19 50 : Hier spreekt men Nederlands 
— 19 55 : Mededelingen, - De Weer
man — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
Speelfilm : Les dimanches de !o vie — 
22 00 : TV-nieuws — 22 05 t o t 22 55 : 
GOnter Grass, of een lof l ied op de de
mocrat ie. Documentair progrommo. 

Aanbevolen 
uizen 

Voor een goede 
ENCYKIOPEDIE 

Eén goed adres • 

M. SCHEERLINCK 
Mullenstraat 122, Liedekerke 

HOME 
Eigentijdse woning inr ich t ing 

Riischoolstraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Telefoon • (011) 741.96 

H DOX 
Carnotstraat 133, An twerpan 

Telefoon : (03)35.17.14 
Binnen- en buitenlandse 

merkkeukens 
+ elektrische toestellen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engerstraat 161, Erps-Kwerpt 
Tel (02)59.77.83 

DE ENIGE KEUKEN IN EUROPA 
O N V E R W O E S T B A A R 

« PIET POT » 
Anhverpen's gezell igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraal 4 

(b!i Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel : An twerpen 2 
Tel. : (03)49.30:45 • 49.15 94 

Bezoek « De Veerman s 
te St-Amands a.d. Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater ; Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS Deurne zuid 
Van Havrelel 70, te l . 35.63.17 
Agent • Oe Coene - Kortr i ik 

EURO-DOMI 
Moderne wooninr icht ing 

Kruidtuln laan 6, Bruttel 1 
(tussen A Maxlaan en 

E Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

3-2-68 

Breydeihof BRUGGE 
Jozef Suvaestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel. (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUiN 

Lange Lobroekstraaf 44 
An twerpen . Tel. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerkister • Polyethyleen-

dri isschorten Prliskaartie» 
zakken, -vel len - Rollen - Be-

dri isschorten - Prijskaarties 

HERMES 
SGH€^L 

Zuldlaan 54. Brussel 

Volledige 
secretariaatcursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIfc 
in vier talen 

B O E K H O U D E N 

M O D E R N E I A L E N 

HANDELSCORRESPONDENTIt 
ENZ 

OAG EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnierlaan 211, Brussel 
Tel (02)11 00.33 

De school waar Vlamin);en 
zich thuis voelen 
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RECHTZETTING 
In ons vorig nummer stond te 

lezen dat de nieuwe BWB-voor-
zitter M. Moyson, gezien zijn 
nog korte loopbaan in de wie
lerbond, « misvormd is door de 
ouwe sleur». De verstandige 
lezer — iedereen dus — heeft 
natuurli jk dadelijk gemerkt 
dat hier het woordje «n i e t» 
vergeten werd door de zetter, 
om nog even verder te gaan 
over de heer Moyson : een le
zer merkt op dat hij zo slecht 
Nederlands spreekt. Kan zijn. 
We weten het Diet. In afwach
t ing dat we het horen, onthou
den we ons van kritiek en be
perken wij ons tot de hoop dat 
hij rap zal bijleren. Een aan
vankelijk gebrek aan taalken
nis lijkt ons trouwens geen be
lemmering om m de sport goed 
werk te leveren Slecht Neder
lands mag echter in geen geval 
« geen Nederlands » worden en 
in de vorige zin dient een 
zware klemtoon gelegd op 
« aanvankelijk ». 

KOMT ZIEN, KOMT ZIEN 
De technische kommissie en 

het uitvoerend komitee van de 
atletiekbond hebben hun zegen 
gegeven aan de inrichters van 
veldlopen voor dames. Ze zul
len vanaf begin december re
gelmatig worden ingericht. 
Verleden jaar waren wij erte
gen. Nu nog. Wij treden het 
s tandpunt bij van de heer 
Raeymaeckers — een écht spe
cialist inzake damesatletiek, 
want direkteur van een zeer 
befaamde turnschool voor meis
jes, waaruit reeds tientallen 
van onze beste atleten kwa
men — die zegt dat dames
cross wel goed is als training 
en ontspanning, maar niet als 
wedstrijd. 

Wij vrezen dat het er zal op 
neerkomen dat de door het 
slijk ploeterende meisjes stil
aan een soort kermisat trakt ie 
gaan worden, voor een publiek 

dat meer voor de meisjes komt 
dan voor de sport. 

BRAVO VOOR ANDERLECHT 
Na de wedstrijd op Manches

ter verloren te hebben met 
3-0, heeft Anderlecht op eigen 
veld sportief weerwraak geno
men door met 3-1 te winnen. 
Eindbilan wordt 4-3 voor Man
chester, en daarmee is Ander
lecht andermaal gewipt uit de 
Europabeker. Maar eervol, dat 
dient gezegd. 

De ploeg heeft er verleden 
woensdag eer prima wedstrijd 
van gemaakt. Gebiedt de objek-
tiviteit te zeggen dat Manches
ter, met een ruime 4r0 voor
sprong na enkele minuten de 
indruk gaf de zaken wel heel 

licht op te nemen, dat neemt 
niet weg dat de Brusselaars 
(nou ja . ) sportief en knap een 
prijzenswaardige inspanning 
leverden. Daarvoor : b ravo! 

« MOESJ AF » 
Het moet wel zijn dat een 

voetbalwedstrijd als Ander-
lecht-Manchester van het aller-
giootste belang is voor het le
ven onzer natie, als we mogen 
voortgaan op de ruimte die alle 
nieuwsmedia er hebben voor 
ingeruimd Wij, kontrarie als 
altijd, vragen ons toch af of het 
nodig is, de nieuwsuitzendin
gen van de TV te onderbreken 
zodra de shotterij gaat begin
nen Zoals wij ons ook afvragen 
of het abseluut nodig is dat 

« Les Sports » precies negen en 
een halve bladzijde volkladt 
met proza over de match. En 
foto's natuurli jk. Welke straffe 
zou dat allemaal gelezen kr i j 
gen ? Wij kunnen het niet, 
evenmin als wij ze zouden kun
nen vullen. Van har te dus 
«moesj af» voor de moedige 
lezers en reporters. 

BIGAMIE 
De basketbalsport heeft wel 

enkele zeer eigenaardige karak-
t rekken in ons land. Eén ervan 
is het feit dat sommige t ra iners 
twee klubs coachen. Zo onder 
meer Guy van den Broeck, die 
Oxaco t ra int en tegelijk coach 
speelt voor Standard. Het feit 
dat de Luikenaars voor binnen
lands gebruik beroep doen op 
een tweede coach Decombe, 
neemt niet weg dat Guy the 
big boss is, zoals hij dat open
lijk is in internationale wed
strijden. Eens per week leidt 
hij t rouwens persoonlijk de 
training. 

In principe zien we er geen 
bezwaar in — de basketsport is 
kommercieel of ze is het niet 

r i l t ' 

Dank zij spuitjes, die zijn pijn verlichtten, kon Depireux zijn heroptreden doen hij Standard. Hier 
schiet hij naar het doel va n Gantoise. Maar ernaast... 

— maar we begrijpen niet goed 
hoe coach Guy het klaar speelt 
als Oxaco en Standaard tegen 
elkaar spelen. Dus misschien 
toch maar best, zoals velen 
vragen, aan dergelijke «biga
mie » een einde te stellen. 

YOLKSVERMAAK 
We schreven hier vroeger a l 

wel eens dat de duivensport 
ook naar een zeker professio
nalisme schijnt te evolueren. 
In deze mening worden we ge
sterkt , wanneer we lezen wel
ke sommen de duiven opbrach
ten van een onlangs overleden 
«liefhebber ». 

Een stel jonge duiven werd 
verkocht voor een half miljoen. 
Voor 134 oude duiven werd 1,8 
miljoen betaald, hetzij een ge
middelde van een kleine 15.000 
frank per duif. Voor 20 werd 
echter meer dan 20.000 frank 
betaald, en de duurste drie gin
gen weg voor 50.000, 65.000 en 
108.000 frank. 

Nu kan men wel zeggen dat 
in deze «spor t voor de kleine 
man » de duiven het moeten 
doen, maar we zien toch nie t 
goed in hoe die kleine man nog 
een kans maakt met zijn «lief
hebbersduif kens » tegen de 
mannen die de prijs van een 
wagen willen geven voor een 
duif 

WEER NIET GOED 
Er wordt over de vlaamse 

televizie al zoveel kwaad ver
tel , dat we in feite een beetje 
beschaamd zij alweer met kr i
tiek te moeten afkomen 

Het IS echter opvallend hoe 
ver het teeveetje achterblijft 
bi.i de radio, voor wat betreft 
de s p o r t Al wie bijvoorbeeld 
regelmat ig « sportnlagazine » 
volgt op de radio en daarnaas t 
de TV-uitzendingen neemt, zal 
daarmee volledig akkoord gaan. 
Enerziids op de radio een kri
tische benadering van het fe
nomeen sport, op een breed 
menselijk vlak gehouden; an
derzijds op de TV een afdreu-
nen van uitslagen, met een 
p ren tu erbij en een benade
ring van de sport die eerder 
aan vedet tenkul tus en fan-atis-
me doet denken. We worden 
he t stilaan beu onze sportre-
porters elke keer op hun. . . t e 
zien vallen als een koereur of 
een shotter zijn werk een beet
je naar behoren gedaan heeft. 

VERBODEN TOEGANG 
BETALERS EN PROFITEURS 

Ons doip jloieett, zoals dat heet. 
Nu 2k)u het gemeentebestuur er zelfs 
aan denken een lap grond te kopen, 
om daaiop een voetbalveld aan te 
leggen. Later waai schijnlijk nog an
dere sportvelden. In één woord : er 
wordt aan gedacht een sportkompleks 
te bouwen. Het is daarbij vanzelf
sprekend dat het voetbalterrein zal 
bespeeld woiden door onze geliefde 
klub die het, vermits hi] dc^i lopend 
iiecht (of helemaal niet) bij kas is, 
van de gemeente zal huren voor de 
gebtuiketijke simbolische frank en 
klassieke spek. 

ledereen vindt dat prachtig, mo
dem, V001 uitstrevend. En dat zeiden 

we ook tijdens onze wekelijkse ver
gadering bij de Charel. Natuurlijk, 
de gerimpelde nonkel Georges moest 
weer de dweerse uithangen. 

« Ikke *, zei hij, < tk vind dat van 
bijlange niet sjiek. Kontrarie. Dat ze 
hier sportgelegenheid gaan maken, 
alabonneur, het is niks te vroeg. Dat 
ze daarvch}! grond kopen, best. Dat 
ze daar een terrein op aanleggen, 
puma >. 

« Maar met dat verhuren aan de 
klub, daarmee ga ik niet akkooid >. 

« Ge moet eens goed weten, dat 
woidt allemaal betaald met onze 
centen. Vermits de klub dat terrein 
krijgt voor een appel en een ei — ge 

zult zien dat de gemeentewerklieden 
het door de duurnog zelf zullen moe
ten onderlfouden — profiteert de 
klub om te beginnen van onze cen
ten. En de klub, dat is niet iedereen. 
Wat ze (A)k vertellen, dat is geen 
kwestie van openbaar nut. Dat is een 
kwestie van betalers — zuij — en 
profiteurs — de klub ». 

« Maar er is meer. Van zodra de 
klub huurder is, ook voo? die jrank 
en die sjiek, mag hij — en moet hij 
van de bond — aan de ingang een 
groot bord aanbiengen, met daarop 
zoiets als « verboden toegang *. Als 
onze kinderen dan eens willen spelen 
op het dk)oi ons betaald terrein, dan 
moeten zij eerst ltd worden van de 
klub Dus voorwaarden vervullen. 
Dus met vrrj beschikken over iets 
dat ontworpen en betaald werd tot 
nu' van iedereen ». 

« Ten dei de, als ik mijn eigen ter
rein wil betreden, want ik heb het 
zelf betaald, dan'moet tk entreegeld 
betalen. Van dat entreegeld gaat het 
bestuur van de klub bij manier van 
spreken sigaren smoren en pinten 
drinken en de spelers betalen, die 

nochtans al gratis op mijn terrein 
mogen spelen >. 

« Hawel, dat vind ik allemaal niet 
jutst ». 

« Gemeentelijk sportveld. Goed ' 
Ab het ts om te verhuren, dan aan 
de volle prijs, zodanig dat de gemeen
te mijn centen met uitgeeft ten i^or-
dele van enkele mensen. Maar in dat 
geval laat men dat beter over aan 
parttkulieren. En als het werkelijk is 
voor openhaal nut, dan maar een 
terrein dat niet verhuuid wordt, 
maar openstaat voor tedereen, des
noods ook voor de klub zonder dat 
die er dan iets aan te zeggen heeft ». 

Met die redevoering heeft nonkel 
C orges zich een boel nieuwe vijan
den geijkt. Zowel tn « sportieve » als 
in « politieke * kringen. 

Maar wij kunnen hem troosten 
met de mededeling dat hij niet al
leen staat met zijn mening. In een 
uitzending voor de waalse televizie 
zijn er nog mensen die opvalling ko
men verdedigen, zij het dan in beter 
gekozen woorden en zonder onze ge
meentevaderen op de tenen te trap
pen. 
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Hef Oberbayern Orkest 
regelmat ig te beluisteren in de 

Dor tmunder Th ier Brau Hoven 
Informeer eens naar de prijs 
van deze publiciteit. 
Het zal U verbazen, hoe fel 
hij meevalt. 

Roger Moens, Kasteelstraat 145, Strombeek, tel. 02/79.30.78 

LICHTREKLAMEN 

NEON VERRESEN 

Tel.: 03/51.72.41 

Vordensteinstraat 69, SCHOTEN 

in alle 
opzichten 
ruim van inhoud 
de ideale machine voor elk gezin: want een klein 
gezin gebruikt evenveel kasserollen als een groot 

volautomatisch 
kies het gewenste programma, driik op de toets 
en'alles gebeurt automatisch* 

wast kasserollen en braadpannen 
de vijf krachtige sproeiarmen wassen iedere 
kasserol brandschoon 

droogt perfect 
de nieuwe ontdampingsinstallatie bevordert het 
volledig en snel drogen 

anstruita 
Etn J. VAN ASSCHE & 0° n.v. 
Schaarbeeklel 636/638, Vilvoorde 1 
Telefoon: 02/51.25.91 

t 
De Bond van Grote en Jonge Gezinnen meldt U 

het afsterven van 

Luc-Henri Van Louwe 

Vrederechter van het Kanton Gistel 
geboren te Zarren op 5 mei 1904 en godvruchtig overleden te 
Veurne op 28 november 1968 in volle overgave aan Gods H. Wil . 

Ondervoorzi t ter van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen 
Beheerder van het Nationaal Verbond van Grote Gezinnen 
Provinciaal Voorzit ter B G J G West-Vlaanderen 
Kommissaris van het Woningfonds B K G. 
Erevoorzitter van de V Z W Gezinsvakantie 
Lid van de Raad van Beheer « België in de Were ld » 
Lid van de Raad van Beheer van de Rijkskas voor Kinderbijslag 

aan zelfstandigen 
Beheerder van verschil lende para-verenigingen van de B.G.J.G. 
Off ic ier in de Kroonorde - Ridder in de Leopoldsorde 
De teraardbestelling heeft plaats gehad te Gistel op donderdag 
5 december 1968 om 11 uur. 

Troonstraat 125, Brussel 5 

Begrafenisonderneming Casteleyn, Gistel - Tel. ; 059/280 84 

OP JACHT MET DE KAMERA ! 
Geen enkele reis is zó aangenaam, zó boeiend of 
zó afwisselend als een fotosafari. Oost-Afrika stelt 
haar natuurrezervaten, een prachtige fauna en flora, 

voor U open. 
Wij bieden U 8 verschillende reismogelijkheden. Op 
verzoek laten wi j U onze kleurenfolder geworden, 
waarin U het gedetailleerd programma van deze rei

zen vindt. 
Deze reizen zijn zeer voordelig. Reeds van 14.275 fr. 
af kan U een 16-daagse reis naar dit « wonderland » 

ondernemen. 
Inlichtingen en inschrijvingen : V.T.B.-sekretariaat, 
St. Jakobsmarkt nr. 45 te Antwerpen, in al onze kanto-

ern of bij Uw plaatselijke vertegenwoordiger. 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

$tendoardultvoerfno D D B %# B T 
Poort gan» in aluminium. OmlIJtilng D K C V C I 
in gephosfateerde itaaiplaat. O 'S n O O 
Zeer lichte bediening. Z O U » ö 
Automatische sluiting. 
Voordelige prljxen. 

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

ZONHOVEN-
Weierstraan 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 
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Na de t ja-neen-ja-toch 100.000 of niets » 
Tan Stevens en Elias heeft onze roemruchte 
B R.T. weer een nieuw schandaal aan zijn 
bekrompen mast gehesen : de afschaffing van 
de programma's van het vlaams nationaal 
gasiprogramma. Kommentaren weken zich 
hier en daar los. Al te schuchter tijdens de
zelfde week dat salon-socialist Geldolf meen-
de te moeten interpelleren over c het teve^ 
aandacht schenken in de B R T . aan de ex
tremisten » (w^aar hij en zijn bourgeois-B.S.P. 
zeker niet meer hij zijn) en tijdens de week 
dat Jos Van Eynde weer maar eens de oude 
link8-rechts-spoken bovenhaalt rond de kuHu-
rele autonomie. 

Neo-historikus Paul-Henri Spaak heeft in 
een late opwelling van « juist-is-juist » toe
gegeven, dat hij en zijn patriottische vrienden 
slechts door domheid van de nazis ontsnapt 
zijn aan het incivieke avontuur. Of wie heeft 
aninestie nodig ? 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Was de eerste krant om het bericht op l« 

nemen over de B R T.-willekeur tegen de 
vlaams^nationalisten De dag daarna gaf het 
blad reeds zijn eigen kommentaren, waarmea 
elk demokraat in dit land zal moeten instem
men. 

« Tans is de zaak van de ideologische uit-
«endinxen fieregeld. In feite behouden de drie 
grote politieke stromingen hun uitzendingen, 
maar de VU krijgt niet meer dan de acht 
maal een kwartier. Volgens de BRT kan de
ze partij geen aanspraak maken op « ideolo
gische » uit/.endingen, omdat zij niet tot een 
aparte ideologische stroming behoort. 

De liberalen daarentegen, die «ideologisch» 
bekeken, thuis horen bij de vrijzinnigen, net 
zoals de socialisten, krijgen wel eigen «t ideo
logische » uitzendingen, nl. zes maal een gast-
programma van een half uur. En dit ondanks 
het feit dat deze partij in Vlaanderen min
der verkozenen telt dan de Volksunie. 

Deze regeling is nog minder aanvaardbaar. 

Restaurant SYLVIA 
Spoormakersstraat 67, Brussel 
Tel. 02/12.07,23 
(tussen Grote Markt en St. Jansplein) 

KERSTMIS : MENU van 225 F 

- Zeelandse oesters o f 
schuim van leverpastei 

- Lucullusinapje 
- Eend met sinaasappel of 

Steak « Café de Paris » 
- Kerststronk 
- Zoete hapjes 

OUDEJAARSAVOND : MENU van 325 F 

- Krabcocktail of Zeelandse oesters 
- Andaloezische roomsoep 
- Kip Sylvia 

Appelmoes Reinette of gemengde 
salade of Médai l lon a l'Espagnole 
Croquetten 

- Fruitschaal in marasque gedoopt 
- Coti l lons 

Kontaktdag 

Gemeente

mandatarissen 

H e t V l a a m s - n a t i o n a a l S t u d i e c e n 
t r u m r i c h t op z a t e r d a g 1 4 d e 
c e m b e r a.s. v a n 9 . 4 5 u u r a f in 
h e t S c h e l d e h o f , O u d e K o o r n -
m a r k t 1 6 t e A n t w e r p e n e e n k o n 
t a k t d a g in voor a l le g e m e e n t e 
m a n d a t a r i s s e n v a n de V o l k s u n i e . 
M r . H u g o S c h i l t x , e r e - v o o r z i t t e r 
h o u d t de o p e n i n g s t o e s p r a a k , m r . 
| . V e r n i e r s h a n d e l t over « D e I n -
t e r k o m m u n a l e » . N a h e t m i d d a g 
m a a l vo lg t e e n d e b a t . 

als men bedenkt dat de uitzendingen over 
de « Katolieke gedachte en aktie » strikt ideo-
logisch-religieus worden gehouden, terwijl de 
socialistische en liberale « ideologische » uit
zendingen doorgaans verkapte partij-propa-
ganda zijn. Indien de BRT de scheiding tus
sen ideologie en politiek eerlijk en strikt wil
de doorvoeren, dan mocht zij maar twee 
soorten ideologische uitzendingen toelaten : 
katolieke en vrijzinnige, met daarnaast poli
tieke uitzendingen, verzorgd door de diverse 
partijen. » 

VOLKSGAZET 
Op het ogenblik dat lijn B.S.P.-poten

taatjes mee geestelijk-repressietje spelen via 
de plaatskens in B.R.T.-beheerraden en der
gelijke (ver boven het B.S.P.-procent bij de 
verkiezingen) hangt Jos Van Eynde, de sektn-
rist bij uitstek, al maar vast de jammervlag 
uit in verband met de kulturele autonomie. 
Wat moeten de vlaams-nationalisten dan 
zeggen ? Die hebben ondanks hun achter
uitstelling door kerkelijke en staatse hoge 
heren nooit geschroomd, de strijd voor hun 
opvattingen te strijden. 

« Wij zullen nooit verdragen dat Vlaande
ren door kultuurautonomie zou terugvallen 
in een bekrompenheid waaronder het al te 
zwaar en al te lang heeft geleden — en niet 
door de schuld van Walen en franskiljons, 
zoals sommigen zich laten wijs maken. 

Men zegt ons dat in dit opzicht iets is ver
anderd. 

Wij vragen niets liever dan het te kunnen 
geloven. 

Maar dat men ons daa de verzekering en 
de waarborg geve bv. 

1) dat de tijd voorbij is dat schrijvers van 
prijzen worden beroofd of worden vervolgd 
omdat in hun boeken andere maatstaven 
worden aangelegd dan die van de katolieke 
meerderheid; 

2) dat het gedaan is met de « gezuiverde » 
bibliotheken en kunstgalerijen en met open
lijke of beschaamde censuur; 

3) dat men ermee zal eindigen pogingen 
te doen om de pers te nionopoliseren en de 
massamedia om te buigen tot openlijke of 
geniepige middelen tot eenzijdig kulturele 
beïnvloeding of politiek proselytisme in één 
enkele richting; 

4) dat de minderheid op het gebied van 
betoelaging en benoemingen niet in de ver
drukking zal blijven en niet zal gedwongen 
worden om elke frank en iedere plaats af 
te bedelen. Wij willen geen vrede nemen 
met kruimels, terwijl anderen, gebruik ma
kend van hun meerderheid, triomfantelijk 
rond een welgevulde tafel zitten en zich te 
goed doen aan een rijke dis... die ook door 
ons wordt betaald. » 

DE STANDAARD 
Vond op het ogenblik dat we dit schrijven 

nog geen woord van vermelding of afkeu
ring over de diktatuur van de partikraten in 
de B.R.T.-beheerraad waar ook de Sap-
schoonbroer, Standaarddirekteur De Smae-

Ie, als C.V.P.-zetbaas fungeert. Wel had Ma-
nu Ruys het over de kikker-en-os houding 
van GeldoH bij diens interpellatie in de ka
mer tegen « het te veel aan vrijheid van de 
B.R.T.-joemalisten ». 

« Maar Geldolf heeft het aksent eenzijdig 
op één enkel aspekt van het probleem ge
legd. Op de sektor waar de misbruiken nog 
het meest onschuldig zijn : de reportage. 
Maurice de Wilde weet best dat ook diege
nen die zijn talent en zijn overtuiging waar
deren, soms menen dat zijn bericht te geën
gageerd is. De kritiek van de interpellant 
was dan ook niet helemaal foutief. Maar 
het is toch zo, dat in de meeste enquêtes 
van De Wilde het pozitieve doorweegt. Het is 
jammer dat Geldolf zijn zware aanval niet 
veeleer richtte op de meer fundamentele 
problemen van de TV-informatie : de cen
suur, de bescherming van het publiek tegen 
de infantiele kwis- en songfestivals, de sadis
tische knokfilms, het recht van de TV om 
het publiek voor te lichten over al die dra
ma's die op onze maatschappij wegen en die 
tans taboe zijn. 

Geldolf moet vooral ook leren — maar die 
raad zal hij wel niet willen horen — hoffe
lijk te zijn. Hij is reeds een politikus met 
ervaring, maar de ervaring die hij van de 
Wetstraat heeft, is nog zeer jong. Hij weet 
nog niet dat de hoffelijkheid een van de 
sterkste wapens is van de parlementaire de
bater, ï 

HET VOLK 
Deze krant vat de historische bekentenis 

samen die Spaak voor de R.T.B.-uitzending 
< Télémémoires > heeft afgelegd over de 
houding van de belgische regering in juni 
40 in Limoges. Zij hebben gezondigd door 
b^eerte. Maar de Duitsers haalden de neus 
op voor hun < oneerbare i voorstellen. 

« Na de rede van Reynaud tegen België 
eu de Koning is er bij de uitgeweken minis
ters paniek geweest, een woord dat Spaak 
niet gebruikt, maar dat hij omschrijft. Rey
naud wou slechts een alibi hebben voor de 
Franse ondergang. De Belgische ministers 
werden van dat ogenblik af door de Fran
sen als quantité négligeable beschouwd en 
als dusdanig ook behandeld. 

Toen is de vraag gerezen : gaan wij naar 
Engeland of gaan wij naar België terug ? Er 
werd onder de ministers gestemd en er was 
een meerderheid om niet naar Engeland uit 
te wijken. Spaak was bij degenen die niet 
van Engeland houden. Alsdan is er een 
dokument vertrokken naar Brussel om de 
toestand van de ministers te regelen maar, 
gelukkig, aldus de h. Spaak, hierop is nooit 
een antwoord gekomen. Dat heeft ons gered. 
Wie weet wat ons lot zou geweest zijn in
dien dit antwoord wel was gekomen. » 

HETSTRIJDERSBUD 
Geeft nog maar eens een artikel (vertaald 

waarschijnlijk) van N.S.B.-hoofdman Pollet 
« tegen de amnestie ». Deze razende der-
wich van het j zuivere Belgendom » vaart 
nog maar eens los tegen Borms en Wies 

^ ^ 5 ^ tf'**^ 

De ene belegging is de andere niet. 

Zo zijn investeringen in bouwgronden steeds veilig tegen 
elke vorm van muntontwaarding. En, als u die investering bij 
de Groep De Bondt piaatst,is ze nog extra-renderend ooit: 
8 % nettowinst. Immers, De Bondt seieideert zijn gronden 
uitsluitend op liun hoge winstwaarde en behartigt de 
belangen van zijn investeerders tot het uHerste. 
Een waarborg hiervoor: de Groep De Bondt belegt 50 % 
eigen liapitaal in o\k van haar projekten. Vraag nu, 
overigens geheel vrijblijvend, onze uttgebreide brochure. 

I|lll 
Groep De Bondt 
promotors van bouwgronden 
en woonplanning 

Coremanssiraai 22 
Berohem-Antwerpen 
Telefoon 03/3018 85 Ctl.) 

Moens. Volgend artikel tegen Spaak, Pierlot 
en konsortium ? 

« Geen kwestie dus de incivieken te ver
goeden wanneer de oorlogsslachtoffers nog 
steeds op uw vergoeding wachten. 

De vlaamse extremisten hebben meer dan 
20 jaar nodig geacht om eindelijk Ie begrij
pen dat de martelaar Borms fel gerodeerd 
was. Ze hebben hem laten vallen maar dit
maal is Wies Moens als voorbeeld van het 
slachtoffer der repressie gekozen. 

Het voorbeeld is zeer slecht gekozen. 
Wij hebben in « Het Strijdersblad » van 

15 februari 1%8 over deze bij verstek ter 
dood veroordeelde bij vonnis van 17 mei 19.Ï7 
uitgeweid, en besloten o: Geen amnestie voor 
Wies Moens ». 

Wat de bannelingen betreft is deze zaak 
zeer eenvoudig. 

Ze voelden zich zo schuldig dat zij bü de 
bevrijding het geraad/aam hebben gevonden 
het hazenpad te nemen. 

Het gaat niet op misdadigers (want de 
bannelingen zijn geen kleine incivieken) die 
zich aan hun straf hebben onttrokken door 
de vlucht nu te belonen door lankmoedig
heid. » 

HET VRIJE WAASUND 
Iemand die allang geen amnestie meer te 

krijgen heeft van de belgische hyenas is on
ze senator dr De Paep. In een grootse vie
ring waar heel de streek aan deelnam, werd 
zijn zeventigste verjaardag gevierd. Dit week
blad gaf een ruim levensverslag waaruit wo 
het volgende knippen ter lering van de pa
triotten, die nog altijd niet begrepen hebben 
dat onze maatstaven andere zijn dan de 
hunne. 

« Dan kwam de oorlog. In 1943 werd goe-
verneur de Vos geschorst en dr. de Paep 
werd als oudste deputatielid automatisch 
waarnemend goeverneur. Na hem werd 
Achiel Verstraete benoemd, die thans in Ar
gentinië verblijft. 

De waanzin van de repressie veroordeelde 
dr. G. de Paep tot 12 jaar hechtenis. De ge
niepige invloeden die hierbij speelden laten 
we uit zin voor fatsoen onbesproken. Na vier 
jaar gevangenis kwam dr. de Paep te Beve-
ren terug. De voorzitter van het Hof van 
Beroep te Brussel verklaarde dat uit heel 
het dossier de Paep bleek dat slechts één 
persoon, die daarbij betrokken was, nergens 
gelogen had, en dat dit de beschuldigde zeil 
was ! Op 14 dagen tijds werden te Beverenr 
meer dan 13000 handtekeningen verzameld 
op een petitie ter vrijlating van dr. G. de 
Paep. Meer dan ilOO mensen kwamen hun 
handtekening ongevraagd ten huize van de 
arts zetten. Toen hij thuiskwam stroomden 
de bloemstukken van de bevolking ter ver
welkoming toe. 

W. LUYTEN. 

Groepen en maatschappijen 
allerhande I I ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER 6RAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van 
de dag van het laar middag
en avondmalen aanbieden 

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfcar. 
Nadien krijgt U gratis gedu 
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten 
Middag- sn avondmaal bi groep 
gezellig flfn goad ar qoedkoop 

Inlichtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven Tel (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Hulst* Tel (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen Tel. (03)31203'/ 
Of KLAROEN 

Aaltt Tel (053)22853 
Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 

Tel. (02)18.74.89 
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beweglngs^fflzer 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
KOLPORTAGE 

Zondag 22 dec. op het « Zuid », 
vertrek om 10 uur café Odal, Bal-
laerstraat 80, Antwerpen. 

V.L. AUTOPLAAT 
Hel enige kenteken dat beant

woordt aan de internationale nor
men. Zwarte letter op wit ovale 
veld. 20 fr. Te koop op het sekre-
tariaat Oude Koornniarkt 28, Ant
werpen. 

GALABAL 30 NOV. 

De « Vlaamse Aktie. en Kuituur-
gemeenschap » deelt mee dat het 
galabal voorzien voor heden 30 no
vember niet doorgaat wegens het 
overlijden van de heer Slosse E. 

Het galabal wordt verschoven 
naar zaterdag 15 februari. Kaarten 
blijven geldig. Mensen die reeds 
kaar ten kochten en wie de nieuwe 
datum niet schikt, gelieven dit me
de te delen aan de heer Torfs Frank 
Carnotstraat 131, Antwerpen, tel. 
36.62.24. De gestortte sommen zul
len dadelijk worden terugbetaald. 

ABONNEMENTENSLAG 
Vraag uw buur, vriend, familie

lid of kollega een abonnement te 
willen nemen op het grote familie
blad « Wij » van de Volksunie. 300 
fr. per jaar. 170 fr. voor 6 maand, 
95 fr. voor 3 maand. In onze afde
ling Antwerpen stad stort men liefst 
op postrek. Bergers G., Antwer
pen I met als postchecknr. 61.75.11. 

Berlaar 
VLAAMSE KRING 

Heden zaterdag 7 december om 
20 uur in de Parochiezaal, Markt, 
Berlaar, jaarlijks winterbal van de 
Vlaamse Kring. Orkest Tijl Uilen
spiegel onder leiding van L. Ser-
neels. Inkom 30 fr. 

Borgerhout 
BRUSSEL VLAAMS 

Volgende \i i jdag, 13 december te 
20 uur, gaat in de zaal Century, 
Drink te Borgerhoul, de avond door 
ingericht door de Vlaamse Volks
beweging, üavidsfonds en Willems
fonds. Aangezien op deze avond on
ze gewone maandelijkse ledenver
gadering plaats heeft, wordt deze 
vergadering gekoppeld aan deze van 
de feestavond in de zaal Century, 
onder het motto « voor het Neder
landstalig Onderwijs in het Brussel
se «. 

Borgerhout bijt de spits af, neemir 
het initiatief en wil daarmee de an
dere gemeenten aanzetten eveneens 
van wal te steken door daadwer
kelijke steun, die ten goede moet 
komen aan het Vlaams Onderwijs 
Centrum (V.O.C.) Brussel, want 
propaganda, folders en wat al meer 
kost geld. De heer Corluy onder
streepte tijdens een perskonferentie 
dat dit slechts een begin is, dat er 
een autokaravaan met mikrowa-
gens gepland werd evenals een 
grootse inzameling door de jeugd, 
dankte de heer Sledsens die het 
erevoorzitterschap aanvaardde, 
spandoeken in de gemeente liet 
aanbrengen en tevens hef welkom
woord zal uitspreken op 13 decem
ber 

t e n woordje van lof ook voor de 
artiesten die tegen gunstloon hun 
medewerking verlenen. 

Kaarten (30 fr.) te verkrijgen bij 
de hh. Wouters, Ossenblokstraat 18 
tel. 35.88.46, Corluy, Generaal Ei-
senhowerlei 22. Tel. 35.07.83 en Ka-
lel Eykens, Weversfabriekstraat 40, 
tel. 35.56.10. Kaarten worden aan 
huis afgeleverd. 

Sprekers : de heren Claes (V.U.), 
R. Derine (C.V.P.-schepen van Ant
werpen) en namens het Willems
fonds viel er nog geen beslissing. 
Oud-minister Vanderpoorten is el
ders weerhouden, doch liet de in
richters weten dat hij met de doel
stellingen volledig akkoord gaat. 

Omlijsting : Miek en Roel, Hugo 
Raspoet, Kor Van der Goten en 
Louis Verbeeck. 

Financiële steun op postrekening 
44.94.07 van de VVB, Borgerhout. 
Ook kleine bijdragen worden in 
dank aanvaard; een briefje van 20 
fr. onder gesloten omslag zenden 
iaan de heer Stefaan Swiers, Serg. 
De Bruynestraat 18 te Borgerhout. 

KOLPORTAGE 
Onze maandelijkse kolportage 

gaat door zondag 13 december. Bij
eenkomst te kwart voor tien bij de 
vriend Bert Verbeelen, Jozef Pose-
naerstraat 37. 
ABONNEMENTEN EN 
LEDENSLAG 

Die gaan onverminderd voort. 
Wat Wij betreft, houden wij de kop 
met. gezamenlijke inspanning. 

Adressen bezorgen, of noteren, 
tijdens de kolportage de eerste 
stap zetten terwijl er weer anderen 
druk bezig zijn met het ontvangen 
der lidgelden, want ook dat moet 
binnen een bepaalde tijd van de 
baan. 

Adressen mede delen aan de 
dienst organizatie: Piet Willems, 
De Winterstraat 14, Borgerhout. 
Tel. : 36.43.08 of aan de propagan
da : Gerard Strome, Ketsslraat 90. 
Ook bij de andere bestuursleden 
komt men terecht. 

Borsbeek 
SUKSESVOLLE AKTIE 

Op onze algemene ledenveigade-
ring, waarop ook tal van niet leden 
van 25 november, sprak senator 
Wim Jorissen over de politieke ak-
tualiteit. Ook van de zijde van de 
plaatselijke CVP was er voor deze 
voordracht goede belangsteling en 
Wim Jorissen kreeg een flinke do-
zis vragen te beantwoorden. 

Onze kolportage van zondag 1 de
cember was eveneens een meeval
ler. Met zes m a n verkochten we 150 
nummers , hoogste aantal tot nu toe 
bereikt. Abonnementen- en leden
slag zijn ook op dreef geraakt. 

Ekeren 
WERKVERGADERING 

Maandag 9 december 1968 om 
20.30 uur, in ons lokaal « D E 
BONTE OS », Ka pelsesteenweg 
351, Eekeren-Donk. Abonnemen
tenslag en nieuwe ledenaanwerving. 
Vooraf, om 20 uur, bestuursverga
dering. 

KOLPORTAGE 
Zaterdag 14 december 1968 

laatste kolportage van 1968 te 
Ekeren-Zilverhoek (Kapelsesteen-
weg). 

Bijeenkomst aan de kerk Zilve-
renhoek om 14 uur. 

Grobbendonk 
KOLPORTAGE 

Zondag 15 december kolportage 
met «Wi j» . Nader bericht volgt. 
LEDENVERGADERING 

Donderdag 19 december te 20 u.: 
leden- en simpatizantenvergadering 
in het lokaal bij Van Houwe, Kerk
plein, Grobbendonk. Sprekers : 
volksvertegenwoordiger Jo Belmans 
en senator Edgard Bouwens. In
leiding : Mr. Francis Anthonis, kan
tonaal afgevaardigde. 

Herentals 
BAL 

Onze Flaminj^anten « Dans-in» 
Nacht werd een reusachtig sukses. 
De opkomst overtrof werkelijk alle 
verwachtingen. Aan alle medewer
kers onze hartelijke dank. 

Herenthout 
WARD HERMANS 
SPREEKT 

Zaterdag 14 december te 20 uur 
lokaal : De Nieuwe Kroon, Markt, 
8 over de frontbeweging gegloeid 
uit de Ijzertragedie. 
GEBOORTE 

Bij ons bestuurslid Carl Cam-
bré kreeg Tilly een lief zusje geker
stend Tinneke; terwijl het jonge 
gezin van zijn broer, ons medelid 
Ludo Cambré enkele dagen later 
verrijkt werd met een flinken zoon 
Ludo. 

Onze hartelijke gelukwensen. 

Hoboken 
SINTERKLAAS LEIDT DE DANS 

Tijdens het 7de V.U.-bal, op 14 
december, te 21 uur in de zaal 
Breughel, Kioskplaats 84, Hoboken, 
komt de goede Sint van ons af
scheid nemen alvorens af te reizen. 

VERGEET-JE-MIJ-NIET 

O p 14 december, 21 uur, 7de VU-

hal, zaal Breughel, Kioskplaats 84, 
Hoboken. Toegangsprijs : 25 fr. Met 
« The Raindrops ». 

Hoevenen 
STICHTINGSAVOND 

Hoevenen rukt zich los. Op 20 
november jl. werd in een bomvol 
« Krekelhof » onze nieuwe V.U.-
afdeling gesticht. 

Volksunievrienden uil het omlig
gende waren op deze avond aan
wezig . 

Dr. Goemans, volksvertegenwoor
diger hield een ingetogen « In me
moriam Etienne Slosse ». 

Staf de Lie belichtte, één onzer 
\ oorvechters in de Polder : Stan 
Verhoeven, zo pas overleden, en 
beloofde ons tevens de sterke steun 
van het ganse Poldergewest. 

Talrijke leden kozen eenstemmig, 
geleid door onze arrondissement
voorzitter Frickel, volgend bestuur : 
voorzitter : R. Fransen; sekretar is : 
B. Moortgat; penningmeester : E. 
Havermans; propagandaleider : F. 
Huygen; organizatie : W. Van 
Damme. 

Tot slot sprak onze voorzitter, na
mens het bestuur, zijn dank uit aan 
allen. 

KapeNen 
KOLPORTAGE 

Zondag 8 december te Stabroek. 
Bijeenkomst te 10 uur bij V. Le-
naert. Bevrijdingslei 29, Kapellen. 

Kiein Brabant 
OPEN GESPREKSAVONDEN 

Als inzet van een reeks open ge-
si)reksavonden wordt op zaterdag 
14 december om 20 uur in café De 
Eenhoorn, Stationstraat 30 te Bor-
nem een dialoog gevoerd tussen 
vakbondsafgevaardigde Theo De 
Block en Volksimie-senator Edgard 
Bouwens over arbeiders-problemen. 

Iedereen wordt verwacht om zijn 
woordje mee te spreken. 

Mechefen 
FEESTAVOND 

Op zaterdag 7 december 68 Ie 20 
uur stipt boven op de nova-toren 
(Nekkerspoel) in het weelderig nova 
restaurant, met panoramisch uit
zicht op de hoofdstad der Neder
landen richt de VU-afdeling Meche-
len een koud buffet in met zalm, 
tomaten-garnaal, opgevulde hesp, 
rosbief, pr ima bediening, interna
tionale tv attrakties, dans, dansmu
ziek, gezellig samenzijn, plezier en 
kameraadschap tot in de vroege 
uurtjes enz. Al het vorige inbegre
pen tegen de prijs van 120 fr. per 
man of vrouw. Drank niet inbe
grepen. 

Het aantal plaatsen is beperkt. 
Daarom doet u er best aan onmid
dellijk over te schrijven op p.c.r. 
60.19.72 van A. Van de Werf, Da-
lenborchstraat 12, Mechelen (tel 
11471), of aan huis bij onze penning
meester. 

Merksem 

Onder ietwat lagere opkomst dan 
gewoonlijk, hielden we op 28 no
vember onze ledenvergadering. De 
voorzitter Droogmans dankte in 
een kort jaaroverzicht het bestuur 
in zijn geheel, voor de voorbeeldige 
en hartelijke samenwerking. 

Penningmeester Lieven Kalingart 
gaf een overzicht van de financiële 
toestand. 

Renaat Devriendt voor de propa
ganda. Geert Meeus voor de orga
nizatie en de sekretaris voor het 
sekretariaat, gaven elk een over-
zicl«? van het voorbije jaar. 

De sekretaris onderlijnde het 
werk van onze Vrouwenafdeling, 
ziekenbezoek, bezoek aan bejaar
den, kerstgeschenk voor onze sol
daten, en voornamelijk het prach
tig kerstfeest voor kinderen en 
kleinkinderen van onze leden. 

Na enkele beschouwingen van 
onze mandatarissen in de gemeen
teraad Lieven Kalingart en Karel 
Van Bockel over hun werk in de 
gemeenteraad en ook daar buiten, 
gaf Rik Geelen, voorzitter van de 
VI. Kr. Groeninghe een overzicht 
van de prestaties van de Kring. 

Het optreden van de heer Joz. 
Van der Veken, leider van de 
Vlaamse Woordakademie met een 
uurtje kolder en vlaamse woord
kunst besloot op prettige wijze deze 
vergadering. 

KERSTMIS 

Zondag 22 december moeten onze 
kleintjes voor drie uur namiddag 
op post zijn in Tijl, \ergezeld door 
.grootouders, ouders of een ander 
familielid. 

Indien de kleinen iets kunnen 
xoordraj^en laai ons dat nog weten. 
Aan onze leden die een zoon heb
ben, militieplichtig, en onder de 
wapens, vraagt onze Vrouwenafde
ling onmiddellijk naam, en juist 
soldatenadres over te maken aan 
het .sekretariaat. 

Ranst 
UITBOUWAFDELING 

Vlaming zijn is Volksunie stem
men. Dal deden 1/3 van de kie
zers \ an Ranst. Een zeer gunstig 
reziiltaat dal tans zeker zijn weer
klank moet vinden in de uilbouw 
van onze afdeling, door nieuwe le
den en nieuwe lezers van « W i j » . 
Aan deze (aak is het bestuur van 
Ranst \olop begonnen. 

Nieuwe bewoners van Ranst 
worden door ons met een mooie 
bebloemde sierkaart verwelkomd. 
Steeds kunnen zij, zoals trouwens 
eenieder, beroep doen op het be-
.stuur: J . Bergmans, Rozenlaan 10, 
tel. 79.53.31; B. Brants, Kromstraat 
80; F . Schelfhout, Herentalsebaan 
85, tel. 53.72.07; L. Ducheyne, Ek
sterlaan en K. Buseyne, Rozenlaan 
4, tel. 7955.11. 

Wil vrijdagavond 17 januari vrij 
houden. Jeugd en wetenschap 
staan op de dagorde met volksver
tegenwoordiger M. Coppieters. 

aRABANT 

Brussel 
INZAGE VAN 
KIEZERSLIJSTEN 

Zij die niet zeker zijn op de kie
zerslijsten te zijn ingeschreven kun
nen er zich nog komen van verze
keren ten lokale of aldaar de na
men van vrienden of familieleden 
op te geven. Er blijven maa r en
kele dagen meer over om de rekla-
maties aan de bevoegde gemeente
diensten over te maken. 

SLUITING VAN HET 
UILENSPIEGELJAAR 

Woensdag 11 december te 20 uur 
in de Uilenspiegelkelder, komt de 
rekende vechter Bob Maes met zijn 
kornuiten, een humoristische 
spreekbeurt houden met als t e m a : 
vijf en twintig jaar vlaamse natio
nale strijdhistoriek en Uilenspiegel-
kamp door gans Vlaanderen. 

Dworp 
KALENDER 

St. Niklaasfeest, Gildenhuis 7-12-
68 om 17 uur 30. Ppvoering van 
c. Smidje Smee » door reizend 
jeugdteater Nele. Nadien uitdelen 
.speel- en snoepgoed. 

Er werd gestart met de abonne
mentenslag. 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

Elke dag ter uwer beschikking 
tussen 18 uur en 19 uur. Voor al 
uwe problemen. Devillé Hugo, 
Kerkstraat 22, Dworp. Tel. 567034. 

Koekelberg - Ganshoren 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Voor alle sociale en ziekenfonds
problemen : afdelingssekretaris Ro
ger Van Nieuwenborgh, elke zater
dagmorgen van 10 tot 12 uur in de 
burelen van het Vlaams Zieken
fonds Brabantia, steenweg op Ni-
nove 288, Anderlecht, tel. 23.87.77. 

Leuven 
VOLKSUNIEJONGEREN 

Ontspanningsavond met Johhan 
Van Paemel, Dirk Lambrecht en 
The Green Bank Steppers, op he
den zaterdag 7 december 1968 te 
20 uur in de Kempenland, Oude 
Markt 47, Leuven. 

Steenokkerzeel 
NEDEROKKERZEEL 

Heden zaterdag 7 december met 
de Oberbayernkapel van André 
Baert vanaf 20 uur 30 in de zaal 
« De Molekens », Wambeekstraat 
27, Steenokkerzeel. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
NACHT VAN DE VOLKSUNIE 

Zaterdag 14 december, zaal « De 
Klaroen », oprit autostrade, Aalst, 
« Eerste grote nacht van de Volks
unie Aalst ». Orkest « The Actil 
Club », zang en animatie : Pau l 
Chyssels, attrakties, verrassingeDl 
Eerste dans te 21 uur 30. Inkom f-
50 fr. 

VERKIEZINGSUITSLAGEN 
Door het Studie- en Dokumenta-

tiecentrum van het arr. werd een 
brochure samengesteld met de uifc 
slagen van de verkiezingen van H 
maart . Personen welke hierin be
lang stellen kunnen deze bekomen 
oj) eenvoudige aanvraag aan Willy 
Cobbaut, Dorp 33, Baardegem. Ge« 
lieve 6 fr. in postzegels bij te v o ^ 
gen. Deze brochure is eveneens vei» 
krijgbaar in het lokaal c De 
Vriendschap », Kerkstraat 9, te 
Aalst. 

zoekertjes 
In bedrijven, kapperszaken, w a » 

salons e.d. plaatsen wij gratis en 
zonder enige verplichting een war» 
me • dranken - automaat (koffie > 
kakao). Slechts min. 100 konsump^ 
p-week. Zoeken vertegenwoordL 
voor Antwerpen en omgeving, die 
ons plaatsings-toelatingen kan be
zorgen. Ernstige bijverdienste. Au-
tom. Vandenven, Molenbaan 64, 's 
Gravenwezel — T 153. 

Vlaams ziekenfonds Brabantia 
zoekt plaatselijk losse medewerkers. 
Voor verdere inlichtingen : schrijf 
of tel. naar het vlaams ziekenfonds 
Brabantia, steenweg op Ninove 288, 
te Brussel 8, tel. (02) 23.87.77. Bu
reel open elke dinsdag en vrijdag 
van 16 tot 18 uur, 's zaterdags van 
10 tot 12 uur — T 132. 

Student, lirische kunst en volled. 
humaniora, financiële moeilijkheden 
vraagt werk te Brussel, 4 voormid
dagen in de week. Wie kan iets be
zorgen ? — T 154. 

Techn. ir. 23 jaar, diploma 4 ja
rige kursus, in orde met militaire 
dienst zoekt passende betrekking, 
bij voorkeur provincies Antwerpen 
of Brabant — T 155. 

V.U.-lid 55 jaar zoekt licht werk 
als magazijnier of dergelijke te Gent 
of omgeving. Inl. O. Van Oote-
ghem. Gentbrugge — T 151. 

Herberg met groot klientele over 
te nemen wegens ziekte. Uitsteken
de ligging. Gemak van betaling. In
lichtingen : Oswald van Ooteghem, 
provincieraadslid. Rode Kruisstr., 
Gentbrugge, tel. 09-52.72.87 — T 
152. 

Gevraagd : uitbater voor kafee 
<t Ros Beiaard », Markt 30, Dender-
monde (Vlaams Huis). 

Bevragen : A. De Vos, Gentse
laan 9, Dendermonde — T 

Hoofdredakteuj 
r . van Overstraeten 
Alle briefwisseling vooi 
redaktie naar 
Rotatyp, Sylv Dupuislaan 
110 Brus 7 Tel 23.11.98. 

Beheer 
Voldersstraat 71. Brussel 1. 
Tel (02)125 160 

Alle klachten voor niet ont
vangen V blad op dit adres. 
Jaarabonnement 300 fr 
Halfjaarlijks 170 fr 
Driemaandelijks 95 fr. 
Abonnement buitenland 

480 fr 
Steunabonnement 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers 8 fr 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening 1711.39, 
a Wij » Vlaams-nationaal 
weekblad 

Verantw. uitg. Mr F Van 
der Eist, Beizegemstraat 20. 

Brussel 12 
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bewegingswijzer 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

AALST 
\ olVs\ertegenwoordisei di R 

\ in Leemputten elke woensdag 
axond \anaf hallnegen in het lokaal 
De Wiendschap, Keikstraat 9, 
Aalst 

MATER 

Senator Diependaele maandag 1 
deceiiibei a s iii cale « St-blooi », 
Gioenstiaat, te Ib utii 45 

RONSE 

Senator Diependaele maandag 9 
december a s te 20 uur 15 ten hui 
7e van Heiman Van Enis, Kiuis 
stiaat ifaO 

KRUISHOUTEM 

Volksvertegenwoordiger Eugeen 
de Facq woendag 11 detembei V' 
1') nui (en hiii/e van Pol Rijck-
bosch, Woestijnestraat faa 

WORTEGEM 

Volks\ ertegenwoordigei Luk \ 'an 
slecnkiste zaterdag 14 decenibei ek 
te 16 uur m « De Arend », Doip 

HERZELE 

PioMncieraadslid Urbain de Gia-
\t /a teidag 14 december ek te 15 
uui in cafe « St Martinus » aan de 
keik 

ST-KORNELIS-HOREBEKE 

Senator Diependaele maandag 9 
d tcember e k in café « Acapulco », 
Oudenaaidse steenweg, te 18 uui 

Gent 
KOLPORTAGE 

iMoigen zondig 8 decembei we 
kelijkse kolport ige met « Wij » 
\ ei zamelen om 9 uur lokaal « On-
dei de loren » bij St Jacobs iü 
Ditmaal bewerken wij de gemeente 
Mai lakerke 

Mariakerke 
AMNESTIE-AVOND 

In tegenstelling, met wat ver
scheen in het gewestblad Gent-
tek lo , gaat de amnestieavond met 
door op 11 12 ()8, maar op een latei 
te bepalen datum 

Merelbeke 
Bi-i) l UuKSVERGADERING 

Het aldelingsbcstuur besliste hel 
jaarlijks driekoningslecst een uit 
/ondeihjk cachet te geven Niemand 
minder dan « iNonkel Bob » van 
d'" 1 V werd gekontrakteei t Da
tum zaterdag 4 januaii in de iaal 
« iNova », St Pieteiskiing 

ISu leeds inschiijven bij De Sut-
Ici Roger, Hof tei Beuken, ni 15, 
Meielbeek statie 

DE GRIFFOEN 
De trekkersgroep de « Griffoen v 

/.il op zondag 15 decembei langs-
hecn de Scheldebooiden te Melsen 
van de natuur en haar schoonheid 
genieten Verzamelen om 14 uur, 
cafe « Taxi » Merelbeek Doip 

Niet leden zijn welkom 
TSJECHO-SLOVAKIJE AVOND 

Vujdag 13 december om 20 uui 
in het ï Wijnhuis », Hundelgemse-
stw 220, spreekt Mauuts De Wil
de van de T V ons over Isjecho 
Slovakije. 

Melsele 
KLAASKENSBAL 

Heden zateidag 7 decembei om 
20 uur Klaaskensbal in zaal « As-
ti ld », Grote Baan Piachtige torn 
bola 

Ninove 
KOLPORTAFES 

Onze tiende kolportage biacht 
ons veileden zondag te Outer, waar 
wc H j nummers van « Wij » in de 
j,(.zinnen heten binnendiingen 

In dec 08 en jan 09 gaan we el 
1-c zondagv ooi middag leden en 
alioiiiirmenten werven 

M iijcn, zondag 8 dec is Meei 
b tke lan de beuit , verzamelen oin 
9 UUI 0̂ aan de kerk 

I lil ie koljiortages op 15 dec te 
Mil ilicke op 22 dec te Pollare, op 
2'! iltc te Liefeimge en Neigeni 

Oudenaarde - Wortegem 
AMNESTIE-AVOND 

De leden en simpatizanten van 
deze drie afdelingen worden uitge
nodigd op de sjireekbeurt over am
nestie op vujdag 20 december te 20 
uur in herberg De Knok, bij Al 
fons De Stercke, Krauwelsti aat, 
Petegem 

Ronse 
ABONNEMENTENSLAG 

In deze taalgiensstad woidt de 
abonnementenslag verwoed gele-
veid Oj) amjier drie weken tijd 
werd 180 t h van het streefcijler 
bereikt Maar daarmee wordt niet 
gestopt het bestuui neemt zich 
\oor het aantal nieuwe abonnemen 
ten op te diijven tot 400 t h van 
het streefcijfei 

Onze gelukwensen aan die flinke 
afdeling ! 

St Marla-Harelbeke 
Munkzwalm 
FEESTAVOND 

Deze beide afdelingen organize-
len samen een feestavond op za-
teidag 14 december te 20 uur m 
Zwalmlandia te St Maria-Latem . 
deniokiatisch avondmaal en korte 
toespraken door volksvertegenwoor
diger Van Leemputten en arr voor
zitter Gies fcechaudt 

Inschrijven bij de afd sekretaris 
Pol De Boek, Broekestraat 15, Ma
tei, tel 45 347 (50 fi per persoon) 

St Niklaas 
S O S HEEM 

Wie bezoigt een heem aan on/e 
vlaamse jeugd in of lond het een 
tl um van Sint Niklaas — zich wen
den dhr Oscar Thyssen, Veldstraat 
48, Sint Niklaas 

St Denijs-Westrem 
KOLPORTAGE 

De gentse kolpoi tageploeg be 
werkte onze gemeente op zondag 
1 decembei De d u e groepen 
bi achten samen 150 nrs aan de 

WEST-YLAANDEREN 

ZEEBRUGGE W O R D T MEER 
MONDGEMEEN 

Heden zateidag 7 dec te 9 uur 
start op de Scheepsdale-laan te 
Biugge het supi a-pai tijen a aktie-
komilee /eebrugge » met een au
tokaravaan die van Brugge over 
Geut en Aalst tot Brussel zal lei
den Ook de Volksunie zegde haai 
medewei king toe, we verwachten 
dus veel simpatizanten (auto-bezit-
lers en andeie) 

IN MEMORIAM 
VREDERECHTER 
LUC VAN LOUWE 

Te Veurne ov ei leed de h Vrede 
1 echter over het kanton Gistel de 
heer L van Louwe Aan de familie
leden van deze vlaams bewuste ma
gistraat betuigt de V U -West-
Vlaanderen blijken van ware deel
neming. 

VERBROEDERING 
VLAAMSE KLUS 
KORTRIJK EN BRUGGE 

Zaterdag 30 nov jl vond te Brug
ge een geslaagde verbioedeung 
plaats tussen de leden van de 
Vlaamse Klub Koi trijk en de 
Vlaamse Klub Bi ugge Animator 
Mare Vandemooitel hield allen in 
lirima stemming 

Blankenberge 
ZEEBRUGGE 

Vujdag 13 december om 20 uui 
spreekt ir Andie Mei tens over Zee 
brugge diep zeehaven in het spijs 
huis « Bieughel », De Smet de 
Nayerlaan 141. 

Brugge 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
ASSEBROEK 

Volksvert P I eys dinsdag 10 
dec. van 19 tot 19 uur 45, bij R 

Reynaeit, Gen Lemanlaan 26 (tel 
348 22) Ook zitdag van een specia
list in pensioenen 

Gemeenteraadslid Raymond Rey-
naert maandag 9 en dinsdag 10 dec 
van 20 tot 21 uui , ten huize . Gen 
Lemanlaan 26 (tel 348 22) 

RUDDERVOORDE 
Volksveitegenwoordiger Pieter 

Le\s dinsdag 10 dec van 20 tot 21 
UUI, in café K Oud Gemeentehuis », 
Doij) (bij W Vanneste) 

SINT-MICHIELS 
Gemeenteiaadshd Jan Fiaijiont 

dondeidag 12 dec van 19 tot 20 
uur, ten huize Leyselestiaat 104 
(tel 144 11) 

SINT-ANDRIES 
Volksvert-buigemeestei P Leys 

viijdag 13 dec van 14 tot 16 uur 
len huize . Manitobalaan 5 (tel 
155 20) 

BRUGGE 
Volksvert P Leys zaterdag 14 

dec van 11 tot 12 uur in lokaal 
« Bieidelhof », J Siiv eestraat 2 
( \ isniarkt) ( l e l 350 67) 

KNOKKE 
Gemeenteraadslid Raf Declercq 

zondag 8 dec van 10 tot 12 uur, 
ten huize Lipi)enslaan 159 (tel 
(.26 77) 

Bissegem 
GELUKWENSEN 

Katia en Pa tuc ia kiegen een 
broei tje, Bi uno genaamd Aan de 
achtbaie oudeis, hr en mw Fians 
Verv isch - Vandenbulcke onze bes
te gelukwensen ! 

Diksmuide 
ST NIKLAASBAL 

Heden zateidag 7 dec om 20 uur 
30 In de feestzaal Vlaams Huis elfde 
Vlaams St Niklaasbal ü i k e s t . La
nugos Toegangsprijs : 40 fi Reuze-
tombola 

Groot-Brugge 
VLAAMSE 
ONTSPANNINGSKLUB 

8 december : Sint-Niklaasfeest 
vooi kindeien en oudeis (14 uur 30) 
31 december ; emdejaarsfeest « Van 
Oud tot Nieuw », 15 maa i t . 
t( Wem, Weib und Gesang », 12 
«ipril : Suid-Atrika - avond en 30 
apu l . kolderavond met volksraaal-
tijd. 

Inschi IJV ingen steeds bij de uit
baters of bij Roger Van de Voor
de, Wollestiaat 45, Brugge (tel 
331 95). 

Gistel 
KAARTAVOND 

Hedenavond in het « Bieihof >, 
Stationsstraat 22, Gistel, 3de kaart-
«ivond manillen om 20 uur 15 

AFDELINGSFEEST 

Vrijdag 20 december om 20 uur 
Na een smakelijk vlaamse hutsepot 
ge/elhg samenzijn Prijs : 60 fr. 
LEDENSLAG 69 

Er werden reeds 40 nieuwe leden 
gemaakt en we zijn nog niet in 
1969 Proficiat en dank aan alle 
medevveikers Wij doen voort 

Jabbeke 
VLAAMSE KRING 

Zateidag 7 dec tweede hutsepot-
avond in zaal oc De Zwaan », bij C 
Veibeke, Dorpstraat, Jabbeke 

Prijs per persoon : 70 fr (voor 
het bal alleen : 30 fi ) Tegen 1 dec 
inschrijven bij Fe inand Collier, 
Dorjjsliaat 45. 

Kortrijk 
KERSTFEEST 

Alle leden kregen of krijgen een 
persoonlijke uitnodiging voor het 
jaaihjks Volksunie Kcistfeest 

Inschi ijvingsjii ijs . kinderen tot 
en niet 13 jaai • gratis Moedeis en 
kindcien boven de 13 jaar : 10 fi 
j)ei persoon Voor afdelingen Kor-
tiijk, Mirke, Zwevegem, Belleghem 
en Moeski oen gaat het feest door 
in lokaal 1302 te Kortrijk op zon
dagnamiddag 22 december te 14 
uur 30 Voor Kuuine, Menen, 
\ ichte. Deerlijk, Moen en W a i e 
gem eveneens in lokaal 1302 maar 
op zondag 29 december, eveneens 
te 14 UUI 30 

Dadelijk inschrijven op het ar-
londissementeel sekretaiiaat, Bur
gemeester Reynaeitstraat 9 te Kor 
tl Ijk of bij de lokaalhoudeis van 
« 1302 » 

ARRONDISSEMENTSRAAD 

De eerstvolgende arrondisse-
mentsraad gaat door te Waregem 
in park Groenhove op zaterdag 21 

december te 17 uui Sjieciaal agen 
dapimt . de redaktie en de algeme
ne lijn van het « Wij », in aanwe-
zigiieid van hoofdi edakteur 1 oon 
Van Overstraeten Alle leden kun
nen hun wensen en opmerkingen 
lichten aan een van de bestuurs
leden van hun afdeling 

Leffinge - Middelkerke 
DEBATAVOND 

Beide afdelingen riehten geza
menlijk een debi tavond in over het 
lederalisine met als spieker Mti 
Giiido Van In, fraktieleider V U 
piovmcieiaad op vrijdag 20 decem
ber in zaal Were Di 

Menen 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Vandaag volksv ei tegen» oeirdigei 
Luk Vansteenkiste m «de Beiaard», 
Koitrijksestraat 3, van lo tot 16 
uur 
KAARTING 

foekomende maandag 9-12, 
maandehjkse kaaiting om 19 uur 
30 

Waregem 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Senatoi Frans Blancquaeit heden 
zateidag van 11 tot 12 uui ten hui 
ze van R Painientier , Steenbrug-
gestiaat 66 le l 614 24 

Wevelgem 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Heden kameil id Luk Vansteen 
kiste in café « Dei by », Lode de 
Boningestiaat 7, van 16 tot 16 uur 
30 

Oostende - Veurne - Diksmuide 
PLAATSINGSDIENST 

1 Gevraagde betrekkingen 
handlanger 55 j passende betiek-
king in fabiiek als losse vveikman, 
stokei of magazijnier, kleutei leid
ster, kindeiveizoigstei , regentes 
snit en naad, \ ei pleegassistente 
(event hulpverpleegstei), 2 te be
geven betrekkingen . chauffeur voor 
lichte viachtwagen Zich wenden 
tot W Devriendt, Rekollettenstraat 
66, Nieuwpooit 'Iel 058 23715 

Oostende 
VROUWEN - W E R K G R O E P 

In het voug nummei weid vei-
keerd aangegeven d i t de volgende 
aktiviteit op 12 decembei plaats 
\ o n d Dit moet zijn elt december -
w oensdag 

Spieker : Kris Lambei t over vrije
tijdsbesteding voor de viouw en 
Mevi De Geyter ovei binnenhuis-
versiering met de feestdagen Uit
nodigingen volgen 

C O P P I E T E R S EN T.I 
Vooi ca 190 man zette volksvei-

tcgenvvoordigei Cojjpietei s op 
maandag 25 november /ijn wets-
vooistel inzake de technische inge
nieurs uiteen gevolgd door een hof
felijk en levendig debat 

VLAG 
De nieuwe aldelingsv lag zal op 

zondag 2 maa i t 1969 plechtig uitge
reikt worden door de nationale 
voorzitter Frans Van dei Eist 

De nationale sekretaus, Wim Jo-
rissen zal er eveneens het woord 
voei en 

Roeselare • Tielt • Wingene 
Het afdelmgsbestuui vergadeide 

onder vooizitterschap van Joost 
Viomman en in aanwezigheid \a i i 
een afvaaidiging van het ai iondis-
sementeel bestuur Gelukwensen 
weiden oveigemaakt ,ian senator 
Peisvn, benoemd tot buigemeester 
van Wingene. 

Het startsein voor de abonnemen 
tenslag weid gegeven Ook woidt 
een financiële inspanning gedaan 
ARRONDI£SEMENTELE 
KOLPORTAGE 

Zondag 15 december eeiste gio 
te ai 1 ondissementele kolj^ortage te 
Izegem Bijzonderheden m volgend 
iiummei 

Stene 
VOORDRACHTENCYKLUS 

De eeiste \ ooi di acht oj^ 15 no 
V ember kende een onveihoojH siik-
ses Bei t Ruysschaert s uiteenzet
ting het aan duidelijkheid mets te 
wensen over Nadien ontsjion ei 
zich een levendig debat Op 13 de
cember a s spreekt Marcel Dcii-
duyver uit Gistel te 20 uur in de 
groentenveiling, Steensedijk 184, 
over « De geschiedenis van de 
Vlaamse aktie » 

WIJ 

SINTERKLAAS 
Alle leden met kinderen worden 

heden zateidag 7 december te 15 
uiii veiwaeht in de gelagzaal van 
de gioentenveilmg, Steensedijk 184 

Inschrijvingen bij B Veigote, 
Pvcke de ten Aerdelaan 66, J Van-
dei stukken, Oogststiaat 91, D Van-
baeleiiberghe, Diuivenlaan 16, Fer-
nand Veibeeke. Diuivenlaan 8 en 
Juul Scfaockaert, Brouwen jsti aat 
28 

GELUKWENSEN 
Ons lul Robeit Massenhove t rad 

in het huvvelijksboe)tje en op 22 no
vember was het de beuit aan on/e 
viicnd Leslie Pieiloot Haitehjke 
gelukwensen 

SintMichiels 
BESTUUR 

Oj5 20 nov. jl ging een uitgebiei-
de bestuuisveigadeiing door, waar 
de ledenhei nieuwingen en vooral de 
abonnementenslag werden vooi be
reid 
VLAAMSE KLUB 

Maandag Ij nov jl spiak Flor 
Giammens geduiende meer dan 
dii.i uur met zijn suksesrede een 
aand ichtig luisterend publiek toe. 
Als huldeblijk werd aan de 70 ja
rige sjireker en strijder een kunst-
loto overhandigd « de heerlijkheid 
van liUegein » 

Zedelgem 
BESTUUR 

Ook d.iai leden- en abonnemen-
teiif^lag op de agenda 

Daarnaast het ten uitvoer leggen 
V in een plan om een 2-maande-
lijks streekblad uit te geven, op ca. 
lOOt) eks (in ons ai rondissement) 

MEDEGEDEELD 
Diksmuide 
V M o -TENTOONSTELLING 

Zaterdag 14 en /ondag 15 decem
ber a s oigani/eei t de V M O -Gent 
een tentoonstelling m het vlaams 
huis. Ijzerlaan, Diksmuide 

Oj^ening op /a te idag 14 decem
bei om 17 uur met een kor te 
spreekbexu t ov er de V M O -wer
king dooi K Van Damme 

Kortrijk 
TIENJARIG BESTAAN VAN DE 
VV.B 

Zondag 8 december viert het ar-
I ondissement Kortujk van de 
Vlaamse Volksbeweging zijn tien-
jai ig bestaan 

I e 10 uur ÏO op het stadhuis te 
Ivorti Ijk akademische zitting 

Sprekers : arrondissementeel 
vooizitter José De Schaepmeester, 
Jozef Deleu, hoofdredakteur « Ons 
t i fdeel » en Pol Daels, algemeen 
vooi/itter van de V V B 

I e 20 uur in de Stadsschouw-
buig . feestavond Voorpremiere 
van de kleinkunstwmkel a Sante-
boutiek ». 

Kaarten (50 en 100 fi ) in het lo-
katiebureel van de stadsschouw-
buig 

DAGEN VUAMSE LIED 
In lebiuaii 1969 knjgen we « De 

Dagen \ a n het Vlaamse lied » (4de 
leeks) Het was de laatste wens van 
wijlen Emiel Hullebroeck om deze 
gedachte van ^aai tot jaar veider 
en biedei uit te bouwen De pro-
niotois dezer « Dagen » •e j ,e i i de 
, uspicien van het ANZ, V 1B, Da-
vidsloiid en van de kultuiele stich
ting « Nooidstar Boei have - fonds» 
(Gent) Maar de giootste kiachtin-
spanningen moeten gepiesteerd 
wenden in al de kernen en groepen 
van vlaamsbewusten die buiten het 
amuzementsleven, nog aan kulturcle 
aktie willen werken 

Vooi 1969 Vlagen de inrichters 
dei « Dagen » belangstelling voor : 

Herdenkingsmamfestaties . Mau-
rits Veiemans, Gaston Feremans, 
Remi Ghesquieie en Jef Van Hoof. 

V lei ingen . A Pi eud homme (65 
jaai), Renaat Veiemans (75 jaar), 
F ians D'Haejei (80 jaar). 

1) <c Ek hou van Suid-Afrika » 
(waarvoor de S A Ambassade in
teressant dokiimentatiematei laal 
wil lev Cl en) 

2) « O Nooidzee en Schelde, we 
hebben uw stem gehooid ! ». Een 
brok heimatliteiatuui en zangers 

3) « Kemjien, o land ' U onze lief
de ' U ons hal t ' » 

Voor nioe4elj5iogramma's en an
deie elokumentalie sehiijve men het 
I rcfpunt aan van de Vlaamse 
V olkskunstbeweging, Maikgiavestr. 
17, Antwerpen. 
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WIJ 23 

BLIKVANGERS! 
INDERDAAD... MAAR WAARHEID 

- een ontwerp naar persoonlijkheid 

- een bestudeerde en juiste prijs vooraf 

- steeds eerste keus materialen 

- een voorname en verfijnde afwerking 

- nooit verrassingen achteraf 

KOM U OVERTUIGEN ! 

Maak onmiddellijk AFSPRAAK om enkele van onzö 

realisaties te bezoeken. 

Van 1.250.000 F af 

HET VOORDELIGSTE AANBOD SINDS JAREN 
VEILIGSTE BELEGGING - HOOGSTE OPBRENGST 

met SLECHTS 250.000 F IN HANDEN wordt U eigenaar van een schitterend gele
gen moderne woning. 

Een appartement zoals men het heden graag heeft - maar zoals men het in 1975 
zal eisen. 

- hall met rustieke tegels 
- ramen In aluminium 
- thermopane in living 
- ri jkelijke open haard 
- centrale verwarming met buitenpiloot en thermostaat 
- prachtige badkamer en douche 
- ingerichte keuken, warm en koud water 
- mooie terrassen 
- parket in living en plastifeutre in slaapkamers 
~ deuropener en vuilschuif 
- beschikking over Sauna 

TOTALE KOSTPRIJS vanaf 625.000 F en... misschien nog 

een premie van 60.000 F -\- 2 0 % per kind ten laste. 

U HOEFT DIT NIET TE CELOVEN - KOM KIJKEN 

Vraagt inlichtingen maar... wacht niet tot het te laat is. 

Wenst U nadere inichtingen 
stuur dan deze bon naar eén onxer informatiecentra 

Naam 

Adres Woonplaats 

Tel privé • Tel kantoor 

wenst inlichtingen en gratis bros|ure _ 
1 over gronden voor villabouw \_, 

over gronden voor hoogbouxA- C 
over gronden v eensgezinswoning Q 
over gronden voor geldbelegging Q 

2 over het bouwen van 

bi | voorkeur gelegen te 

bij voorkeur gelegen te 

of bezit reeds grond gelegen te 

3 over de aankoop van een bestaande woning Q 
Duld aan met een X waarover U inlichtingen wenst te ontvangea 
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BRASSER ZIET SINT-NIKLAAS 

LAWAAI 
Agent nummer 24 had een ver

draaid rustige job. ledere avond 
kuierde hij door de voorname vil
lawijk Halebroek : een sinecure nu 
al jaren aan een stuk. Welke vre
selijke rampen de wereld ook 
mochten treffen, welke hartstoch
ten er op de meest verscheidene 
plaatsen ook mochten losbarsten, 
welke drama's van passie en ge
weld ook in vette headlines in de 
kranten mochten verschijnen : 
dergelijk nieuws was nooit afkom
stig uit Halebroek. Agent 24 ken
de ieder hoekje van de buurt, wist 
haarfijn dat het juistgeteld 1206 
stappen was van aan de villa van 
de dokter tot aan de apoteek, ken
de de nummerplaten van alle wa
gens langs de stoep, wist wie bij 
wie op bezoek kwam en kon uit 
de diskrete en beschaafde geurtjes 
die nauwelijks merkbaar in de 
voortuintjes hingen zonder enige 
kans op vergissing opmaken, wel
ke dag van de week het was : beet
je waspoeder en zeep voor de 
maandag, beetje suikergoed en 
snoep voor de woensdag met de 
kinderen een halve dag aan huis, 
beetje (héél klein beetje) vis voor 
de vrijdag, beetje autopolish en 
parfum voor de zaterdag. 

De gemakkelijke dienst in de 
wijk Halebroek had agent 24 noch
tans nooit in de verleiding ge
bracht, toe te geven aan luiheid 
en plichtsverzuim. Hij deed iedere 
avond gewetensvol zijn rondje. 

sloeg nooit een laan over, keek met 
geïnteresseerde blik naar de num
merplaten van de geparkeerde wa
gens en had een extra waakzaam 
oog voor de verlaten panden van 
de vakantiegangers in de maanden 
juli en augustus of — zoals het in 
deze sjieke buurt steeds meer ge
bruik werd — januari, de tijd van 
de skivakantie. Nooit was hem 
daarbij een ongerechtigheid opge
vallen, nooit ofte nimmer had hij 
in de rol van de sterke arm der 
wet moeten treden, nergens was 
zijn tussenkomst voor iets anders 
nodig geweest dan voor het in ont
vangst nemen van de obligate si
gaar of het borreltje bij de enkele 
deftige lui die van goede relaties 
met de wijkpolitie een extra ver
zekering op lijf en goed verwach
ten. 

Daar agent 24 allesbehalve lui 
was en leefde in het besef dat de 
maatschappij toch nog wat anders 
van hem verwachtte dan het aan
nemen van een rokertje of een 
kelkje jenever, had hij zich ge
traind in het opsporen van de klei
ne vergrijpen die zelfs in een der
gelijke rustige buurt wel eens 
voorkomen. Een vuilnisbak kon 
een enkele keer hinderlijk op de 
stoep staan, een dienstmeisje gooi
de bij vriesweer al eens een em,-
mer water over de straatkeien. En 
zelfs als dergelijke ongeregeldhe
den totaal ontbraken, bleef er toch 
nog altijd het nachtlawaai. 

Omtrent nachtlawaai in een rus
tige buurt had agent 24 merk
waardige opvattingen. Eens per 
maand — een tempo en een tarief 
dat hij met zichzelf had afgespro
ken — leverde hij op het wijkbu-
reel een proces-verbaal over nacht
lawaai in. Dat ging dan onvermij
delijk over een radio of een T.V, 
die na tien uur een tikkeltje te 
hard had gespeeld. Agent 24 had 
zich een eigen regel opgesteld : 
hoorde hij een toestel dat naar zijn 
mening te hard stond, dan bleef 
hij staan luisteren. Indien dit 
voortgezet onderzoek — zoals hij 
het bij zichzelf noemde — voor re-
zultaat had dat hij de radiomelo
die of het T.V.-kommentaar kon 
verstaan en herkennen, dan kon 
het gebeuren dat hij verbalizeerde. 
Echter alleen en uitsluitend inge
val de melodie of de mededeling 
of het luisterspel hem niet beviel. 
•Zo verbalizeerde hij nooit walsen, 
tango's en andere lekkere muziek
jes uit zijn jonge tijd. Het kom-
mentaar bij dokumentaires of pe
dagogische T.V.-films vond genade 
in zijn oren. Nieuws en de weerbe
richten bleef hij met kennelijke 
voldoening beluisteren totdat ze 
voorbij waren ; hij beschouwde het 
harder zetten van radio en T.V. 
tijdens de nieuwsdienst overigens 
zo'n beetje als een service die de 
wijkbewoners aan de agent ver
plicht waren. Maar van zodra zijn 
gevoelig oor getroffen werd door 
beat, door de geluidseffekten bij 
een gangsterfeuilleton of door de 
muziekjes bij de reklamespots, dan 
was het zover : dan waren de tij
den en de omstandigheden rijp 
voor het maandelijks proces-ver
baal over nachtlawaai. 

Agent 24 was die avond op ron

de en zijn vorig proces-verbaal lag 
weer al zo'n goeie dertig dagen 
achter de rug. Het werd nodig tijd 
dat er nog eens iets gebeurde, 
dacht agent 24, en dus kuierde hij 
met meer dan gewone aandacht 
voor ieder onvertogen lawaai door 
zijn vertrouwde laantjes. Rustig 
deze avond, meende hij. Nou ja : 
op maandagavond is het doorgaans 
rustig. De jongelui zijn gisteren de 
stad in geweest, kruipen vandaag 
wat vroeger onder de dekens en 
komen helemaal niet aan beatmu-
ziek op radio of pickup toe. Het zal 
wel noppes worden met mijn P.V... 

Agent 24 was nauwelijks bij deze 
treurige vaststelling aangeland, 
toen zijn oor onaangenaam getrof
fen werd door een reeks rauwe 
kreten die uit de verte kwamen. 
Een vrouw schreeuwde om hulp, 
een woeste mannenstem vloekte er 
een paar verwensingen tussen en 
na nog een vreselijke vrouwegïl 
klonken er snel achter mekaar 
twee-drie revolverschoten. 

«Acacialaan 72, bij de advokaaty>, 
wist agent 24 automatisch. « Net 
echt ; wat voor wonder de tech
niek toch is ». Hij haalde zijn 
boekje boven en noteerde tevre
den : « luisterspel te hard op radio 
pand Acacialaan 72 ». Straks tijp 
ik dat netjes uit tot een P.V., mom
pelde hij. 

De rest vonden we in de krant. 
Pagina drie, stadsnieuws : «...heeft 
advokaat Elewijt zijn echtgenote 
gedood met drie schoten uit een 
revolver. De wijkagent van dienst, 
die in de buurt vertoefde, had het 
drama niet bemerkt daar de ra
dio's en de T.V.'s van de omringen
de huizen zeer luid stonden afge
steld ». 

Idt. 
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